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Resmi Jadi Konstituen 
Dewan Pers, SMSI akan 

Perluas Jaringan

Bersambung di Hal. 11

Gedung Dewan Pers, Jalan Kebon Sirih, Jakarta

Jakarta, SMN - Seri-
kat Media Siber Indonesia 
(SMSI), resmi menjadi kon-
stituen Dewan Pers. Wakil 
Ketua Dewan Penasihat 
Serikat Media Siber Indo-
nesia (SMSI), Hatta Raja-
sa menyebut SMSI perlu 
bergerak lebih serius ke de-
pannya.

“Secara legalitas SMSI 
sudah mempunyai keabsah-
an. Sekarang sebagai organ-
isasi perlu konsolidasi untuk 
bersama-sama menjalankan 
program kedepan. Kua-

sai bidang teknologi, dan 
inovasi bisnisnya. Kondisi 
ekonomi dunia dan Indone-
sia saat ini dalam kondisi 
tidak baik. Tetapi kita harus 
optimis, kita akan tumbuh 
satu hingga dua persen,” 
ucap Hatta dalam rapat ple-
no SMSI via aplikasi Zoom, 
Jumat (5/6/2020).

SMSI kini beranggo-
takan 844 perusahaan me-
dia siber yang tersebar di 
tiap provinsi di Indonesia. 
Ketua Umum SMSI Firdaus 
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Trenggalek, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Trenggalek 
bangun 350 infrastruktur sani-
tasi perumahan baru yang terse-
bar di 10 desa prioritas pada 7 
kecamatan. Dibangun secara 
padat karya dengan melibatkan 
masyarakat secara langsung, 
sarana sanitasi Mandi Cuci Ka-
kus (MCK) baru ini diharapkan 
mampu menekan angka prev-
alensi stunting di Kabupaten 

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin meletakkan batu pertama pembangunan jamban di salah satu rumah warga di Desa 
Ngrandu, Kecamatan Suruh

Bupati Ipong Ingatkan Masyarakat Desa Lembah Tertib 
Protokol Kesehatan

Ponorogo, SMN - 
Kali kedua, Bupati Po-
norogo Ipong Much-
lissoni melaksanakan 
gerakan suhuh berja-
mah dan gowes pada 
Juli 2020 ini, setelah 
sebelumnya dimulai 
kembali pada Jumat 
(03/07/2020) di mas-
jid Agung Tegalsari 
Jetis. Pagi ini, Jumat 
(10/07/2020) Subuh 
berjamaah dilaksanakan 
di masjid Baitul Muth-
aqin desa Lembah keca-
matan Babadan.

Usai jamaah salat 
subuh, Bupati Ipong 
Muchlissoni berpe-
san kepada warga desa 
Lembah agar tetap me-
naati dan disiplin pro-
tokol kesehatan yaitu 
physical distancing 
(jaga jarak), rajin cuci 
tangan pakai sabun den-
gan air mengalir, pakai 
masker dan jujur.

“Saat ini pandemi 
corona belum berakh-
ir, bahkan Indonesia 

mencatat rekor jum-
lah penderita baru se-
banyak 2.657 orang, 
penambahan seperti itu 
belum pernah terjadi 
sebelumnya, biasanya 
itu tertinggi 1.800-an 
itu pun sekali, biasanya 
tertinggi hanya sekitar 
1.300an ” tutur bupati 
Ipong.

“Termasuk Ponorogo 
juga mencatat penamba-
han pasien yang cukup 
besar dalam satu ming-
gu terakhir ini, kita ada 
tambahan pasien posi-
tif sebanyak 34 orang, 
yang sebelumnya dalam 
empat bulan kita hanya 
37 orang. Jadi seming-
gu ini peningkatannya 
cukup pesat. Indonesia 
bahkan sekarang su-
dah mencatatkan kasus 
positif covid-19 seban-
yak 70.000 orang,” Bu-
pati Ipong menjelaskan 
dengan sangat rinci.

Bupati Ipong sekali 
lagi mengingatkan, be-
lajar dari kasus Desa 

Panjeng Kecamatan 
Jenangan yaitu kejuju-
ran. Dengan melapor-
kan secara benar dan 
jujur sesuai protokol 
kesehatan kepada satu-
an petugas percepatan 
penanggulangan pence-
gahan covid-19.

“Kita tidak tahu ka-
pan covid ini akan be-
rakhir, kita berharap ini 
akan segera berakhir. 
Kita memerlukan ke-
hidupan baru atau new 
normal, jangan sampai 
karena covid yang ada, 
ekonomi tidak maju, 
kegiatan masyarakat ti-
dak bisa berjalan, maka 
harus seiring sejalan ke-
giatan masyarakat harus 
berjalan, ekonomi harus 
jalan, tetapi juga meng-
hindar dan melakukan 
pencegahan dari terjan-
gkitnya covid-19 yaitu 
dengan disiplin mentaa-
ti protokol kesehatan,” 
pungkas Bupati Ipong. 
(Kominfo/adv/sy)

Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni

Terlibat Dugaan Mark Up 
Tanah, Mantan Sekdin

 Pendidikan Ngawi Ditahan

Ngawi, SMN – Polres Nga-
wi akhirnya menahan mantan 
sekretaris Dinas Pendidikan 

Bersambung di Hal. 11

Mantan Sekdin Pendidikan Ngawi, berbaju oranye, saat menjal-
ani pemeriksaan di Polres, Rabu (8/07/2010)

Sebaran Covid-19  Wilayah 
Sidoarjo dan Gresik Masih 

Tinggi, Kapolda Jatim Gelar Anev

Surabaya, SMN - Kapol-
da Jawa Timur Irjen Pol. Dr. 
Mohammad Fadil Imran, M.Si 
didampingi Gubernur Jawa 

Kapolda Jatim Irjen pol M Fadil Imran pimpin Anev Penanganan 
Covid-19 di Jatim

Timur dan Pangdam V Brawi-
jaya, Serta Pejabat utama (PJU) 
Polda Jatim dan Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo Wisnu Andiko, Kapol-
resta Sidoarjo dan Kapolres 
Gresik serta Bupati Kabupaten 
Sidoarjo dan Gresik. Menggelar 
Analisa dan Evaluasi (Anev) 

Dibangunnya Galeri 
Keris Arya Wiraraja 

Menambah Eksotik Lumajang
Lumajang, SMN – Berb-

agai peninggalan kuno tidak 
terawat dengan baik, hal ini 
diperlukan sebuah tempat un-
tuk menyimpan sesuatu yang 
bernilai sejarah.

Karena itulah, seorang Pembangunan Galeri Keris Arya Wiraraja

pecinta seni, Istianah SH, 
membangun sebuah galeri, 
yang diberi nama Galeri Keris 
Arya Wiraraja.

Dia mengungkapkan, jika 
galeri ini dibangun dengan tu-

Bersambung di Hal. 11

Rumah Padat Penduduk di 
Tebet Jaksel Kebakaran, 19 
Unit Damkar Dikerahkan

Jakarta, SMN - Kawasan 
rumah padat penduduk di Tebet, 
Jakarta Selatan, kebakaran. 19 
unit mobil damkar dikerahkan.

“Iya betul (kebakaran). Se-
mentara 19 unit (damkar diker-
ahkan),” ujar petugas call center 
Damkar Lebak Bulus, Darma 
Hendra, ketika dihubungi detik- Bersambung di Hal. 11

3 Pilot Ditangkap, Polisi: Kita Dalami 
Apakah Pakai Sabu Sebelum Penerbangan

Jakarta, SMN - Tiga orang 
pilot yang ditangkap Polres Jak-
sel mengaku mengonsumsi sabu 
untuk meningkatkan konsentra-
si. Polisi masih mendalami apa-
kah konsentrasi yang dimaksud 

itu berkaitan dengan kegiatan 
penerbangan ketiganya.

“Seperti saya bilang tadi, 
apakah mereka konsentrasinya 
itu untuk mereka melaksanakan 
penerbangan atau setelah pener-

Konferensi Pers

bangan masih kita dalami,” kata 
Kapolres Metro Jaksel Kombes 
Budi Sartono kepada wartawan 
di Polres Jaksel, Jakarta Selatan, 
Jumat (10/7/2020).

Tetapi pemeriksaan sementa-
ra, ketiganya membantah men-
gonsumsi sabu sebelum pener-
bangan.

“Tetapi, waktu kita tan-
ya apakah memakai sebelum 
melakukan penerbangan atau 
setelah melakukan penerban-
gan, dia masih mengelak. Bilan-
gnya setelah melakukan pener-
bangan, tetapi masih kita dalami 
lagi,” paparnya.

Meski begitu, polisi masih 
akan mendalami terus keteran-
gan ketiga pilot tersebut. Sebab, 
Bersambung di Hal. 11

com, Sabtu (11/7/2020) pukul 
01.30 WIB.

Kebakaran itu terjadi di Jalan 
Manyar, RT 02/RW 03, Kelu-
rahan Bukit Duri, Kecamatan 
Tebet, Jakarta Selatan, Jumat 
(11/7) pukul 00.27 WIB. Belum 

Ilustrasi Kebakaran

“Sarana sanitasi 

(MCK) baru ini 

diharapkan mam-

pu menekan angka 

prevalensi stunt-

ing di Kabupaten 

Trenggalek”

Ngawi, Hadi Suharto. 
Hal ini dilakukan setelah dua 
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Pemkab Trenggalek Bangun 350 
Sarana Sanitasi Baru untuk Warga

“Dimohon agar tetap menaati dan disiplin protokol kesehatan 
yaitu physical distancing (jaga jarak), rajin cuci tangan pakai 

sabun dengan air mengalir, pakai masker dan jujur”
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Sidak Masa Transisi Tulungagung Menuju New Normal
Tulungagung, SMN - Jum’at 

, 3/7/2020, sekitar pukul 20.00 
wib digelar apel di halaman 
Mapolres Tulungagung dalam 
rangka persiapan pelaksanaan 
Tulungagung menuju new nor-
mal. 

Dalam apel yang dipimpin 
Kapolres Tulugagung AKBP. 
Eva Guna Pandia, SIK, MM, 
MH dan didampingi Bupa-
ti Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo.M.M serta Komandan 
Kodim 0807 tulungagung, serta 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si 
ini diikuti oleh anggota Polri 
Polres Tulungagung, anggota 
TNI Kodim 0807 Tulungagung 
serta anggota Satpol PP Tulun-
gagung.

Usai pelaksanaan apel acara 
kemudian dilanjutkan kegiatan 
sidak ke tempat wisata Ngrowo 
Joging Track Lembu Peteng dan 
Pasar Wage Tulungagung oleh 

Bupati Tulungagung  dengan 
didampingi Kapolres Tulunga-
gung dan Komandan Kodim 
0807 Tulungagung serta Sek-
retaris Daerah Kabupaten Tulun-
gagung guna melihat lebih dekat 
persiapan warga Tulungagung 
menjelang pelaksanaan New 
Normal diberlakukan di wilayah 
Kab Tulungagung. 

Dalam sidak ini Bupati ber-
sama rombongan melihat ke 
sejumlah warung dan toko milik 
warga guna melihat secara lebih 
dekat pelaksanaan protokol kes-
ehatan yg dilakukan oleh mas-
yarakat, diantaranya pemakaian 
masker. Dan juga pembagian 
masker kepada warga tulunga-
gung oleh bupati bersama rom-
bongan.

Pada Sidaknya  tersebut 
ternyata masih didapati pula ada 
beberapa pengunjung yang tidak 
mematuhi Protokol Kesehatan 
yang dilakukan oleh Pemerin-

tah diantaranya tidak memakai 
masker dan tidak melakukan 
jaga jarak. 

Untuk menekan penyeba-
ran wabah covid 19 diwilayah 
Tulungagung Bupati Tulunga-
gung Drs. Maryoto Birowo MM 
menghimbau kepada masyarakat 
untuk benar - benar menjalank-
an anjuran pemerintah yaitu 
menjalankan protokol kesehatan 
bagi diri sendiri dan lingkungan-
ya. Diantaranya dengan menjaga 
kebersihan lingkungan, tetap 
memakai masker bila keluar 
rumah, tetap melakukan pysical 
distancing, serta sering cuci tan-
gan dengan memakai sabun.

Selain itu untuk menekan 
penyebaran wabah covid -19 
tersebut hingga saat ini di-
wilayah kabupaten Tulungagung 
masih diterapkan adanya  jam 
malam yaitu mulai pukul 22.00 
Wib -hingga pukul 04.00 WIB.
(hms/adv/ed)Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo.M.M saat sidak

Bupati Tulungagung Bakti Sosial dan Bedah Rumah
Tulungagung, SMN - 

Guna meringankan beban 
ekonomi Masyarakat yang 
kurang mampu, Bupati Tu-
lungagung Drs. Maryoto 
Birowo MM, bersama den-
gan Baznaz Kabupaten Tu-
lungagung salurkan Ban-
tuan kepada Masyarakat 
kurang mampu dan bedah 
rumah di kelurahan Bago 
Kecamatan Tulungagung 
Kabupaten Tulungagung 
Selasa, 07 Juli 2020.

Dalam acara penyerahan 
bantuan dan Bedah Rumah 
ini Bupati Tulungagung di 
dampingi Ketua Baznas 
Kab. Tulungagung, Ketua 
PCNU Kab. Tulungagung 
serta Kepala OPD Kab. 
Tulunagung.

Adapun bantuan Yang 
disalurkan  dari Baznas 
Kab. Tulungagung yaitu 
berupa Paket sembako ke-
pada tiga perwakilan dan 
bantuan Biaya hidup Mi-
skin Sebatang Kara dari 
realisasi Program RKAT 
2020 kepada tiga per-
wakilan penerima bantuan. 
Serta Penyaluran Bantuan 
Bedah Rumah Atas Nama 
bapak Kadis warga di RT/
RW 04 Kelurahan Bago 
Sebesar Rp. 10.000.000,-

Ketua Baznas Kab. 
Tulungagung Drs. H.M 
Fathurrouf, M.Pdi men-
gatakan kriteria penerima 
bantuan bedah rumah ada-
lah rumahnya tidak layak 
huni dari keluarga kurang 

mampu kemudian kita 
survei lalu kita Verifika-
si dan di berikan bantuan 
dengan nilai sebesar Rp. 
10.000.000,- untuk pem-
berian bantuan Baznas 
Tulungagung Biasanya 
berkolaborasi dengan Ka-
rang taruna, dan Pemkab 
Tulungagung.

Baznas Tulungagung 
Juga menyalurkan bantu-
an untuk fakir miskin se-
batang kara berupa biaya 
hidup satu bulan sebesar 
Rp. 300.000,- kali untuk 
200 Orang, dan penyera-
han secara simbolis tadi, 
untuk 2 bulan yaitu bulan 
Maret sampai April  tahun 
2020.

B u p a t i Tu l u n g a g u n g 

Drs. Maryoto Birowo MM. 
mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak, yang 
telah berpartisipasi dalam 
program bedah rumah yang 
diresmikan ini dan seka-
ligus menyalurkan bantu-
an kepada keluarga miskin 
kurang mampu termasuk 
bantuan bedah rumah, dari 
rumah seadanya  kita ban-
tu menjadi rumah semi 
permanen layak huni. Di 
samping itu disampaikan 
Bupati Permberian bantu-
an paket sembako kepada 
warga yang kurang mam-
pu, ini merupakan salah 
satu bentuk kepedulian 
pemerintah kepada warga 
kurang beruntung  (hms/
adv/ed) Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo.M.M saat berikan bantuan

Bupati Trenggalek Resmikan 2 Ponpes Tangguh di Gandusari
Trenggalek, SMN - 

Forkopimda Trenggalek mere-
smikan 2 kampung tangguh 
baru di Kecamatan Gandusa-
ri, 2 kampung tangguh yang 
baru diresmikan tersebut di-
antaranya adalah Pondok Pe-
santren Subulus Salam Desa 
Melis dan Pondok Pesantren 
Sulaiman Desa Sukorejo, 
Senin (6/7).

Dengan diresmikannya 
2 kampung tangguh baru di 
lingkungan pondok pesantren 
ini artinya secara keseluruhan 
sudah ada 20 kampung tang-
guh yang telah diresmikan di 
Kabupaten Trenggalek.

Dalam sambutannya Bupa-
ti Trenggalek Mochamad Nur 
Arifin meyakini bahwa pon-

dok pesantren di Trenggalek 
pasti tangguh menghadapi 
pandemi virus corona. Dengan 
mengusung konsep boarding 
school, otomatis semua san-
tri sudah terisolasi di dalam 
lingkungan pondok, sehing-
ga resiko penularan dari luar 
dapat ditekan seminimal mun-
gkin.

“Kita ingin memastikan se-
tiap sektor bisa menjalankan 
protokoler kesehatan dengan 
aman, jadi kita lebih ke arah 
penegakan disiplin,” tutur Bu-
pati Nur Arifin.

Lebih lanjut ketika terdapat 
santri yang berasal dari luar 
Trenggalek langsung mengi-
kuti prosedur untuk dilakukan 
pemeriksaan kesehatan dan 

isolasi mandiri terlebih dahu-
lu.

“Jika mondoknya serius, 
tidak jalan-jalan pasti aman. 
Terlebih santri yang selama 
ini mondok berasal dari dalam 
Kabupaten Trenggalek,” ung-
kap Bupati.

Selain itu, Bupati muda ini 
juga mengajak kepada seluruh 
santri yang ada untuk mengi-
kuti adab baru menjaga Kyai 
di era new normal. Bupati me-
negaskan era baru harus dii-
kuti dengan kebiasaan baru, 
adab baru menjaga Kyai harus 
diikuti dengan mematuhi pro-
tokol kesehatan seperti meng-
gunakan masker, cuci tangan, 
dan menjaga jarak.

“Kalau menghadap ke 

Kyai dan guru harus wajib 
pakai masker, maka menjaga 
adab yang sekarang juga bisa 
dilakukan dengan menjaga ja-
rak,” ajaknya.

Lebih lanjut, Bupati mene-
gaskan saat ini tidak ada lagi 
alasan untuk tidak memakai 
masker dikarenakan masker 
bukan lagi sesuatu yang ma-
hal untuk didapatkan. Bahkan 
kita bisa membuat sendiri se-
buah masker sederhana seper-
ti sarung yang relatif mudah 
ditemukan dilingkungan pon-
dok pesantren.

“Insyaallah kalau kita bisa 
menerapkan pola hidup baru, 
kesadaran baru Insyaallah kita 
bisa tetap produktif sebelum 
ditemukan obat atau antivirus-

nya,” ungkapnya.
Sementara itu Kapolres 

Trenggalek, AKBP Doni Sa-
tria Sembiring menerang-
kan penanganan pandemi 
covid-19 merupakan tanggu-
ngjawab bersama seluruh pi-
hak. Dengan terus berdisiplin 
diri dimulai dari hal-hal terke-
cil, Kapolres mengharapkan 

tidak adanya klaster baru di 
Pondok Pesantren mengingat 
saat ini sudah memasuki ak-
tifitas tahun ajaran baru.

“Dengan dibentuknya Pon-
pes tangguh kita bisa saling 
mengawasi, saling menjaga 
diri, kesiapan antara santri 
dengan guru dan pengasuh 
betapa pentingnya menjaga 

kesehatan dimasa pandemi 
covid-19,” jelas Kapolres 
Doni Satria Sembiring.

“Saya mengajak para santri 
agar bisa mematuhi protokol 
kesehatan yang telah ditentu-
kan,” imbuhnya melengkapi.

Senada dengan Bupati dan 
Kapolres, Dandim 0806 Treng-
galek Letkol Inf. Dodik Novi-
anto, S.Sos mengajak seluruh 
pihak untuk terus mempertah-
ankan Kabupaten Trenggalek 
sebagai daerah atau zona den-
gan resiko penularan rendah. 
Terlebih dari seluruh kasus 
positif yang ada bukan dari 
penyebaran atau transmisi lo-
kal Kabupaten Trenggalek.

“Mari kita sama-sama men-
gamankan diri kita dengan di-
siplin kita menjaga protokol 
kesehatan,” pungkasnya. 
(kominfo/adv/ed)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin  Resmikan Kampung Tangguh 
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DKPP Bangun RPH Modern 
dengan Kapasitas 30 Ekor Per Hari

Kediri, SMN - Guna mening-
katkan hasil produksi daging, 
Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan (DKPP) Kabupaten 
Kediri membangun rumah po-
tong hewan yang bertempat di 
Desa Pelem Kecamatan Pare. 
RPH Pare yang dibangun di atas 
lahan seluas 2 hektar tersebut 
dilengkapi sejumlah fasilitas 
yang sesuai standar kesehatan 
masyarakat veteriner (Kes-
mavet). Saat ini pembangunan 
RPH tersebut telah mencapai 
70 persen dan ditargetkan akan 

selesai akhir tahun 2020.
Kepala Dinas Ketahanan 

Pangan dan Peternakan, drh. Tu-
tik Purwaningsih mengatakan, 
RPH Pare memiliki sejumlah 
fasilitas, mulai dari kantor uta-
ma, kantor administrasi, ru-
ang pemotongan hewan yang 
dilengkapi alat restrain box, rel 
gantung karkas dan ruang uji 
laboratorium. 

Selain itu juga terdapat ruang 
pelayuan karkas atau daging, 
cool storage, ruang pemeriksaan 
post mortum, pemeriksaan ante 

mortum, ruang pemotongan he-
wan darurat, kandang penam-
pungan ternak sementara, rumah 
rumen, ipal, tempat penurunan 
sapi, mushola serta mess dokter 
dan pos jaga.

“Bangunan RPH ini sudah 
terstandar sesuai UU Kesmavet, 
yaitu ada bangunan utama dan 
fasilitas-fasilitas pendukung. 
RPH ini diharapkan menjadi pi-
lot project RPH modern, dima-
na hampir 100% menggunakan 
mekanisasi. Dengan kelebihan 
tersebut diharapkan semua pro-

duk yang dikeluarkan dari RPH 
ini menganut standar aman, se-
hat, utuh dan halal,” jelasnya 
(8/7/20).

drh. Tutik menambahkan, 
dengan sistem mekanis terse-
but higienitas mulai dari proses 
hingga hasil produknya juga 
akan lebih bagus. Selain itu 
dapat melayani pemotongan se-
banyak 9 ekor untuk sekali po-
tong dan 30 ekor untuk satu hari. 
(Kominfo/kan)

RPH Modern

BST Tersalurkan Bagi 
Warga Kab. Kediri

Kediri, SMN - Bantuan So-
sial Tunai (BST) tahap III dari 
Kementerian Sosial RI mulai 
disalurkan kepada Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) di 
wilayah Kabupaten Kediri. 
Penyaluran tersebut diawali 
pada hari Senin kemarin untuk 
wilayah Kecamatan Mojo dan 
Semen.

Sementara pada hari Selasa 
(7/7/20) penyaluran dana BST 
tersebut dilaksanakan di 5 keca-
matan yaitu Kecamatan Grogol, 
Banyakan, Tarokan, Gampen-
grejo dan Ngasem.

Jumlah penerima dana BST 
untuk kelima kecamatan terse-
but sebanyak 6.335 PKM ter-
masuk penyandang disabilitas. 
Selama 1 minggu ini penyaluran 
BST tahap III ini akan selesai di 

seluruh kecamatan di wilayah 
Kab. Kediri.

Plt. Kepala Dinsos Suharso-
no mengatakan, BST tahap III 
ini merupakan tahap terakhir 
dan diharapkan bisa bermanfaat 
bagi penerima selama pendemi 
Covid-19.

“Penyaluran dana BST terse-
but harus tetap menerapkan 
protokol kesehatan. Bagi warga 
yang mengambil BST di balai 
desa harus memakai masker 
dan selalu jaga jarak,” kata Su-
harsono saat meninjau langsung 
penyaluran dana BST di Desa 
Gogorante Kecamatan Ngasem.

“Penyalurannya sendiri se-
cara bertahap dilaksanakan di 
balai desa yang sudah ditujuk. 
Untuk waktunya pun bergatian, 
misalnya di Desa Gogorante 

ini menjadi lokasi pengambilan 
BST bagi warga di 5 Desa yaitu 
Gogorante, Doko, Paron, Sum-
berejo dan Tugurejo. Untuk itu 
waktunya kita beri selisih 1 jam 
dan bagi yang sudah mengambil 
bisa langsung pulang,” jelasnya.

Salah satu penyandang dis-
abilitas yang mendapat BST 
tahap terakhir ini adalah Ga-
lih Surya Hutama, warga Desa 
Tugurejo Kecamatan Ngas-
em. Ia mengaku sangat senang 
mendapatkan bantuan tersebut 
dan akan digunakan untuk men-
cukupi kebutuhan sehari-hari.

“Semoga pandemi ini segera 
berakhir dan kehidupan kemba-
li normal,” harap pemuda yang 
hobby mengoperasikan komput-
er ini. (kominfo/kan)

BST tahap III

26,96 Ton Beras Bantuan 
untuk Warga Kecamatan Pare

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melalui Badan 
Penanggulangan Bencana Daer-
ah (BPBD) Kab. Kediri kemba-
li memberikan bantuan beras. 
Bantuan beras tersebut diberi-
kan kepada warga miskin yang 
terdampak Covid-19, (6/7/20).

Untuk keseluruhan hari ini 
penyaluran bantuan ditujukan 
di 8 Kecamatan yaitu Keca-
matan Pare, Kecamatan Plema-
han, Kecamatan Kayen Kidul, 
Kecamatan Badas, Kecamatan 
Banyakan, Kecamatan Gamp-

engrejo, Kecamatan Semen dan 
Kecamatan Grogol.

Ditemui saat memantau 
pendistribusian beras di Keca-
matan Pare, Camat Pare, Anik 
Wuryani, S.Sos., M.Si. men-
gucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
yang telah memberikan bantu-
an beras pada warga yang ter-
dampak Covid-19.

“Bantuan tiba di Kecamatan 
Pare tepat pukul jam 10.00 
WIB dan langsung kami distri-
busikan kepada desa-desa untuk 

menjemput dengan kendaraan 
masing-masing. Selanjutnya 
langsung dibawa ke desa dengan 
ketentuan diberikan langsung 
kepada warga miskin yang be-
lum mendapatkan bantuan sama 
sekali baik dari Pemdes, Pemda, 
Pemprov maupun Pemerintah 
Pusat,” jelas Camat Pare.

Jumlah penerima bantuan 
sebanyak 2.696 KPM, jadi be-
ras yang disalurkan sebanyak 
26,960 Kg atau 26,96 ton. Beras 
kemudian didistribusikan ke 1 
kelurahan dan 9 desa di wilayah 

Kecamatan Pare, dimana mas-
ing-masing KPM menerima be-
ras 10 kg.

“Bantuan ini adalah obat 
bagi masyarakat di tengah pan-
demi ini. Alhamdulillah sangat 
mensuport dan memberikan 
ketenangan bagi masyarakat. 
Mudah-mudahan Covid-19 
segera berahkir, kita bisa berak-
tifitas kembali dan bantuan yang 
diterima bisa dimanfaatkan se-
suai dengan ketentuan,” harap 
Anik Wuryani. (Kominfo/kan)

Beras bantuan untuk warga

Fantastis: 268 Wartawan Akan Ikuti Try Out 
UKW yang Digelar DPP MOI - Solopos Institute

Bogor, SMN - Setelah ber-
hasil menyelenggarakan Pra 
Ukw, Sebanyak 268 orang war-
tawan anggota Perkumpulan 
Media Online Indonesia (MOI) 
akan mengikuti “Try Out” Uji 
Kompetensi Wartawan (UKW) 
yang digelar Dewan Pimpinan 
Pusat (DPP) Perkumpulan Me-
dia Online Indonesia (MOI) 
bersama Solopos Institute. Ke-
giatan tersebut sebagai ajang 
pemanasan sebelum pelaksa-
naan UKW.

Sebelum melaksanakan Try 
Out tersebut, menurut Ketua 
Umum MOI, Rudi Sembiring 
Meliala kepada media, DPP 
MOI telah menjalin kerjasama 
dengan Solopos Institute untuk 
pelatihan Pra-UKW kepada 
wartawan anggota MOI, guna 
meningkatkan kompetensi 
dan profesionalisme para war-
tawan, meski terkendala Pen-
demi Covid-19.

“Dengan memanfaatkan 
tehnologi Video Conference 

Zoom, pelaksanaan Workshop 
Jurnalistik Pra-UKW hingga 
Angkatan IV berjalan lancar. 
Peserta yang mengikuti Pra-
UKW dari seluruh Indonesia 
dari berbagai media online. 
Sampai Angkatan IV jumlah 
peserta terdaftar 268 orang 
wartawan,” tegas Rudi Sem-
biring 

Lebih lanjut dikatakan 
pelaksanaan Try Out yang di-
agendakan akhir bulan Juli 
ini sebagai ajang pemanasan 

bagi para wartawan yang telah 
mengikuti Pra-UKW sebelum 
mengikuti UKW. Ini sekaligus 
untuk mengevaluasi sejauh 
mana tingkat penyerapan dan 
pemahaman peserta Workshop 
Pra-UKW terhadap materi 
yang disampaikan oleh nara-
sumber.

“Kami berharap para peser-
ta Pra-UKW terus memperda-
lam materi yang dibagikan se-
belum Try Out karena hasilnya 
akan dapat menentukan kemu-

ngkinan berhasil dalam UKW. 
Selain itu yang memiliki nilai 
bagus dalam Try Out peluang 
untuk mengikuti UKW putaran 
pertama sangat terbuka,” tam-
bah Rudi Sembiring.

Dalam melakukan konsol-
idasi organisasi, DPP MOI 
telah mencanangkan program 
peningkatan kompetensi dan 
profesionalisme para war-
tawan melalui pelatihan Pra-
UKW dan UKW. Hal tersebut 
dilakukan agar para wartawan 
media anggota MOI memiliki 
kemampuan sebagai wartawan 
yang profesional, kritis dan 

konstruktif. 
Perkumpulan MOI didi-

rikan tanggal 27 September 
2018, dengan Ketua Umum, 
Rudi Sembiring Meliala; Ket-
ua Harian, Siruaya Utamawan; 
Sekretaris Jenderal, HM. Jusuf 
Rizal dan Bendahara, Hj. Can-
dra Manggih. Selain itu MOI 
bersama LSM LIRA (Lum-
bung Informasi Rakyat) meng-
gelar Polisi Award Promoter 
2021 dalam rangka meningkat-
kan Kinerja dan citra etos ker-
ja kepolisian mata masyarakat.
(Nimbrod Rungga/Kabiro bo-
gor raya)

Bantuan Beras Tahap III 
untuk Kecamatan Banyakan

Kediri, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Kediri kemba-
li menyalurkan bantuan beras 
bagi warga terdampak pandemi 
Covid-19 di Kecamatan Ban-
yakan (6/7/20). Melalui BPBD, 
sebanyak 27.940 Kg beras terse-
but didrop di kantor kecamatan.

Beras kemasan 5 kilogram 
ini sebelumnya diambil dari 
gudang beras di Desa Sumber-
jo dan Desa Datengan. Beras 
tersebut akan dibagikan ke 9 
desa yang masuk dalam wilayah 
Kecamatan Banyakan.

Menurut Camat Banyakan, 
Hari Utomo, kategori Keluar-

ga Penerima Manfaat bantu-
an ini yakni masyarakat tidak 
mampu dan yang pekerjaannya 
terdampak pandemi Covid-19, 
seperti pedagang yang biasa ber-
jualan di sekolah, buruh pabrik, 
pekerja seni, pekerja event dan 
seni, rias pengantin serta buruh 
tani.

“Alhamdulillah hari ini be-
ras bantuan tahap ketiga dari 
Pemerintah Kabupaten Kedi-
ri telah sampai di Kecamatan 
Banyakan. Jumlah KPM pada 
penyaluran beras kloter ketiga 
ini masih sama dengan jumlah 
penerima pada kloter sebel-

umnya. Atas nama masyarakat 
dan seluruh kepala desa di Ke-
camatan Banyakan, saya men-
gucapkan terima kasih kepa-
da Pemkab Kediri yang telah 
memberikan bantuan ini,” kata 
Camat Banyakan.

Agar bantuan dapat segera 
dimanfaatkan oleh masyarakat, 
usai dilakukan dropping di kan-
tor kecamatan, selanjutnya beras 
langsung diambil masing-mas-
ing perangkat desa dan didis-
tribusikan ke warga. (Kominfo/
kan)

Bantuan beras tahap III
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Bupati Blitar Launching Pondok Pesantren 

Tangguh Semeru di PP AL Mawaddah 2
Blitar, SMN - Bupa-

ti Blitar Drs. H. Rijanto, 
MM kembali melaunch-
ing Pondok Pesantren 
Tangguh Semeru di Pon-
dok Pesantren (Ponpes) 
AL Mawaddah 2 di Desa 
Jiwut, Kecamatan Ng-
legok, Kabupaten Bli-
tar, senin (06/07), dalam 
acara launching tersebut 
Bupati Rijanto juga di 
damping oleh Kapolres 
Blitar Kota AKBP Leon-
ard M Sinambela, Kas-
dim 0808/Blitar Mayor 
Inf Leo Eustatitus Paura-
kan, beserta kepala OPD 
Kabupaten Blitar.

Dalam kesempatan 
tersebut Bupati Blitar 
bersama Forkopimda 
juga meninjau fasilitas 
yang ada di Ponpes AL 
Mawaddah 2, mulai dari 
fasilitas ruang karantina, 
ruang kelas, dapur, kamar 
mandi, toilet, dan tempat 
mencuci tangan. Bupati 
menilai semua fasilitas 

terlihat bersih, yang art-
inya pondok pesantren 
sudah mengikuti protokol 
kesehatan sehingga Pon-
pes AL Mawaddah 2 su-
dah siap menyongsong 
new normal life.

Bupati Blitar menyam-
paikan, semoga Ponpes 
AL Mawaddah 2 men-
jadi Pondok Pesantren 
Tangguh Semeru yang 
betul-betul sesuai den-
gan harapan kita semua, 
dan nantinya bisa di con-
toh oleh pondok-pondok 
yang lain. “ Jadi kita 
ada program dari Ka-
polda Jawa Timur yang 
didukung oleh Gubernur 
Jawa Timur bahwa semua 
desa harus ada desa, pon-
dok pesantren, pasar, in-
dustri tangguh semeru, 
jadi dalam menghadapi 
kondisi seperti ini harus 
bisa tangguh, sebelum 
pemerintah hadir mereka 
mampu berdaya sendiri,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Bupati 
juga menyampaikan bah-
wa dalam menghadapi 
new normal life Ponpes 
AL Mawaddah 2 ini bu-
tuh proses yang cukup 
panjang, pembinaan dari 
Babinsa, Bhabinkamtib-
mas, Kepala Desa, Pusk-
esmas, Kemenag, Dinas 
Pendidikan semuanya 
terpadu dan nanti apabi-
la ada masalah akan kita 
selesaikan bersama-sa-
ma,” tambahnya.

Dengan adanya 
launching Pondok Pe-
santren Tangguh Semeru 
ini Bupati mengharap-
kan nantinya akan ada  
kemampuan untuk ber-
sama-sama membatasi 
virus korona masuk ke 
lingkungan pondok pe-
santren dan tentunya akan 
dapat  memutus mata ran-
tai penyebaran virus ko-
rona di lingkungan seki-
tar.(mam/adv/kmf)

Acara launching Pondok Pesantren Tangguh Semeru oleh Bupati Blitar Rijanto

Kementerian Lingkungan Hidup 
dan DPR-RI Gelar Sosialisasi 

Penanganan Limbah Infeksius Covid-19

Blitar, SMN - Covid 19 me-
mang saat ini tengah mewabah. 
Betapa tidak ,Indonesia menjadi 
salah satu negara yang terke-
na pandemic, dengan jumlah 
yang cukup signifikan. Upaya 
preventif,maupun kuratif terus 
dilakukan pemerintah. Hal yang 
menjadi perhatian khusus pe-
merintah adalah, pada saat pen-
anganan limbah B3 infeksius 

Covid-19. Karena begitu ber-
bahayanya virus,dengan tingkat 
penyebaran yang begitu cepat 
dan mudah. Melihat hal terse-
but, Kementerian Lingkungan 
hidup bekerjasama dengan DPR 
RI komisi IV menggelar sosial-
isasi Daring pada 18 juni 2020.

 Pada sosialisasi tersebut 
menghadirkan beberapa pema-
teri, diantaranya,Ir.Endro Her-

Suasana saat zoom meeting sosialisasi penanganan limbah 
infeksius covid-19

mono,MBA (anggota komisi IV 
DPR RI), Ir.Yun Insiani M.Sc ( 
Direktur Pengelolaan B3 Ke-
menterian Lingkungan Hidup), 
Ir.Restu Yuliani,SH.MM ( Ka-
subdit Pengendalian B3 Kemen-
terian lingkungan hidup, Bupati 
Blitar, Kepala Dinas Lingkun-
gan Hidup Pemkab Blitar, Kepa-
la Dinas Kesehatan Pemkab Bli-
tar,dan Direktur RSUD Ngudi 
Waluyo Wlingi. Bupati Blitar 
dalam sambutannya mengapre-
siasi positif dan menjadi ke-
hormatan tersendiri Kabupaten 
Blitar ditunjuk menjadi sasaran 
kegiatan sosialisasi dari KLHK.

 Menurut Rijanto yang juga 
Ketua gugus tugas penanga-
nan covid 19 Kabupaten Blitar 
, Sosialisasi ini sangat penting 
, karena limbah B3 membutuh-
kan tehnik tersendiri dalam pen-
anganannya, karena pola penye-
baran yang begitu mudah. Acara 
sosialisasi Zoom Meeting ini 
melibatkan beberapa kelompok 

yang menjadi peserta, diantara-
nya RSUD Ngudi Waluyo Wlin-
gi, Dinas Lingkungan Hidup, 
Dinas Kesehatan, Yayasan Tahta 
Mulia Bhakti Nusantara, dan 
Komunitas masyarakat peduli 
lingkungan.

 Dalam acara yang digelar 
mulai pukul 13.00 wib tersebut, 
juga diberikan secara simbolis 
bantuan berupa APD, Box lim-
bah B3, dan Plastik limbah yang 
disampaikan Ir.Endro Hermono, 
MBA selaku anggota komisi IV 
DPR-RI kepada Bupati Blitar. 
Disamping itu, bantuan beru-
pa kendaraan desinfektan yang 
dilengkapi tangki dan semprot 
juga diberikan kepada Yayasan 
Tahta Mulia Bhakti Nusantara 
yang merupakan salah satu 
kelompok peduli lingkungan 
. Diharapkan dengan adanya 
bantuan ini akan memberikan 
manfaat terhadap penanganan 
covid 19 yang ada di Kabupaten 
Blitar.(mam)

Peringati Hari Jadi Ke-662, Pemkab 
Ngawi Gelar Jamasan Pusaka

Ngawi, SMN – Masker dan 
face shield menutup wajah para 
lelaki berbaju beskap Jawa leng-
kap. Dua orang terdepan mem-
bawa dua tombak dan dua lainn-
ya membawa payung kuno. 

Mereka berjalan tegap, perla-
han namun pasti, menuju bokor 
berisi air kembang. Keempat 
senjata kuno itu pun diusap oleh 
sesepuh, dengan air kembang, 
pertanda jamasan terhadap pu-
saka-pusaka leluhur telah dilak-
sanakan. 

Jamasan pusaka sebagai 
salah satu rangkaian peringatan 

hari jadi Ngawi ke-662 dilaku-
kan di Pendapa Wedya Graha 
Ngawi, Senin (06/07/2020). 

Ada yang berbeda dengan 
jamasan pusaka tahun ini, selain 
lebih sederhana, juga diberlaku-
kan standar protokoler keseha-
tan sebagai penerapan pencega-
han penularan Covid-19. 

“Jamasan pusaka sudah men-
jadi satu rangkaian peringatan 
hari jadi, menandakan akan se-
jarah panjang Kabupaten Nga-
wi, menguak fakta bahwa di sini 
adalah masyarakat berjiwa pe-
juang,” ungkap Bupati Ngawi, 

Jamasan pusaka di Pendapa Wedya Graha Ngawi, Senin 
(06/07/2020)

Budi Sulistyono. 
Bupati yang akrab disapa 

Kanang ini mengungkapkan, 
jamasan pusaka membuka sisi 
perjuangan warga Ngawi untuk 
melawan penjajah, baik sebelum 
maupun sesudah kemerdekaan. 

“Mengingat nilai sejarah dan 
perjuangan ini, saya berharap 
jamasan pusaka bisa dilestari-
kan. Meskipun nanti pemimp-
in Ngawi telah berganti,” ujar 
Kanang yang akan berakhir 
masa jabatannya, Februari 2021 
mendatang. 

Jamasan pusaka berisi ritu-
al memandikan senjata-senjata 
kuno yang tersimpan di gedong 
pusaka. Beberapa pusaka terse-
but yakni Tombak Kyai Singkir 
dan Kyai Songgolangit, serta 
payung Tunggul Wulung dan 
Tunggul Warono. 

Sekretaris Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga, Suyanto, 
mengungkapkan, tradisi perin-
gatan Hari Jadi Ngawi ke-662 
banyak yang disederhanakan 
bahkan beberapa ritual tidak 
dilaksanakan, karena adanya 
pandemi Covid-19. 

“Praktis hanya jamasan pu-
saka dan tirakatan saja yang 
kita lakukan, itu pun memakai 
protokoler kesehatan yang ketat, 
ritual kirab, ziarah leluhur dan 
upacara, kita hentikan karena 
pandemi Covid-19,” ungkap-
nya. (ari)

Polsek Limpung Menyampaikan Sosialisasi New 
Normal Setelah Sholat Berjamaah di Masjid 
Jami’ Al Ittihad

Batang, SMN - Setelah 
melaksanakan salat di Mas-

jid Jami’  Al Ittihad Dukuh 
Cendono lor Desa Tembok, 

Kanit Binmas Polsek Limpung 
Polres Batang Iptu H. Rofi’I 
menyampaiakan sosialisasi 
new normal dan mencegah 
penyebaran covid-19, Jumat ( 
10/7/2020).

“Jaga jarak dan gunakan 
masker saat di luar rumah ter-
apkan pola hidup bersih dan 
sehat,” kata Kanit Binmas Iptu 
H. Rofi’I.

Dia mengharapkan mas-
yarakat untuk menaati pro-
tokol kesehatan untuk memu-
tus mata rantai penyebaran 
covid-19 saat new normal.

“Mari kita dukung  New 
Normal  yaitu kebijakan pe-

merintah membuka  kembali 
aktivitas ekonomi, sosial  dan 
kegiatan publik secara terbatas 
dan bertahap dengan meng-
gunakan standar kesehatan,” 
pungkas Iptu H Rofii.

Takmir Masjid Jami’  Al 
Ittihad KH. Ikrom mengung-
kapkan sebelum pelaksanaan 
salat Jumat telah dilakukan 
penyemprotan disinfektan dan 
juga disiapkan handsanitizer.

“Tadi pagi kita lakukan 
penyemprotan dan sediakan 
handsanitizer, serta kita atur 
jarak antar jamaah,” katanya.
(S Anto Saputro)

Polsek Limpung sampaikan sosialisasi new normal setelah 
sholat berjamaah

Guru Ngaji Dilibatkan dalam Pembelajaran, 
Kenapa Tidak?

Lumajang, SMN - Ide muncul-
nya  pemanfaatan guru ngaji yang 
diperbantukan menjadi tenaga pen-
didik khusus, muncul pertama kali 
dari anggota DPRD Kabupaten 
Lumajang, dari Fraksi PDI Per-
juangan yang juga Ketua Komisi D  
DPRD Lumajang,  Supratman.

Karena hal ini,  Bupati Luma-

jang, Thoriqul Haq,  menyam-
paikan banyak terima kasih, atas 
kepudulian supratman.

Hal itu disampaikan usai 
melakukan penyerahan surat tugas 
bagi guru ngaji.

“Saya sangat berterima kasih 
kepada Ketua Komisi D, Bapak 
Supratman. Keberhasilan ini atas 

evaluasi bersama antara pemerin-
tah dengan Dewan, untuk mengu-
rai keresahan problem pendidikan 
agama yang ada di sekolah, seh-
ingga terwujudlah program ini,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut Cak Thoriq men-
jelaskan, dilibatkannya guru ngaji 
dalam proses pembelajaran ag-
ama di sekolah,merupakan upaya 
pemerintah dalam meningkatan 
kualitas pendidikan, khususnya di 
bidang agama. Dirinya juga ber-
pesan kepada guru ngaji yang su-
dah mendapatkan surat tugas, agar 
bisa melakukan monitoring pendi-
dikan keagamaan di sekolah mas-
ing-masing dengan maksimal.

Ada sedikitnya 93 guru ngaji 
yang diperbantukan menjadi tena-
ga pendidik khusus, untuk mening-
katkan kualitas pendidikan agama 
bagi peserta didik, pada jenjang  
SD dan SMP Negeri yang tersebar 

merata di Lumajang.
“Guru ngaji ini akan ditempat-

kan di sejumlah SD dan SMP Neg-
eri yang ada di wilayah Lumajang. 
Mereka akan mendapatkan surat 
tugas untuk mengajarkan pendi-
dikan agama kepada siswa,” imbuh 
Cak Thoriq.

Penyerahan surat tugas kepa-
da guru ngaji dilakukan  di ruang 
Narariya Kirana Pemkab Luma-
jang, pada Rabu (8/7)

Cak Thoriq berharap, den-
gan adanya tenaga pendidik yang 
murni memiliki kompetensi ilmu 
tentang agama termasuk mengaji, 
dapat melahirkan standar baru da-
lam pendidikan agama di sekolah 
negeri.

“Saya berkeinginan, siswa yang 
ada di SD dan SMP bisa memba-
ca Al Qur’an dengan standarisasi 
yang benar, kita juga ingin agar 
semuanya bisa sesuai dengan hara-

Acara penyerahan surat tugas guru ngaji

pan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi D, 

DPRD KabupatenLumajang Su-
pratman mengaku, bahwa gagasan 
tersebut muncul setelah sekian 
lama Lumajang kekurangan tenaga 
pendidik  dibidang agama. “Setelah 
kita lakukan koordinasi dengan be-
berapa pihak, terkait dengan keku-
rangan 187 guru agama di sekolah 
negeri mulai SD sampai SMP, 
munculah ide untuk merangkul 
guru ngaji dalam mengatasi perma-
salahan yang sudah menahun itu,” 
jelasnya.

Proses seleksi guru ngaji yang 
diperbantukan untuk mengajar 
bidang agama ini, juga melibatkan 

Kementerian Agama (Kemenag) 
Lumajang, sehingga diharapkan 
hasilnya sesuai dengan yang diing-
inkan  Dewan dan juga pemerintah 
daerah.

“Kemenag kita libatkan, karena 
mereka yang lebih paham  kualitas 
guru agama,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Supratman juga menyinggung 
tentang Kartu Lumajang Mengaji.  
Sesuai dengan yang disampaikan 
Bupati Lumajang, bahwa saat ini 
kartu tersebut masih dalam proses 
pencetakan,  di mana nantinya Kar-
tu Lumajang Mengaji bisa digu-
nakan sebagai ATM oleh para guru 
ngaji yang sudah terdaftar. 

“Kami apresiasi langkah pemer-
intah. Namun kami berharap, selain 
fungsi dari kartu tadi, pemerintah 
juga harus memberlakukan Kartu 
Lumajang Mengaji sebagai kartu 
jaminan kesehatan, karena sekecil 
apapun persoalan kesehatan sangat 
dibutuhkan oleh mereka,” harap 
Supratman.

Sesuai data yang diperoleh 
awak media, ada sekitar 6.000 guru 
ngaji di Lumajang, yang sudah 
terdaftar dalam pendataan. Namun 
demikian, masih ada beberapa guru 
ngaji yang belum masuk dalam 
data. Oleh karena itu, instansi ter-
kait  segera melakukan pendataan 
lagi. (Tik)
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Geger Sopir Meninggal di Toilet Bank

Sampang, SMN - Geger nasabah 
bank dihebohkan dengan sosok seo-
rang pria yang ditemukan tergeletak 
tak bernyawa di kamar toilet, kantor 
Cabang BRI Sampang di Jalan Wa-
hid Hasyim, Kota Sampang, Kamis 
(9/7) siang. Kejadian ini terjadi seki-
tar pukul 10.30 WIB. Mengingat saat 
ini masih pandemi virus covid 19 
sehingga naabah dan petugas Satpam 
bank tak berani mendekati pria terse-
but.

Pria yang berusia sekitar 50 ta-
hun itu terpaksa dievakuasi petugas 
memakai Alat Pelindung Diri (APD). 
Korban dikenal sebagai Ilham warga 
Sidoarjo, Jawa Timur. Ia bekerja se-
bagai sopir dealer Suzuki di Suraba-

ya. Kedatangannya di kantor Cabang 
BRI Sampang Jalan Wahid Hasyim 
untuk mengantarkan mobil hadiah 
jenis Suzuki Ertiga yang dipesan 
pihak bank. Pukul 08.00 WIB, pria 
berkacamata mengenakan kaos putih 
itu datang bersama Marketing dealer 
atau rekan wanitanya bernama Ida 
(38) warga Surabaya.

“Kita datang kesini mau mengan-
tarkan pesanan mobil hadiah, ketika 
sampai pak sopir langsung ke toilet, 
sedangkan saya masuk ke kantor me-
nemui pimpinan bank,” ungkap Ida di 
lokasi kejadian.

Menurut Ida, seusai pengurusan 
administrasi penyerahan mobil di-
rinya berencana kembali pulang ke 

Evakuasi jenazah di toilet bank BRI.

Surabaya. Ia berusaha mencari sang 
sopir yang tak kunjung tiba. Selang 
waktu 2,5 jam, sang sopir ditemu-
kan tergelak tak bernyawa di dalam 
kamar toilet yang berada di belakang 
kantor bank. Masih seputar keteran-
gan Ida, selama perjalanan ke Sam-
pang sang sopir dalam keadaan sehat 
dan tidak mengeluh sakit. Sehingga ia 
mengaku syok atas kejadian tersebut.

“Sempat nyari kemana-mana dan 
dikasih tau sama petugas Satpam 
kalau pak sopir pergi ke toilet, awal-
nya dicurigai pingsan karena lama 
tidak keluar dari toilet, setelah dibuka 
ternyata meninggal,” imbuhnya.

Sementara itu, Pimpinan Cabang 
BRI Sampang Muannas menyam-
paikan, meninggalnya sopir dealer 
Suzuki itu ditemukan pertama kali 
oleh petugas office boy.

“Petugas kebersihan curiga bapak 
yang di dalam toilet tidak kunjung 
keluar, akhirnya diketok pintunya ti-
dak ada jawaban, posisi pintu seperti 
ada yang nahan, karena itulah petugas 
kami langsung menghubungi Dinas 
Kesehatan untuk dievakuasi,” teran-
gnya. Jenasah dibawa Petugas medis 
ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr 
Mohammad Zyn Kabupaten Sam-
pang untuk mengetahui penyebab 
kematiannya. (why)

Ulama dan Habib Deklarasi Tolak RUU HIP
Sampang, SMN - Ratusan Massa 

dan ulama serta Habib di Kabupaten 
Sampang menggelar deklarasi meno-
lak Rancangan Undang-Undang Ha-
luan Ideologi Pancasila (RUU HIP) 
yang diadakan di depan gedung DPRD 
Sampang, pada Senin (06/07/2020). 
Masa bergerak dari Monumen menuju 
Kantor DPRD Kabupaten Sampang. 
Dengan melantunkan sholawat dan 
menggelar istigosah di depan kantor 
DPRD masa yang berjumlah ratusan 
tertib dan tenang.

Mereka menilai RUU HIP ber-
potensi menghapus Pancasila, mela-
hirkan paham komunisme, dan 
menimbulkan gejolak sosial serta dis-
integrasi bangsa.

KH Djakfar Sodik selaku Koordi-
nator lapangan (Korlap) aksi menga-
takan, aksi ini bertujuan untuk mem-
pertanyakan kejelasan terkait dengan 
surat penolakan RUU HIP yang sebel-
umnya sudah dikirimkan kepada DPR 
RI melalui DPRD Sampang.

Pada April 2020 pihaknya menga-
ku sudah melayangkan surat ke DPR 

RI untuk meminta agar RUU HIP di-
cabut. Tapi kenyataannya Pemerintah 
dan DPR hanya menunda pembaha-
san bukan menghapusnya dari pro-
glenas.

Padahal muatan mengenai Trisila 
dan Ekasila dalam RUU HIP menja-
di polemik dan mendapat protes dari 
berbagai pihak termasuk dari ulama 
dan habaib di Madura.

“Kami menilai keberadaan pas-
al yang menerjemahkan Pancasila 
menjadi Trisila dan Ekasila dalam 
draf RUU HIP itu mereduksi meng-
kooptasi Pancasila, keluar dari aman-
demen Pancasila dan memberikan 
peluang bangkitnya komunis di Indo-
nesia,” kata KH Djakfar Sodik, Senin 
(06/07/2020).

Mantan Anggota DPR RI itu men-
yampaikan bahwa konsep rumusan 
Pancasila yang disampaikan oleh 
Presiden RI pertama Soekarno pada 1 
Juni 1945 silam. Kemudian dimatang-
kan lagi pada 18 Agustus 1945 dan 
diperkuat melalui Dekrit Presiden 5 
Juli 1959.

“Jadi Pancasila ini sudah final. 
Kenapa masih mau diotak-otak lagi. 
Karena itu kami dengan tegas meno-
lak RUU HIP disahkan," tuturnya.

Aksi tersebut ditanggapi langsung 
oleh Ketua DPRD Sampang, Fadol 
Abdul Rohim. Dia berjanji akan men-
yampaikan langsung surat itu ke DPR 
RI di Jakarta. Jika tidak disampaikan 
sama halnya ustadz Fadol mengkhi-
anati guru sendiri.

"Semoga tidak selamat dunia akh-
irat. 'Sareng guleh e sampai aginah 

ke Jakarta. Manabi tak e sampai agi, 
padenah guleh ngekhianati guruh be-
den kauleh. Pas mugeh-mugeh guleh 
tak slamattah dunia akhirat' (Saya 
akan sampaikan ke Jakarta. Jika tidak 
disampaikan, sama saja saya mengkh-
ianati guru saya. Semoga saya selamat 
dunia akhirat, red)," katanya dalam 
bahasa madura.

Azies, salah satu pendemo aksi da-
mai menyampaikan, "Saya mengikuti 
aksi ini untuk ibadah dan berjuang 
demi anak cucu saya kelak." (why)

Suasana deklarasi tolak RUU HIP di depan gedung DPRD 
Sampang, Senin (06/07/2020).

Panglima TNI-Kapolri Apresiasi Program 
“Pendekar Waras” Pemkot Madiun

Madiun, SMN - Program 
“Pendekar Waras” (Penegak Disiplin 
Protokol Kesehatan Tangkal Corona 
Virus Warga Sehat) sebagai penanga-
nan Covid-19 di Kota Madiun, Jawa 
Timur, terbukti baik.

Bahkan, program ini mendapat 
apresiasi dari Panglima TNI Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jen-
deral Polisi Drs Idham Aziz.

Apresiasi ini disampaikan dua 
jendral bintang empat itu usai pe-
maparan di Lanud Iswahjudi, Mage-
tan, Jawa Timur, Jumat 10 Juli 2020.

Walikota Madiun, H. Maidi, me-
mang memaparkan pola penanganan 
Covid-19 di Kota Madiun dihadapan 
mereka.

Program “Pendekar Waras” mer-
upakan upaya Pemerintah Kota Ma-
diun dalam penanganan Covid-19 
dengan meningkatkan partisipasi 
masyarakat. Penegak disiplin pro-
tokol kesehatan tersebut melibatkan 
masyarakat dari berbagai lini. Mulai 
tukang parkir hingga pejabat pemer-
intah serta anggota TNI-Polri. Hara-

pannya, penyebaran Covid-19 bisa 
semakin ditekan.

“Inovasi pemerintah daerah khu-
susnya Kota Madiun, sesuai keingi-
nan bapak presiden dengan mengede-
pankan intervensi berbasis lokal,” 
kata Panglima TNI, Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto.

Program “Pendekar Waras”, lan-
jutnya, sudah tepat karena bisa men-
jadi branding yang bagus sekaligus 
mudah diingat. Begitu juga dari segi 
program di dalamnya. Panglima TNI 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menye-
but protokol kesehatan Covid-19 ter-
akomodir dalam program “Pendekar 
Waras”. Masyarakat bisa saling 
mengingatkan pentingnya pemakaian 
masker, jaga jarak, dan cuci tangan 
menggunakan sabun.

“Pendekar Waras ini tepat sekali. 
Siapa yang tidak memakai masker, 
langsung ada yang mengingatkan. 
Ini merupakan langkah preventif se-
bagai antisipasi dari berbagai kemu-
ngkinan,” jelasnya sembari berharap 
program bisa berjalan maksimal dan 

optimal.
Hal senada juga diungkapkan Ka-

polri Jenderal Polisi Drs. Idham Aziz. 
Menurutnya, penanganan Covid-19 
tidak bisa bekerja sendiri. Sinergitas 
harus dibangun. Karenanya, Kapol-
ri mengapresiasi langkah Gubernur 
Jawa Timur hingga pemerintah daer-
ah tak terkecuali Pemerintah Kota 
Madiun atas sinergitas yang terjalin 
baik dalam penanganan Covid-19.

“Kita tidak bisa bekerja sendiri 
dalam penanganan Covid-19. Apre-
siasi untuk ibu Gubernur dan jajaran, 
Walikota Madiun dan Bupati Ma-
diun beserta Forpimda terkait sin-
ergitas yang baik dalam penanganan 
Covid-19,” ungkapnya.

Walikota Madiun, H. Maidi, me-
nuturkan, program “Pendekar Waras” 
memang berangkat dari arahan dan 
harapan Presiden Jokowi terkait pen-
ingkatan intervensi berbasis lokal di 
Kota Madiun.

Sebelumnya, partisipasi mas-
yarakat dalam penanganan Covid 
juga cukup besar di Kota Madiun. 
Mulai kader kesehatan hingga Peker-
ja Sosial Masyarakat (PSM) untuk 
urusan bantuan sosial. Langkah 
tersebut diapresiasi Presiden Joko-
wi. Pemerintah Kota Madiun terus 
berupaya meningkatkan intervensi 
berbasis lokal tersebut dengan me-
munculkan Pendekar Waras.

“Pendekar Waras ini merupakan 
tim penegak disiplin protokol kese-
hatan Covid-19 dengan lebih banyak 
melibatkan masyarakat,” kata H. 
Maidi. (sy)

Panglima TNI dan Kapolri mengapresiasi program pendekar 
waras di Kota Madiun.

Dinsos PP PA Kota Madiun-Tagana, 
Lakukan Penyemprotan di Liposos

Madiun, SMN - Upaya penang-
gulangan pandemi Covid 19 terus 
digerakkan oleh seluruh elemen pe-
merintah dan masyarakat. Termasuk 
di Kota Madiun, Jawa Timur.

Bahkan Dinas Sosial Provinsi 
Jawa Timur, memberi arahan agar 
dilakukan penyemprotan secara ser-
entak di seluruh kabupaten/kota, Ju-
mat 10 Juli 2020.

Untuk itu, Dinas Sosial PP PA 
Kota Madiun, bersama Taruna Siaga 

Bencana (Tagana) setempat, melaku-
kan penyemprotan tempat ibadah, 
panti sosial, Ponpes dan Pasar, Jumat 
10 Juni 2020.

Salah satunya yakni di Lingkun-
gan Pondok Sosial (Liposos) milik 
Provinsi Jatim yang berada di Madi-
un.

Selain melakukan penyemprotan 
desinfektan, Dinsos bersama Tagana 
juga memberikan himbauan kepada 
masyarakat untuk senantiasa menjaga 
kebersihan lingkungan, selalu pakai 
masker dan cuci tangan pakai sabun.

“Jika tidak ada kepentingan yang 
mendesak, tetap di rumah serta sela-
lu jaga jarak dan tidak berkerumun,” 
himbau salah satu petugas. (sy) 

Dinas PP PA dan Tagana Kota Madiun mengadakan penyem-
protan desinfektan secara serentak di Kota Madiun.

Pemkab Madiun Gratiskan Rapid Test 
Covid-19 Peserta UTBK

Madiun, SMN - Pemerintah Ka-
bupaten Madiun, Jawa Timur, benar 
benar sangat peduli dengan dunia 
pendidikan.

Setelah berjuang keras mendi-
rikan Kampus Universitas Sebelas 
Maret Surakarta (UNS) di Kabupaten 
Madiun, kini menggratiskan bagi pe-
serta Ujian Tulis Berbasis Komputer 
(UTBK) yang membutuhkan rapid 
test Covid-19 dan surat keterangan 
sehat. Padahal, biaya rapid test, cukup 
mahal untuk ukuran calon mahasiswa.

Menurut Kabag Humas dan Pro-
tokol Setda Kabupaten Madiun, 
Mashudi, bagi peserta yang membu-
tuhkan hal tersebut, dapat langsung 
mendatangi Puskesmas terdekat di 
domisili masing masing.

“Untuk para calon mahasiswa ber-

KTP Kabupaten Madiun yang akan 
mengikuti Ujian Tulis Berbasis Kom-
puter (UTBK), bisa melakukan rapid 

test dan mendapat Surat Keterangan 
Kesehatan (SKK) secara gratis,” 
terang Mashudi, Rabu 8 Juli 2020.(sy)

Kepala Humas dan protokol sekda Kabupaten Madiun Mashudi.

Akibat Dampak Covid, Kades Riyono Bangkit
Banyuwangi, SMN - Gebyar 

Launching Destinasi Wisata yang 
direncanakan akan digelar kurang 
lebih 1 bulan lagi di Desa Kandan-
gan, Kec. Pesanggaran masih tahap 
perbaikan dan persiapan, mulai dari 
fasilitas yang memadai sehingga ti-
dak melanggar protokol pemerintah-
an.

Kali ini Team SMN sengaja 
mengikuti perjalanan giat Kepala 
Desa Kandangan Riyono SH, untuk 
turun langsung ke lapangan untuk 
melaksanakan giat persiapan launch-
ing Destinasi Wisata yang berjum-
lah empat titik tempat. Tempat yang 
dipersiapkan adalah Puncak Sumber-
dadi dan Poncomoyo, Pantai Mbadug 
dan Dam Karangtambak. Dalam hal 
ini pemuda dan masyarakat ikut serta 
terlibat membantu persiapannya.

Di sela - sela kesibukannya sen-
gaja kami Team SMN 'Njagong' ber-
sama Riyono yang pada saat itu benar 
- benar ikut bergerilya kerja bakti dan 

gotong royong membaur bersama 
masyarakat dan pemuda.

"Kali ini, kami berusaha fokus 
di satu titik yaitu Destinasi Wisata 
yang harus kita promosikan dan kita 
kembangkan, kami bersatu memper-
siapkan segala sesuatu untuk mem-
fasilitasi Destinasi Wisata di empat 
tempat ini, " terang Riyono dengan 
senyum semangat dan ramah.

Desa Kandangan terletak di Jalur 
Sanggar-Sarongan. Karena letaknya 
di kaki pegunungan Betiri, wilayahn-
ya terdiri dari hutan, perkebunan, 
pemukiman warga dan lahan perta-
nian warga. Lahan pertanian disini 
terbilang produktif karena sebagian 
ada yang dijadikan persawahan dan 
lahan untuk kebun kacang-kacangan, 
palawija atau buah-buahan. Maka 
dari itu menurut Riyono giliran Des-
tinasi Wisata yang harus digenjot.

"Desa Kandangan ini sangat luar 
biasa potensinya, tinggal Destinasi 
Wisatane saja yang kudu diwarnai, 

dipoles, disegarkan agar supaya 
wisata di kandangan lebih berwarna, 
sehingga Insyaallah satu bulan lagi 
kami gelar launching," tambah Riy-
ono, kepala desa yang terkenal arif 
bijaksana ini kepada SMN.

Pemuda, Masyarakat dan Pemdes 
bersinergi dalam hal ini, mengingat 
dampak Pandemik Covid 19 yang 
melanda semua elemen masyarakat. 
Maka dari itu Riyono membuka pe-
luang untuk menggerakkan pemuda 

dan masyarakat agar bersatupadu 
untuk menjaga dan mengembangkan 
Destinasi Wisata di wilayahnya agar 
supaya bisa dinikmati oleh wisatawan 
lokal dan dari luar.

"Sekarang ini kami melengkapi 
fasilitas kamar mandi, WC, tempat 
peristirahatan dan tempat pengina-
pan, kami bersatupadu kompak dari 
masyarakat dan untuk masyarakat," 
tambah Riyono dengan senyum sum-
ringah. (Oni)

Giat persiapan launching Destinasi Wisata di Desa Kandangan, 
Kec. Pesanggaran.

Normalisasi di Blibis, LSM Suara Bangsa Menjawab

Banyuwangi, SMN - Normalisa-
si yang dilakukan di aliran sungai di 
Wilayah Dusun Blibis, Desa Pato-
man, Kec. Blibingsari kacau balau, 
hal itu diduga kuat karena adan-
ya provokator yang sengaja bikin 
Runyam semuanya.

Tidak hanya warga setempat yang 
sampai berteriak bahwasannya, giat 
normalisasi itu sangat meresahkan 
masyarakat dan merugikan mas-
yarakat, akan tetapi pemilik tambak 
sekitar juga merasa dirugikan. Hal 
yang di sampaikan oleh Ketua Lem-
baga Swadaya Masyarakat (LSM) 

Suara Bangsa Banyuwangi H. Suy-
oto MS, menyatakan bahwa, dirinya 
sangat kecewa. Semua ini berawal 
dari ketidakpuasnya beberapa orang 
yang selalu meminta jatah yang ber-
lebihan.

"Ini sangat membuat saya dan 
teman-teman yang di sini sangat ke-
cewa, padahal kami sudah melaku-
kannya sesuai dengan yang di tentu-
kan," jelas Mbah Yoto biasa disapa.

Giat ini sudah tertata baik, sesuai 
dengan perencanaan awal, mulai dari 
mensejahterakan warga di pinggir 
jalan yang dilintasi dum truck dan 

mencukupi kebutuhan Kelompok 
Masyarakat (POKMAS). Maka dari 
itu LSM Suara Bangsa dan tokoh 
masyarakat ke dua desa, yaitu Desa 
Patoman dan Desa Watukebo sepakat 
mengadakan normalisasi sungai.

Giat Normalisasi yang izinnya 
masih tahap proses ini juga per-
nah didatangi oleh UPT PSDA WS 
Sampean Setail Bondowoso yang 
pada saat itu Irma inggarwati selaku 
Kasi di UPT PSDA WS Sampean 
Setail Bondowoso bersama tim dan 
juga didampingi oleh Eko Pujiantoro 
selaku staff untuk Wilayah Banyu-
wangi.

"Normalisasi di Aliran Sungai 
Blibis ini harus dinormalisasi sesuai 
dengan yang dianjurkan, kami ber-
harap yang berhubungan dengan Su-
rat izin Normalisasi disegerakan dan 
kami tunggu secepatnya," pesan Irma 
yang didampingi Eko Pujiantoro dan 
tim pada saat itu.

Sementara itu beberapa Penam-
bang manual yang sempat kami waw-
ancarai Samidi (55) yang sejak 16 
tahun yang lalu menjadi penambang 
pasir manual dan menjadikan mate-

rial pasir tersebut mata pencaharian 
sehari hari sangat senang dengan 
adanya Normalisasi disungainya ini.

"Lhaaa aku seneng mbak, soalle 
aku gak leren kungkum njupuk pasir 
nang tengah kali iki, teko pelaksana 
sing nggarap Normalisasi iki, aku 
ambek konco konco dijupukne pa-
sir nggae bogo. Dadi aku karu kon-
co konco karek ngayak tok," jelas 
Samidi dengan tenang dan tersenyum 
bungah.

Samidi juga menceritakan bah-
wa, pembagian dana kompensasi dari 
pihak Pokmas ke anggota dan mas-
yarakat tidak transparan dan tidak 
sesuai dan tidak tepat sasaran.

Faiq selaku pelaksana dan penga-
was Normalisasi di aliran sungai Bli-
bis juga angkat bicara terkait pember-
itaan yang menurutnya tidak sesuai.

"Saya kecewa dan tidak terima 
dengan adanya pemberitaan kemarin, 
ngawur itu dan saya akan menindak 
lanjuti berita tersebut, pokok e saya 
tidak terima," ungkap Faiq sambil 
menggeleng gelengkan kepalanya 
menyayangkan atas kejadian terse-
but. (Oni)

Normalisasi di Blibis, LSM Suara Bangsa Menjawab.



Edisi 446 / XII / 13 - 19 Juli 20206 Probolinggo
Bupati Probolinggo 

Terima Tamu dari TNBTS 
Probolinggo, SMN - Bupa-

ti Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, SE didampingi Kepa-
la Dinas Pemuda, Olahraga, 
Pariwisata dan Kebudayaan 
(Disporaparbud) Kabupaten 
Probolinggo Sugeng Wiyanto 
menerima tamu dari TN-BTS 
(Taman Nasional Bromo Teng-
ger Semeru) di Pringgitan Ru-
mah Dinas Bupati Probolinggo, 
Rabu (8/7) siang.

Tamu dari TN-BTS sebanyak 
4 (empat) orang yang dipimp-
in oleh Pelaksana Harian (Plh) 
Kepala Bidang PTN Wilayah 1 
TN-BTS Sarmin ini membahas 
terkait dengan rencana dibukan-
ya kembali obyek wisata Bro-
mo Tengger Semeru (BTS) di 
tengah-tengah pandemi Corona 
Virus Disease (COVID-19).

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, SE menyam-
paikan bahwa obyek wisata 
Bromo Tengger Semeru ini 
merupakan sektor pariwisa-
ta yang sangat diminati dan 
menjadi kepercayaan dari mas-
yarakat baik dari dalam maupun 
luar Kabupaten Probolinggo.

“Obyek wisata Bromo Teng-
ger Semeru sendiri berada di 4 
(empat) wilayah. Oleh karena 
itu, pengelolaan strategi dan 
SOP (Standart Operasional 
Prosedur) dari 4 wilayah ini 
haruslah sama. Sehingga pen-
yamaan persepsi dan penguatan 
koordinasi itu sangat penting 
dilakukan,” katanya.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
mengharapkan agar reaktifasi 
Bromo Tengger Semeru ini di-
tata sedemikian rupa dan tidak 
terlalu terburu-buru. Sekaligus 
memastikan kesiapan dari 4 
wilayah (Kabupaten Proboling-
go, Kabupaten Pasuruan, Ka-
bupaten Malang dan Kabupaten 
Lumajang), khususnya pintu 
masuk yang berada di sekitar 
TN-BTS.

“Kami mengharapkan pro-
tokol kesehatan dan SOP kun-
jungan wisata dipastikan detail-
nya dan disepakati oleh 4 pintu 
masuk di TN-BTS. Jangan sam-
pai ada perbedaan antara pintu 
masuk dari 4 wilayah tersebut. 
Semua itu harus disepakati oleh 
Dinas Pariwisata dan Sub Gu-
gus Tugas Preventif dan Promo-
tif dari 4 wilayah,” tegasnya.

Bupati Tantri tidak menging-

Bupati Hj. P. Tantriana Sari saat menerima tamu TNBTS.

inkan pembukaan wisata Bromo 
Tengger Semeru ada masalah 
dikemudian hari. Salah satu 
yang dapat dilakukan adalah 
dengan memberikan pelatihan 
SOP new normal ini kepada 
guide yang ada di Bromo Teng-
ger Semeru agar memiliki pe-
mahaman yang sama.

“Begitu wisatawan tidak ter-
tib dalam penerapan protokol 
kesehatan, maka guide bisa 
menegurnya. SOP ini jangan 
dipikir sendiri tetapi dilakukan 
melalui pemikiran bersama Gu-
gus Tugas Percepatan Penanga-
nan COVID-19 antar wilayah. 
Kita memang harus susah-susah 
dulu nanti kalau sistemnya su-
dah berjalan dengan baik, silah-
kan TN-BTS membuka wisata 
Bromo Tengger Semeru,” teran-
gnya.

 Plh Kepala Bidang PTN 
Wilayah 1 TN-BTS Sarmin me-
ngungkapkan tujuan dari per-
temuan ini adalah untuk men-
jalin silaturahim terkait dengan 
rencana reaktifasi Bromo Teng-
ger Semeru di tengah-tengah 
pandemi COVID-19. Termasuk 
juga penyampaian hasil rapat 
yang dilakukan bersama dengan 
4 (empat) wilayah dan Dinas 
Pariwisata Provinsi Jawa Timur 
pada awal Juli 2020 lalu.

“Hari ini kita sampaikan ha-
sil rumusannya kepada Ibu Bu-
pati Probolinggo,” ujarnya.

Lebih lanjut Sarmin men-
jelaskan, intinya sesuai Surat 
Edaran dari Dirjen KSDAE 
tersebut bahwa selain zona kun-
ing dan zona hijau kesepakatan-
nya memerlukan rekomendasi 
dari Bupati untuk reaktifasi 
tersebut.

“Kebetulan yang di 4 kabu-
paten hasil koordinasi dengan 

Gugus Tugas Percepatan Pen-
anganan COVID-19 Provinsi 
Jawa Timur, hanya Kabupaten 
Lumajang yang berada pada 
zona kuning. Untuk Kabupat-
en Probolinggo dan Malang itu 
zona orange. Sementara Ka-
bupaten Pasuruan masih zona 
merah,” tegasnya.

Sarmin menambahkan aktif-
itas ini membutuhkan rekomen-
dasi dari Bupati selaku Ketua 
Gugus Tugas COVID-19 yang 
ada di wilayah.

“Kita masih menunggu re-
komendasi itu dan menunggu 
kematangan SOP tentang kun-
jungan wisata. SOP kita siapkan 
dan share kepada 4 wilayah. 
Nanti akan dibahas oleh 2 tim 
dan harapannya SOP itu disepa-
kati, sehingga rekomendasi 
keluar dari 4 wilayah tersebut,” 
terangnya.

Di tempat terpisah Kepa-
la Disporaparbud Kabupaten 
Probolinggo Sugeng Wiyanto 
menyampaikan dari sisi Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo terkait SOP mulai 
dari hotel, restoran, infrastruk-
tur dan lain sebagainya sudah 
siap. Tetapi untuk membuka 
obyek wisata Bromo Tengger 
Semeru ini perlu kesepakatan 
bersama 4 wilayah sehingga 
ada satu SOP pengelolaan wisa-
ta Bromo Tengger Semeru.

“Nanti akan ada rapat koor-
dinasi untuk membahas SOP 
dari 4 wilayah sehingga men-
jadi SOP TN-BTS. Mulai dari 
hotel, rumah makan, jeep dan 
kudanya, SOP dari 4 wilayah 
haruslah sama. Jadi sebelum be-
nar-benar dibuka, SOP TN-BTS 
ini benar-benar akan dimatang-
kan terlebih dahulu,” katanya. 
(edy).

FKPD Lepas Benih Ikan 
di Kampung Tangguh Semeru 

Probolinggo, SMN - Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kota Probolinggo 
melakukan aksi pelepasan benih 
ikan nila di Kampung Tangguh 
Semeru (KTS) Wirosecang, di 
Kelurahan Wiroborang, Keca-
matan Mayangan, Kamis (9/7) 
siang. Warga setempat berhasil 
merubah saluran sungai yang 
semula kotor kini lebih sedap 
dipandang.

Pelepasan benih tersebut 
dilakukan Wali Kota Hadi Zain-
al Abidin, Wawali Mocham-
mad Soufis Subri dan Kapolres 
AKBP Ambariyadi Wijaya di-
saksikan Danramil Mayangan, 
Camat Mayangan M Abas, ka-
rang taruna dan warga setempat.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin mengatakan sangat 
mengapresisasi kegiatan terse-
but.

“Hal positif dari kekompa-
kan masyarakat disini, yang se-
belumnya tidak bermanfaat jadi 
bermanfaat. Sungai yang dulu 
aromanya tidak sedap, seka-
rang bersih dan bisa jadi kolam 
ikan yang dapat mewujudkan 
ketangguhan kondisi ekonomi 
masyarakat,” ujar Wali Kota 

Hadi.
Lebih lanjut Wali Kota Hadi 

mengatakan, karena motivasi 
dan dorongan dari pihak kepoli-
sian masyarakat bisa teredukasi 
menciptakan hal yang terbaik 
di lingkungannya. Masyarakat 
harus memahami untuk selalu 
mawas diri dan menjaga diri, 
menguatkan kedisiplinan un-
tuk menghindari dan menekan 
COVID 19. 

“Kuncinya, bepergian luar 
kota kalau tidak penting di-
hindari saja. New normal bu-
kan berarti COVID tidak ada. 
COVID masih belum ada obat-
nya, harus disiplin menjaga ke-
bersihan adalah obatnya. Lind-
ungi keluarga dan saudara kita,” 
pesan wali kota.

Wali Kota Hadi juga sangat 
mengapresiasi kerja keras mas-
yarakat dan ungkapan terimak-
asih kepada kapolresta yang 
telah mendorong hal yang dulu-
nya tidak mungkin ada sekarang 
jadi nyata adanya.

AKBP Ambariyadi Wijaya 
mengatakan kegiatan di mas-
yarakat sebenarnya sudah ada, 
polres hanya tinggal membing-
kainya. 

“Masyarakat sudah punya 
ide, punya angan-angan dan 
cita-cita wilayahnya jadi sehat. 
Kampung Tangguh Semeru ha-
nya bingkai masyarakat berbuat 
gotong royong untuk lingkun-
gannya,” ujar kapolresta.

AKBP Ambariyadi mem-
benarkan, prinsipnya tidak ada 
manusia yang tidak ingin sehat, 
tidak ada manusia yang ingin 
susah.

“Semuanya ingin normal 
seperti dulu, mencari rejeki 
tanpa hambatan dengan cara 
mandiri dan gotong royong,” 
imbuhnya.

Lebih lanjut Kapolresta,men-
gatakan bahwa banyak yang 
bertanya kasus positif COVID 
19 yang terus meningkat pa-
dahal Kota Probolinggo punya 
banyak KTS. 

“Mungkin yang belum tahu 
mengira Kampung Tangguh 
ini satu kelurahan. Harapannya 
memang begitu tapi faktanya 
belum. Hanya baru beberapa 
RW saja di setiap kelurahan, 
jadi masih kurang banyak. Kami 
berharap, virus kebaikan (Kam-
pung Tangguh) menular ke 
seluruh masyarakat,” harapnya. 
(edy)

Pelaksanaan pelepasan benih ikan di Kampung Tangguh 
Semeru.

Pemkab Probolinggo Luncurkan 
Program Pembayaran Pajak Online 

Probolinggo, SMN - Se-
bagai upaya untuk lebih 
mendekatkan layanan kepada 
masyarakat, Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Probolinggo 
melalui Badan Keuangan Daer-
ah meluncurkan pembayaran 
pajak daerah secara online. 

“Layanan pembayaran pajak 
daerah secara online ini dilaku-
kan untuk mengikuti perkem-
bangan zaman saat ini, teruta-
ma di tengah-tengah pandemi 
COVID-19. Dimana semuanya 
dituntut untuk tidak melaku-
kan kontak fisik sebagai upaya 
memutus mata rantai penyeb-
aran COVID-19,” kata Kepa-
la Badan Keuangan Daerah 
Kabupaten Probolinggo Dewi 
Korina melalui Kepala Bidang 
Pendapatan Priyo Siswoyo.

Dalam mendukung program 
layanan pembayaran pajak 
daerah secara online tersebut, 
Badan Keuangan Daerah Kabu-
paten Probolinggo bersama PT 
Pos Indonesia (Persero) Kantor 
Regional 7 Jawa Timur melaku-
kan penandatanganan perjanjian 
kerja sama Tentang Sistem On-
line Pembayaran Pajak Daerah 
Kabupaten Probolinggo.

Perjanjian kerja sama Nomor 
: 973/11/426.203/2020 dan No-
mor : 554a/Jaryankug/PR/0520 
tanggal 18 Mei 2020 tersebut 
ditanda tangani oleh Kepala 
Badan Keuangan Daerah Kabu-
paten Probolinggo Dewi Korina 
dan Kepala Kantor PT Pos In-
donesia (Persero) Probolinggo 
Singgih Pramuda Trisnanto.

Sebagai tindak lanjut dari 
kesepakatan bersama tersebut, 
Badan Keuangan Daerah Ka-
bupaten Probolinggo selanjut-
nya mengirimkan Surat Edaran 
Nomor : 970/942/426.203/2020 
tanggal 24 Juni 2020 Tentang 
Pembayaran Tunai Pajak Daer-
ah dan Pembayaran Online 
Pajak Daerah kepada seluruh 
Camat dan Lurah/Kepala Desa 
se-Kabupaten Probolinggo.

“Dimana wajib pajak Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan 
dan Perdesaan (PBB-P2) dapat 
melakukan pembayaran di Kan-
tor Pos seluruh Indonesia ses-
uai ketentuan yang berlalu dan 
alternatif pemanfaatan pemba-
yaran secara online dari sistem 
dan fasilitas Bank Jatim,” jelas 
Priyo.

Dengan adanya program 
pembayaran pajak daerah se-
cara online ini jelas Priyo, maka 
selain di Bank Jatim, wajib 
pajak dapat melakukan pem-
bayaran di Kantor Pos dengan 
menunjukkan Nomor Objek 
Pajak (NOP) PBB. Bagi wajib 
pajak PBB, Bank Jatim meny-
iapkan pembayaran secara on-
line melalui Mobile Banking 
Bank Jatim.

“Untuk meningkatkan kes-
adaran masyarakat membayar 
pajak, disarankan bagi semua 
wajib pajak agar melakukan 
transaksi pembayaran sendiri 
tanpa perantara atau titip ke-
pada petugas atau orang lain. 

Informasi online tagihan PBB 
Kabupaten Probolinggo bisa 
diakses di bphtb.probolinggok-
ab.go.id menu info cek tungga-
kan PBB,” terangnya.

Menurut Priyo, program 
layanan pembayaran pajak daer-
ah secara online ini merupakan 
sebuah upaya mendekatkan 
pelayanan pembayaran pajak 
daerah ke tingkat kecamatan, 
sehingga masyarakat bisa mem-
bayar pajak daerah, khususnya 
PBB-P2 dengan mudah, cepat 
dan murah. Wajib pajak bisa 
datang langsung ke payment 
kantor pos yang ada di mas-
ing-masing kecamatan.

“Ke depan sesuai dengan ke-
bijakan pemerintah pusat di era 
pandemi COVID-19, seluruh 
Pemerintah Daerah didorong 
melakukan pembayaran secara 
online tunai tanpa kontak fisik,” 
tegasnya.

Priyo menjelaskan saat ini 
Bank Indonesia sudah mener-
apkan QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standard) be-
rupa standarisasi pembayaran 
menggunakan metode barcode 
agar proses transaksi dilakukan 
lebih mudah, cepat dan terjaga 
keamanannya. 

“QRIS ini dimaksudkan un-
tuk memutus mata rantai biaya 
antar bank,” tambahnya.

Melalui program layanan 
pembayaran pajak daerah se-
cara online ini Priyo menghara-
pkan dari sisi pemerintah bisa 
memberikan pelayanan yang 
prima dan maksimal kepada 
masyarakata.

“Sementara dari sisi wajib 
pajak tentunya mampu mem-
berikan kecepatan pemba-
yaran serta transparansi. Seka-
ligus peningkatan kesadaran 
masyarakat untuk membayar 
PBB-P2 sendiri tanpa perantara 
orang lain agar bisa meningkat-
kan perolehan PAD (Pendapa-
tan Asli Daerah) Kabupaten 
Probolinggo,” pungkasnya. 
(edy)

Pelayanan kepada wajib pajak dengan sistem online.
BPJS Ketenagakerjaan Tandatangani Kerjasama 

dan Serahkan Bantuan Dua Ton Beras 

Probolinggo, SMN - Komit-
men Pemerintah Kota Proboling-
go di masa kepemimpinan Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin dan 
Wawali Mochammad Soufis 
Subri dalam mengimplementa-
sikan sistem jaminan sosial di 
wilayah kota Probolinggo.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin dalam sambutannya 
mengatakan dalam Perubahan 
APBD 2020 nanti, ribuan Pega-
wai Tidak Tetap (PTT), ketua 
RT/RW dan guru ngaji bakal 
ikut program jaminan sosial.

“Secara bertahap dan ter-
struktur kami optimalkan ke-
mampuan APBD dari berbagai 
sumber dan jenis pendanaan un-
tuk Jaminan Keselamatan Kerja 
(JKK) dan Jaminan Kematian 
(JKM) untuk PTT, ketua RT/
RW dan guru ngaji,” ujar Wali 
Kota Hadi.

 Kegiatan FGD dan Penan-
datanganan Kesepakatan Bersa-
ma antara Pemkot Probolinggo 
dengan BPJS Ketenagakerjaan, 
di Command Center, (9/7).

Wali Kota meyakini, dengan 
akad kerjasama ini merupakan 

tahapan krusial hadirnya pe-
merintah dalam memberikan 
kesejahteraan kepada tenaga 
PTT, ketua RT/RW dan guru 
ngaji. Ke depan, pemberian ja-
minan sosial ini berkembang 
bagi penerima manfaat lainnya 
seperti pelaku UMKM, abang 
becak dan nelayan.

Wali Kota Probolinggo juga 
mendukung sepenuhnya rumu-
san peraturan wali kota terkait 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 

“Selanjutnya, saya berharap 
segera disusun draf perda ten-
tang jaminan sosial yang dida-
lamnya meliputi bidang keseha-
tan sekaligus ketenagakerjaan. 
Saya mendorong inovasi ini se-
bagai komitmen pemerintah ke-
pada masyarakatnya,” kata wali 
kota Hadi.

FGD siang itu juga dihadi-
ri Wawali Mochammad Soufis 
Subri, Asisten Deputi Bidang 
Kepesertaan Kanwil Jawa 
Timur Andre J.Tuameli, Kepa-
la BPJS Cabang Pasuruan, se-
jumlah kepala OPD terkait. 
Pada kesempatan itu, juga ada 
penyerahan simbolis santunan 

kematian dari BPJS Ketenaga-
kerjaan KCP Probolinggo untuk 
ahli waris Almarhumah Ho-
lipah senilai Rp 42 juta (Gereka 
Kristen Abdiel Anugerah) dan 
ahli waris almarhum Sundaka 
(PDAM Kota Probolinggo) se-
nilai Rp 24 juta.

“Kegiatan ini merupakan sin-
ergitas BPJS dengan Pemerin-
tah Kota Probolinggo. Dimana 
pemerintah daerah mempunyai 
inovasi mengentas kemiskinan 
dan kesejahteraan masyarakat, 
agar masyarakat mendapat jam-
inan sosial sesuai dengan yang 
ditetapkan oleh pemerintah,” 
jelas Andre J.Tuameli dalam 
sambutannya.

Di ujung acara, BPJS 
menyerahkan secara simbolis 
donasi 2 ton beras sebagai wu-
jud kepedulian BPJS Ketenaga-
kerjaan Cabang Pasuruan untuk 
warga terdampak COVID 19 di 
Kota Probolinggo. 

“Kami mengapresiasi do-
nasi yang dibagikan kepada 
warga yang berhak, khususnya 
terdampak COVID 19,” imbuh 
Wali Kota Hadi. (edy)

Penyerahan Bantuan Beras 2 ton secara simbolis oleh Kepala BPJS kepada Wali Kota di depan 
Kantor Pemkot Probolinggo.
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Kepolisian Sektor Wonotunggal bersama Koramil, dan Perhuta-
ni melaksanakan patroli terpadu.

Polsek Wonotunggal Polres Batang Bersama Koramil 
dan Perhutani Melaksanakan Patroli Terpadu

Batang, SMN - Kepoli-
sian Sektor Wonotunggal Polres 
Batang bersama Koramil, Perhuta-
ni melaksanakan patroli terpadu 
pencegahan kebakaran hutan dan 
lahan (Karhutla) di wilayah Desa 
Sodong dan SilurahKecamatan 
Wonotunggal, Jumat (10/7/2020).

Kapolsek Wonotunggal Iptu 
Sayoko mengutarakan, bahwa 
kegiatan ini untuk mensinergikan 
semua pihak terkait pencegahan 
karhutla memasuki musim kema-
rau.

 "Kita intensifkan patroli ter-
padu sebagai upaya pencegahan 

terjadinya kebakaran hutan dan 
mewujudkan kehadiran unsur pe-
merintah di tingkat tapak," jelas 
Kapolsek Wonotunggal Iptu Sayo-
ko.

Menurut dia, menjaga kelestar-
ian hutan merupakan tugas kita 
bersama. Peran semua komponen 
masyarakat dibutuhkan. 

"Mari kita cegah kebakaran 
hutan dan kerusakan lahan serta 
kelestarian alam bersama. Untuk 
itu, Kami minta warga diseki-
tar kawasan hutan untuk selalu 
berkoordinasi dan komunikasi,” 
ajaknya. (S Anto Saputro)

Hijaukan Surabaya dari Pandemi Covid-19, 
Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya Gandeng Bonek 

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Dr Mo-
hammad Fadil Imran, M.Si did-
ampingi pejabat utama (PJU) 
polda Jatim serta Kabid Hu-
mas Polda Jatim Kombes Pol 
Trunoyudo Wisnu Andiko, dan 
Pangdam V Brawijaya, berkun-
jung ke Store Persebaya Suraba-
ya yang berada di mall Surabaya 
Town Square.

Kapolda Jatim dan Pangdam 
V Brawijaya ditemui langsung 

oleh Presiden Persatuan Sepak 
bola Surabaya Azrul Ananda.

Pertemuan ini untuk menga-
jak suporter Persebaya Suraba-
ya atau Bonek Mania. Supaya 
dapat menjadi influencer untuk 
menghijaukan Surabaya dari 
pandemi Covid19. Tampak 
hadir dalam pertemuan tersebut 
dr. Tirta dan juga perwakilan 
supporter sepakbola Persebaya 
Surabaya.

Terkait penyebaran positif 

Covid-19 di Surabaya masih 
alami peningkatan yang cukup 
signifikan. Sehingga dihara-
pkan, dengan menggandeng 
Suporter Sepak bola di Suraba-
ya yang terkenal Militan yakni 
Bonek ini, kiranya dapat mem-
bantu tugas Pemerintah untuk 
sosialisasikan bahaya penyeba-
ran Covid-19 di kota Pahlawan.

Menurut Kapolda Jatim Irjen 
Pol. Dr. Mohammad Fadil Im-
ran, M.Si melalui Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo menyatakan, bahwa hari 
ini, Kapolda dan Pangdam Sil-
aturahim dengan elemen pemu-
da, baik dari Bonek, Aktifis dari 
PMII maupun HMI.

"Kapolda menyampaikan, 
karena bonek sifatnya militan 
dan solid dan berjiwa spor-
tif. Yang dapat mengedukasi 
masyarakat untuk menghijau-
kan Surabaya dari pandemi 
Covid19," kata Kabid Humas 
Polda Jatim, Selasa 07/07/2020.

Sementara itu dr. Tirta 
menyebutkan, dari pertemuan 
ini ada perwakilan suporter 

bonek koordinator dari per-
wakilan tribun. Dari BNPB 
yang nantinya bisa mengeduka-
si masyarakat untuk taat pener-
apan protokol kesehatan. Kare-
na tradisi di surabaya tak lepas 
dari suporter Bonek, yang sudah 
menjadi akar rumput hingga 
tingkat bawah.

"Warna hijau menjadi sim-
bol di surabaya, sehingga kita 
semboyankan gimana caranya. 
Bonek sebagai salah satu bagian 
bersama dengan stakeholder un-
tuk terlibat dalam perlawanan 
Covid19," kata dr. Tirta saat 
ditemui disela sela bertemu Ka-
polda Jatim.

Influencer dari Jakarta ini 
menambahkan, virus inikan 
bukan sesuatu yang harus kita 
takuti. Justru kita harus lawan 
bersama-sama.

"Harapan kedepan, kita bisa 
bekerjasama antara Bonek dan 
Persebaya ini bisa membantu 
pemerintah dan masyarakat un-
tuk mengedukasi masyarakat 
guna memakai masker,” pung-
kasnya. (Bry)

Kapolda Jatim dan Pangdam V Brawijaya berkunjung ke Perse-
baya store di Mall Sutos.

Kapolda Jatim dan Pangdam Ikuti Program Ketahanan Pangan 
secara Virtual bersama Panglima TNI dan Kapolri

Sidoarjo, SMN - Kapolda 
Jawa Timur Ijen Pol Dr. Mo-
hammad Fadil Imran, M.Si did-
ampingi Pejabat Utama (PJU) 
Polda Jatim dan Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo Wisnu Andiko, bersama 
Pangdam V Brawijaya mengi-
kuti Program Ketahanan Pangan 
secara virtual bersama Panglima 
TNI dan Kapolri. Panen raya 
udang, tebar benih, bakti sosial 
dan kampung tangguh nusantara 
sinergitas TNI/Polri. Di Desa 
Kalianyar, Kecamatan Sedati, 
Kabupaten Sidoarjo.

Saat Panglima TNI Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto menyapa 
Pangdam V Brawijaya Mayor 
Jenderal TNI Widodo Iryansyah 
dan Kapolda Jawa Timur Irjen 
Pol Dr. Mohammad Fadil Imran. 
Panglima TNI mempertanyakan 
Kampung Tangguh yang diga-
gas oleh Kapolda Jatim.

Kapolda menyatakan, Kam-
pung Tangguh ini adalah Pro-
gram kolaboratif yang berbasis 
kepada partisipasi masyarakat. 
Jadi kekuatan Kampung tang-
guh ini adalah kekuatan kolab-
orasi antar seluruh komponen 
yang ada dari forkopimda dari 
perguruan tinggi serta rekan-
rekan media dari pengusaha dan 

tentunya berbagai kelompok 
kelompok dalam masyarakat.

"Tujuan didirikannya Kam-
pung tangguh ini, agar mas-
yarakat aman dari Covid-19 itu 
yang utama, kemudian dampak 
sosial bisa dieliminir sedini 
mungkin. Oleh sebab itu dise-
tiap Kampung tangguh Semeru 
terdapat posko ketahanan pan-
gan, baik yang berbasis per-
ikanan, berbasis perkebunan 
dan juga sawah," kata Kapolda 
Jatim, saat mengikuti Program 
Ketahanan Pangan secara vir-
tual bersama Panglima TNI dan 
Kapolri, Kamis (9/7/2020).

Hal itu sesuai dengan karak-
ter wilayah masing-masing, 
semua kita berdayakan kemudi-
an sampai saat ini di Jawa Timur 
sudah terbentuk bukan hanya 
Kampung tangguh tetapi pon-
dok pesantren tangguh, pabrik 
tangguh dan Kawasan Industri 
tangguh, tempat ibadah tangguh 
dan semua ruang-ruang publik.

Kami upayakan agar protokol 
kesehatan terbangun dengan 
baik dan sampai saat ini yang 
kami hadapi adalah bagaima-
na mengajak masyarakat untuk 
berperilaku disiplin.

"Namun demikian support 
dan dukungan dari pemerintah 

pusat dari bapak presiden dari 
bapak Panglima dari bapak Ka-
polri Kemarin. Kami bersama 
Bapak Pangdam bersama Bapak 
pangku Armada 2 membagikan 
2 juta masker untuk memban-
gun kesadaran dan partisipasi 
masyarakat," ucapnya.

Program Ketahanan Pangan 
secara virtual bersama Panglima 
TNI dan Kapolri ini mengambil 
tema masyarakat produktif wu-
judkan ketahanan pangan. 

Program ini diikuti oleh 
34 Polda diseluruh Indonesia 
serta TNI. Setelah melakukan 
tanya jawab, Panglima TNI 
menambahkan. Bahwa kekuatan 
penyelesaian pandemi Covid-19 

ini tidak lepas dari peran 3 pilar. 
Yakni, Babinkantibmas, Babin-
sa serta Kepala Desa dari mas-
ing - masing daerah.

Seluruh komponen harus 
bekerjasama untuk memeran-
gi Covid-19 secara bersama 
- sama. Selain itu, Kampung 
Tangguh yang diinisiasi oleh 
Kapolda Jatim ini cukup baik, 
dan nantinya bisa sebagai kes-
adaran masyarakat.

Setelah melakukan Program 
Ketahanan Pangan secara vir-
tual Panglima TNI dan Kapolri 
diikuti oleh seluruh jajaran Ka-
polda serta Pangdam menebar 
benih ikan yang ada di setiap 
wilayah se-Indonesia. (Bry)

Kapolda Jatim ikuti program ketahanan pangan bersama Pang-
dam V Brawijaya.

Kapolda Jatim, Tinjau Dua Polsek di Sidoarjo 
Terkait Implementasi Kampung Tangguh Semeru 

Sidoarjo, SMN - Setelah 
meninjau dua Polsek di Sura-
baya pada hari Rabu kemarin, 
(8/7/2020) Kapolda Jatim Irjen 
Pol. Dr. Mohammad Fadil Im-
ran, M.Si. meninjau dua pol-
sek di Sidoarjo, pada Kamis 
09/07/2020.

Dalam peninjauan terse-
but, Kapolda Jatim Irjen pol M 
Fadil Imran didampingi Pejabat 
Utama Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim Trunoyudo 
Wisnu Andiko.

Kapolda Jatim Setiban-
ya dikantor Polsek Sedati, 
langsung melakukan pengece-

kan bilik sterilisasi, termogan 
pengukur suhu badan serta pe-
layanan SPKT.

Dengan kondisi Surabaya 
Raya khususnya di Kabupaten 
Sidoarjo, dimana angkah positif 
Covid-19 masih tinggi, Kapol-
da Jatim lakukan pengecekan 
data pasien, Orang Tanpa Ge-
jala (OTG), Orang Dalam Pan-
tauan (ODP) maupun Orang 
Dalam Pengawasan (PDP) 
maupun masyarakat yang posi-
tif Covid-19, Kepada anggota 
Babinkamtibmas.

Menurut Kapolda Jawa 
Timur Irjen Pol Dr. Mohammad 

Fadil Imran, M.Si menyatakan, 
bahwa ingin melihat langsung 
sejauh mana program Kampung 
Tangguh Semeru ini dipahami, 
dimengerti dan di implementa-
sikan di lapangan.

Mengecek sejauh mana ka-
polsek dan jajaran berupaya da-
lam memutus mata rantai penye-
baran Covid-19. Meningkatkan 
kesembuhan dan menurunkan 
angka kematian.

"Ada beberapa langkah dan 
sudah saya susun, seperti mem-
berikan obat herbal, apakah 
tepat sasaran, sehingga angka 
yang sembuh bisa kita maksi-
malkan," kata Kapolda Jatim 
saat meninjau di Polsek Waru 
Sidoarjo.

Kapolda juga ingin men-
dengar langsung apa kendala 
di lapangan, sehingga saya se-
bagai Kapolda akan mencarikan 
solusinya, tambahnya.

Perlu diketahui, angka 
penyebaran covid19 di Suraba-
ya Raya, khususnya Kabupaten 
Sidoarjo. Hingga kini angka 
pasien positif Covid-19 masih 
tinggi. Dan angka kesembu-
han masih rendah, pungkasnya. 
(Bry)

Kapolda Jatim Irjen pol M. Fadil Imran saat berkunjung ke Pol-
sek Waru Sidoarjo.

Editor MetroTV Diduga Dibunuh, 
Ditemukan Bekas Luka di Bagian Dada

Jakarta, SMN - Polisi me-
nemukan luka di tubuh editor 
MetroTV, Yodi Prabowo, yang 
jasadnya ditemukan di pinggir 
Tol JORR di kawasan Ulujami, 
Pesanggrahan, Jakarta Selatan. 
Polisi menduga Yodi Prabowo 
dibunuh.

"Dugaan awal seperti itu, na-
mun kami selaku penyidik me-
mastikan dulu apakah ini benar 
pembunuhan, tentunya kita ha-
rus cari pelakunya," kata Kasat 
Reskrim Polres Metro Jakarta 
Selatan AKBP Irwan Santosa 
kepada wartawan di lokasi, Ju-
mat (10/7/2020).

Irwan mengatakan terdapat 
luka di tubuh korban. Korban 

diduga tewas ditusuk benda ta-
jam.

"Ditemukan ada luka dari 
korban, di bagian dada," kata 
Irwan.

"Yang kami lihat dari foto di 
lapangan (luka di) bagian dada 
atas di sebelah kiri, diduga ada 
hubungannya dengan satu bilah 
pisau," sambungnya.

Direktur Utama MetroTV 
Don Bosco Selamun membenar-
kan bahwa korban adalah salah 
satu karyawannya. Don Bosco 
meminta polisi mengusut kema-
tian korban.

"Kami minta pihak kepoli-
sian mengusut tuntas," kata 
Direktur Utama MetroTV Don 

Bosco Selamun kepada awak 
media, Jumat (10/7/2020).

Terkait penyebab kematian 
karyawannya itu, Don Bosco 
mengaku belum mendapat pen-
jelasan lebih lanjut.

"Sampai detik ini belum 
ada penjelasan tentang penye-
bab meninggalnya rekan kami 
Yodi," ujarnya.

Saat ini polisi masih menyeli-
diki kasus tersebut. Sejumlah 
saksi telah dimintai keterangan 
oleh polisi terkait penemuan 
korban ini.

Korban ditemukan tewas 
pukul 11.00 WIB siang tadi. 
Saat ditemukan, jenazah korban 
dalam posisi tertelungkup. (dtk)

TKP Penemuan Jenazah Editor MetroTV, Yodi Prabowo. 

Panduan Penyembelihan 
Hewan Kurban Idul Adha saat Pandemi

Jakarta, SMN -- Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) men-
erbitkan fatwa mengenai salat 
Idul Adha dan penyembelihan 
hewan kurban di masa pandemi 
Covid-19. Fatwa yang ditan-
datangani pada 6 Juli 2020 itu 
menyatakan pelaksanaan salat 
Idul Adha di tengah wabah vi-

rus corona mengikuti ketentu-
an fatwa MUI sebelumnya saat 
penyelenggaraan Idul Fitri.

Sementara poin lain panduan 
menyinggung soal pelaksanaan 
penyembelihan kurban yang 
bisa dilakukan dengan meman-
faatkan keluasan waktu selama 
empat hari sejak 10 Dzulhijah 

atau 31 Juli 2020.
Sekretaris Komisi Fatwa 

MUI, Asrorun Niam menga-
takan jelang hari raya umat Is-
lam ini diperlukan panduan khu-
sus agar beribadah aman dari 
penularan virus corona tetapi 
juga sesuai kaidah hukum ag-
ama.

"Fatwa ini dibahas dan 
ditetapkan untuk memastikan 
pelaksanaan salat Idul Adha 
dan ibadah kurban sesuai aja-
ran agama dan tetap menjaga 
keselamatan, menjaga protokol 
kesehatan agar tidak berpo-
tensi menyebabkan penularan 
Covid-19," kata Asrorun kepada 
awak media, Jumat (10/7).

MUI menyatakan, penyem-
belihan hewan kurban di tengah 
pandemi Covid-19 ini harus 

tetap mematuhi protokol kese-
hatan demi mencegah dan mem-
inimalkan potensi penularan.

Adapun panduan penyembe-
lihan hewan kurban Idul Adha 
2020 di masa pandemi Covid-19 
sebagai berikut:

1. Pihak yang terlibat dalam 
proses penyembelihan saling 
menjaga jarak fisik (physical 
distancing) dan meminimalisir 
terjadinya kerumunan.

2. Selama kegiatan penyem-
belihan berlangsung, pihak 
pelaksana harus menjaga ja-
rak fisik (physical distancing), 
memakai masker, dan mencuci 
tangan dengan sabun selama di 
area penyembelihan, setiap akan 
mengantarkan daging kepada 
penerima, dan sebelum pulang 
ke rumah.

3. Penyembelihan kurban 
dapat dilaksanakan bekerja 
sama dengan rumah potong 
hewan dengan menjalankan 
ketentuan Fatwa Majelis Ula-
ma Indonesia Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Standar Sertifikasi 
Penyembelihan Halal.

4. Dalam hal ketentuan pada 
huruf c tidak dapat dilakukan, 
maka penyembelihan dilaku-
kan di area khusus dengan me-
mastikan pelaksanaan protokol 
kesehatan, aspek kebersihan, 
dan sanitasi serta kebersihan 
lingkungan.

5. Pelaksanaan penyembe-
lihan kurban bisa mengopti-
malkan keluasan waktu selama 
4 (empat) hari, mulai setelah 
pelaksanaan shalat Idul Adha 
tanggal 10 Dzulhijjah hingga 
sebelum Magrib tanggal 13 Dz-
ulhijjah.

6. Pendistribusian daging 
kurban dilakukan dengan tetap 
melaksanakan protokol keseha-
tan.

MUI juga meminta pemer-
intah memfasilitasi pelaksa-
naan protokol kesehatan dalam 
menjalankan ibadah kurban. 
Dengan begitu, kegiatan bisa 
terlaksana sesuai dengan keten-
tuan syariat Islam sekaligus juga 
terhindar dari potensi penularan 
Covid-19.

Fatwa mengenai pelaksaan 
salat Idul Adha dan penyembe-
lihan hewan kurban itu bukan 
saja memuat soal panduan iba-

dah melainkan juga sejumlah 
rekomendasi. Pengurus MUI 
memberikan enam rekomendasi 
di antaranya meminta pengu-
rus masjid menyiapkan penye-
lenggaraan salat Idul Adha dan 
penyembelihan hewan kurban 
berpedoman pada fatwa.

Selain itu MUI mengimbau 
umat Islam yang punya kemam-
puan untuk melaksanakan kur-
ban, baik dilaksanakan sendiri 
maupun dengan cara diwakilkan 
(taukil). Pengurus MUI juga 
meminta panitia kurban mem-
fasilitasi jamaah yang hendak 
melaksanakan ibadah kurban 
dengan berpedoman pada fatwa 
ini.

"Panitia kurban agar meng-
himbau kepada umat Islam 
yang tidak terkait langsung den-

gan proses pelaksanaan ibadah 
kurban agar tidak berkerumun 
menyaksikan proses pemoton-
gan," tulis salah satu rekomen-
dasi MUI dalam dokumen yang 
diterima media.

Rekomendasi selanjutnya 
adalah, panitia kurban dan lem-
baga sosial yang bergerak di 
bidang pelayanan ibadah kurban 
disarankan menjadikan fatwa 
ini sebagai pedoman.

Selanjutnya, MUI juga me-
minta pemerintah menjamin 
keamanan dan kesehatan hewan 
kurban, serta menyediakan sara-
na prasarana penyembelihan he-
wan kurban melalui rumah po-
tong hewan (RPH) sesuai fatwa 
MUI tentang standar penyembe-
lihan halal. (cnn)

Ilustrasi.
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Kapolda Jateng Ciptakan Program
 Padat Karya untuk Buruh yang di-PHK

Kapolda Jateng Ciptakan Program Padat Karya untuk Buruh 
yang di-PHK

Semarang, SMN - Akibat di-
hantam Pandemi Covid -19 ban-
yak perusahaan yang melaku-
kan pemutusan hubungan 
kerja (PHK) massal terhadap 
karyawannya. Hal ini membuat 
puluhan ribu orang kehilangan 
mata pencaharian.

Untuk itu Kapolda Jawa 
Tengah Irjen Pol Ahmad Lu-
thfi memiliki inisiatif untuk 
membuat Program Padat Karya 
Budidaya Ikan Konsumsi dan 
Aquaponik yang ditujukan untuk 
butuh yang ter-PHK pada Senin 
(6/7).

Adapun pejabat yang dihadiri 
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol 
Drs Ahmad Luthfi, SH, SSt, MK, 
dan PJU Polda Jateng, Kapolres 
Semarang AKBP Gatot Hendro 
Hartono, SE, MSi beserta PJU, 
Bupati dr. H. Mundjirin Es, 
SPOG, Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kab. Semarang 
Ir Fendiawan Tiskiantoro, M.Si, 
Ketua DPC SPN Kab. Semarang 
Bp. Budi Widartono.

"Nanti kita akan rencanakan 
seluruh kabupaten dan kota 
melakukan program padat karya, 
para Kapolres untuk menggan-
deng Bupati untuk bersama sama 
dalam rangka Saintific Problem 
Solving Covid-19," ucap Kapol-
da dalam sambutanya saat mem-
buka Program Padat Karya di 
Langensari Kec. Ungaran Kab. 
Semarang.

Program tersebut akan dilak-
sanakan di beberapa lokasi di 
beberapa Kabupaten dan Kota 
dengan satu koordinator disetiap 
lokasi, loikasi yang dipilih dian-
taranya LOKASI 1: Langensari 
Timur Rt. 03/03 Kel. Langensari 
Kec. Ungaran. Kab. Semarang 
dengan Koordinator Sdr. BUDI 
Ketua DPC SPN. 

Dengan rincian terdapat 12 
Kolam, jumlah benih per kolam 
11.000 benih, 10 kolam diisi ikan 
lele sebanyak 1.000 benih tiap 
kolam, sehingga jumlah benih 
ikan lele 10.000 benih, 2 kolam 

lainya diisi ikan Nila sebanyak 
500 benih tiap kolam, sehingga 
jumlahnya 1.000 benih ikan.

Lokasi II Budi Daya Ikan lele 
di Ds. Gedangan Rt. 01/01 Kec. 
Welahan Kab. Jepara dengan 
Koordinator Sdr. Sutarjo Ketua 
DPD Serikat Pekerja Nasional 
(SPN) Jaterng. Dengan rincian 
terdapat 4 Kolam, jumlah benih 
per kolam 4.000 benih ikan lele, 
sehingga jumlah benih ikan lele 
sebanyak 16.000 benih.

Lokasi III Budi Daya Ikan 
lele di Perum Pesona Asri Rt. 
03/IV Kel. Kandri Gunungpa-
ti Kota Semarang. Koordinator 
Sdr. Heru Budi Utoyo Ketua Ke-
satuan Serikat Pekerja Nasional 
(KSPN) Kota Semarang. Den-
gan rincian terdapat 9 Kolam, 
jumlah benih per kolam 2.000 
benih ikan lele, sehingga jumlah 
benih ikan lele sebanyak 18.000 
benih.

Lokasi IV Budi Daya Ikan 
lele di Lokasi Jalan Sriwibowo 
Utara II RT 3 RW 5 Purwoyoso 
Ngaliyan Semarang Kantor Se-
kertariat DPW FSPMI Jateng. 
Koordiantor Sdr. Aulia Hakim, 
SH Ketua DPW Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indonesia (FSP-
MI) Jateng.

Dengan rincian terdapat 4 
Kolam, jumlah bnih per kolam 
3.000 benih ikan lele, sehingga 
jumlah benih ikan lele sebanyak 

12.000 benih.
"Ini merupakan program 

yang luar biasa untuk Jawa Ten-
gah, juga merupakan program 
sangat kami tunggu dalam rang-
ka komunikasi antara Polri dan 
Pekerja untuk meningkatkan 
taraf hidup masyarakat khusus-
nya para anggota kami. Ucap 
Ketua DPC SPN Kab. Semarang 
Budi Widartono.

Terdapat pula Benih cadan-
gan bantuan dari Dinas Peri-
kanan Kota Semarang sebanyak 
61.000 Benih lele dan 6.000 
Benih ikan Nila. Sehingga 
Jumlah keseluruhan benih ikan 
67.000 benih dan 29 kolam.

Sebelumnya Polda Jawa 
Tengah telah melaksanakan be-
berapa program bantuan sosial 
untuk masyarakat terdampak 
Covid-19 diantaranya setiap hari 
Kamis menggelar bakti sosial 
di seluruh polres jajaran Pol-
da Jateng kemudian setiap hari 
Jumat membuka dapur umum 
dengan menggandeng TNI dan 
masyarakat sekitar.

Program lainnya adalah 
kampung siaga sebanyak 3.971 
dengan Polri sebagai fasilita-
tor. Kampung Siaga Polda Jawa 
Tengah sempat mendapat Apre-
siasi dari Presiden Joko Widodo 
dan dijadikan percontohan untuk 
Polda yang lain. (S Anto Sapu-
tro)

Kemenparekraf bersama DPR-RI Komisi X dan Polri Salurkan Bantuan 
untuk Para Pekerja Pariwisata dan Pelaku Seni di Kendal

Kendal, SMN - Kemen-
parekraf bersama mitra Komisi 
X bekerjasama dengan Polri 
dalam hal ini Polres Kendal 
menyalurkan bantuan sosial 
berupa paket sembako kepada 
para pekerja di sektor parekraf 
terdampak Covid-19 di Provinsi 
Jawa Tengah. Pemberian dukun-
gan ini secara simbolis dilak-
sanakan di Aula Polres Kendal 
dan dihadiri oleh anggota DPR-
RI Komisi X Dr. H. A. Mujib 
Rohmad, M.H. dari Fraksi Gol-
kar, Kapolres Kendal AKBP Ali 
Wardana, S.H., S.I.K., M.M., 
Wakil Bupati Kendal Masrur 
Masykur serta Pejabat Utama 
Polres Kendal dan Dispora-
par Kabupaten Kendal, Kamis 
(9/7/2020).

 Total bantuan yang disal-
urkan di Kabupaten Kendal ini 
sejumlah 1159 paket sembako 
yang secara simbolis diberikan 
oleh para perwakilan pekerja di 
sektor pariwisata serta pelaku 
seni dan kreatif yang diterimak-
an di Polres Kendal. 

Dalam sambutannya, Kapol-
res Kendal AKBP Ali Wardana 
menyampaikan bahwa selama 

ini pemerintah sudah bekerja 
secara maksimal dalam rang-
ka pencegahan penyebaran 
Covid-19 mulai dari pencegah-
an dan juga penanganannya.

“Kami sudah berkoordinasi 
dengan Pemkab Kendal, mu-
lai dari pembentukan kampung 
siaga Covid-19 dan gugus tugas 
penanganan pemulihan dampak 
Covid-19,” terang Kapolres.

 Selain itu Kapolres juga 
mengatakan dengan dukun-
gan pemerintah Kendal dan 
sinergitas dari berbagai pihak 
dapat mewujudkan ketertiban 
masyarakat dalam mencegah 
penyebaran Covid-19 menuju 
new normal dan saat ini situasi 
di Kabupaten Kendal masuk da-
lam zona orange.

 “Terimakasih atas bantuan 
Bapak Mujib Rohmad selaku 
anggota DPR-RI kepada warga 
masyarakat Kabupaten Kend-
al, semoga mendapatkan paha-
la yang melimpah dari Allah 
SWT,” ungkap Kapolres.

 Sementara itu anggota DPR-
RI Komisi X Dr. H.A. Mujib 
Rohmad menuturkan dampak 
pandemi Covid-19 yang paling 

terasa adalah para pelaku seni, 
ekonomi dan juga pendidikan.

 “Pariwisata adalah sektor 
paling banyak menghasilkan 
devisa no. 3 pendapatan negara, 
sekitar 400 triliunan lebih tiap 
tahunnya, nyaris sama dengan 
pendapatan pajak. Maka dengan 
adanya pandemi covid-19 ini 
akan mengancam pendapatan 
negara,” tuturnya.

 Anggota DPR RI Komisi X 
dari Fraksi Golkar tersebut juga 
mengungkapkan tergantung 
bagaimana prespektif kita me-

nerima cobaan ini, semoga mas-
yarakat Kendal akan menang-
gapi covid-19 dengan saling 
menjaga, peduli kesehatan dan 
mentaati protokoler kesehatan 
menuju era New Normal.

 Disisi lain Wakil Bupati 
Kendal H. Masrur Masykur atas 
nama pemerintah Kabupaten 
Kendal mengucapkan terimak-
asih atas perhatian Bapak Mujib 
Rohmad anggota DPR-RI atas 
bantuan sosial kepada warga 
masyarakat Kendal. (S Anto Sa-
putro)

Penyaluran oleh bantuan Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana.

Polres Batang dan BPN Lakukan 
Penandatanganan Tentang Program PTSL

Batang, SMN - Menindak-
lanjuti penandatanganan kepu-
tusan bersama tentang Pendaft-
aran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) yang telah dilaksanakan 
antara Polda Jawa Tengah den-
gan Kantor Wilayah Badan Per-
tanahan Nasional (Kanwil BPN) 
Jawa Tengah, maka hal serupa 
juga dilakukan di tingkat Polres 
Batang bersama BPN Kabupat-
en Batang.

Penandatanganan ini dilak-
sanakan untuk menyukseskan 
program Nasional, agar mas-
yarakat mudah mendapatkan 
sertifikat tanah miliknya.

“Ini adalah program dari 
Presiden Joko Widodo, kita pu-
nya kewajiban untuk membantu 
kelancaran program tersebut,” 
ujar Kapolres Batang AKBP 

Abdul Waras, usai menandatan-
gani keputusan bersama BPN, 
di Rupatama Mapolres Batang, 
Rabu (8/7/2020).

Kapolres menyampaikan, 
program ini dilaksanakan agar 
masyarakat semakin cepat dan 
tanpa kendala dalam pengurusan 
tanah dengan dibantu sepenuhn-
ya oleh jajaran Polres Batang.

“Realisasi di lapangan para 
Kapolsek akan mengarahkan 
seluruh Bhabinkamtibmas un-
tuk berkoordinasi dan berkomu-
nikasi, apabila timbul permas-
alahan segera didiskusikan serta 
diselesaikan secara cepat,” tegas 
Kapolres.

AKBP Abdul Waras meng-
harapkan, masyarakat ikut 
membantu didukung jajaran 
Polres di bidang pengamanan.

Sementara itu, Kepala BPN 
Batang, Mohammad Hatta 
mengutarakan, BPN bersama 
Polres Batang berupaya men-
gamankan kegiatan PTSL yang 
telah menjadi Program Strategis 
Nasional (PSN) yang dicanang-
kan Presiden Joko Widodo.

“Salah satunya untuk mem-
beri kemudahan persertifikatan 
kepada masyarakat. Kita juga 
akan memberikan akses kepada 
petani dan UKM untuk menam-
bah permodalan,” bebernya.

Ia menerangkan, di Kabu-
paten Batang terdapat 271 ribu 
bidang tanah yang belum ber-
sertifikat.

“Pemerintah menargetkan di 
tahun 2025 semua bidang tanah 
di seluruh Indonesia harus su-
dah bersertifikat,” tegasnya.

Ia memastikan pihaknya telah 
bersinergi dengan seluruh jaja-
ran Polsek melalui Bhabinkam-
tibmas. Apabila ada permasala-
han, tim dari Bhabinkamtibmas 
siap memediasi kedua belah 
pihak.

“Permasalahan yang sering 
muncul di lapangan, sengke-
ta batas tanah. Namun setelah 
kami mediasi dan diberi solusi, 
akhirnya mereka bisa memaha-
mi serta mudah mendaftarkann-
ya ke BPN,” tandasnya. (S Anto 
Saputro)

Penandatanganan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL).

Tiga Pilar Kabupaten Batang 
Melaksanakan Kegiatan Bakti Sosial 

Batang, SMN - Untuk me-
ringankan beban masyarakat 
ditengah pandemi covid-19, tiga 
pilar kabupaten Batang kemba-
li melaksanakan Bakti Sosial 
(Baksos) pembagian nasi kotak 

kepada warga kurang mampu 
terdampak covid-19, Kamis 
(9/7/2020). 

Nasi kotak untuk giat bak-
sos tersebut merupakan hasil 
dari giat Dapur Umum Polres 

Batang, Kodim dan Pemkab 
Batang yang digelar di halaman 
Gor M Sarengat Batang.

Sasaran giat baksos ini ada-
lah para tukang becak, juru 
parkir, para pemulung dan war-
ga kurang mampu lainya yang 
terdampak pandemi covid-19 
yang ditemui sepanjang jalan di 
wilayah kecamatan Batang.

"200 nasi kotak kita bagikan 
pada warga kurang mampu di 
wilayah kecamatan Batang," 
kata Kapolsek Batang Kota Pol-
res Batang AKP Sukamto me-
wakili Kapolres Batang.

Menurut Dia, giat baksos 
pembagian nasi kotak yang 
rencananya akan menjadi giat 
rutin di hari kamis ini, selain 
bertujuan meringankan beban 

masyarakat di tengah pandemi 
covid-19, juga merupakan ben-
tuk implementasi Commander 
Wish Polda Jateng Hadir untuk 
lebih dekat dengan masyarakat.

"Selain membantu merin-
gankan beban masyarakat diten-
gah pandemi covid-19, juga se-
bagai implementasi Commander 
Wish Polda Jateng Hadir dalam 
rangka mendekatkan diri den-
gan masyarakat untuk menjalin 
hubungan sinergitas kemitraan," 
jelas Kapolsek Batang Kota. 

Diharapkan dengan terjalin-
ya kedekatan dan hubungan 
kemitraan, masyarakat bisa ikut 
berperan serta dalam rangka 
menjaga dan menciptakan kam-
tibmas yang aman dan kondusif. 
(S Anto Saputro)

Pembagian nasi kotak kepada warga kurang mampu terdampak 
covid-19.

Kapolres Kendal Berikan Bantuan untuk Warga 
Terdampak Covid-19 di Desa Terpencil

Kendal, SMN - Dengan 
menggunakan sepeda motor trail 
dinas, Kapolres Kendal AKBP 
Ali Wardana, S.H., S.I.K., M.M. 
mengangkut keranjang berisikan 
paket beras dan memimpin rom-
bongan dari Polres Kendal un-
tuk melaksanakan bakti sosial di 
Dukuh Seneng Desa Sojomerto, 
Jumat (10/7/2020).

 Bakti sosial Polres Kendal ke 
salah satu wilayah yang merupa-
kan desa terpencil di Kecamatan 
Gemuh Kabupaten Kendal yang 
harus melalui medan yang sulit 
dan hanya bisa ditempuh meng-
gunakan kendaraan roda 2 ini 
untuk membantu warga mas-
yarakat bawah terdampak Covid 
19 dan juga dalam rangka Hari 
Bhayangkara ke 74 Tahun 2020. 
Kapolres Kendal AKBP Ali 
Wardana bersama Pejabat Uta-
ma Polres Kendal datang untuk 
bersilaturahmi dengan warga 
setempat dan juga memberikan 
bantuan berupa paket sembako. 
Turut hadir dalam bakti sosial 
tersebut diantaranya Kapolsek 
Gemuh AKP Abdullah Umar, 
Camat Gemuh Moh. Fatoni 
S.E., Kades Sojomerto Ahmad 

Mawardi dan Paguyuban Kepa-
la Desa se-Kecamatan Gemuh.

Dalam sambutannya Kapol-
res Kendal AKBP Ali Wardana 
berpesan kepada masyarakat 
Dukuh Seneng Desa Sojomerto 
bahwa Polres Kendal selalu be-
rusaha memberikan pelayanan 
yang terbaik kepada seluruh 
masyarakat Kabupaten Kendal.

"Dalam pandemi covid 19 
untuk menuju new normal ini 
masyarakat diwajibkan selalu 
mengikuti protokol kesehatan, 
tetap pakai masker dan sering 
lakukan cuci tangan dan jaga ja-
rak, dan jangan pernah berkecil 
hati walaupun tinggal di desa 
terpencil Pemerintah dan Pol-
ri selalu ada untuk masyarakat 
Kendal," ungkap Kapolres Ken-
dal.

Selain itu Kapolres juga 
mengatakan walaupun Desa So-
jomerto termasuk desa yang ter-
pencil namun tidak boleh berke-
cil hati dan harus meningkatkan 
kebersamaan sehingga situasi 
kamtibmas dapat terpelihara 
dengan baik.

Sementara itu Kepala Desa 
Sojomerto Ahmad Mawardi 

sangat mengapresiasi kegiatan 
Polres Kendal atas kunjungann-
ya ke Dukuh Seneng dan telah 
memberikan bantuan kepada 
masyarakat kurang mampu di 
desanya.

"Saya berterimakasih kepa-
da bapak Kapolres Kendal yang 
sangat perhatian kepada war-
ga masyarakat kurang mampu, 
yang mau turun langsung ke 
dukuh Seneng desa Sojomer-
to, dan saya berterima kasih 
atas penyerahan bantuan yang 
diberikan oleh Kapolres Kendal 

beserta jajarannya untuk war-
ga," kata Kades Sojomerto

Ahmad Mawardi juga 
menambahkan dengan adanya 
kunjungan dari Polres Kendal 
tersebut masyarakat yang du-
lunya berpikiran orang-orang 
yang di atas itu tidak pernah 
memperhatikan masyarakat di 
bawah ternyata dari pihak Pol-
res Kendal sendiri sangat-sangat 
peduli kepada desa yang paling 
terpencil di Kecamatan Gemuh. 
(Peni)

Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana, saat menyerahkan bantu-
an kepada warga kurang mampu.

Jumat Berkah, Kodim 0736/Batang Bersama Polres 
dan Kemenag Batang Berikan Bansos

Batang, SMN - Kodim 
0736/Batang bersama Kemenag 
Kab. Batang dan Polres Batang 
melaksanakan kegiatan sosial 
Jumat Berkah bertempat di 
masjid Al Huda Desa Keteleng, 
Jumat (10/7/20).

Bantuan sosial yang diberi-
kan kepada masyarakat berupa 
uang sebesar 200 ribu rupiah 
diperuntukkan bagi warga Desa 
Keteleng sejumlah 75 KK, serta 
Al Qur'an yang di berikan kepa-
da takmir masjid Al Huda. 

Danramil 07/Blado Kapten 
CBA Suwanto bersama Keme-
nag dan Kasatbinmas Polres 
Batang berkesempatan mem-

berikan langsung bansos kepada 
warga masyarakat yang berhak 
mendapatkan bantuan.

Dandim Batang melalui 
Kasdim Batang Mayor Inf Raji 
menyampaikan terima kasih 
atas kesempatan yang di beri-
kan, Alhamdulillah kita dapat 
berkumpul di masjid Al Huda 
ini melaksanakan shalat Jumat 
perdana yang di adakan Desa 
Keteleng setelah new normal di 
berlakukan, tutur Kasdim.

Diharapkan masyarakat Desa 
Keteleng dapat membantu TNI, 
karena ini merupakan program 
TNI Manunggal Membangun 
Desa. Mudah-mudahan dengan 

adanya sedikit tambahan dari 
Kemenag menjadi motivasi 
bagi masyarakat semua. Mo-

hon kerja samanya dalam mem-
bangun desa ini, penyuluhan 
dengan masyarakat merupakan 

bukti kedekatan TNI dengan 
masyarakat, ini merupakan niat 
baik kami kepada warga mas-
yarakat.

"TMMD tidak boleh tidak 
berhasil harus sukses, ini untuk 
masyarakat Desa Keteleng bu-
kan untuk TNI atau yang lain.”

Maka mari kita sukseskan 

program TMMD ini, guyub 
rukun saling gotong-royong, 
bahu-membahu serta bekerja 
sama menyelesaikan pemban-
gunan jalan ataupun yang lain. 
Tutup Mayor Inf Raji.

Kegiatan pemberian bansos 
di hadiri Dandim 0736/Batang 
Letkol Kav Henry RJ Napitu-

pulu yang di wakili Kasdim 
Batang Mayor Inf Raji, Ka-
satbinmas Polres Batang AKP 
Ahmad Almunasifi SH. Ka Ke-
menag Batang, forkopimcam 
Bakso, Kepala Desa serta warga 
masyarakat Desa Keteleng. (S 
Anto Saputro)

Penyerahan bansos kepada warga masyarakat.
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Harga Jual Alat Rapid Test Corona

Jakarta, SMN -- Anggota 
Komisi IX DPR RI Kurniasih 
Mufidayati mendesak pemerin-
tah untuk membatasi harga jual 
alat uji cepat antibodi atau rap-
id test virus corona (Covid-19) 
yang beredar di pasaran. Lang-
kah itu harus ditempuh secepat-
nya agar tes rapid Covid-10 tak 
jadi lahan bisnis di tengah krisis 
pandemi.

"Harusnya ada ketentuannya. 
Sehingga tidak menjadi komod-
iti bisnis yang tak terkendali. 
Setidaknya ada harga terendah 
dan tertinggi," kata Mufida le-
wat pesan singkat kepada me-
dia, Jumat (10/7).

Mufida mengapresiasi lang-
kah Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) membatasi tarif 
pemeriksaan tes rapid maksimal 
Rp150 ribu. Namun menurutnya 
pembatasan tarif pemeriksaan 
itu belum cukup.

Politikus PKS itu menga-
takan, tingginya harga tes rap-
id tak hanya dipengaruhi tarif 
yang dipatok fasilitas kesehatan. 
Akan tetapi juga dipengaruhi 
harga jual alat tes yang beredar 
di pasaran.

"Pemerintah harus mengen-
dalikan pengadaan alat kese-
hatan dari hulu ke hilir dengan 
tertib," ujarnya.

"Setidaknya ada harga ter-
endah dan tertinggi," lanjut Mu-
fida.

Sebelumnya, Kemenkes me-

nerbitkan surat edaran nomor 
HK.02.02/I/2875/2020 tentang 
Batasan Tarif Tertinggi Pemer-
iksaan Rapid Tes Antibodi. Ke-
menkes membatasi tarif rapid 
test maksimal Rp150 ribu.

Ikatan Dokter Indonesia 
(IDI) merasa keberatan dengan 
aturan tersebut. Ketua Umum 
Pengurus Besar IDI Daeng Mo-
hammad Faqih mengatakan tarif 
itu tak sesuai dengan harga pas-
aran alat rapid test.

"Karena kalau harga dis-
tributornya tinggi, kemudian 
tidak diatur, dan pelayanannya 
murah, kasihan kawan-kawan 
di pelayanan," kata Daeng saat 
dihubungi awak media, Kamis 
(9/7). (cnn)

Komisi IX DPR RI menilai biaya mahal pemeriksaan rapid test karena tingginya harga jual alat 
tersebut di pasaran. 

Jelang Idul Adha, Penjualan Hewan Kurban 
di Cimahi Diprediksi Turun

Cimahi, SMN - Menjelang 
perayaan Idul Adha pada akh-
ir Juli nanti, penjualan hewan 
kurban pada tahun ini diprediksi 
tidak akan seramai dan selaris 
tahun-tahun sebelumnya.

Penyebabnya karena pan-
demi Corona Virus Disease atau 
COVID-19 yang terjadi hampir 
lima bulan belakangan. Kondisi 
ekonomi masyarakat menjadi 
lesu ditambah wajib meng-
hindari kerumunan saat Idul 
Adha nanti.

Meskipun penjualan hewan 
kurban diprediksi turun, namun 
peternak tidak menurunkan har-
ga jual untuk setiap ekor hewan 
kurban baik sapi maupun dom-
ba.

Ketua Kontak Tani Nelayan 
Andalan (KTNA) Kota Cima-
hi Uden Mulyadi menuturkan 
tahun lalu tercatat ada sekitar 
175 sapi yang terjual di wilayah 
Kelurahan Cipageran yang men-
jadi sentra ternak sapi.

"Tahun ini paling hanya bisa 
menjual 100 ekor saja. Untuk 
penjualan tahun ini menurun 
dibandingkan tahun 2019 
karena pengaruh COVID-19. 
Kalau harga enggak ada di-
turunkan," ungkap Uden, Jumat 
(10/7/2020).

Hingga saat ini tercatat baru 
ada sekitar 50 ekor sapi yang 
dipesan konsumen dari peter-
nak sapi wilayah Cipageran. 
Konsumen berasal dari wilayah 
Bandung Raya seperti Kota 
Cimahi, Kabupaten Bandung, 
dan Kabupaten Bandung Barat 
(KBB).

"Alhamdulillah pesanan sapi 
untuk Idul Adha sudah ada yang 
pesan. Laporan dari para peter-
nak sapi di Cipageran Atas baru 

50 ekor yang dipesan," bebern-
ya.Harga sapi yang dijual paling 
murah di wilayahnya berkisar di 
angka Rp 18 juta per ekor. Na-
mun sapi yang paling banyak 
diburu biasanya yang memili-
ki harga jual di atas Rp 20 juta 
hingga Rp 30 juta lantaran uku-
rannya sedang.

"Kalau yang Rp 18 juta me-
mang agak kecil, kalau yang Rp 
20 juta ke atas sedang. Rata cari 
yang harga Rp 20 juta sampai 

Rp 25 juta. Tergantung kebutu-
han panitia kurban saja," katan-
ya.

Seperti biasanya, dokter he-
wan dari Dinas Pangan dan Per-
tanian (Dispangtan) Kota Cima-
hi akan memastikan bahwa sapi 
di wilayahnya memenuhi syarat 
untuk dijual dan dikurbankan.

"Nanti dikasih tanda sehat 
oleh dokter hewan. Alhamdulil-
lah setiap tahun itu aman dijual 
dan dikurbankan," ujarnya. (dtk)

Penjualan hewan kurban di Cimahi. 

Minibus Terjun ke Kalimalang, 
Ibu dan Anak Tewas

Jakarta, SMN - Sebuah 
minibus berpenumpang empat 
orang terjun ke Sungai Kali-
malang, Sumber Artha, Bekasi 
Barat, Bekasi, Jumat dini hari. 
Kecelakaan ini menyebabkan 
ibu dan anak tewas seketika.

"Korban jiwa atas nama Ibu 
Samsiyah (35) dan seorang 
anaknya berusia tiga tahun, ini-
sial NA," kata Kasi Operasion-
al Damkar Jakarta Timur Gatot 
Sulaeman di Jakarta, Jumat 
(10/7/2020).

Laporan kejadian itu sampai 
kepada petugas Damkar Jakarta 
Timur pukul 02.44 WIB oleh 
salah satu warga yang datang ke 

pos.
Titik lokasi kejadian berada 

di perbatasan wilayah Jakar-
ta Timur dan Kota Bekasi di 
Pasar Sumber Artha Jalan Kali 
Malang, Bintara Jaya, Keca-
matan Bekasi Barat.

Menurut Gatot, minibus 
tersebut mengangkut empat 
penumpang, masing-masing dua 
korban tewas serta dua penump-
ang selamat yakni seorang sopir 
bernama Sutaryo (26) serta anak 
perempuan usia 10 tahun berin-
isial RI.

"Sopir dan RI selamat sudah 
dievakuasi dalam kondisi se-
lamat," katanya seperti dikutip 

Antara.
Korban diketahui warga 

Jalan Jambu Sari RT001 RW05, 
Desa Jambu Sari, Kecamatan 
Jeruklegi, Cilacap.

"Diduga, sopir mengan-
tuk saat dalam perjalanan ke 
Pondok Pesantren Al-Asiriyah 
Nurul Iman dari arah Purwoker-
to menuju Parung, Bogor. Mobil 
dari arah Bekasi," kata Gatot.

Ia menyebut, empat unit ar-
mada milik Suku Dinas Penang-
gulangan Kebakaran dan Penye-
lamatan Jakarta Timur berikut 
16 personel dikerahkan untuk 
melakukan evakuasi. (lp6)

Seorang warga mengambil gambar mobil yang terperosok di saluran Ispeksi Kalimalang, Jabar, 
Minggu (7/5). Penyebab kecelakaan itu diduga pengemudi mengantuk dan menghindari pen-

gendara motor sehingga tercebur kedalam Kalimalang.

Pengunjung Tak Bermasker di Pasar Kebon Pala 
Disanksi Nyanyi Lagu Nasional

Jakarta, SMN - Pasar Kebon 
Pala di Kampung Melayu, Jakar-
ta Timur ramai dikunjungi war-
ga. Warga yang tak mengenakan 
masker tampak diberikan huku-
man bernyanyi oleh petugas.

Pantauan media di Pasar 
Kebon Pala, Kampung Me-
layu, Jakarta Timur pada Jumat 
(10/7/2020) pukul 08.35 WIB 
aktivitas pasar terpantau ra-
mai. Tampak kendaraan berla-

lu-lalang disekitar pasar.
Seorang petugas Satpol PP, 

terlihat berjaga di lingkungan 
pasar. Masih ada warga yang 
membawa masker, namun tak 
memakainya saat berbelanja. 
Warga baru menggunakan mask-
ernya ketika petugas melakukan 
peneguran.

Namun ada pula beberapa 
pengunjung yang tak membawa 
masker. Petugas kemudian mem-

berhentikan pengunjung dan 
menanyakan alasan warga tak 
membawa masker.

"Kenapa nggak bawa mask-
er?," kata Petugas Satpol PP 
Kelurahan Kampung Melayu 
Sudarno.

"Lupa pak, ketinggalan," kata 
seorang warga.

Kemudian, Sudarno member-
ikan sanksi dengan mengarahkan 
warga untuk menyanyikan lagu 

Nasional dari awal hingga akhir. 
Ada warga yang diarahkan untuk 
menyanyikan lagu Garuda Pan-
casila hingga Indonesia Raya.

Selain itu, terlihat pula masih 
banyak orang tua yang mem-
bawa bayi di bawah lima tahun 
(balita) ke lingkungan pasar. 
Ketika melihat petugas dari ke-
jauhan, warga tersebut berputar 
balik untuk menghindari petu-
gas. (dtk)

Pengunjung Tak Bermasker di Pasar Kebon Pala Disanksi Nyanyi Lagu Nasional

Hilang Usai Mendaki Gunung Tambusisi, 
Anggota Mapala UNTAD Ditemukan Tewas

Palu, SMN - Moh Faisal, 
seorang anggota Mapala Sagar-
matha, Universitas Tadulako 
(Untad), yang dilaporkan hilang 
usai mendaki Gunung Tambu-
sisi, kini sudah ditemukan. Dia 
ditemukan di tepi Sungai Lem-
bah Sumara, Kabupaten Mo-
rowali Utara, Sulawesi Tengah, 
dalam kondisi meninggal dunia.

"Korban sudah ditemukan 
pada Jumat pagi tadi sekitar 
pukul 06.00 Wita oleh Tim Res-
cue gabungan di tepi sungai daer-
ah Lembah Sumara," kata Kepa-
la SAR Palu, Basrano, Jumat 
(10/7/2020).

Korban langsung dievakuasi 
ke Puskesmas Desa Lembasema-
ra Soyojaya. Namun belum ada 

informasi detail mengenai kro-
nologi penemuan jenazah anggo-
ta Mapala Untad itu.

"Informasi tersebut kami per-
oleh dari tim rescue yang berger-
ak melakukan penyisiran di daer-
ah Desa Lembasemara Soyojaya. 
Namun, untuk informasi seleng-
kapnya belum kami terima secara 
detail karena jaringan komunika-

si di daerah tersebut sangat susah 
dijangkau," kata Basrano.

Sebelumnya, korban dikabar-
kan hilang karena hanyut terser-
et arus sungai usai melakukan 
pendakian di Gunung Tambusisi 
pada Senin (6/7) lalu. Korban 
melakukan pendakian bersama 
keenam rekan anggota Mapala 
Untad lainnya. (dtk)

Basarnas saat cari anggota Mapala Untad yang hilang usai mendaki Gunung Tambusisi.   

Korban Tewas Mobil Nyemplung di Kalimalang 
Seorang Ustazah, Mau ke Pesantren

Bekasi, SMN - Satu orang 
tewas dan satu lainnya hilang 
dalam insiden mobil tercebur di 
Kalimalang, Kota Bekasi. Kor-
ban tewas adalah seorang ustazah 
bernama Samsiah yang hendak 
ke pesantren Al Ashriyyah Nurul 
Iman di Parung, Bogor.

Kasat Lantas Polres Metro 
Bekasi Kota AKBP Ojo Ruslani 
mengatakan bahwa pada Jumat 
(10/7) dini hari, mobil Toyota In-
nova yang dikemudikan oleh Su-
taryo berangkat dari Purwokerto, 

Jawa Tengah.
"Pada Kamis (9/7) pukul 16.00 

WIB berangkat dari Purwokerto 
menuju Parung Bogor menjem-
put Ustazah Samsiah (istri Ustad 
Jalil) yang bekerja juga sebagai 
staff pengajar santri putri di pe-
santren tersebut," kata Ojo dalam 
keterangan kepada wartawan, Ju-
mat (10/7/2020).

Saat itu Samsiah berangkat 
bersama 2 orang anaknya kani 
MK (10) dan NFM (3).

"Mereka menuju Parung, Bo-

gor ke pesantren di Yayasan Al 
Ashriyyah Nurul Iman untuk 
kembali ke pesantren setelah libur 
selama 3 bulan akibat Pandemi 
COVID-19," tuturnya.

Hingga akhirnya pada Jumat 
(10/7) sekitar pukul 03.00 WIB, 
mobil melintas di Jalan Arteri 
Kalialang, Kelurahan Jatibening, 
Kecamatan Pondok Gede, Kota 
Bekasi. Sopir diduga mengan-
tuk hingga akhirnya terjadi ke-
celakaan.

"Dalam keadaan mengantuk 
dan pada saat berbelok mobil 
mengalami kecelakaan tunggal 
(masuk kecebur ke dalam Kali-
malang)," tuturnya.

Kecelakaan ini mengakibatkan 
Samsiah tewas dan anaknya NFM 
dinyatakan hilang setelah terbawa 
arus sungai. Sedangkan Sutaryo 
dan MK, anak Samsiah, selamat.

Saat ini petugas masih men-
gevakuasi mobil yang tercebur. 
Petugas juga masih melanjutkan 
pencarian korban. (dtk)

Ilustrasi.
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Havertz Itu 

Pemain untuk Real Madrid

Madrid, SMN - Fans Real 
Madrid akan senang dengan 
komentar Oliver Bierhoff ini. 
Legenda sepakbola Jerman itu 
merasa Kai Havertz pantas ber-
main di Madrid di masa depan.

Havertz merupakan salah 
satu pemain muda paling me-
nonjol di musim ini. Gelan-
dang serang berusia 21 tahun 
itu tampil mengesankan bersa-
ma Bayer Leverkusen setelah 
mengemas 17 gol dan sembilan 
assist dalam 43 penampilan.

Chelsea dan Manchester 
United disebut-sebut tertarik 
mengamankan servis Havertz. 
Chelsea bahkan dikabarkan 
akan menggunakan pemain ba-
runya, Timo Werner, untuk mer-
ayu agar pesepakbola Jerman itu 
mau bergabung.

Bierhoff berkarier selama 

hampir 20 tahun sebagai pe-
main di beberapa klub termasuk 
Borussia Moenchengladbach 
dan AC Milan serta mengolek-
si 70 caps di timnas Jerman. 
Menurut Bierhoff, Havertz 
memiliki semua atribut yang 
dibutuhkan untuk bermain di 
Madrid.

"Dia itu pemain untuk Real 
Madrid," ujar Bierhoff kepada 
Marca saat ditanyai pendapat 
soal Havertz.

"Saya tahu [fans Real Madrid 
akan menyukai ini], tapi saya 
bersungguh-sungguh. Dia itu 
pemain untuk Real Madrid. Dia 
memang masih sangat muda, 
tapi punya segalanya - bakat, 
teknik, fisik. Dia adalah pemain 
yang komplet, yang akan sangat 
penting untuk kami, tapi dia ha-
rus terus berkembang."

Toni Kroos adalah contoh 
pemain Jerman yang sukses 
bersama El Real. Sejak direkrut 
pada musim panas 2014, Kroos 
telah membuat lebih dari 250 
penampilan dan memenangi tiga 
medali juara Liga Champions, 
dan satu LaLiga.

Di musim keenamnya di San-
tiago Bernabeu, Kroos hampir 
tidak tergantikan di lini tengah 
Madrid. "Tidak mengejutkan 
saya," lanjut Bierhoff.

"Dia adalah seorang pe-
main yang unik dengan sebuah 
lingkungan di sekitar dia yang 
bagus dan dia tipikal pemain 
yang tenang. Ketika Anda ber-
temu dia, Anda tahu dia akan 
pas bermain di manapun," sim-
pul pemenang Piala Eropa 1996 
itu. (dtk)

Pemain muda Jerman Kai Havertz dinilai pantas bermain untuk Real Madrid. 

Jumpa Anthony di Semifinal PBSI Home Tournament, 
Chico Coba Maksimal

Jakarta, SMN - Chico 
Aura Dwi Wardoyo akan 
menghadapi Anthony Sini-
suka Ginting di semifinal 
PBSI Home Tournament. Dia 
bertekad main maksimal.

Chico meraih tiket em-
pat besar setelah berhasil 
memenangkan duel sengit 
melawan Ihksan Leonardo 
Imanuel Rumbay di babak 
perempatfinal PBSI Home 

Chico Aura Dwi Wardoyo percaya diri menantang Anthony Sinisuka Ginting di PBSI Home Tour-
nament. 

Mulai 'Nyetel' di MU, 
Pogba Belum Janji Setia

Jakarta, SMN -- Hubungan 
Paul Pogba dengan Manchester 
United memang membaik, na-
mun hal itu belum menggaran-
si Pogba bakal memperpanjang 
kontrak di Old Trafford.

Pogba kembali mendapat 
pertanyaan tentang masa depan-
nya di MU usai laga lawan As-
ton Villa. Di laga tersebut, Pog-
ba mencetak satu gol yang turut 
mengantar MU menang 3-0.

Mendapat pertanyaan ten-
tang masa depan, Pogba yang 
sering dikabarkan pindah ke 
Juventus dan Real Madrid lebih 
memilih membicarakan target 
yang ingin ia capai bersama MU 
di sisa musim.

"Saya sudah cedera untuk 
waktu yang sangat lama. Saat 

ini saya ingin fokus untuk kem-
bali [tampil baik] dan memban-
tu tim sebisa mungkin."

"Kami punya dua tujuan, yai-
tu di Liga Europa dan Piala FA. 
Kami fokus pada hal itu," kata 
Pogba seperti dikutip dari Mir-
ror.

Pogba menganggap MU saat 
ini sudah berada di level yang 
tepat.

"Sebagai klub besar, kami 
ingin terus menjaga level ting-
gi. Penampilan hari ini dan be-
berapa pekan terakhir sangat 
bagus dan memenuhi standar 
dari Manchester United," ujar 
Pogba.

Solskjaer juga sempat memu-
ji Pogba dan mengakui bahwa 
MU juga telah berkembang jauh 

lebih baik dibandingkan sebel-
umnya.

"Kami masih memiliki kon-
trak dengan Paul. Dia adalah 
sosok fantastis, baik sebagai pe-
main maupun pribadi, salah satu 
gelandang terbaik di dunia."

"MU sendiri jadi tim yang 
berbeda dibandingkan ketika ia 
mengalami cedera. Segalanya 
jauh lebih baik," ujar Solskjaer.

Kontrak Pogba di MU be-
rakhir pada 2021. Bila Pogba 
dan MU tidak sepakat untuk 
memperpanjang kontrak, MU 
kemungkinan besar memilih 
menjual Pogba di bursa transfer 
mendatang dibanding haru me-
lihat Pogba pergi dengan gratis 
musim depan. (cnn)

Kontrak Pogba di MU berakhir pada 2021. 

Persela Lamongan Punya Cara 
Jaga Ikatan dengan Suporter

Lamongan, SMN - Perse-
la Lamongan mempunyai obat 
kangen stadion LA Mania. Lom-
ba menciptakan chant dan yel-
yel digelar Laskar Joko Tingkir 
secara virtual.

Media Officer Persela, And-
ika Hangga mengatakan, sejak 
Shopee Liga 1 terhenti karena 
pandemi virus Corona, tim asal 
Jawa Timur itu mengaku me-
mendam kerinduan yang begi-
tu mendalam terhadap sorakan 
dukungan dari para supporter.

"Kami butuh interaksi den-
gan suporter. Tetap kreatif di 
tengah pandemi agar dukungan 

suporter kepada klub tetap ber-
gairah. Lomba chant ini seka-
ligus untuk menjaga interaksi 
antara supporter dengan tim 
kebanggaan yang telah sekian 
lama terpisah akibat pandemi 
COVID-19," kata Angga saat 
dihubungi wartawan, Kamis 
(9/7/2020).

Angga menjelaskan, ada 
sejumlah syarat yang harus 
dipenuhi oleh para peserta lom-
ba chant berbentuk video terse-
but, diantaranya konten harus 
positif, original dan tidak boleh 
bermuatan rasisme. Lomba 
chant supporter ini, kata Angga, 

diselenggarakan bersama salah 
satu sponsor Persela Lamongan.

"Lomba terbuka untuk 
seluruh suporter Persela. Peri-
ode lomba mulai tanggal 8 sam-
pai 28 Juli 2020," tuturnya.

Angga menambahkan, pe-
serta lomba berbentuk tim yang 
terdiri dari 8 sampai 20 orang, 
kemudian dalam pembuatan 
video wajib menerapkan pro-
tokol kesehatan, seperti jaga ja-
rak dan memakai masker.

"Durasi video 1 sampai 2,5 
menit, dibuat sekreatif mungkin. 
Boleh menggunakan alat musik 
dan suasana nonton bola selama 

mendukung Persela," ujar Ang-
ga.

Lebih jauh, Angga memapar-
kan, setelah selesai dibuat, video 
chant dukungan diunggah di In-
stagram dengan caption menar-
ik dan mention serta tag ke 
akun resmi Persela Lamongan 
serta ditambahkan hastag #lom-
bachantpersela. Angga menga-
ku, akan ada 3 pemenang yang 
terpilih yang berhak mendapat-
kan hadiah.

"Pengumuman pemenang 
akan di lakukan pada tgl 1 
Agustus 2020," kata Angga lagi. 
(Dtk)

Persela Lamongan mempunyai cara untuk menjaga ikatan dengan suporter.

Rossi akan Umumkan 
Gabung Petronas di Jerez
Jakarta, SMN - Mantan 

pelatih Valentino Rossi, Luca 
Cadalora, membocorkan masa 
depan The Doctor. Rossi akan 
terus balapan dan mengumum-
kan bergabung dengan Petronas 
di Jerez.

Pebalap berusia 41 tahun itu 
akan meninggalkan Yamaha 
setelah kontraknya yang akan 
habis di akhir 2020 tidak diper-
panjang. Rossi kemudian di-
hubungkan dengan pensiun atau 
'demosi' ke Petronas SRT, tim 
satelit Yamaha.

Setelah jadwal yang kacau 
akibat pandemi virus corona, 
MotoGP 2020 direncanakan 
tetap diselenggarakan. Seri per-

tama direncanakan digelar di 
Jerez, Spanyol pada 17-19 Juli 
mendatang.

Cadalora meyakini Ros-
si sudah membuat keputusan 
untuk melanjutkan kariernya. 
"Menurut pendapat saya, Val-
entino telah memutuskan, dia 
tidak akan berhenti," ungkap 
dia kepada Moto.it, yang dikutip 
Tuttomotoriweb.

"Saya menduga dia akan 
mengumumkan keputusannya 
bergabung Petronas di Jerez," 
sambung Cadalora.

"Sudah pasti dia akan meng-
inginkan memiliki timnya 
sendiri. Saya pikir Yamaha su-
dah melakukan yang baik, mer-

eka mendapatkan material dan 
motor resmi untuk Valentino."

Pada awalnya Rossi baru 
akan mengambil keputusan 
terkait masa depannya setelah 
melihat hasil-hasil di beberapa 
balapan awal. Namun, Yamaha 
lantas memperpanjang kontrak 
Maverick Vinales dan merekrut 
Fabio Quartararo untuk meng-
gantikan Rossi.

"Valentino sebelumnya sudah 
jelas dia ingin menunggu untuk 
beberapa balapan, tapi tim dari 
Iwata itu tidak bisa menunggu 
kalau tidak mereka bisa kehi-
langan pebalap-pebalap muda 
seperti Vinales dan Quartararo," 
Cadalora menyimpulkan. (dtk)

Akhirnya! Paul Pogba 
Bikin Gol Lagi Usai 15 Bulan

Birmingham, SMN - Pen-
antian panjang Paul Pogba be-
rakhir sudah. Setelah 1,5 tahun, 
Pogba akhirnya mencetak gol 
lagi untuk Manchester United.

Pogba selama 15 bulan ter-
akhir tidak bisa tampil seperti 
biasanya karena gangguan ced-
era. Sepanjang musim ini bah-
kan Pogba harus absen hampir 

40 pertandingan karena cedera 
engkel yang berulang kali kam-
buh.

 Belum lagi performanya 
yang angin-anginan musim lalu 
membuat Pogba lantas dispeku-
lasikan masa depannya. Real 
Madrid dan Juventus disebut-se-
but ingin meminang pemain 
berpaspor Prancis tersebut.

Tapi, jeda musim karena 
pandemi virus corona selama 
tiga bulan rupanya membawa 
berkah untuknya. Pogba bisa 
fokus memulihkan kondisinya 
usai cedera berkepanjangan dan 
punya kesempatan untuk tampil 
lagi. 

Sejak Premier League dim-
ulai lagi, Pogba sudah tampil 

lima kali. Hanya saat mengha-
dapi Tottenham Hotspur dia jadi 
pemain pengganti, sementara si-
sanya sampai laga kontra Aston 
Villa, Jumat (10/7/2020) dini 
hari WIB, Pogba selalu starter.

Hasilnya MU meraih em-
pat kemenangan beruntun dan 
Pogba punya andil lewat dua as-
sistnya. Puncaknya adalah saat 
Pogba menjebol gawang Villa 
dalam kemenangan 3-0 seka-
ligus menuntaskan puasa gol 
selama 1,5 tahun ini.

Terakhir kali Pogba bikin gol 
di Premier League adalah saat 
MU menang 2-1 atas West Ham 
United pada 13 April. Paul Pog-
ba pun berharap dia bisa tampil 
konsisten dan terus mencetak 
gol agar MU finis empat besar.

"Saat ini saya baru pulih dari 
cedera panjang - saya fokus saja 
ke diri sendiri agar bisa lebih 
fit dan membantu tim sebisa 
saya," ujar Pogba seperti dikutip 
Sportskeeda.

"Tahun ini kami punya dua 
misi - juara Liga Europa dan Pi-
ala FA. Jadi kami fokus ke sana 
dulu," sambung pemain asal 
Prancis itu.

Paul Pogba kini sudah mem-
buat satu gol dan empat assist 
dari 14 penampilan di seluruh 
kompetisi. (dtk)

Paul Pogba kembali bikin gol setelah 15 bulan. 

Tournament di Pelatnas PBSI, 
Cipayung, Kamis (9/7/2020).

Sempat kalah telak di 
game kedua 5-21, Chico 
akhirnya bangkit dan sukses 
mengalahkan Ihksan den-
gan skor 21-15, 5-21, 21-16. 
Melalui kemenangan itu, pe-
main berusia 22 tahun akan 

berjumpa dengan seniornya, 
Anthony Ginting, peringkat 
enam dunia.

Anthony lebih dulu men-
gamankan tiket semifinal 
usai menundukkan Alvi Wi-
jaya Chairullah dengan skor 
21-10, 21-11 dalam laga 28 
menit.

Menyoal lawannya, Chico 
mengatakan akan berupaya 
maksimal di lapangan. "An-
thony punya kecepatan dan 
penggunaan strokenya bagus. 
Ya, besok coba buat main 
maksimal saja dan nothing to 
lose," kata Chico seperti di-
kutip dari media dalam waw-
ancara dengan Mola TV.

Sementara itu, Antho-
ny sebelumnya mengatakan 
melawan siapapun dia siap. 
Anthony merupakan unggu-
lan pertama di PBSI Home 
Tournament.

"Lawan punya kelebihan 
dan kekurangan masing-mas-
ing. Kami semua juga sudah 
sama-sama tahu permainan 
masing-masing. Lihat besok 
saja, siapa yang bisa menga-
tasi permainan dengan baik 
di lapangan," kata Anthony 
terpisah. (dtk)
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kali pemanggilan, tersangka 
mangkir. 

Hadi Suharto ditahan setelah 
sebelumnya ditetapkan menja-
di salah satu tersangka dugaan 
mark up pengadaan tanah Mant-
ingan. 

Kasubag Humas Polres Nga-
wi, AKP Parasito Hadijoyo, 
menyatakan, tersangka Hadi 
Suharto sudah pernah dipanggil 
dua kali namun tidak datang. 

“Pernah dilakukan upaya 
paksa pada 29 Maret 2020, teta-
pi tidak ketemu, sampai akh-
irnya ditangkap Unit Tipikor 
Polres Ngawi, pada 6 Juli 2020 
di Desa Pucangan, Kecamatan 

Ngrambe,” ujar Parasito. 
Hadi sendiri pernah menga-

jukan pra peradilan pasca pen-
etapannya sebagai tersangka, 
namun gugatannya ditolak. 

Polisi menetapkan dua ter-
sangka dalam kasus ini, yakni 
Hadi Suharto dan Suprianto. 
Setelah menahan Hadi Suharto, 
kini petugas kepolisian menge-
jar tersangka Suprianto, sambil 
melakukan pengembangan ka-
sus ini. 

Pengadaan tanah di Mantin-
gan sendiri menggunakan dana 
P-APBD Ngawi tahun 2018. 
Hasil audit BPKP pada Mei 
2019 menyatakan, terdapat ker-

ugian negara lebih dari Rp 1,1 
M dari pengadaan tanah terse-
but. 

Posisi Hadi sendiri saat pen-
gadaan dilakukan, adalah Sek-
retaris Dinas Pendidikan dan 
mengajukan pensiun pada tahun 
2019.

Saat sidang pra peradilan, 
tim Hadi juga mengemukakan, 
tindakan Hadi terkait proyek 
tanah Mantingan, karena ada 
disposisi yang diberikan mantan 
Kepala Dinas Pendidikan yang 
saat itu menjadi PA dan PPK 
proyek tersebut.(ari)

menyebut, SMSI sebagai organ-
isasi payung perusahaan media 
pers online, akan dikembangkan 
hingga tingkat kabupaten dan 
kota. “Dengan demikian, jar-
ingan informasi akan semakin 
luas, menjangkau pelosok tanah 
air,” kata Firdaus.

Diketahui, Dewan Pers telah 
melakukan verifikasi organisasi 
perusahaan pers tahun 2020 dan 
hasilnya SMSI dinyatakan me-
menuhi standar organisasi pe-

rusahaan pers yang ditetapkan. 
Pengumuman keluarnya kepu-
tusan SMSI sebagai konstituen 
Dewan Pers disampaikan oleh 
Wakil Ketua Dewan Pers Hend-
ry Ch Bangun dalam rapat pleno 
tersebut.

“SMSI telah memenuhi 
ketentuan Standar Organisasi 
Perusahaan Pers sebagaimana 
diatur dalam peraturan Dewan 
Pers Nomor: 3/Peraturan-DP/
III/2008 tentang standar or-

ganisasi perusahaan pers,” de-
mikian surat keputusan Dewan 
Pers Nomor: 22/SK-DP/V/2020 
mengenai hasil verifikasi or-
ganisasi perusahaan pers SMSI 
yang ditandatangani Ketua De-
wan Pers Mohammad NUH, 29 
Mei 2020.

Dengan bertambahnya SMSI 
sebagai konstituen Dewan Pers, 
maka jumlah konstituennya 
menjadi 10, yakni Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI), 

Aliansi Jurnalis Independen 
(AJI), Ikatan Jurnalis Televisi 
Indonesia (IJTI), Serikat Pener-
bit Pers (SPS), Persatuan Radio 
Siaran Swasta Nasional Indone-
sia (PRSSNI), Asosiasi Televisi 
Lokal Indonesia (ATVLI), Aso-
siasi Televisi Swasta Indonesia 
(ATVSI), Pewarta Foto Indone-
sia (PFI), Asosiasi Media Siber 
Indonesia (AMSI), dan Serikat 
Media Siber Indonesia (SMSI).
(dtk)

kata Budi, akan mengkhawa-
tirkan jika ketiganya terbukti 
menggunakan sabu selama masa 
penerbangan.

“Tapi yang pasti ini cukup 
rawan karena yang bersangku-
tan adalah salah satu pekerjaan 
yang menyangkut nyawa ban-
yak orang, maka ini sangat ber-
bahaya,” tambahnya.

Ketiga pilot tersebut adalah 

IP, DC dan DS. Ketiganya di-
ciduk polisi di Cipondoh, Kota 
Tangerang pada Senin (6/7) lalu.

Selain ketiga pilot terse-
but, polisi menangkap 1 orang 
karyawan swasta berinisial S. 
S ini diduga sebagai pemasok 
sabu kepada pilot.

“Mereka membawa nar-
kobanya, salah satu tersang-
ka membeli dari S. Dari yang 

1 pilot itu menyerahkan ke 
teman-temannya,” katanya.

Dari para pelaku, polisi 
menyita 4 gram sabu, alat isap 
sabu dan 0,9 gram sabu sisa pa-
kai. Saat ini polisi masih menda-
lami kasus tersebut.

“Kami masih mendalami si S 
ini dapat dari mana,” tuturnya.
(dtk)

Trenggalek.
Menandai dimulainya pro-

gram ini, Bupati Trenggalek 
Mochamad Nur Arifin meletak-
kan batu pertama pembangunan 
sarana sanitasi baru di Desa 
Ngrandu Kecamatan Suruh, Se-
lasa (7/7/2020).

“Kita ingin bagaimana di 
Kabupaten Trenggalek ini mas-
yarakatnya selain sejahtera juga 
cerdas kita pastikan memiliki 
kualitas hidup yang baik,” tutur 
Bupati saat dikonfirmasi.

Selain itu dengan penye-
diaan sanitasi ini Pemkab 
Trenggalek ingin memastikan 
seluruh warga masyarakat ha-
rus menerapkan pola hidup 
bersih dan sehat. Tak hanya itu 
saja, lewat program padat karya 
yang diusung juga mampu 
meningkatkan roda perekono-
mian masyarakat sekitar, peli-
batan padat karya masyarakat 

ini dilakukan mulai dari tahap 
perencanaan hingga pembangu-
nan konstruksi.

“Dalam jangka panjang kita 
ingin cakupan air bersih dan 
juga masyarakat yang telah 
akses sanitasi yang layak ini 
cakupannya menjadi semakin 
luas komplit 100%,” lanjut pria 
yang akrab disapa Gus Ipin.

Sehingga harapannya nan-
ti kualitas hidup bisa semakin 
meningkat, tidak ada stunting, 
dan prevalensi stunting ma-
kin lama makin bisa ditekan 
menurun sehingga dalam jang-
ka panjang bisa didapatkan 
generasi masyarakat Treng-
galek yang cerdas.

“Karena menurut riset kalau 
sudah kualitas pola hidupnya 
tidak sehat, hidup bersih sehat-
nya tidak terlaksana, air bersih 
tidak terakses, maka jangka 
panjang akan stunting. Kalau 

stunting produktifitasnya nan-
ti menurun 20% sampai 30%. 
Jadi semoga itu tidak terjadi,” 
ungkap Bupati Nur Arifin.

Kepala Dinas Perumah-
an Kawasan Permukiman dan 
Lingkungan Hidup (PKPLH) 
Kabupaten Trenggalek, Ir.Muy-
ono Piranata menjelaskan pro-
gram ini menyasar 10 desa. 
Dimana setiap desa terdapat 
35 Kepala Keluarga menerima 
bantuan pembangunan sanitasi 
senilai 10 juta rupiah. Sehingga 
total dana yang dimanfaatkan 
untuk program ini di seluruh 
Kabupaten Trenggalek adalah 
senilai 3,5 Milyar rupiah.

Muyono menambahkan 
dana tersebut merupakan ban-
tuan dari Pemerintah Pusat da-
lam hal ini Dirjen Cipta Karya 
Kementerian PUPR. Beberapa 
desa yang disasar antara lain 
Desa Ngrandu, Nglebo, Puru, 

Cakul, Mlinjon, Kayen, Dawu-
han, Kedunglurah, Jajar, dan 
Botoputih.

“Sasarannya utamanya un-
tuk rumah yang belum punya 
MCK, termasuk rumah yang 
ada balita nya dibawah 5 tahun 
dan juga yang punya ibu ham-
il,” jelasnya.

Pailan (33 tahun), salah satu 
warga Rt 8 Desa Ngrandu yang 
menerima bantuan program ini 
mengaku sangat bersyukur ru-
mahnya bisa dibangun sarana 
mandi cuci kakus oleh Pemer-
intah. Dengan sanitasi baru ini, 
dirinya kini bisa melakukan ak-
tifitas MCK di rumahnya sendi-
ri tanpa harus menumpang ke 
rumah tetangga lagi.

“Alhamdulilah sudah dapat 
bantuan ini, rasanya senang al-
hamdulilah. Terimakasih kepa-
da Pak Bupati dan Pak Lurah,” 
ungkapnya. (kominfo/adv/ed)

juan  untuk melestarikan ben-
da-benda cagar budaya, khu-
susnya pusaka.

Galeri ini dibangun untuk 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat, terutama pelajar, 
agar mengetahui tentang ben-
da-benda pusaka.

“Galeri ini berisi ben-
da-benda pusaka seperti ker-
is, tombak, dan benda pusaka 
lainnya,” terangnya.

Menurut Istianah, saat ini 
pembangunannya masih sele-

sai sekitar 50 persen. Dan 
pembiayaan Galeri Keris Arya 
Wiraraja berasal dari uang 
pribadinya. “Belum ada pihak 
sponsorship. Kita memang ti-
dak melibatkan pihak lain. Na-
mun demikian, kalau ada pi-
hak lain atau sponsorship yang 
akan berpartisipasi,  kami tidak 
akan menolak,” selorohnya.

Peletakan batu pertama 
pembangunan Galeri Keris 
Arya Wiraraja Lumajang ini 
digelar di kecamatan,  Tempeh  

kabupaten Lumajang. Acara 
peletakan batu pertama dilaku-
kan oleh Ketua DPRD Luma-
jang, Anang Akhmad Syaifud-
din. Rangkaian acara dimulai 
dengan pembukaan dan potong 
tumpeng.

“Galeri Keris Arya Wira-
raja diharapkan menjadi “Pa-
gar Betis” peradaban kuno 
Nusantara, khususnya karya-
karya Empu Lamajang,” harap 
Anang 

Anang menyarankan,  agar  

sesering mungkin menggelar 
event, yang berkaitan den-
gan pusaka, sehingga galeri 
tersebut bermanfaat bagi mas-
yarakat dan para pelajar se-
bagai penerus bangsa.

Selain dihadiri oleh Ketua 
DPRD Lumajang hadir juga 
para tokoh masyarakat, kiai, 
masyarakat sekitar, buday-
awan, Camat Tempeh, per-
wakilan dari Danramil, dan 
undangan lainnya.(Tik)

penanganan Covid19 di Gedung 
Mahameru untuk wilayah Sido-
arjo dan Gresik.

Kapolda Jawa Timur, Irjen 
Pol. Dr. M Fadil Imran, M.Si. 
pimpin langsung langsung koor-
dinasi serta analisa terkait pen-
anganan Covid19 yang angka 
positif Covid19 masih terbilang 
tinggi di Jawa Timur. Khusunya 
di Surabaya Raya yang melipu-
ti, Kota Surabaya, Kabupaten 
Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

“berdasarkan data dan masu-
kan dari para pakar Epidemolo-
gi, pakar ekonomi. Bahwa 

penyebaran Covid19 yang pal-
ing besar dan menjadi Epicen-
trum, perlu diwaspadai di pasar. 
Sehingga perlu melakukan lang-
kah-langkah yang terukur dan 
tepat guna mengatasi penyeb-
aran Covid-19,” jelas Kapolda 
Jatim.

“Sehingga kita akan cari ru-
musan yang paling tepat dan pas 
agar epicentrum cluster pasar 
bisa diantisipasi penyebaran 
Covid-19,” kata Kapolda Jatim 
usai Anev di gedung Mahameru, 
Polda Jatim, Senin, (6/7/2020).

Sementara itu Pangdam V 

Brawijaya menambahkan, guna 
menekan penyebaran Covid19 
di Jawa Timur. Partisipasi mas-
yarakat juga sangat diperlukan, 
karena tidak bisa hanya dilaku-
kan oleh TNI/Polri. Sehingga 
semua elemen masyarakat juga 
harus turut serta, dengan men-
taati protokol kesehatan yang 
diterapkan oleh Pemerintah.

“Guna memutus mata rantai 
penyebaran Covid19, partisipasi 
masyarakat di Jawa Timur juga 
dibutuhkan. Hal ini guna memu-
tus mata rantai penyebaran 
Covid19,” pungkasnya.(Bry)

diketahui penyebab kebakaran 
terjadi. “Info sementara (objek 
terbakar) rumah (padat pen-

duduk),” imbuhnya.
Belum diketahui pula ada 

tidaknya korban dari peristiwa 

ini. Petugas di lapangan masih 
berusaha memadamkan api.
(dtk)

Kasus Pembunuhan dan Persetubuhan 
“Kejayan” Diungkap Polres Pasuruan

Pasuruan, SMN - Polres Pa-
suruan Mengungkap Kasus Pem-
bunuhan Dan Pencabulan Anak 
Di Bawah Umur, Ditetapkan Dua 
Orang Tersangka.

“Ada Satu Kasus Yang Kita 
Ungkap, Kasus Persetubuhan 
Terhadap Anak Dibawah umur 
Dan Penganiayaan Yang Menye-
babkan Orang Meninggal Dun-
ia,” Ungkap Kapolres Pasuruan 
AKBP Rofiq Ripto Himawan, 
S.I.K., S.H., M.H. Dalam Konfe-
rensi Pers, Rabu (08/7/2020).

Kapolres Pasuruan Did-

ampingi Kasat Reskrim, Kanit 
IV  Reskrim dan Kasubag Hu-
mas “Menjelaskan, Untuk Perse-
tubuhan Terhadap anak Dibawah 
umur dan Penganiayaan yang 
Menyebabkan Orang meninggal 
Dunia ini, berhasil Mengamank-
an dua Orang tersangka Yang 
masih suami Istri. masing-mas-
ing berinisial MT, dari Dusun 
Klompang, Kecamatan Kejayan. 
dan IM, Dusun Tanggulangin 
Kecamatan Kejayan.

[10.52, 9/7/2020] Haidir: 
“Kasus ini terjadi Pada hari se-

lasa, Saat Itu korban Bermain 
bersama Dengan temannya Di 
sungai. Kemudian Tersangka 
TM Menghampiri Korban dan 
Dicabuli sebanyak Dua kali, 
Kemudian tersangka Memanggil 
istrinya Untuk mengambil Perhi-
asan milik Korban dan Tersangka 
Memukul bahu Korban dengan 
Kayu, selanjutnya Pelaku mem-
buang Korban ke sungai Saluran 
pengairan Persawahan. Namun 
kita terus Melakukan Penyeli-
dikan, yang Akhirnya kini Ter-
ungkap. Pelakunya Tetangga 
korban Sendiri yang melakukan 
pembunuhan ini,” Papar Kapol-
res

[10.52, 9/7/2020] Haidir: Ba-
rang bukti yang didapat dari ter-
sangka yaitu, Gelang Emas milik 
korban, satu buah Baju warna 
abu- abu kombinasi hitam milik 
Tersangka, dan satu buah sarung 
Warna coklat yang Dipakai saat 
Memukul korban.

“Tersangka kita Jerat Pasal 
81 UU No. 23 Tahun 2002 Ten-
tang Perlindungan anak Subs 
338 Subs 365 KUHP dengan 
Hukuman Pidana Maksimal lima 
Belas tahun Penjara,” Tutup Ka-
polres (Lulu)

Konferensi Pers

Lagi, Forkompimda Kabupaten Pasuruan 
Pulangkan 23 Pasien Sembuh  Covid-19

Pasuruan, SMN -  Men-
damipingi Sekda Kabupaten 
Pasuruan, Kapolres Pasuruan 
AKBP Rofiq Ripto  Himawan, 
S.I.K, S.H, M.H. Dan Dandim 
0819 Letkol Arh Burhan Fajari 
Arfian, S.Sos Kembali Meng-

gelar Konferensi Pers Pemu-
langan Pasien Sembuh Dari 
Covid-19 Di SKB Pandaan 
Kabupaten Pasuruan, Kamis 
(09/7/2020).

Hari Ini Pemerintah Kabu-
paten Pasuruan Dengan Ja-

jaran Gugus Tugas Covid-19 
Kembali Memulangkan Pasien 
Covid-19 Sebanyak 23 Pasien. 
“Bahwa Semakin Hari Angka 
Kesembuhan Pasien Covid-19 
Di Wilayah Kabupaten Pa-
suruan Semakin Banyak Yang 
Sembuh,” Ujar Wakil Sek-
retaris Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan Covid-19 
Kabupaten Pasuruan Anang 
Saiful Wijaya.

[05.46, 10/7/2020] Haidir: 
Seluruh Pasien Yang Sudah 
Sembuh Dari Covid-19 Mem-
bentangkan Spanduk Dengan 
Bertuliskan “Terima Kasih Pe-
merintah Kabupaten Pasuruan 
Dan Terima Kasih Tim Medis 
Penanganan Covid-19 Kabu-
paten Pasuruan”

”Terkait Dengan Peta 
Penyebaran Covid-19  Wilayah 

Kabupaten Pasuruan Yang Se-
belumnya Sudah Masuk Zona 
Merah, Kini Sudah Berubah 
Menjadi Zona Kuning. Quota 
Angka Kesembuhan  Sudah 
Mencapai Lima Puluh Persen,” 
Jelasnya.

[05.46, 10/7/2020] Haidir: 
Dipaparkan Sekda Kabupaten 
Pasuruan, Bila Pasien Yang 
Saat Ini Dipulangkan Terdiri 
Dari Laki - Laki 9 Orang Dan 
Perempuan 14 Orang, Yang 
Terdiri Dari Warga Purwodadi, 
Purwosari, Sukorejo, Pandaan, 
Gempol, Bangil Dan Kraton. ” 
Saya Berharap Kepada Mas-
yarakat Kabupaten Pasuru-
an, Kalau Sakit Jangan Takut 
Untuk Berobat Dipuskesmas 
Terdekat, Agar Ada Penanga-
nan Sakit Yang Dikeluhkan,” 
Tuturnya. (Lulu)

Forkompimda Kabupaten Pasuruan Pulangkan 23 Pasien 
Sembuh  Covid-19

Akibat Asmara, Geovani 
Terkapar Dikeroyok Puluhan Orang

Pasuruan, SMN - Pengung-
kapan  Kasus kembali berhasil 
Diungkap Jajaran Polres Pa-
suruan, kasus pengeroyokan 
disertai dengan kekerasan dan 
Perampasan ini, terjadi pada 
(25/6/2020) lalu digelar diha-
dapan sejumlah awak media di 
Halaman Mapolres Pasuruan, 
Kamis (09/7/2020).

Didampingi Kasat Reskrim 
dan Kasubag Humas Polres 
Pasuruan, Kapolres Pasuruan 
AKBP Rofiq Ripto Himawan 

S.I.K., S.H., M.H. “Menga-
takan, kasus ini bermula dari 
permasalahan pribadi.

Korban yang diketahui ber-
nama Geovani Adi Suryanto 
(17 Th) awalnya tak terima 
diputus oleh pacarnya, Bunga 
(nama samaran). Korban sering 
buat ulah dan sering datang ke 
rumah Bunga dengan kondisi 
marah.

“Korban setelah diputus 
Bunga, datang terus ke rumah 
Bunga dan melakukan hal-hal 

provokatif disertai marah-mar-
ah. Nah, disitulah kakak Bun-
ga merasa terusik dan jengkel 
karena sering di tantang oleh 
korban.” Ujar Kapolres.

Kapolres menambahkan, be-
rawal dari jengkel ini lah pelaku 
kemudian merencanakan pen-
culikan dan penganiayaan ber-
sama teman- temannya.

Kemudian korban diculik 
oleh para pelaku dengan meng-
gunakan sebuah Mobil Mitsub-
ishi jenis Sedan bernopol N 

1550 VY. Selama diperjalanan 
korban terus menerus dipukuli 

para pelaku.
“Dari identifikasi awal yang 

Polres Pasuruan

kita dapat, proses penculikan 
ini dilakukan oleh tujuh  orang 
dengan inisial DK, MS, KB, IY, 
MM dan MA. Enam orang su-
dah berhasil kita tangkap, sisa 
satu DPO lagi yang masih kita 
kejar.” Tegas Kapolres.

Korban saat itu mengalami 
luka yang cukup parah. Bahkan 
sampai mengalami kritis sela-
ma seminggu.

“Kondisi korban sekarang 
sudah membaik. Memang wak-
tu itu sempat kritis karena di-
bacok dengan menggunakan 
senjata tajam jenis celurit. Kor-
ban mengalami luka terbuka 
dibagian belakang yang cukup 
parah.” Terangnya.

Akibat tindakan brutal itu, 
Keenam orang ini, kini status-

nya telah di naikkan sebagai 
tersangka dan diproses dengan 
undang-undang perlindungan 
anak.

“Karena korban ini masih 
berusia kurang dari 17 tahun 
maka akan kita kenakan pas-
al 80 ayat 2 dan pasal 81 ayat 
2 dengan ancaman pidananya 
pidana 5 tahun penjara.” Ung-
kapnya.

Tak berhenti disini, keenam 
pelaku juga dikenakan pasal 
365 KUHP dan 170 KUHP den-
gan ancaman hukuman penjara 
selama sembilan tahun. “HP 
korban juga hilang. Jadi ada 
unsur untuk memiliki barang 
milik korban.” Tutup Rofiq. 
(Lulu)
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Pemusnahan Barang Bukti Narkotika 
Jenis Ganja Dihadiri Bupati Pasaman

Pasaman, SMN – Bupa-
ti Pasaman H. Yusuf Lubis 
menghadiri pemusnahan ba-
rang bukti Narkotika jenis 
Ganja kering 65 Paket besar 
dengan tiga orang tersangka 

di Mapolres Pasaman, Jumat 
(10/07/2020).

“Ada sekitar 65,6 kg temuan 
ganja yang kita musnahkan 
pada pagi ini,” kata Kapolres 
Pasaman, AKBP Hendri Ya-

hya.
Menurutnya, seluruh ba-

rang bukti yang dimusnahkan 
tersebut berasal dari 2 perkara 
pengungkapan yang berhasil 
diungkap oleh petugas Satres-

Pemusnahan barang bukti narkotika oleh bupati Pasaman.

narkoba Polres Pasaman.
Pemusnahan barang bukti 

tersebut sesuai Berita Acara 
Pemusnahan Barang Bukti da-
lam Perkara Narkotika jenis 
Ganja telah memperoleh Hu-
kum tetap.

Barang bukti yang dimus-
nahkan berupa Narkotika je-
nis ganja kering dengan berat 
keseluruhan 65 paket seberat 
65.693 gram.

Secara khusus Bupati Pas-
aman H Yusuf Lubis member-
ikan apresiasi kepada pihak 
penegak hukum yang telah bisa 
mengungkap sindikat pereda-
ran narkotika jenis ganja yang 
barang buktinya sekarang akan 
dimusnahkan.

“Kami atas nama Pemer-
intah Kabupaten Pasaman 
mengucapkan banyak terima 
kasih,” ungkap bupati yang 
murah senyum ini.

Tampak hadir pada aca-
ra tersebut Bupati Pasaman 
H.Yusuf Lubis, Dandim 0305 
Letkol Ahmad Azis, Kejaksaan 
Negeri Pasaman Pengadilan 
Negeri Fitri Zulfahmi, Plt 
Kadis Kesehatan dr. Rahadian 
Suryanta dan Jurnalis Pasa-
man. (Mad)

Editor Metro TV Diduga Dibunuh, 
Polisi: Barang Korban Tak Ada yang Hilang

Jakarta, SMN - Polisi men-
duga editor Metro TV, Yodi Pra-
bowo tewas dibunuh di pinggir 
Jalan Tol JORR Ulujami, Pe-
sanggrahan, Jakarta Selatan. 
Dugaan itu didukung atas dasar 
ditemukannya pisau di TKP 
hingga barang-barang korban 
tidak ada yang hilang.

“Setelah dilakukan olah TKP 
awal ternyata barang-barang 
milik korban tidak ada yang 
hilang,” kata Kabid Humas Pol-
da Metro Jaya Kombes Yusri 
Yunus saat dihubungi, Sabtu 
(11/7/2020).

Selain itu, Yusri menyebut 
saat olah TKP, sebilah pisau 
dapur juga ditemukan di dekat 
jaket korban. Pisau tersebut di-
duga berkaitan dengan luka tu-
sukan di leher dan dada korban.

“Bahkan ada pisau dapur di 
(dekat) jaket korban, di sekitar 

TKP, kemudian ada bekas luka 
tusukan di leher dan dada,” 
ucapnya.

Meski ditemukan fakta itu, 
polisi belum bisa menyimpul-
kan terkait kejadian ini. Namun 
dia memastikan peristiwa yang 
menimpa korban bukan peram-
pokan.

“Ya itu nanti lah yang meny-
impulkan tim penyidik, kalau 
(ada barang) hilang berarti per-
ampokan, itu (pembunuhan) 
dugaan awalnya aja,” ujar Yusri.

Siang nanti, rencananya poli-
si akan melakukan olah TKP 
lanjutan terkait insiden yang 
menewaskan editor Metro TV, 
Yodi Prabowo.

Seperti diketahui, dugaan 
pembunuhan ini juga sempat 
disampaikan oleh Kasat Re-
skrim Polres Jakarta Selatan 
AKBP Irwan Susanto. Dugaan 

itu didasarkan lantaran tak jauh 
dari lokasi penemuan jasad kor-
ban, polisi menemukan sebilah 
pisau.

Polisi menduga pisau terse-
but digunakan pelaku untuk 
membunuh korban. Hasil pe-
meriksaan, korban mengalami 
luka tusuk di bagian dada.

“Yang kami lihat dari fo-
to-foto di lapangan bagian dada 
atas sebelah kiri. Diduga itu ada 
hubungannya dengan satu bilah 
pisau,” ujarnya.

“Dugaan awal seperti itu 
(pembunuhan) ya. Namun kami 
selaku penyidik mau memasti-
kan dulu apakah ini benar pem-
bunuhan. Nanti akan kita cross 
check dan akan kita konfirmasi 
kemudian kita sinkronkan den-
gan barang bukti yang ditemu-
kan di lapangan,” tandasnya.
(dtk)

Lokasi Penemuan Jenazah Yodi Prabowo

Percepat Penanganan Covid-19 di 
Jatim, Pemprov Jatim Matangkan

Kerjasama Pentahelix dengan PTN/PTS

Surabaya, SMN - 6 Juli 
2020 Berbagai upaya dilakukan 
untuk mempercepat penanganan 
virus Covid-19 terus dilakukan 
Pemprov Jatim. Salah satu up-
aya yang dilakukan dengan me-
nerapkan kerjasama pentahelix 
dengan berbagai elemen strate-
gis di Jatim.

Pentahelix ini merupakan 
kerja sama antar lini di mas-
yarakat. Perguruan tinggi dan 
akademisi menjadi salah satu el-
emen pentahelix yang bisa dia-
jak kerjasama untuk menangani 
Covid-19.

Sebagai wujud penerapann-
ya, kemarin,  Minggu (5/7), Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah In-

dar Parawansa bersama Menteri 
Koordinator Bidang Pembangu-
nan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK) Muhadjir Effendy, Men-
teri Kesehatan Terawan Agus 
Putranto, Ketua Gugus Tugas 
Pusat Doni Monardo melaku-
kan video conference dengan 58 
Perguruan Tinggi Negeri/Swas-
ta (PTN/PTS) se-Jatim. Video 
conference dilakukan di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya.

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa mengharapkan 
kerja sama pentahelix dengan 
keterlibatan PTN/PTS se-Ja-
tim bisa membantu percepatan 
penanganan Covid-19 di Jatim. 

Sinergitas semacam ini menja-
di bagian penting untuk bersa-
ma-sama melawan Covid-19.

“Koordinasi secara virtual ini 
akan menghasilkan signifikansi 
penanganan covid-19 di Jatim. 
Terima kasih kepada srmua pi-
hak yang telah  memberikan 
penguatan kepada masyarakat 
Jatim khususnya penguatan 
yang dilakukan Pak Menko 
PMK, Pak Menkes serta Kepa-
la BNPB dengan membangun 
komitmen bersama 58 rektor 
PTN/ PTS,” kata Mantan Men-
sos.

Sementara itu, Menko PMK 
Muhadjir Effendy menjelas-
kan, salah satu elemen kerjasa-

ma pentahelix yaitu PTN dan 
PTS. Karena itu dirinya ingin 
melakukan penguatan di salah 
satu elemen utama pentahelix 
yaitu perguruan tinggi dan aka-
demisi

“Perlu penanganan yang 
lebih serius kasus covid 19  di 
Jatim. Kalau ditekan kasus di 
Jatim, maka secara nasional 
bisa ditekan secara signifikan. 
Mohon masukan dari PTN dan 
PTS se-Jatim untuk menangani 
Covid-19,” kata Menko PMK 
sambil menjelaskan pihaknya 
terus berupaya memberikan 
dukungan baik gugus tugas 
maupun kementerian untuk Ja-
tim.(*)

Gubernur Jatim bersama Menko PMK, Menkes, Kepala BNPB, Komisi VIII dan XI DPR RI Video Conference dengan PTN-PTS 
Se-Jatim di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Demi Protokol Kesehatan, 
Perusahaan Diminta Terapkan 

Gerakan Pekerja Sehat

Depok, SMN - Protokol 
kesehatan sebaiknya diterapkan 
dengan baik, dengan menjaga 
jarak, olahraga yang cukup, dan 
menjaga stamina. Untuk mewu-
judkan hal ini, ia berharap, pe-
rusahaan-perusahaan di Indone-
sia mulai menerapkan Gerakan 
Pekerja Sehat.

Hal itu dikemukakan Ment-
eri Ketenagakerjaan (Menaker), 
Ida Fauziyah, saat menghadiri 
Penyemprotan Disinfektan, Pen-
yuluhan Norma Kerja Pencega-
han Covid-19, dan Pemberian 
Bantuan di Depok, Jawa Barat, 
Jumat (10/7/2020).

“Covid belum selesai, mas-
yarakat harus tetap disiplin me-
nerapkan protokol kesehatan. 
Menjaga jarak, olahraga yang 
cukup, menjaga stamina agar 
memiliki imunitas tubuh yang 
baik,” katanya.

Era new normal (kebiasaan 
baru) adalah masa adaptasi ke-
hidupan produktif dan aman dari 
Covid-19. Di era ini, seluruh 
stakeholder ketenagakerjaan 
diimbau untuk tetap disiplin 
menerapkan protokol kesehatan, 

karena Covid-19 belum pergi 
dari Indonesia.

Sebelumnya, Kamis 
(9/7/2020), penambahan kasus 
positif Covid-19 di Indone-
sia mencapai 2.657 orang. Hal 
tersebut harus menjadi perha-
tian bersama untuk tetap disiplin 
menjalankan protokol keseha-
tan.

“Mari kita berperilaku hidup 
bersih dan sehat sebagai sebuah 
lifestyle, gaya hidup, dan harus 
dijadikan sebagai sebuah kebu-
tuhan,” pintanya.

Ia juga mengingatkan, men-
jaga kesehatan dan kebugaran 
tubuh adalah cara menguatkan 
imunitas tubuh untuk menang-
kal Covid-19.

“Di era pandemi ini, gaya 
hidup sehat harus dimiliki oleh 
pekerja. Cukup waktu untuk 
melakukan olahraga. Olahraga 
tidak perlu waktu yang lama, 
5-10 menit, yang penting teman-
teman bergerak,” ujarnya.

Dalam penyemprotan dis-
infektan di Cimanggis, Depok, 
Menaker menjelaskan, kegia-
tan ini melibatkan pekerja yang 

terdampak pandemi Covid-19, 
baik yang mengalami pemutu-
san hubungan kerja (PHK) mau-
pun dirumahkan.

Melalui kegiatan penyem-
protan desinfektan ini, pekerja 
yang ter-PHK dan dirumahkan 
akan mendapatkan insentif dari 
Kementerian Ketenagakerjaan 
(Kemnaker).

Kegiatan ini rutin dilak-
sanakan Jumat sejak Maret 
2020. Selain untuk memberday-
akan pekerja yang di-PHK dan 
dirumahkan, kegiatan ini juga 
bertujuan untuk menciptakan 
lingkungan yang sehat dari 
Covid-19.

“Setiap sekali penyemprotan, 
ada 70 orang yang di-PHK, yang 
dirumahkan,” kata Menaker 
menjelaskan.

Dalam kesempatan ini juga 
diserahkan bantuan sembako 
kepada masyarakat di seki-
tar area penyemprotan. Dalam 
menggalang bantuan, Kemnaker 
melibatkan sejumlah perusa-
haan dan pendistribusiannya 
melibatkan warga setempat. (*)

Menaker, Ida Fauziyah, saat menghadiri Penyemprotan Disinfektan, Penyuluhan Norma Kerja 
Pencegahan Covid-19, dan Pemberian Bantuan di Depok, Jawa Barat, Jumat (10/7/2020)

Rapat Paripurna Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019

Blitar, SMN - DPRD Kota Blitar 
menggelar Rapat Paripurna Penjelasan 
Rancangan Peraturan Daerah menge-
nai Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 2019, selasa 
(07/07). Rapat paripurna dipimpin oleh 
Ketua DPR Kota Blitar, Syahrul Alim 
bersama dua Wakil Ketua DPRD Kota 

Blitar, Yasin Hermanto dan Agus Zu-
naidi. Turut hadir juga, Drs. H. Santoso 
M.Pd, Wali Kota Blitar dan beberapa 
Kepala Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Pemerintah Kota Blitar.

Santoso menyampaikan, realisasi 
pendapatan tercapai 96,74 % dari tar-
get 972 milyar rupiah lebih, tercapai 

940 milyar rupiah lebih. Tidak terca-
painya target pendapatan, karena peru-
bahan realisasi penerimaan pajak dan 
penerimaan negara bukan pajak yang 
dibagi hasilkan ke daerah.

Hal itu sebagaimana tertuang 
dalam peraturan menteri keuangan 
nomor 180/pmk/07/2019 tentang pe-
rubahan rincian dana bagi hasil dan 
penyaluran dana bagi hasil triwulan IV 
tahun anggaran 2019. Saat peraturan 
menteri keuangan itu diberlakukan, 
Pembahasan APBD perubahan Kota 
Blitar tahun 2019 sudah rampung. Aki-
batnya, dalam triwulan IV, Kota Blitar 
tidak menerima transfer dana bagi hasil 
penerimaan pajak dan penerimaan neg-
ara bukan pajak.

Sedangkan untuk serapan belanja, 

realisasi sebesar 82,99 %, jika diband-
ingkan dengan realisasi pendapatan, 
terdapat Sisa Lebih Perhitungan An-
ggaran (SILPA), sebesar 174 milyar 
rupiah lebih. Santoso menambahkan, 
sehatnya kondisi APBD Kota Blitar 
tahun 2019 itu terbukti dengan hasil 
audit BPK yakni dengan diraihnya  
opini status Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP)

“Penggunaan anggaran setelah di-
audit oleh BPK RI perwakilan Jawa 
Timur,  kita sepuluh kali berturut – 
turut  mendapatkan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian atau WTP,” kata 
Santoso

Sementara itu, Widodo Sapto-
no,Kepala Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bli-

tar menjelaskan, Silpa lebih dari 174 
milyar rupiah itu. akan dimanfaatkan 
untuk menyelesaikan capaian program 
kegiatan tahun 2020 yang tertunda, 
akibat refocusing untuk penanganan 
pandemi Covid-19.

Diantaranya, untuk mewujud-
kan pembangunan tiga taman yang 
tertunda. diantaranya taman kehati 
di kelurahan tanjungsari. juga untuk 
menuntaskan pembangunan fiber op-
tik. serta untuk memenuhi penyesuaian 
iuran bpjs untuk warga miskin yang 
ditanggung pemerintah Kota Blitar.
(mam)

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Blitar


