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Pandemi Corona, Ketua Dewan 
Pers Ajak Manfaatkan Era Digital

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN - Ketua Dewan Pers 
Mohammad Nuh mengajak industri pers 
dapat memanfaatkan era digital sebagai 
peluang di masa pandemi COVID-19. 
Menurut Nuh, hal itu dapat menjadi pel-
uang bagi pers untuk dapat terus berkem-
bang.

“Tidak ada pilihan lain kecuali me-
manfaatkan era digital sebagai modal dan 
peluang untuk terus berkembang,” kata 

Nuh di seminar virtual Lembaga Pers Dr 
Soetomo (LPDS) bertajuk ‘Transformasi 
Digital, Peluang atau Ancaman Bagi Pe-
rusahaan Pers?’ pada Kamis (23/7/2020).

Nuh mengatakan pergeseran dalam 
lingkup pekerjaan juga terjadi di masa 
pandemi COVID-19. Pergeseran itu tam-
pak dalam tiga aspek yaitu aspek peker-

Bersambung di Hal. 11

Tulungagung, SMN - Bupati Tulunga-
gung Drs. Maryoto Birowo, MM, kamis, 
06/08/2020, sekitar pukul 10.00 wib mere-
smikan pemakaian Gedung Madrasah Tar-
biyatush Shibyan yang dibangun dari Dana 
Desa di Desa Pucungkidul Kecamatan 
Boyolangu.

Dalam peresmian yang ditandai dengan 
pengguntingan pita dan penandatanganan 
prasasti oleh Bupati Tulungagung ini, Bu-
pati didampingi anggota Forkopimcam 
Boyolangu Pemkab Tulungagung.

Kepala Desa Pucungkidul Winarto S.Pd 
dalam laporanya diantaranya mengatakan 

“Mudah – mudahan den-

gan adanya tempat belajar 

ini dapat mewujudkan 

kemaslahatan dan kenya-

manan dalam menimba 

ilmu bagi masyarakat Desa 

Pucungkidul”, ucap Bupati 

Tulungagung”

Bupati Tulungagung Resmikan 
Pemakaian Gedung Madrasah

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM. meresmikan pemakaian gedung madrasah

Polisi Amankan 
Mortir Temuan, 

Ternyata Masih Aktif

Pengamanan di sekitar lokasi 
disimpannya mortir temuan warga

Ngawi, SMN – Warga Kelurahan Ka-
rangtengah, Kota Ngawi, sempat dibuat 
terkejut dengan kedatangan sejumlah polisi 
dan Brimob Sub Den C Madiun, Senin siang 
(03/07/2020).

Rupanya, Brimob menurunkan tim ji-
handak untuk mengambil mortir dari rumah 
Giri Sukoco. Temuan itu dibawa pulang Giri 
dari anak sungai Bengawan Madiun, masuk 
Kelurahan Ketanggi.

Mortir berukuran panjang 30 Cm dan di-
ameter 25 Cm itu, rupanya masih termasuk 
mortir aktif. Namun belum diketahui apakah 
termasuk sisa peninggalan Perang Dunia II 
atau bukan.

Menurut Kapolsek Ngawi, AKP Khristan-
to Widhy, sebaiknya, warga yang mendapat-
kan temuan yang disinyalir sebagai senjata, 
segera melaporkan ke pihak kepolisian.

“Mortir termasuk benda berbahaya, 

Bersambung di Hal. 11

Polisi Tangkap Perusak Mobil BNN 
Saat Gerebek Narkoba di Deli Serdang

Mobil BNNK Deli Serdang dirusak warga

Deli Serdang, SMN - Polisi menangkap 
dua terduga pelaku perusakan mobil (Badan 
Narkotika Nasional) BNN saat melakukan 
penggerebekan kasus narkoba di Deli Serdang, 
Sumut. Selain itu, pihak yang diamankan itu 
juga diduga menghalangi petugas saat akan 
melakukan penangkapan.

“Petugas menangkap pelaku tindak pidana 
menghalangi petugas yang sedang melak-
sanakan tugas serta perkara secara bersama-sa-
ma melakukan kekerasan terhdap barang,” 
kata Kapolresta Deli Serdang, Kombes Yemi 
Mandagi, kepada wartawan, Jumat (7/8/2020).

Yemi menyebut penangkapan dilakukan 
berdasarkan dua laporan yang diterima pihakn-
ya. Laporan pertama terkait dugaan perusakan Bersambung di Hal. 11

DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban 
APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019

Banyuwangi, SMN - Setelah melalui pembahasan 
Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
(TAPD), Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 di setujui DPRD 

Pengambilan keputusan digelar dalam rapat paripurna 
DPRD Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan secara vir-
tual dan dipimpin Wakil Ketua DPRD, Michael Edy Hariyan-
to serta dihadiri 33 anggota dewan, Kamis (23/07/2020) lalu.

Sedangkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, 
Sekretaris Daerah, Mujiono dan jajaran Kepala SKPD mengi-
kuti rapat paripurna dewan mengunakan aplikasi zoom di 
Aula Rempeg Jogopati Kantor Pemkab Banyuwangi.

Resume akhir pembahasan yang dibacakan juru bicara 

Badan Anggaran DPRD, Marifatul Kamilah menyampaikan, 
apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang 
kembali mendapatkan penilaian opini Wajar Tanpa Pengec-
ualian (WTP) dari Badan Pemeriksan Keuangan (BPK).

“Pemkab Banyuwangi telah memenuhi amanat PP No. 12 
tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang men-
gajuhkan Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
tahun 2019 kepada DPRD berupa laporan keuangan yang 
telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun 
anggaran berakhir,” ucap Marifatul Kamilah dihadapan rapat 
paripurna dewan.

Selanjutnya dari hasil pembahasan terhadap Raperda 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019. Im-

plikasinya tidak merubah nilai nominal besaran realisasi 
pendapatan, belanja maupun pembiayaan yang tertulis dalam 
Raperda.

Adapun realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 
2019 terealisasi sebesar Rp. 3, 143 triliun dari target anggaran 
sebesar Rp. 3, 218 triliun atau sebesar 97, 67 persen. Belanja 
dan transfer daerah tahun anggaran 2019 terealisasi sebesar 
Rp. 3.021 triliun dari anggaran sebesar Rp. 3, 283 triliun atau 
terealisasi sebesar 92, 02 persen.

“Sehingga per 31 Desember 2019 terjadi surplus sebesar 
121, 9 miliar yang merupakan hasil dari realisasi pendapatan 
daerah dikurangi dengan realisasi belanja dan transfer daer-
ah,“ ucap Marifatul Kamilah.

Selanjutnya dari pos pembiayaan daerah, realisasi peneri-
maan pembiayaan sebesar Rp. 65, 1 miliar, sedangkan penge-
luaran pembiayaan terealisasi sebesar nol rupiah. Sehingga 
SILPA untuk tahun 2019 adalah sebesar Rp. 187, 080 miliar 
yang merupakan hasil penjumlahan surplus anggaran dan 
pembiayaan neto.

Usai pembacaan resume pembahasan, draf keputusan per-
setujuan dibacakan Sekretaris Dewan, Agus Siswanto tentang 
persetujuan DPRD Kabupaten Banyuwangi terhadap Raperda 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Banyu-
wangi tahun anggaran 2019.

Sementara Bupati Anas dalam sambutanya menyam-
paikan, ucapan terima kasih kepada DPRD atas respon positif 
terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 
tahun 2019.

Dan dengan disetujuinya Raperda pertanggungjawaban 
APBD tahun 2019 telah ditetapkan produk hukum daerah 
yang menjadi acuan untuk melaksanakan APBD lebih baik 
kedepan, sehingga dapat dirasakan manfaatnya bagi kese-
jahteraan masyarakat Banyuwangi.(Sur/adv/DPRD)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi

mobil dan laporan kedua terkait dugaan men-
ghalangi aparat yang sedang melaksanakan 
tugas.

Kasus ini sediri berawal saat petugas BNN 
Deli Serdang hendak melakukan penangkapan 
buronan kasus narkoba berinisial IP di ru-
mahnya di Dusun III, Desa Rugemuk, Pantai 
Labu, Rabu (5/8). Petugas menangkap IP yang 
sedang tidur, namun keluarga IP tidak terima.

“Datang seorang laki-laki berinisial DK 
memaksa masuk ke dalam rumah IP, tetapi 
dicegah oleh petugas hingga terjatuh. Selan-
jutnya, DK memprovokasi warga untuk men-
ghalangi petugas yang saat itu menangkap IP,” 
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Bupati Salurkan Bantuan Sembako Pada Warga Terdampak Covid-19
Tulungagung, SMN 

- Bupati Tulangagung, 
Drs. Maryoto Birowo, 
MM., kamis, 06/08/2020 
sekitar pukul 08.00 wib 
menyalurkan bantuan pa-
ket Sembako dari PW NU 
Jawa Timur kepada para 
janda dan pekerja yang 
terdampak Covid -19.

Acara penyaluran ban-
tuan yang dilakukan oleh 
bupati yang secara sim-
bolis diserahkan kepada 2 
orang penerima ini dilak-
sanakan di Aula kantor 
PC NU Kabupaten Tulun-
gagung.Dalam penyera-
han bantuan ini Bupati 
didampingi Kepala OPD 
terkait Lingkup Pemkab 
Tulungagung.

Ketua PC NU Kabupat-
en Tulungagung H.Abdul 
Hakim Mustofa dalam 
laporanya diantaranya 
mengatakan bahwa Satgas 
Gugus Covid 19 PC NU 
Tulungagung dalam ikut 

menanggulangi  penye-
baran wabah Covid -19 
juga melakukan bebera-
pa kegiatan diantaranya 
melaksanakan sosialiasasi 
tentang Covid -19 yaitu 
dengan kegiatan ledang 
di 19 kecamatan yang di 
bagi dalam 5 Tim yang 
dilaksanakan pada seti-
ap hari sabtu dan ahad 
selama 1 bulan di bulan 
pebruari, selain itu juga 
melakukan penyemprotan 
desinfektan di 531 masjid 
dan mushola se- Tulun-
gagung, melakukan Pem-
bagian 10.000 masker di 
pasar Karangrejo, pasar 
Sendang, pasar Gondang , 
pasar Bandung, pasar Ka-
lidawir, pasar Rejotangan, 
pasar Ngemplak dan pasar 
Kauman, melaksanakan 
pembagian 20.000 masker 
dari PWNU Jawa Timur 
di masjid dan mushola 
NU Tulungagung, pemba-
gian 200 liter desinfektan 

di masjid dan mushola 
NU, Penyaluran 500 pa-
ket sembako dari PW NU 
Jawa Timur kepada jan-
da dan pekerja yang ter-
dampak COVID-19 dan 
Pembuatan jamu untuk 
positif Covid yang diiso-
lasi di rusunawa IAIN 
dan RS.Iskak dari satgas 
covid -19 PWNU Jawa 
Timur.

Bupati Tulungagung 
Drs. Maryoto Birowo, 
MM dalam sambutanya 
pada acara ini diantara-
nya mengatakan  bahwa 
pandemi covid 19 telah 
berdampak luas kepada 
banyak kelompok mas-
yarakat, tidak hanya dari 
aspek kesehatan mas-
yarakat, tetapi juga dari 
aspek ekonomi dan sosial. 
Oleh karena itu, protokol 
kesehatan harus tetap kita 
penuhi yaitu menjaga 
jarak atau physical dis-
tancing dan pola hidup 

dan makan sehat. “ Terus 
berolah raga dan tetap ba-
hagia, jaga terus imunitas 
tubuh kita “.Kata Bupati. 

Dalam rangka men-
gatasi wabah corona ini 
pemerintah kabupaten 
Tulungagung tidak bisa 
bekerja sendiri, karena 
dampak covid-19 san-
gat luar biasa, harus ada 
sinergi dengan seluruh 
elemen yang ada di Ka-
bupaten Tulungagung, 
termasuk satgas covid-19 
PC NU Tulungagung.

Bupati atas nama kabu-
paten Tulungagung, juga  
menyampaikan banyak 
terima kasih kepada sat-
gas Covid-19 PC NU Tu-
lungagung, semoga kerja 
keras dan jerih payah kita 
bersama, dicatat oleh Al-
lah sebagai amal ibadah 
dan mendapat balasan 
yang berlipat ganda. Lan-
jut Bupati. (hms/adv/ed)

Bupati Tulangagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., salurkan batuan sembako pada warga NU

Bupati Tulungagung Launching Jawa Timur Bermasker
Tulungagung, SMN - 

Bupati Tulangagung, Drs. 
Maryoto Birowo, MM., Ber-
sama Kapolres Tulungagung 
AKBP. Eva Guna Pandia 
SIK, MM. MH. Dan Dandim 
0807 Tulungagung Letkol 
Inf. Mulyo Junaedi  kamis, 
06/08/2020 Launching Jawa 
Timur Bermasker bertempat 
di balai desa Bangoan Keca-
matan Kedungwaru Tulunga-
gung.

Acara ini di awali dengan 
pembagian masker kepada 
para pengguna jalan yang 
melintas di jalan perempatan 
pasar Senggol Desa Bango-
an Kecamatan Kedungwaru, 
yang kebetulan belum me-
makai masker. Kepada para 
Pengguna jalan, Bupati ber-
pesan agar selalu pakai mask-
er di setiap melakukan kegia-
tan/ Aktivitas.

Selesai membagikan 

masker, Rombongan Bu-
pati bergerak menuju loka-
si Launching Jawa Timur 
Bermasker yaitu bertempat 
di balai desa Bangoan Ke-
camatan Kedungwaru. Ka-
polres Tulungagung AKBP. 
Eva Guna Pandia SIK. MM. 
MH mengatakan bahwa Pro-
gram Jawa Timur bermasker 
ini di laksanakan sesuai ar-
ahan dari Presiden RI Bah-
wa dua minggu kedepan ini 
mengharapkan seluruh warga 
Tulungagung, Warga Jawa 
Timur, serta seluruh warga 
Indonesia di arahkan untuk 
menggunakan masker secara 
masif, tujuanya adalah untuk 
mencegah penyebaran Covid 
19 yang masih berkembang 
saat ini. Sampai saat ini yang 
terkena Covid 19 di Kab. 
Tulungagung sebanyak 261 
sembuh 251 yang masih di 
rawat ada 6 sakit 1 semen-

tara yang meninggal dunia 
3 orang, di bandingkan den-
gan Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur, Kabupaten Tulunga-
gung menempati Tingkat Per-
tama Kesembuhan di Jawa 
Timur. Dan keberhasilan ini 
merupakan kolaborasi Tiga 
pilar antara Bupati, Dandim 
dan Kapolres yang tentunya 
di dukung dengan kesadaran 
warga masyrakat yang telah 
mematuhi anjuran Protokol 
Kesehatan.

BupatiTulungagung Drs. 
Maryoto Birowo MM, dalam 
sambutanya Mengatakan Pan-
demi ini adalah masalah kita 
bersama, maka marilah kita 
bersama sama kita berantas 
penyakit covid 19 inidengan 
cara membiasakan pola hidup 
bersih dan sehat. Bukti bah-
wa masker adalah kunci pen-
gendalia pandemi ini, dalam 
masa adaptasi kebiasaan baru 

ini, masyrakat Kabupaten Tu-
lungagung hendaknya selalu 
mematuhi protokol keseha-
tan, yaitu sesering mungkin 
melakukan cucu tangan, jaga 
jarak dan selalu memakai 
masker. Untuk mewujud Jawa 
Timur Bermasker ini marilah 
kita bersama-sama, Khusus-
nya masyarakat Kabupaten 
Tulungagung untuk selalu 
menggunakan masker apabila 
Keluar rumah untuk mewu-
judkan masyarakat yang se-
hat dan bisa berakitivitas nor-
mal kembali.

Untuk di ketahui Launch-
ing Jawa Timur Bermasker ini 
di tandai dengan pelepasan 
Balon dan Pemberangkatan 
komunitas sepeda bermask-
er oleh Bupati Tulungagung, 
Kapolres Tulungagung dan 
Dandim 0807 Tulungagung.
(hms/adv/ed)

Bupati Tulangagung, Drs. Maryoto Birowo, MM., saat bagikan masker

Bupati Tulungagung Sholat Idul Adha di Masjid Al Munawar
Tulungagung, SMN - Di 

tengah pandemi Corona Covid 
19, Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo MM lak-
sanakan sholat Idul Adha 
1441H bertempat di Masjid 
Agung Al Munawar  Tulunga-
gung jum`at, 31 Juli 2020, di 
dampingi Dandim 0807  Tu-
lungagung Letkol Inf Wildan 
Bahtiar SIP,  OPD lingkup 
pemerintah Kabupaten Tu-
lungagung, Alim Ulama serta 
masyarakat Tulungagung yang 
hadir di Masjid Agung Al Mu-
nawar Tulungagung. Bertidak 
sebagai Khotib Prof. Dr.H 
Imam Fuadi M.Ag dan Imam 
KH.Abdul Salam Al Hafidz 
.adapun Pelaksanaan Ibadah 
sholat Idul Adha berjalan tertib 
dan lancar sesuai anjuran pro-

tokol kesehatan yaitu Masuk 
Masjid cek suhu tubuh dengan 
Thermogun, bersalaman pakai 
Isyarat, pakai masker, serta 
jaga jarak.

Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo MM dalam 
sambutannya mengajak umat 
Muslim yang ada di kabupat-
en Tulungagung untuk mene-
ladani sikap rela berkorban 
yang di tunjukkan oleh Nabi-
yulloh Ibrahim AS kepada pu-
tranya Nabi Ismail AS yang 
rela disembelih  demi menun-
aikan perintah Allah SWT. 
Yang merupakan pengobatan 
terbesar Dan terberani dalam 
sejarah umat manusia yang 
telah memberikan pelajaran 
besar dalam  perjuangan dak-
wah, pendidikan akhlak, kede-

risasi dan gerakan amal-amal 
sosial bahkan pelajaran besar 
dalam membangun bangsa dan 
negara. Pengorbanan yang di 
butuhkan dalam kehidupan ini 
tidak hanya sekedar menyem-
belih kambing, sapi atau onta 
semata, akan tetapi semua ha-
rus mau dan Ikhlas mengor-
bankan apa saja yang kita mili-
ki, apa saja yang kita cintai dan 
kita bangga kan demi menca-
pai ridlo Allah SWT. 

Usai sholat idul Adha rom-
bongan Bupati Tulungagung 
bergerak ke parkiran barat 
alon-alon untuk menyerahkan 
hewan qurban secara simbolis 
yaitu: Gubernur Jawa timur 
(Khofifah Indar parawan-
sa) yang di wakili Ny Siyuk 
Maryoto Birowo kepada ketua 

Umaroh ta`mir Masjid agung 
Al Munawar H.Effendy sunny.
SE.MM.

Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo MM kepa-
da ketua Idaroh ta`mir mas-
jid Agung Al Munawar Drs.
Mashuri M.Si.

Kapolres Tulungagung ke-
pada ketua bidang riayah H. 
Darusman SH.MH.

Dandim 0807 Tulungagung 
kepada ketua bidang Humas 
Drs. Abdul Munif M.BA.

Sekretaris Daerah Kabupat-
en Tulungagung kepada sek-
retaris umum Drs. Turmudi. 
M.Pdi

Kepala Dinas pendidikan 
kabupaten Tulungagung ke-
pada Bendahara umum Drs.H 
Suyadi.(hms/adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM laksanakan sholat Idul Adha 1441H bertempat di 
Masjid Agung Al Munawar  Tulungagung
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Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
2019 Kabupaten Trenggalek Disetujui DPRD

Trenggalek, SMN - Ran-
cangan Peraturan Daerah 
Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD Pemerintah 
Kabupaten Trenggalek Ta-
hun Anggaran 2019 dapat-
kan persetujuan DPRD Ka-
bupaten Trenggalek.

Persetujuan DPRD ini 
disampaikan dalam sidang 
Paripurna yang digelar di 
Graha Paripurna Gedung 
DPRD Trenggalek maupun 
secara virtual melalui sal-
uran teleconfrence, Kamis 
(30/7/2020).

Menanggapi persetujuan 
ini, Bupati Trenggalek Mo-

chamad Nur Arifin menyam-
paikan terimakasih kepada 
para fraksi atas disetujuin-
ya Raperda Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan Tahun 
2019.

“Terimakasih kepada 
para fraksi, tadi ada beber-
apa masukan yang disam-
paikan oleh juru bicara bah-
wa kejadian-kejadian seperti 
piutang yang tertagih kepada 
masyarakat agar tidak ter-
jadi temuan BPK kita terus 
mengupayakan karena ini 
program chaneling,” jelas 
Bupati Nur Arifin.

Lebih lanjut, Bupati 

menyebut karena memang 
sudah disebar ke masyarakat 
tetapi masyarakat mungkin 
bisnisnya tidak berlanjut. 
Sehingga terjadi gagal ba-
yar ini akan dikaji apakah 
dilakukan penghapusan 
piutang atau treatmen ter-
tentu agar bisa kembali.

“Kemudian untuk hal 
yang lain-lain karena su-
dah disetujui sehingga nanti 
akan kami Perdakan, artinya 
kami sahkan Perda ini,kemu-
dian menjadi dasar nanti se-
bagai acuan kita dalam me-
netapkan APBD Induk 2021 
maupun perubahan anggaran 

di Tahun 2020,” terang pria 
yang akrab disapa Mas Ipin.

Sementara itu Juru Bicara 
Badan Anggaran DPRD pada 
sidang paripurna kali ini, 
Agus Cahyono mengatakan 
pembahasan di tahun ini ti-
dak begitu memakan waktu 
karena biasanya yang men-
jadi patokan DPRD adalah 
audit BPK.

“Kita kan mendapatkan 
WTP, sehingga dengan WTP 
kan tidak banyak catatan. 
Sehingga tidak perlu ada 
pansus atau apa,” pungkasn-
ya.(kominfo/adv/ed)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin(kiri) dan Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam(kanan)

447 CPNS Mendapat SK PNS

Kediri, SMN - Bupati Kediri 
dr. Hj. Haryanti Sutrisno men-
gambil sumpah/janji PNS dan 
menyerahkan SK pengangkatan 

PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kediri, (4/8/20). Se-
banyak 447 Calon Pegawai Neg-
eri Sipil (CPNS) telah resmi di-

angkat sebagai PNS, terdiri dari 
368 Formasi Umum, 42 tenaga 
Honorer Kategori Dua, 35 Bidan 
PTT serta 2 alumni IPDN angka-

tan 25.
Acara yang bertempat di Pen-

dopo Kabupaten Kediri ini dilak-
sanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan dan secara 
simbolis diikuti oleh 20 orang 
peserta. Sedangkan peserta yang 
lain mengikuti pengambilan 
sumpah/janji tersebut melalui 
aplikasi Zoom.

Beberapa hari sebelumnya, 20 
peserta yang diambil sumpahnya 
harus menjalani rapid tes. Begitu 
memasuki ruang pendopo, peser-
ta juga memakai masker dan face 
shield agar semua yang berada di 
ruangan aman dari virus corona.

Dalam sambutannya, Bupati 
Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno 
mengucapkan selamat kepada 
CPNS yang sudah melalui masa 
percobaan dan akhirnya diangkat 
menjadi PNS.

“Hal ini perlu disyukuri kare-
na saat ini tidaklah mudah untuk 
menjadi seorang PNS. Persain-
gan sangat ketat dan banyak 
masyarakat yang berminat untuk 
menjadi PNS,” ucapnya.

Dengan beralih status menja-

di PNS tentunya akan membawa 
implikasi dalam berbagai hal, 
baik itu hak maupun kewajiban 
sebagai PNS. Setelah diangkat, 
gaji dan penghasilan penuh se-
bagai PNS, maka dari itu kinerja 
harus ditingkatkan.

“Selamat bekerja bagi 
semuanya, hindari penyalah-
gunaan wewenang dan jabatan. 

Saya yakin saudara semua mam-
pu melaksanakan tugas dan tang-
gung jawab yang dipercayakan 
dengan sebaik baiknya,” pesan 
Bupati.

Pada kesempatan tersebut 
Dilon Yordania salah satu PNS 
dari Dinas Pendidikan Kab. 
Kediri yang baru diambil sump-
ahnya mengucapkan syukur 

karena telah menerima SK PNS.
“Alhamdulillah hari ini sudah 

sepenuhnya menjadi PNS. Saya 
ucapkan terima kasih kepada Bu-
pati Kediri yang sudah berkenan 
secara langsung memberikan SK 
PNS kepada kami. Semoga kami 
semua dapat bekerja dengan 
sebaik-baiknya,” ucap Dilon. 
(Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat mengambil sumpah/janji PNS dan penyerahan SK 
pengangkatan PNS

Suasana Pengambilan sumpah/janji PNS dan penyerahan SK pengangkatan PNS

Pemkab Kediri Realisasi 
Rehab Ratusan Rumah Tidak Layak Huni

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melanjut-
kan program Bantuan Stim-
ulan Perumahan Swadaya 
(BSPS) untuk tahun 2020. 
Melalui Dinas Perumahan dan 
Kawasan Permukiman, Pem-
kab akan merehabilitasi se-
dikitnya 600 unit rumah tidak 
layak huni yang tersebar di 30 
desa.

Bertempat di Kantor 
Desa Kwadungan, Keca-

matan Ngasem, Dinas Perkim 
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat penerima BSPS 
tahun 2020. Program pening-
katan perumahan swadaya 
ini menyasar masyarakat ber-
penghasilan rendah.

Menurut Kepala Bidang 
Permukiman dan Perumahan, 
Ir. Herianto, MM, pada tahun 
ini Kabupaten Kediri mener-
ima alokasi sekitar 600 unit. 
Terdiri dari kategori T-1 se-

banyak 155 unit, T0 344 unit 
dan dari Dana Alokasi Khusus 
(DAK) sebanyak 122 unit.

Melalui program BSPS ini 
Pemkab Kediri akan mereha-
bilitasi rumah tidak layak huni 
dengan pemberian dana stimu-
lan sebesar Rp. 17,5 juta. Dari 
dana tersebut, Rp. 15 juta be-
rupa material dan sisanya Rp. 
2,5 juta untuk ongkos tukang. 
Sementara keluarga peneri-
ma manfaat diwajibkan untuk 

menyediakan dana swadaya 
pembangunan dengan besaran 
sesuai kemampuan.

Di Desa Kwadungan ada 
14 warga penerima bantuan 
dari usulan awal sebanyak 
20 orang. Sedangkan sisanya 
enam orang telah menerima 
bantuan rehab dari program 
lain. Saat ini proses valida-
si masih dilakukan terhadap 
RTLH yang ada di Kabupaten 
Kediri. (Kominfo/kan)

program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk tahun 2020

Sekda “Ranger Komponen Penting 
Pengembangan Kepariwisataan”

Sukabumi, SMN - Sekretar-
is Daerah Kabupaten Sukabumi 
H. Iyos Somantri membuka 
Pelatihan bagi Geopark Ranger 
CPUGGp di Hotel Augusta Pal-
abuhanratu, Rabu (29/07/2020).

Kepala Dinas Pariwisa-
ta Kabupaten Usman Jaelani 
melaporkan sebanyak 20 orang 
yang berasal dari kawasan 
wisata geopark mengikuti pela-
tihan peningkatan kapasitas pe-

mandu wisata geosite (ranger) 
dengan tujuan untuk mening-
katkan pelayanan mewujudkan 
sapta pesona

“ kegiatan ini juga mening-
katkan kemampuan dan profe-
sionalisme serta ikut berperan 
aktif mempromosikan daya 
tarik wisata di Kabupaten Su-
kabumi.

Dalam sambutannya Sek-
da H. Iyos Somantri men-

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi H. Iyos Somantri 
membuka Pelatihan bagi Geopark Ranger CPUGGp di Hotel 

Augusta Palabuhan ratu

yampaikan pariwisata saat ini 
menjadi salah satu program un-
ggulan Pemkab Sukabumi yang 
dapat mendorong sektor sektor 
lainnya 

“pemerintah akan terus be-
rupaya melakukan berbagai 
langkah berupa penetapan ke-
bijakan pembinaan dan pen-
dampingan bagi dunia usaha 
dan masyarakat untuk berperan 
serta dalam pembangunan pari-
wisata di Kabupaten Sukabu-
mi”.

lebih lanjut H. Iyos Somantri 
menerangkan pemandu wisata 
geosite (ranger) adalah salah 
satu komponen yang sangat 
dibutuhkan didalam pengem-
bangan kawasan geopark. 

“oleh karena itu keberadaan-
nya sangat diharapkan untuk 
berkolaborasi dan bersinergi 
membangun Geopark Ciletuh 
Palabuhanratu”.

Selain itu Sekda juga men-
gatakan pemberian pelayanan 
terbaik pada para wisatawan 
harus diberikan oleh para petu-
gas dan penggiat pariwisata, 
semuanya harus dapat berjalan 
sesuai dengan kapasitas mas-
ing-masing.( Roby)

Bupati Sukabumi “Transportasi Umum, 
Penting untuk Kelancaran Akses Pariwisata”

Sukabumi, SMN - Bupati Suk-
abumi H. Marwan Hamami me-
nerima kunjungan silaturahmi 
Balai Pengelola Transportasi 
Darat (BPTD) IX Jawa Barat 
di Pendopo Sukabumi Kamis 
(6/8/2020),
Tema strategis mengkoneksikan 
daerah pariwisata di selatan 
dengan menggunakan angkutan 
perintis menjadi bahasan utama 
dalam acara tersebut.
H. Marwan Hamami menga-
takan, banyak potensi pariwisa-
ta di wilayah selatan Kabupaten 

Sukabumi. Namun potensi itu, 
belum terkoneksi dengan ang-
kutan umum secara baik. 
“Jadi (potensi pariwisata di Ka-
bupaten Sukabumi) hanya bisa 
dilihat oleh wisatawan yang 
memiliki kendaraan roda dua 
dan empat,” ujarnya
Menurutnya, keberadaan an-
gkutan perintis Damri bisa 
menjadi solusi transportasi di 
area wisata Kabupaten Sukabu-
mi. Seperti halnya di wilayah 
Geopark Ciletuh. 
“Rintisan angkutan umum yang 

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami menerima kunjungan 
silaturahmi Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) IX Jawa Barat

perlu saat ini seperti akses 
Ujunggenteng,” ucapnya.
Terkoneksinya daerah pari-
wisata dengan angkutan umum 
akan berdampak besar. Teru-
tama bagi perekonomian mas-
yarakat. 
“Rintisan angkutan ini bisa 
mempercepat pengembangan 
kesejahteraan masyarakat,” un-
gkapnya

Kepala BPTD IX Jabar Dandun 
Prakosa mengatakan, gagasan 
menggabungkan pelayanan 
perintis dan pariwisata meng-
ingat objek pariwisata potensial 
di Kab. Sukabumi sangat ban-
yak.
“Di Sukabumi sendiri, sejauh 
ini sudah ada empat trayek an-
gkutan perintis Damri,” terang-
nya.

Selain membahas terkait pe-
layanan perintis dan pariwisata, 
dibicarakan juga mengenai ke-
layakan fasilitas jalan terutama 
ruas jalan nasional.
“Semisal rambu lalulintas, un-
tuk penerangan jalan ke depan 
bisa berkoordinasi dengan in-
stansi terkait di Kabupaten Su-
kabumi,” pungkasnya.(Roby)
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Pemkot Blitar Gelar Gerakan Memakai 

Masker dalam Rangka Memutus Penyebaran Covid-19
Blitar, SMN - Pemerintah Kota 

Blitar menggelar acara Gerakan 
Memakai Masker (GEMMAS) 
Kota Blitar 2020, bertempat di 
Aloon-aloon Kota Blitar, Jumat 
(07/08).. Acara Gerakan Memakai 
Masker yang mengusung tema 
‘Blitar Bermasker Blitar Sehat’ itu 
diawali dengan senam pagi diikuti 
masyarakat Kota Blitar yang dip-
impin Walikota Blitar bersama 
jajaran Forkopimda dilanjutkan 
dengan pembagian masker.

Walikota Blitar Santoso men-
yampaikan bahwa, kegiatan kali 
ini membagikan masker kepada 
seluruh masyarakat Kota Blitar. 
Karena masih dalam pandemi 
Covid-19, maka kita batasi 500 
orang untuk diajak senam selanjut-
nya pembagian masker. Kita targ-
etkan 500.000 masker yang akan 
kita bagikan kepada masyarakat, 
sementara kita sudah menjang-
kau pada titik 150 ribu, sehingga 
kekurangannya dilakukan secara 

bertahap dan dibagikan ketem-
pat-tempat lain, seperti pasar, pusat 
perbelanjaan dan sebagainya, seh-
ingga kita berharap semua mas-
yarakat bisa mendapatkan masker 
ini.

Lebih lanjut, Santoso menyam-
paikan bahwa kegiatan ini dilaku-
kan secara serentak di Jawa Timur 
yaitu bagi-bagi masker, dengan 
harapan, masyarakat bisa sadar 
betapa pentingnya memakai mask-
er, untuk memutus mata rantai 
perkembangan virus corona yang 
ada di Jawa Timur. Menurutnya, 
pemerintah daerah sudah berupaya 
semaksimal mungkin, yang ter-
penting bagaimana masyarakat 
juga ikut disiplin memakai mask-
er. Hal ini dilakukan dalam rang-
ka menjaga tidak hanya dirinya 
sendiri, tapi juga keluarganya dan 
masyarakat.

“Nanti sore kita melakukan 
kegiatan yang sama ditiga keca-
matan. Ini merupakan intruksi 

dari Mendagri khususnya di Jawa 
Timur yakni ‘Jatim Bermasker, 
InsyaAllah dengan kita bagi-bagi 
masker keseluruh elemen mas-
yarakat ini, kita berharap Jawa 
Timur khususnya di Kota Blitar 
akan terbebas dari Covid-19, pal-
ing tidak kita turun menjadi zona 
hijau, Jika masuk zona hijau, sam-
bungnya, berarti kita sudah boleh 
melakukan proses pembelajaran 
kepada anak didik,”ujarnya.

Selain itu Pemkot Blitar juga 
sudah menerbitkan Perwali nomor 
47, sebagai bentuk untuk mem-
berikan sanksi kepada masyarakat 
yang melanggar aturan-aturan 
yang sudah tetapkan, sehingga 
disaat kita sudah menjalankan new 
normal life, sanksi itu tetap diber-
lakukan dan berharap masyarakat 
betul-betul sadar dan menjalankan 
secara disiplin protokol keseha-
tan untuk memutus mata rantai 
Covid-19.(mam/adv/hms)

Kegiatan GEMMAS di aloon-aloon kota blitar

Bersama Masyarakat Desa 
Sumber Siap Cegah Penyebaran Covid-19

Blitar, SMN - Dalam rangka 
mencegah penyebaran covid-19 
Pemerintah Desa Sumber, Keca-
matan Sanankulon, Kabupaten 
Blitar telah membentuk tim rela-
wan covid-19, yang mana untuk 
tim relawan covid-19 ini terdiri 
dari RT/RW, Lembaga Desa, 
LPMD, BPD dan Perangkat 
Desa serta tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan karang taruna 
untuk bersinergi dengan tiga 
pilar, yaitu Bhabinkamtibmas, 
Babinsa dan Bidan Desa, untuk 
tahap awal penanganan pence-
gahan covid-19 di Desa Sumber 

di lakukan penyemprotan cairan 
disinfektan, yang mana dalam 
kegiatan penyemprotan ini di 
bantu oleh warga masyarakat 
dengan antusias.

Kepala Desa Sumber Suyu-
di Hariyanto, kamis (06/08), 
menyampaikan bahwa, selain 
melakukan pencegahan penyeb-
aran covid-19, Pemerintah Desa 
Sumber juga gencar menyalur-
kan bantuan sosial kepada warga 
masyarakatnya, mengingat saat 
ini masih pandemi covid-19, 
jelas dari sektor perekonomian 
sangat berdampak sekali, maka 

Pembagian bantuan sosial oleh kepala desa sumber Suyudi 
Hariyanto

pemerintah desa memberikan 
bantuan sosial kepada 80% war-
ganya, untuk penerima bantuan 
yang bersumber dari BLT DD 
kurang lebih sebanyak 90%, 
sehingga bisa dipastikan semua 
warga masyarakat Desa Sumber 
mendapatkan bantuan,”terangn-
ya.

Lebih lanjut Suyudi men-
yampaikan bahwa di bulan 
Agustus ini Pemerintah Desa 
Sumber akan mengadakan 
lomba RT Tangguh, hal ini di 
lakukan dalam rangka menso-
sialisasikan kepada masyarakat 
terkait dengan penyadaran 
masyarakat supaya mengerti 
bagaimana pentingnya protokol 
kesehatan, untuk lomba RT 
Tangguh ini nantinya akan me-
nilai beberapa hal, diantaranya 
adalah penilaian kebersihan, 
kesadaran masyarakat memakai 
masker dan menyediakan tem-
pat mencuci tangan di depan 
rumah. 

Untuk kegiatan kemas-
yarakatan di Desa Sumber saat 

ini masih di batasi, mengingat 
saat ini untuk wilayah Keca-
matan Sanankulon masih berada 
di zona merah, akan tetapi untuk 
kegiatan beribadah boleh dilak-
sanakan dan harus mematuhi 
protokol kesehatan, karena hal 
ini dilakukan dalam rangka 
mencegah penyebaran virus ko-
rona masuk ke Desa Sumber.

Suyudi juga menghimbau ke-
pada seluruh warga masyarakat 
Desa Sumber agar masyarakat 
sadar,bahwa dengan adanya vi-
rus korona ini  masyarakat harus 
selalu mematuhi protokol kese-
hatan dan menjalankan pola hid-
up sehat dan bersih, yang mana 
apabila keluar rumah harus me-
makai masker, selalu mencuci 
tangan, menjaga jarak dan tidak 
keluar rumah apabila tidak ada 
keperluan yang sangat mende-
sak, “ semoga warga Desa Sum-
ber semuanya dilindungi Allah 
SWT dan di beri kesehatan lahir 
dan batin”ucapnya.(mam)

PKK OKI Ajak Kadernya Makin 
Tangguh di Era Normal Baru

OKI, SMN - Tim Penggerak 
PKK Kabupaten Ogan Komering 
Ilir mengajak seluruh kadernya 
untuk menjadikan keluarga di 
Ogan Komering Ilir makin tang-
guh menghadapi kenormalan 
baru.

Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Ogan Komering Ilir 
(OKI) Hj. Linda Sari Iskandar SE 
mengatakan TP PKK merupakan 
satu gerakan yang mampu mem-
pelopori ketangguhan masyarakat 
yang dimulai dari keluarga.

“Tim Penggerak PKK OKI 
yang kita kelola bersama dapat 
menjadi mitra dalam menum-
buhkembangkan ketangguhan 
keluarga dan masyarakat di masa 
Pandemi seperti saat ini,” jelasnya 
saat melantik dan mengukuhkan 

8 Tim Penggerak PKK tingkat 
Kecamatan se Kabupaten Ogan 
Komering Ilir bertempat di Pen-
dopo Bumi Bende Seguguk, Rabu 
(5/8).

Kepada 8 Ketua Tim Pengger-
ak PKK tingkat kecamatan yang 
baru dilantik antara lain TP PKK 
Kecamatan Jejawi, Kecamatan SP 
Padang, Kecamatan Mesuji Mak-
mur, Kecamatan Air Sugihan, Ke-
camatan Pedamaran, Kecamatan 
Pedamaran Timur, Kecamatan 
Cengal, dan Kecamatan Sungai 
Menang diminta agar mampu 
mengemban amanah untuk kes-
ejahterahan masyarakat serta 
menjadi mitra yang handal untuk 
pemerintah.

“Selamat bekerja, lanjutkan 
dan tingkatkan terus kiprah peng-

abdian untuk menguatkan sumber 
daya pembangunan. Pada prin-
sipnya, makna dari pelantikan dan 
pengukuhan pada hari ini adalah 
untuk mampu melaksanakan 10 
program pokok PKK sesuai pro-
gram kerja yang telah ditetapkan 
serta memberikan bimbingan 
dan pembinaan gerakan PKK di 
wilayah masing-masing. Hal ini 
memerlukan dukungan dan per-
an aktif seluruh tim dan kader,” 
ujarnya.

Sementara Bupati Ogan Kom-
ering Ilir H. Iskandar, SE me-
minta agar TP PKK mampu ber-
peran aktif dalam pemberdayaan 
masyarakat serta mendorong pen-
erapan protokol kesehatan bagi 
masyarakat di era normal baru.

“Di era New Normal ini, tetap 
laksanakan protokol kesehatan 
(Prokes). Ketua Tim Penggerak 
PKK tingkat kecamatan yang su-
dah dilantik hari ini agar mampu 
berperan aktif dalam pember-
dayaan masyarakat melalui pem-
berdayaan keluarga guna terwu-
judnya pembangunan yang hebat 
dan sejahtera,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu TP PKK 
OKI juga memberikan bantuan 
stimulus ekonomi kepada lansia, 
pelajar serta bantuan bibit tana-
man. Bantuan yang diberikan 
sebagai langkah awal stimulusi 
produktivitas masyarakat di era 
kenormalan baru ini. (Ludfi)

Ketua TP-PKK Kabupaten OKI. Linda Sari Iskandar SE., saat 
melantik dan mengukuhkan 8 tim penggerak tingkat keca-

matan, Dipendopo Rabu 05/08/2020

Bupati OKI, Mahasiswa dan Petani Berdialog, 
Cari Solusi Konflik Lahan dan Bansos Covid-19

OKI, SMN - Bupati Ogan Kom-
ering Ilir, H. Iskandar, SE menggelar 
dialog dengan perwakilan mahasiswa 
dan perwakilan petani di ruang kerjanya, 
Kamis, (6/8/2020).

Ancaman didemo dan akan 
dikepung kantornya tidak menyurutkan 
Iskandar untuk mencari jalan keluar ter-
hadap sejumlah permasalahan konflik 
lahan dan bantuan sosial Covid-19 di  
Ogan Komering Ilir.

Diskusi dalam audiensi itu berlan-
gusung Hangat. Perwakilan Mahasiswa 
OKI, Andi Leo tak ragu untuk mengaju-
kan berbagai pertanyaan kepada Iskan-
dar terkait perhatian Pemkab OKI terha-
dap mahasiswa pada masa Covid-19 dan 
dukungan Pemkab OKI untuk kegiatan 
mahasiswa OKI.

“Soal bantuan itu perlu juga dipaha-

mi mekanisme keuangan pemerintah. 
Tidak bisa ujuk-ujuk berikan bantuan 
tanpa dasar tentu harus teranggar dan 
terencana jadi usulkan se tahun sebelum 
anggaran berjalan,” jelas Iskandar.

Terkait bantuan Pemkab terhadap 
mahasiswa asal OKI yang terdampak 
Covid-19. Iskandar mengajak dan 
menggandeng mahasiswa yang ter-
gabung dalam Ikatan Mahasiswa OKI 
(IMOKI) untuk sama-sama mendata 
mahasiswa by name by adreas.

“Hayo sama-sama kita lengkapi 
datanya karena terkait bantuan Covid ini 
tentu harus tepat sasaran,” ujarnya.

Dede Chaniago, Sekjen Komite 
Reforma Agraria Sumatera Selatan 
(KRASS) meminta Bupati OKI un-
tuk mencabut izin PT Bumi Harapan 
Palma (BHP) di wilayah Kecamatan 

Pangkalanlampan dan Tulung Selapan 
OKI karena dinilai berada pada ka-
wasan gambut. Dedek juga meminta 
bupati meninjau ulang perjanjian antara 
masyarakat tiga desa di Kecamatan Air 
Sugihan OKI; Marga Tani, Tirta Mulya 
dan Dusun Tepung Sari dengan PT Se-
latan Agro Makmur Lestari (PT SAML) 
serta persoalan plasma warga desa Ulak 
Kapal Kecamatan Tanjung Lubuk

Menjawab itu Bupati Iskandar me-
negaskan pihaknya sangat berhati-hati 
dalam mengeluarkan izin kepada peru-
sahaan. Terkait izin PT BHP dijelaskan 
Iskandar, awalnya izin lokasi tersebut 
didasarkan atas permintaan masyarakat 
setempat untuk dibangunkan kebun 
plasma kelapa sawit. 

Pemkab OKI tambah dia sudah me-
minta pertimbangan baik dari Kement-
erian Lingkungan Hidup dan Kehutan-
an (KL-HK) serta Dinas Kehutanan 
Provinsi Sumatera Selatan.

“Hasil telaah dari KLHK kawasan 
tersebut di luar peta indikatif penundaan 
pemberian izin baru dan hasil identifi-
kasi Dinas Kehutanan Provinsi Sumsel 
areal itu bukan hutan primer ataupun 
gambut dalam. Jadi kami sangat hati-ha-
ti dalam mengeluarkan izin” terangnya.

Untuk pencabutan izin perusahaan 
jelas Iskandar, tidak perlu dicabut karena 
telah habis masa izin per Mei/Juni 2019.

Terkait persoalan lahan 75 hektare 
yang diberikan oleh perusahaan kepada 
masyarakat sesuai dengan perjanjian 

antara perwakilan masyarakat Air Sugi-
han dengan PT SAML pada 2017 lalu, 
dikatakan Iskandar Pemkab OKI siap 
memfasilitasi persoalan tersebut dengan 
terlebih dahulu mendengarkan langsung 
aspirasi dan keinginan masyarakat Air 
Sugihan. 

“Kita ingin dengar langsung keingi-
nan masyarakat di sana terkait kesepa-
katan terdahulu itu. Peran Pemda di sini 
adalah fasilitator. Untuk kasus ini sudah 
sering kita lakukan mediasi,” terang 
Iskandar. 

Pemkab tegasnya akan mendampin-
gi masyarakat jika harus menempuh 
jalur hukum atau mendatangkan lagi 
Komnas HAM untuk tinjau ulang per-
janjian itu.

Sedangkan persoalan plasma kelapa 
sawit PT Tania Selatan bagi Warga Desa 
Ulak Kapal dan Tanjung Baru Keca-
matan Tanjuk Lubuk dikatakan Iskan-
dar pada  prinsifnya perusahaan siap 
membangunkan plasma asal masyarakat 
menyiapkan lahan. Dan untuk kebun inti 
di Burnai Barat sudah dilakukan ganti 
rugi kepada pemilik lahan

Lalu sehubungan dengan adanya 
aduan penyaluran Bantuan Langsung 
Tunai Dana Desa (BLT-DD) di tiga ke-
camatan, yakni Pedamaran, Pampangan, 
Pangkalanlampam ditegaskan Iskandar 
Inspektorat OKI sudah diperintahkan 
untuk melakukan audit atas permasala-
han itu.(Red)

Bupati OKI (H. Iskandar, SE.) saat menyambut perwakilan 
mahasiswa dan tani OKI, Kamis 06/08/2020

Rutan Kelas llB Bangil Adakan Porseni Antara Pegawai
Pasuruan, SMN - Bertem-

pat di halaman Rutan Kelas 
llB Bangil Kabupaten Pasuru-
an, diadakan

Upacara Pembukaan Pors-
eni antara pegawai Rutan dan 
diikuti seluruh pegawai ber-
jumlah 53 orang, 

Upacara dipimpin langsung 
Kepala Rutan Kelas IIB Ban-
gil Tristiantoro Adi Wibowo. 
Jumat (07/8/2020) pukul 
07.30 WIB.

Upacara pembukaan 
Porseni ini, Dalam rangka 

memperingati HUT ke 75 
Kemerdekaan RI pada 17 
Agustus tahun 2020,

Porseni dibuka langsung 
oleh Kepala Rutan Kelas llB 
Bangil Tristiantoro Adi Wi-
bowo.

Tristiantoro Adi Wibowo 
“Mengatakan, selama pelaksa-
naan kegiatan Porseni dihara-
pkan para pegawai semangat,  
selama mengikuti pertandin-
gan yang telah disiapkan Ru-
tan Klas llB Bangil, adapun 
lomba yang dipertandingkan 

untuk tahun ini yaitu Bola 
Volly, Masukkan paku ke da-
lam botol dan bawa kelereng 
di sendok.

“Kita minta selama Pors-
eni, tetap tertib selama 
pertandingan, karena Porseni 
ini untuk menambah rasa per-
saudaraan kita semua,” Kata 

Kepala Rutan.
Sedangkan tujuan dari ke-

giatan ini, tak lain adalah, un-
tuk menjaga rasa kebersamaan 
dan kepedulian keluarga besar 
pegawai Rutan Kelas IIB Ban-
gil,” Jelasnya.

“Terpenting lagi adalah, 
kegiatan ini merupakan dalam 

rangka memperingati HUT 
ke-75 Kemerdekaan RI, dima-
na kita harus menghargai pen-
gorbanan para pahlawan yang 
telah memerdekakan negara 
ini dari tangan penjajah yaitu 
dengan memeriahkan hari ke-
merdekaan,” Tutup Tristian-
toro Adi Wibowo. (Haidir)

Upacara pembukaan Porseni, Dalam rangka memperingati 
HUT ke 75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus tahun 2020
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Bupati Madiun H. Ahmad Dawami Serahkan 
Puluhan SK Penugasan Guru sebagai Kasek

Madiun, SMN - Bupati Madiun, Jawa 
Timur, menyerahkan surat keputusan Bu-
pati tentang Penugasan Guru Sebagai 
Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah-
an Kabupaten Madiun, Jum’at 7 Agustus 
2020.

Bupati menyerahkan secara simbolis 
dengan disaksikaan secara virtual oleh 
guru lain yang berada di Dinas Pendidikan. 
Karena sebanyak 173 orang yang meneri-
ma surat keputusan pengangkatan sebagai 
kepala sekolah, berada di tempat tersebut, 
untuk pencegahan penularan Covid-19.

Dalam sambutannya, Bupati Madiun, 
H. Ahmad Dawami, mengucapkan selamat 
bertugas kepada guru yang telah menerima 
mandat sebagai kepala sekolah.

“Dengan diterimanya surat keputusan 
ini, anda menjadi pemimpin yang memi-
liki tugas berat untuk memimpin pendidik 
disaat pandemi Covid-19. Namun saya 
percaya semua pasti bisa kita lalui,” ucap 
H. Ahmad Dawami.

Sesuai dengan target pendidikan yang 
mengacu pada Undang Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional, lanjutnya, harus disesuaikan 
dengan kondisi saat ini dan tetap mes-
ingkronkan dengan visi misi Kabupaten 
Madiun.

“Yang mana dalam undang-undang 
tersebut, tujuannya mengembangkan po-
tensi siswa didik untuk menjadi manusia 
yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 
YME, serta sehat, kreatif dan cakap seh-
ingga menjadi manusia yang demokrasi. 
Tentunya lahir dari siswa yang berilmu dan 
mandiri,” tuturnya.

Bupati juga mengingatkan dimasa 
pandemi ini, guru memiliki tugas yang 
luar biasa. Bagaimana keberlangsungan 
pendidikan ini dimasa pandemi tetap ber-
jalan yang tentunya berbeda dimasa sebel-
umnya.

“Dibutuhkan inovasi dan kesungguhan 
serta keikhlasan untuk menjalakan pendi-
dikan dimasa pandemi covid-19. Proses 
pendidikan tatap muka belum diperboleh-
kan pemerintah pusat sampai tingkat daer-
ah. Pemerintah berharap disinilah peran 

serta guru memiliki inovasi agar sistem 
pembelajaran tetap berjalan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, peran serta guru, siswa 
dan Dinas Pendidikan dalam pencegah-
an covid-19 sangat diperluakan saat ini. 

“Perlu disosialisasikan kepada siswa 
bahkan kepada seluruh masyarakat akan 
sadar memakai masker. memakai mask-
er jangan menjadi perintah namun se-
karang sudah menjadi kebutuhan kita 
disaat pandemi covid-19,” ujarnya.

Bupati juga berharap, agar para guru 
tetap berhati-hati dalam menjalankan 
tugas. Karena mengingat sudah ada satu 

guru yang terconfirm positif.
“Semua harus disiplin protokol 

kesehatan Covid-19 dan tetap seman-
gat mendidik siswa-siswi dan selalu 
berinovasi untuk menjalankan pendi-
dikan dimasa pandemi ini. Kita boleh 
mendatangi siswa-siswi kita, namun 
harus selalu berhati-hati dan melihat 
kondisi di lapangan. Selalu disiplin 
protkol kesehata covid dan jangan lupa 
sosialisasikan kepada masyarakat untuk 
selalu bermasker serta disiplin patuh 
kepada protkol kesehatan covid-19,” 
pesannya. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami serahkan puluhan SK Penu-
gasan guru sebagai kepala sekolah.

Lomba Kampung Tangguh Semeru di Kota Madiun, 
Juaranya Dapat Hadiah Beras

Madiun, SMN - Lomba Kampung 
Tangguh Semeru di Kota Madiun, Jawa 
Timur, telah berakhir. Tiga kelurahan 
perwakilan masing-masing kecamatan 
beradu gagasan di partai final yang ber-
langsung di GCIO Dinas Kominfo, Ka-
mis 6 Agustus 2020.

Bahkan grand final ini dihadiri Wa-
likota H. Maidi, Wakil Walikota Inda 
Raya, Forpimda hingga Dirbinmas Polda 
Jawa Timur, Kombes Pol Dr. R.S. Terr 
Pratiknyo.

Dalam loma Kampung Tangguh 
Semeru ini, Kelurahan Manisrejo Keca-
matan Taman dan Nambangan Lor tampil 
sebagai juara.

“Masyarakat sudah menjalankan pro-
tokol kesehatan Covid-19 dengan baik. 
Lomba ini sebagai sarana untuk menguji 
konsistensi penerapan itu dan hasilnya 
cukup baik,” kata Walikota Madiun, H. 
Maidi.

Dalam lomba ini, berbagai indikator 
protokol kesehatan dinilai. Mulai kedi-
siplinan pemakaian masker, jaga jarak, 
dan cuci tangan. Selain itu, juga penanga-

nan warga terdampak Covid-19, penan-
ganan warga pendatang, posko Covid-19, 
lumbung pangan, hingga keterlibatan 
tiga pilar.

Walikota berharap, kedisiplinan 
dalam Kampung Tangguh Semeru tak 
hanya saat dalam lomba. Namun, terus 
dijaga dan ditingkatkan ke depan. Hal itu 
penting mengingat Covid-19 masih ada 
dan penularan masih mungkin terjadi. 

“Lomba ini diikuti semua kelurahan. 
Artinya, semua masyarakat terlibat. Apa 
yang sudah dilakukan ini harus terus dit-
ingkatkan,” ungkapnya.

Walikota kembali berharap, hadirnya 
Kampung Tangguh Semeru juga meng-
geliatkan perekonomian di lingkungan 
masing-masing. Karena itu, potensi 
ekonomi di Kampung Tangguh Semeru 
juga harus terus dipacu.

Bahkan Walikota berencana mengin-
tegrasikannya dengan program sepeda 
wisata. Jalur sepeda wisata bakal dile-
watkan sejumlah kelurahan tersebut. 
Harapannya, potensi dikenal dan terjadi 
perputaran uang di sana. 

“Kampung Tangguh bukan hanya 
soal penanganan Covid-19. Tapi juga 
bagaimana menggeliatkan perekonomi-
an. Ini akan kita coba dengan program 
sepeda wisata,” tuturnya.

Memang terdapat dua juara dalam 
lomba tersebut. Yakni, Kelurahan Man-
isrejo dan Nambangan Lor. Hal itu kare-
na keduanya memiliki nilai akhir yang 
sama. Sedang juara kedua jatuh pada 
Kelurahan Kanigoro Kecamatan Karto-
harjo dan juara ketiga diraih Kelurahan 
Nambangan Kidul Kecamatan Mangu-
harjo.

Untuk juara pertama, mendapatkan 

satu ton beras. Juara kedua mendapatkan 
delapan kuintal beras dan juara ketiga 
mendapatkan enam kuintal beras. 

Selain itu, juga terdapat juara hara-
pan I sampai III. Masing masing diraih 
Kelurahan Rejomulyo, Pandean, dan 
Klegen. Sedangkan Kelurahan Pelopor 
jatuh kepada Kelurahan Winongo, Mo-
jorejo, dan Kelurahan Tawangrejo.

Untuk juara harapan I mendapat-
kan lima kuintal beras,juara harapan II 
mendapatkan empat kuintal beras dan 
juara harapan III dan kelurahan pelopor 
masing-masing mendapatkan tiga kuintal 
beras.

Sebagai “Sumplemen” Walikota 
menambahkan satu kuintal gula untuk 
masing-masing kelurahan. (sy)

Walikota Madiun bersama Forkopimda menyerahkan hadiah 
juara lomba Kampung Tangguh se-kota Madiun.

Dukung Dunia Pendidikan, Walikota Madiun 
H. Maidi Ijinkan PPI Perpanjang Rel di Tanah Pemkot

Madiun, SMN – Politeknik Perker-
ataapian Indonesia (PPI) Madiun, Jawa 
Timur, mendapat kado istimewa dari Wa-
likota Madiun, H. Maidi saat peringatan 
Dies Natalis, Jumat 7 Agustus 2020. Pas-
alnya, walikota mengijinkam PPI meng-
gunakan sebagian aset lokasi PeceLand 
untuk jalur kereta api sebagai bagian dari 
pembelajaran di sana. Lokasi PeceLand 
memang berdekatan dengan kampus PPI 
di Kelurahan Nambangan Lor.

“Saat era direktur yang dulu, saya 
pernah disambati kalau relnya kurang pan-
jang. Didepan nanti akan ada PeceLand. 

Luasnya sekitar 20 hektar. Silahkan tepin-
ya itu dipakai untuk jalur rel,” kata H. 
Maidi. Bahkan, walikota menyilahkan jika 
relnya diperpanjang sampai tepi bantaran. 
Hal itu semata untuk penunjang sarana 
prasarana pembelajaran di PPI.

Walikota menyebut, PPI wajib meng-
hasilkan lulusan yang berkualitas. Lulusan 
yang selalu dicari dunia kerja. Karenanya, 
berbagai fasilitas diberikan. Termasuk da-
lam pembangunannya enam tahun silam. 
Bahkan Pemerintah Kota Madiun menghi-
bahkan tanah seluas 19 hektar untuk dijad-
ikan kampus PPI. 

“Dulu saat masih Sekda, saya turut 
mendorong agar PPI ada di Kota Madiun. 
Hadirnya PPI ini bisa memberikan banyak 
manfaat bagi masyarakat. Salah satunya, 
urusan pendidikan,” lanjutnya. 

Seperti diketahui, PPI memberikan 
berbagai pelatihan dengan mengutamakan 
masyarakat Kota Madiun. Sedang untuk 
taruna-taruninya, Pemerintah Kota Madi-
un memberikan satu kelas khusus di PPI 
yang biaya perkuliahannya ditanggung 
sampai lulus. Hal serupa juga berjalan di 
Politeknik Negeri Madiun (PNM). 

Walikota juga mengucapkan selamat 
kepada PPI yang merayakan Dies Na-
talies ke-6 tersebut. Walikota menyebut 
usia PPI memang masih muda. Namun, 
sudah menghasilkan produk seperti orang 
dewasa. Mulai lulusan berkualitas hingga 
berbagai capaian prestasi di bidang akade-
mik lainnya. “Usia memang masih balita, 
tapi penampilannya sudah seperti dewasa. 
Semoga apa yang sudah dicapai ini terus 
ditingkatkan,” harapnya. 

Walikota juga mengikuti giat fun bike 
bersama keluarga besar PPI dalam rang-
kaian perayaan Dies Natalis tersebut. Ke-
giatan bersepeda dimulai dari Balai Kota 
dan berakhir di kampus PPI. (sy)

Walikota Madiun menyampaikan dan mendukung Dunia Pendi-
dikan ijinkan PPI Perpanjang Rel di Tanah Pemkot.

Target Zona Hijau, Forkopimda Gelorakan Jatim 
Bermasker secara Serentak

Surabaya, SMN - Dengan di 
launchingnya Program "Jatim ber-
masker" diharapkan seluruh daerah 
di Jawa Timur bisa berubah warna 
zona menjadi hijau, khususnya di 
Surabaya. Launching Jatim Bermask-
er dilakukan oleh Forkopimda Jawa 
Timur di Kampung Tangguh Semeru 
kawasan Mojo, Surabaya, pada Ka-
mis 06/08/2020.

Kapolda Jawa timur, Irjen Dr. 
Mohammad Fadil Imran, M.Si, ber-
sama Pejabat Utama (PJU) Polda 
Jatim, beserta Kabid Humas Polda 
Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko, dan Pangdam V Brawijaya, 
Mayjend TNI Widodo Iryansyah 
serta perwakilan dari Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, turut hadir da-

lam kegiatan tersebut.
Penekanan tombol sirene pertanda 

bahwa Program Jatim Bermasker ini 
telah diresmikan. Selain itu, sebagai 
simbol kegiatan ini, Kapolda Jatim 
dan Pangdam V Brawijaya serta per-
wakilan dari Pemprov Jatim, mem-
berikan masker kepada Masyarakat, 
seperti perwakilan ibu - ibu PKK, 
ibu Muslimat NU, ibu Bhayangkari, 
ibu Persit, serta perwakilan Karang-
taruna. Selain itu, Kapolda Jatim juga 
memberikan simbolis bantuan berupa 
sembako dari Kapolri.

Komitmen ini diharapkan terus 
dicanangkan oleh masyarakat, den-
gan harapan warna zona di Jatim bisa 
segera hijau khususnya di Surabaya. 
Pangdam V Brawijaya, Mayjend TNI 

Widodo Iryansyah mengatakan, "Kita 
berdayakan komunitas ibu-ibu untuk 
membagikan masker dilingkungan-
nya dan keluarganya, ibu-ibu juga 
lebih lues dalam bersosialisasi kepa-
da masyarakat yang mungkin sampai 
saat ini masih alergi menggunakan 
masker,” jelasnya. 

Kegiatan launching Jatim Ber-
masker ini disaksikan oleh seluruh 
warga Jatim, melalui Video Confer-
ence (Vicon) yang dilakukan oleh 
forkopimda dari setiap Kabupaten 
dan 1 Kota di seluruh Jawa Timur.

Kapolda Jatim, Irjen Muham-
mad Fadil Imran M.Si dalam kes-
empatan ini mengatakan, "Dengan 
mengedepankan ibu-ibu berbagai 
elemen masyarakat, seperti ibu-ibu 
PKK, ibu-ibu majelis taklim, serta 
ibu-ibu Bhayangkari dan Persit akan 
kita lakasanakan dalam dua minggu 
kedepan sampai tanggal 17 Augustus, 
mudah - mudahan dengan melibat-
kan ibu-ibu ini hasinya akan maksi-
mal, melalui ketua RW di Kampung 
Tangguh, jadi semua akan tercover,” 
tegasnya.

 "Kita menyiapkan masker sampai 
dengan hari ini, dari Polda dan dari 
Pangdam ada sekitar 1 juta 500 mask-
er, mungkin ada dari pemda atau yang 
lain, itu semua kita distribusikan ke 
Polres, nanti akan di distribusikan ke 
kampung tangguh yang ada di desa, 
dan ibu-ibu nanti yang akan mem-
bagikan masker,” pungkasnya. (Bry)

Forkopimda Jatim launching Jatim Bermasker di kawasan Mojo, 
Surabaya.

1 Orang Terluka, Polisi Selidiki 
Bentrokan Warga di Cipinang Muara Jaktim

Jakarta, SMN - Ben-
trokan antar warga dan 
kelompok luar terjadi di 
Cipinang Muara, Jatine-
gara, Jakarta Timur. Ben-
trokan itu ditengarai oleh 
permasalahan seorang pria 
yang marah-marah lan-
taran tidak dilayani mem-
beli minum.

"Iya benar ada bentro-
kan, itu kemarin malam 
kejadiannya," kata Ka-
polsek Jatinegara, Kom-
pol Darmo Suhartono, 

saat dihubungi, Sabtu 
(8/8/2020).

Darmo mengatakan ke-
jadian itu terjadi, Jumat 
(7/8) lalu, sekitar pukul 
19.30 WIB. Permasala-
han tak beli minum pun 
berujung bentrokan an-
tar warga lantaran yang 
bersangkutan membawa 
teman-temannya.

"Biasa pesan minum 
dilewati karena dipanggil 
panggil nggak ada, terus 
marah marah lah, terus 

dia ngomel ngomel karena 
ribut ribut ada warga yang 
datangin, akhirnya war-
ga pada ngumpul semua 
di situ, terus yang mar-
ah-marah itu balik bawa 
teman-temannya," ucap-
nya.

"Bentrok antar warga 
sama salah satu kelom-
pok lah, bukan preman 
itu, orang mau beli minum 
dipanggil nggak datang 
datang akhirnya marah 
marah lah dia," lanjut dia.

Akibat bentrokan itu 
pria yang marah-marah 
tersebut mengalami lu-
ka-luka lantaran dianiaya. 
Pihak kepolisian pun ma-
sih menyelidiki kejadian 
itu.

"Bentrokan tangan 
kosong omel-omelan. Ng-
gak ada kerugian, yang 
luka malah yang marah 
marah, karena dia merasa 
salah juga sih akhirnya ng-
gak melaporkan," ujarnya. 
(dtk)

Ilustrasi.

Alasan Makam Kiai Singkil 
Tak Dipindahkan dari Pinggir Jalan

Demak, SMN - Nisan yang 
berada di pinggir jalan depan 
kantor Bupati Demak diper-
caya sebagai 'makam' Kiai 
Singkil. Pemkab Demak men-
jelaskan alasan makam itu ti-
dak dipindahkan dari lokasinya 
saat ini.

Plt Kasi Sejarah dan Cagar 
Budaya Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dindikbud) De-
mak Ahmad Widodo menga-
takan, alasan tidak memindah-
kan makam Kiai Singkil adalah 
sebagai cagar budaya dan upa-
ya menghormati syuhada yang 
berjuang untuk Demak.

"Bagaimanapun juga usia 
makam tersebut lebih dari 50 
tahun, dan nisannya masih 
asli, itu merupakan cagar bu-
daya. Kita juga menghormati 
syuhada yang berjuang untuk 
Demak," kata Ahmad Widodo 
di kantornya, Jumat (7/8/2020).

Terkait perawatan nisan 

makam Kiai Singkil tersebut, 
Widodo menyebut, pembangu-
nan makam dalam bentuk kera-
mik dan pembatasnya, bukan 
dari pemerintah. Melainkan 
dari orang yang memiliki ke-
dekatan secara spiritual den-
gannya.

"Bukan pemerintah, justru 
orang-orang yang peduli. Wal-
lahualam (dari orang Demak 
atau luar Demak). Orang peduli 
dalam tanda kutip dia memiliki 
spiritual yang lebih. Sehing-
ga, memberanikan diri untuk 
membangun. Yang jelas sudah 
meminta izin ke aparat setem-
pat saat itu," ungkapnya.

Diketahui, nisan yang bera-
da di pinggir jalan depan kan-
tor Bupati Demak dipercaya 
sebagai 'makam' Kiai Singkil. 
Keberadaan makam itu memi-
liki dua versi.

"Makam itu sebuah tanda 
bahwa Syekh Singkil pernah 

berdomisili di Demak semen-
tara waktu, di dalam rangka 
mendukung Demak untuk 
melepaskan diri dari cengkera-
man Majapahit," kata Ahmad 
Widodo.

"Di makam tersebut adalah, 
tenan opo ora (benar atau ti-
dak), orang-orang yang memi-
liki spiritual tahu bahwa di situ 
terdapat pusaka. Kalau ada pu-
saka, berarti pusaka Syekh Sin-
gkil tadi yang ditanam di sana, 
untuk pangingetan (pengingat) 
bahwa pernah berada di sana. 
Berarti pernah ada di daerah 
Demak," jelas widodo

Widodo menerangkan, 
makam tersebut memiliki dua 
versi cerita. Pertama makam 
tersebut merupakan era Kasul-
tanan Demak. Kedua, sebagai 
pusaka yang dulunya ditanam 
pada sebuah tanggul pencegah 
air masuk ke keraton.

"Dua versi, yang jelas 
makam (Kiai Singkil) itu era 
Kasultanan Demak. Semen-
tara versi kedua, legenda dari 
orang-orang, sebagai tanggul 
atau bendung, supaya air tidak 
masuk ke keraton. Sebelahnya 
(Kali Tuntang) ada gundukan 
atau tanggul sampai panjang 
sekali. Pusaka itu untuk dija-
dikan tanggul, agar air tidak 
masuk dalam keraton," tutur 
Widodo.

Widodo menyebut, pertanda 
makam Kiai Singkil tersebut 
lebih kepada suatu tanda bahwa 
Kiai Singkil dari Kerajaan Pas-
ai, Aceh, pernah membantu De-

mak dalam upaya pembebasan 
dari kekuasaan Majapahit.

"Versi saya, dari bebera-
pa pendapat dan pengamatan, 
lebih kepada di mana para 
ulama dan wali se-nusantara, 
mendukung kebebasan Demak 
di bawah tekanan Majapahit, 
karena Brawijaya pernah mela-
rang penyebaran agama Islam, 
termasuk para wali se-nusan-
tara," tuturnya.

Demak, lanjutnya, saat itu 
didukung oleh kerajaan Islam 
yang sudah menjadi Islam ter-
lebih dulu. Seperti Kerajaan 
Pasai-Aceh, Sumatra, Jambi. 
Ia menjelaskan, Kiai Singk-
il tersebut berasal dari ulama 
Aceh.

Ia menambahkan, Kiai Sin-
gkil dari Kerajaan Aceh men-
yatu dengan Demak, mem-
bantu Demak dalam upaya 
melepaskan diri dari kekuasaan 
Majapahit.

"Demak didukung oleh ker-
ajaan Islam yang sudah menja-
di Islam dulu, seperti kerajaan 
Pasai-Aceh, terbukti Syekh 
Singkil datang ke sini," jelas-
nya.

"Pada zaman dulu tidak 
makam. Mungkin beliau (Kiai 
Singkil) berdomisili di situ. 
Di situlah mereka member-
ikan suatu tanda, barangkali 
suatu pusaka sebagai suatu 
kenang-kenangan," jelas Ah-
mad Widodo yang juga sebagai 
Kepala Museum Glagah Wan-
gi UPTD Dindikbud Demak. 
(dtk)

Makam yang berada di area trotoar depan kantor Bupati De-
mak, Selasa (4/8/2020). 
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Teken Nota Kesepakatan KUA-PPAS P-APBD TA 2020
Probolinggo, SMN - Setelah 

melalui tahapan pembahasan 
oleh Tim Anggaran Pemerin-
tah Daerah dan Badan Ang-
garan (Banggar) DPRD Ka-
bupaten Probolinggo, Kamis 
(6/8/2020) siang dilakukan 
penandatanganan (teken) Nota 
Kesepakatan Bersama antara 
Pemkab Probolinggo dengan 
DPRD Kabupaten Proboling-
go tentang Kebijakan Umum 
Anggaran (KUA) dan Prioritas 
serta Plafon Anggaran Semen-
tara (PPAS) Perubahan Ang-
garan Pendapatan dan Belanja 
Daerah (P-APBD) Kabupaten 
Probolinggo Tahun Anggaran 
2020.

Nota kesepakatan tersebut 
ditandatangani oleh Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, SE dan seluruh pimpinan 
DPRD Kabupaten Probolinggo 
dalam Rapat Paripurna DPRD 
Kabupaten Probolinggo. Penan-
datanganan ini diawali dengan 
penyampaian Laporan Banggar 
yang dibacakan oleh Joko Wa-
hyudi.

Dalam laporan banggar 
tersebut disebutkan bahwa dari 
hasil pembahasan yang telah 
dilakukan, Badan Anggaran 
mengambil kesimpulan bahwa 
secara umum sistematika peny-
usunan dan teknik penulisan 
nota kesepakatan dan dokumen 
KUA-PPAS P-APBD tahun 
2020 yang merupakan lampiran 
yang tidak bisa dipisahkan dari 
nota dimaksud telah memenuhi 

ketentuan sebagaimana mestin-
ya.

Dengan telah dilakukannya 
koreksi dan penyempurnaan, 
maka rancangan KUA-PPAS 
P-APBD tahun 2020 telah dis-
esuaikan dengan ketentuan 
perundang-undangan yang ber-
laku dengan mempertimbang-
kan kondisi daerah dan aspirasi 
masyarakat sesuai dengan ke-
mampuan keuangan daerah.

Apabila dalam penyusunan 
rancangan P-APBD tahun 2020 
nanti terdapat kebijakan pemer-
intah pusat dan atau pemerin-
tah provinsi dan atau Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
yang mengakibatkan peruba-
han asumsi pada kebijakan 
pendapatan, belanja dan pem-
biayaan maka akan disesuaikan 
sebagaimana ketentuan perun-
dang-undangan yang berlaku 
dan tidak merevisi nota kesepa-
katan yang telah disetujui bersa-
ma pada hari ini.

Pada saat rapat kerja an-
tara Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah dan Badan Anggaran 
disampaikan secara umum 
tentang perubahan kebijakan 
pendapatan daerah, perubah-
an kebijakan belanja daerah 
dan perubahan kebijakan pem-
biayaan daerah serta strategi 
pencapaiannya.

Dari rancangan perubahan 
tersebut tidak seluruhnya pro-
gram-program kegiatan dapat 
tertampung pada P-APBD ta-
hun 2020 ini dikarenakan ket-

Bupati Hj. P. Tantriana Sari dan para Ketua DPRD dalam pen-
andatanganan KUA-PPAS P-APBD Tahun 2020.

erbatasan anggaran dan waktu 
yang tersedia. Namun demikian 
Pemerintah Daerah diharapkan 
tetap melakukan upaya-upaya 
secara optimal dalam melak-
sanakan program dan kegiatan 
yang utamanya bersentuhan 
langsung dan dapat dirasakan 
oleh masyarakat.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, SE menyam-
paikan ucapan terima kasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
pimpinan dan seluruh anggota 
DPRD Kabupaten Proboling-
go, karena dengan telah ditan-
datanganinya nota kesepakatan 
KUA-PPAS P-APBD tahun 
2020 ini, berarti telah melalui 
satu tahapan penting dalam 
siklus pembangunan daerah.

“Selanjutnya atas saran dan 
masukan dari Badan Anggaran 
terhadap materi KUA-PPAS 
P-APBD tahun 2020 menjadi 

perhatian kami untuk ditindak-
lanjuti oleh Perangkat Daerah 
terkait,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
mengatakan, berdasarkan nota 
kesepakatan tersebut, maka 
Perangkat Daerah akan meny-
usun Rencana Kerja Anggaran 
Perubahan (RKA-P) Perangkat 
Daerah dan berdasarkan Ren-
cana Kerja Anggaran Perubah-
an (RKA-P) Perangkat Daerah 
tersebut, Tim Anggaran Pemer-
intah Daerah akan menyusun 
rancangan P-APBD tahun ang-
garan 2020.

“Saya berharap agar Peru-
bahan APBD tahun anggaran 
2020 ini mampu menjawab 
dan menyelesaikan permasala-
han pembangunan Kabupaten 
Probolinggo pada tahun 2020 
ini, terutama dalam menang-
gulangi dampak pandemi 
COVID-19,” harapnya. (edy)

Wakil Wali Kota Probolinggo Bagikan Masker 
demi Wujudkan Tantangan Sejuta Masker 

Probolinggo, SMN - Wakil 
Wali (Wawali) Kota Proboling-
go Mochammad Soufis Subri 
didampingi Wakil Ketua TP 
PKK Kota Probolinggo Diah 
Kristanti Subri dan Wakapol-
resta Probolinggo Kompol 
Teguh Santoso mengikuti zoom 
meeting, Launching 26 Juta 
Masker se-Provinsi Jawa Timur 
di Kota Probolinggo Tahun 
2020, Jum’at (7/8), dari gedung 
Command Center (CC) kantor 
Wali Kota Probolinggo.

Launching masker juga di-
hadiri perwakilan Kepala OPD 
dan camat di Kota Probolinggo. 
Giat siang itu diisi dengan acara 
mendengarkan arahan dari Men-
teri Dalam Negeri (Mendagri) 
Tito Karnavian, dilanjutkan aksi 
bagi-bagi masker kepada mas-
yarakat. Usai mendapat arahan 
Mendagri, Wawali Subri bersa-
ma Diah Kristansi dan Kompol 
Teguh Santoso menyerahkan 
masker secara simbolis, kepada 
5 orang perwakilan dari sektor 
ketenagakerjaan dan perusa-
haan.

Berdasarkan laporan Guber-
nur Jawa Timur, Khofifah In-
dar Parawansa, masing-masing 
daerah berpartisipasi menyum-
bangkan sebanyak ratusan ribu 
masker kain untuk dibagikan, 
termasuk salah satunya Kota 
Seribu Taman (Probolinggo) 
ditambah sumbangan dari Pem-
prov Jatim sebanyak 4,5 juta 
masker.

Selanjutnya, tim yang dip-
impin Wawali Subri bergerak 
ke traffic light di kawasan Pan-
glima Sudirman, guna mem-
bagikan sejumlah masker ke-
pada masyarakat umum. Baik 
pejalan kaki, tukang becak, 
pengendara kendaraan roda dua 
maupun roda empat yang kebet-
ulan melintas di area dekat kan-
tor wali kota.

Sebagai informasi, agenda 
itu sebagai realisasi dan jan-
ji dari “tantangan” Mendagri 
Tito kepada para kepala daerah. 
Apabila ada daerah yang bisa 
lakukan gerakan sejuta mask-
er maka Mendagri akan hadir 
secara langsung sebagai ben-
tuk apresiasi dan penghargaan 
yang tinggi terhadap pemerin-
tah daerah yang memiliki ga-
gasan dan program riil dalam 
melakukan gerakan melawan 
COVID-19.

“Hari ini (7/8) Provinsi Jawa 
Timur melakukan Launching 
Gerakan Bagi Masker berjum-
lah 26 juta masker. Ini patut 
dan selayaknya diapresiasi 
bagi daerah-daerah yang miliki 
keseriusan dalam melakukan 
gerakan melawan Covid-19 se-
bagai model untuk dipraktikan 
di daerah lain,” ujarnya mantan 
kapolri itu.

Dalam arahan yang disam-
paikan secara virtual kepada 
Bupati/Wali Kota di 38 Kabu-
paten/Kota di Jawa Timur itu, 
ia juga mengajak semua elemen 
masyarakat untuk berpartisipasi 
aktif dalam mengkampanyekan 
gerakan membagikan masker.

“Betapa penting dan efektif-
nya penggunaan masker dewasa 
ini. Dan itu haruslah dipahami 
dan dilakukan dengan kesada-
ran oleh masyarakat terkait 
manfaatnya. Kita cukup pakai 
masker dengan benar. Mulai 
saja dari itu, mulai sekarang!,” 
serunya.

Khusus untuk gerakan ba-
gi-bagi masker, Gubernur 
Khofifah mengingatkan peng-
gunaan tagar #JatimLautan-
MaskerPKK, yang merupakan 
gerakan luar biasa dan layak 
diapresiasi, karena program itu 
bertujuan untuk membangun 
komitmen bersama dan meng-
gugah kesadaran masyarakat di 
Jatim pada khususnya, dan mas-
yarakat Indonesia pada umumn-
ya agar mengenakan masker.

Dari lokasi pelaksanaan 
launching yang dilaksanakan 
di Kabupaten Malang, giat itu 
dipimpin Mendagri, didampingi 
Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa, Ketua 
Umum (Ketum) TP PKK Pusat 
Tri Tito Karnavian, Ketua TP 
PKK Provinsi Jawa Timur Aru-
mi Emil Dardak, Bupati Malang 
Sanusi. (edy)

Wakil Wali Kota Muhammad Soufis Subri saat bagikan masker 
kepada para pengendara sepeda motor.

Wali Kota Probolinggo Letakan Batu Pertama 
Pembangunan Dua Masjid 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo, Hadi Zain-
al Abidin tiba di lokasi per-
tama di Jalan Kedondong RT 
04 RW 01 Kelurahan Kareng 
Lor.

Di lokasi ini, akan diba-
ngun masjid besar bernama 
Baitul Izzah, yang berdiri di-
atas tanah wakaf dari seorang 
warga setempat bernama Siti 
Fatimah.

Ketua Panitia Pembangu-
nan Masjid Baitul Izzah, Sani-
man, mengatakan, pembangu-
nan masjid seluas 850 meter 
persegi itu, dirasa cukup strat-
egis di kawasan itu, karena 
berada di persimpangan jalan 
yang menghubungkan dua 
kelurahan. Yakni, Kareng Lor 
dan Sumber Wetan.

Lebih lanjut Saniman men-
gatakan keberadaan mesjid 
itu sendiri memang sudah di-
nantikan warga sekitar, karena 
selama ini warga menunaikan 
ibadah shalat di langgar-lang-
gar kecil.

"Disini kebetulan memang 
belum ada (masjid). Harapan-
nya dengan keberadaan mes-
jid ini, makin menggeliatkan 
semangat belajar agama anak-
anak dan warga sekitar dalam 
melaksanakan shalat secara 
berjamaah serta bagi mere-
ka yang melakukan i'tikaf (di 
masjid)," ujarnya.

Saniman juga menjelas-

kan,Sebagai bentuk rasa 
bangga akan keberadaan mas-
jid itu, masyarakatpun ber-
lomba-lomba berpartisipasi 
menyumbangkan sebagian 
rejekinya untuk pembangunan 
masjid.

"Ada yang berupa uang, 
tapi kebanyakan (sumbangan 
berupa) barang. Seperti bata, 
kayu, semen dan bahan-bahan 
material pembangunan lainn-
ya," jelasnya.

Di lokasi kedua, Wali Kota 
Probolinggo singgah ke Jalan 
Bengawan Solo RT 01 RW 02 
Kelurahan Jrebeng Kulon. Di 
area ini akan dibangun masjid 
Baiturrohim.

Berbeda dengan lokasi se-
belumnya, lokasi pembangu-
nan mesjid ini berada persis di 
pinggir jalan.

Pembangunan masjid sel-
uas 300 meter persegi diatas 
lahan pribadi milik keluar-
ga Mahrus Ali itu, sejatinya 
adalah buah dari keinginan 
ayahnya yang mengincar 
tanah kavling di sebelah barat 
rumahnya untuk dibangun ru-
mah ibadah bagi masyarakat 
sekitar. Bak gayung ber-
sambut, pada Ramadan lalu, 
keinginan tersebut pun terwu-
jud.

"Kami berharap, karena lo-
kasinya di pinggir jalan, nan-
tinya masjid ini selain bisa di-
manfaatkan oleh masyarakat 

sekitar, juga bisa menjadi 
jujugan para pengguna jalan 
yang melintas kawasan Ben-
gawan Solo, untuk menun-
aikan ibadah," harapnya.

Wali Kota Probolinggo 
Habib Hadi Zainal Abidin, 
dalam sambutannya menga-
takan, masjid sebagai sarana 
rumah ibadah, Baitullah, ke-
beradaannya harus didukung 
dengan pengembangan syi'ar 
agama Islam. Sehingga tak 
hanya terlihat megah secara 
fisik saja, namun juga pe-
manfaatannya benar-benar 
dirasakan oleh masyarakat. 
Termasuk upaya menggiring 
masyarakat sekitar khususn-
ya, lebih meningkatkan ke-
taqwaannya.

"Jangan hanya mengandal-
kan kemewahan dan kebesa-
ran (fisik masjidnya) saja, tapi 
bagaimana upaya memakmur-
kan masjidnya. Masyarakat 
sekitar juga harus kompak, 
karna pembangunan mesjid 

nikah ibarat taneman gebey 
sanguh neng aherat (kare-
na pembangunan masjid ini 
ibarat tanaman, sebagai bekal 
kita menuju akhirat)," katan-
ya.

Wali kota Hadi, berpesan 
kepada warga, apabila nanti 
masjid yang diidam-idamkan 
selesai pembangunanya, agar 
dirawat dan dijaga dengan 
baik, serta menjadikan ke-
beradaannya sebagai sarana 
mempertebal keimanan.

"Jek entar ke mesjid ben 
areh Jumat beih, areh laennah 
sobung oreng. Deggik le-
billeh, buleh detengah sobbu, 
mun pas tadek oreng, e tok-
tok sebeden labeng compok-
nah sampiyan. (Jangan ke 
masjid hanya untuk menun-
aikan shalat Jumat di hari Ju-
mat saja, sementara hari lainn-
ya tidak. Suatu hari nanti, saya 
akan datang pada waktu sub-
uh tiba, kalau waktu itu saya 
tak menemukan orang di mas-
jid, maka saya akan mengetuk 
pintu tiap-tiap rumah anda 
sekalian)," tandasnya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat melakukan peletakan batu 
pertama pembangunan 2 Masjid.

Dalam Menunjang Pemberdayaan Masyarakat Desa Dermosari 
Melaksanakan Musyawarah untuk Pembentukan Bumdesa

Trenggalek, SMN - Untuk 
meningkatkan perekomonian 
desa, Desa Dermosari keca-
matan Tugu kabupaten Treng-
galek melakukan musyawarah 
pembentukan Bumdesa. Pem-
bentukan bumdesa dilakukan 
di balai desa dermosari, Kamis 
6/8 2020. Tampak hadir dalam 

musyawarah tersebut kades 
dermosari, babinsa dermosari, 
petugas bumdes serta tokoh 
masyarakat desa Dermosa-
ri. Pembentukan bumdesa di 
desa Dermosari bertujuan un-
tuk meningkatkan perekono-
mian desa, serta untuk men-
goptimalkan aset desa agar 

bermanfaat untuk kesejahter-
aan masyarakat serta untuk 
meningkatkan usaha dalam 
mengelola dana tersebut un-
tuk meningkatkan pendapatan 
masyarakat desa. Kades Der-
mosari dalam sambutannya 
menyatakan kepada peserta 
musyawarah bahwa untuk 
pembentukan bumdes ini ha-
rus disepakati melalui musy-

awarah desa dan hasil musy-
awarah bisa jadi pedoman 
bagi pemerintah desa untuk 
menetapkan peraturan desa 
tentang bumdes, dan untuk tu-
juan pembentukan bumdes di 
desa dermosari kesejahteraan 
masyarakat bisa makmur apa-
bila masyarakat sendiri mam-
pu mengoptimalkan bumdes 
yang terbentuk ini. (Ed)

Kades Dermosari saat memimpin rapat pembentukan bumdesa 
di desanya.

Pentingnya Persatuan dan Kesatuan 
Elemen Bangsa dalam Menjaga Keutuhan NKRI

Surabaya, SMN - Gelar-
an Dialog Kebangsaan yang 
dilaksanakan di Gedung Mu-
seum Nahdhatul Ulama (NU) 
Jawa Timur, telah memberikan 
kesempatan kepada pengurus 
Yayasan Imam Syafi'i wilayah 
Tulungagung untuk ikut ambil 
bagian dalam dialog tersebut, 
Rabu 05/08/2020.

Turut hadir dalam giat terse-
but berbagai peserta dari Jawa 

Timur, termasuk dari Pesantren 
Imam Syafi'i Tulungagung, dari 
Pesantren diwakili oleh Mudir 
Yayasan, Pembina dan beberapa 
pengurus pesantren.

Kegiatan ini diselenggara-
kan oleh Persatuan Umat Islam 
(PUI), Gerakan Bela Negara 
(GBN), Gerakan Rakyat Anti 
Komunis (GERAK) dan Perger-
akan Penganut Khitthah Nahdli-
yyah (PPKN).

Dialog yang mengambil 
tema "Melawan PKI dalam 
Perspektif Mempertahankan 
Pancasila dan NKRI” tersebut 
berjalan dengan baik dan penuh 
antusias seluruh peserta dari 
berbagai kalangan dan elemen 
Masyarakat.

Dalam acara dialog terse-
but disepakati bersama bahwa 
pentingnya Persatuan dan Ke-
satuan dari berbagai lembaga 
dan elemen bangsa dalam men-
jaga Keutuhan NKRI. Sehingga 
paham Komunisme dapat kita 
tekan dan musuh musuh pe-
mecah belah Persatuan bangsa 
kita lawan.

Terkait hal tersebut, Pesant-
ren Imam Syafi'i Tulungagung 
sangat mendukung adanya Ger-
akan mempertahankan Persatu-
an dan Kesatuan Indonesia da-
lam bingkai NKRI. (Bry)

Foto bersama peserta dialog Kebangsaan di museum Nahdhat-
ul ulama (NU) Jatim.

SDN Wage I Taman Sidoarjo: Idul Qurban di Masa Pandemi, 
Tanamkan Nilai Pengorbanan dan Keikhlasan 

Sidoarjo, SMN - Keluar-
ga besar SDN Wage I Taman 
Sidoarjo pada peringatan Hari 
Raya Idul Adha1441H tahun 
2020 menggelar penyembelihan 
hewan Qurban ditengah masa 
Pandemi Covid-19.

Kepala Sekolah SDN Wage I 
Taman Sidoarjo Slamet Wahyu-
di, S.pd, M.pd menjelaskan, di 
tengah masa Pandemi Covid-19 
ini, Alhamdulillah kita masih 
diberi kesempatan untuk melak-
sanakan kegiatan Idul Qurban 
walau dalam pelaksanaannya 
dilakukan dengan sangat se-
derhana dan harus mengikuti 
protokol kesehatan dan pros-
es penyembelihan benar benar 
dilakukan secara profesional 
dalam arti dilakukan oleh ahlin-
ya (sewa tukang jagal), ujarnya.

SDN Wage I Taman Sidoar-
jo dalam Qurban kali ini berte-
makan sebagai upaya pembi-
naan mental dan rohani dalam 
rangka menanamkan nilai nilai 
Pengorbanan dan Keikhlasan 
sehingga menjadikan Insan 
yang bertaqwa.

Penyembelihan Hewan Qur-
ban dilakukan di halaman Se-
kolah, adapun sejumlah hewan 
Qurban yang terkumpul dalam 

rangka hari Qurban Idul Adha 
ini, sebanyak 1 ekor sapi yang 
diperoleh dari sumbangan dari 
dewan guru dan 4 ekor Kamb-
ing sumbangan dari beberapa 
wali murid. 

Kemudian penerimaan dan 
pendistribusiannya diberikan 
ke beberapa murid yang berhak 
menerimanya dan diantar ke be-
berapa warga tetangga Sekolah 
yang berhak menerimanya.

Nining Nurlaili, S.pd salah 
satu Guru kelas mengung-
kapkan, "Selain menanamkan 
kembali nilai-nilai Pengorba-
nan dan Keikhlasan khususnya 
pada masa Pandemi Covid-19 
ini, kami berharap dapat beker-
ja dengan Ikhlas, Cerdas serta 
Tuntas, untuk misi kemanusiaan 
sehingga kita benar benar men-
jadi insan yang bertakwa dan 
beriman,” pungkasnya. (Bry)

Proses penyembelihan hewan kurban di SDN Wage I Taman 
Sidoarjo.
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Cegah Penyebaran Covid-19 Pemdes Pogalan 

Lakukan Penyemprotan Disinfektan 

Trenggalek, SMN - Dalam 
upaya pencegahan penyebaran 
covid 19 pemerintah desa Po-
galan Kabupaten Trenggalek 
lakukan penyemprotan desin-

fiktan pada seluruh pemukiman 
warga, Selasa (4/8). Saat 
ditemui di kantor desa kepala 
desa Pogalan Suparni menjelas-
kan kepada suara awak media 

Penyemprotan disinfektan yang dilakukan oleh Pemdes Po-
galan Trenggalek.

untuk kesadaran masyarakat 
bersama pemerintah desa da-
lam menanggulangi penyebaran 
covid 19 sangat baik yaitu den-
gan menjaga pola hidup bersih, 
sehat dan tidak berkumpul ter-
lalu berlebihan. Untuk kegiatan 
penyemprotan penanggulangan 
penyebaran virus covid 19 su-
dah dilaksanakan selama satu 
minggu serta melibatka unsur 
perangkat desa, BPD, Babinsa, 
Bhabinkamtibmas serta tokoh 
masyarakat tuturnya. Suparni 
juga menjelaskan dia sebagai 
pengemban amanah di desanya 
selalu mengikuti arahan pemer-
intah pusat dan juga mengarah-
kan kepada masyarakat untuk 
membuat posko relawan untuk 
memberikan edukasi kepada 
masyarakat khususnya desa Po-
galan. (Edy)

Polsek Limpung Batang Berikan Bansos 
kepada Warga Tidak Mampu

Batang, SMN - Peduli terh-
adap warga yang membutuhkan 
uluran tangan, jajaran Kepoli-
sian Sektor Limpung mengim-
plementasikan program Polres 
Batang Peduli berupa paket 
sembako.

Kanit Intel Polsek Limpung 
Iptu Slamet Riyanto didampingi 
PS. Kanit Binmas Aiptu Sutijo-
no menyerahkan paket sembako 
pada Kating (63) warga Desa 
Kepuh Rt. 002 Rw. 001 Kec. 
Limpung dan Nur Santo (39) 
Tahun warga Desa Luwung Rt. 
007 Rw. 003 Kec. Banyuputih 
Kab. Batang.

"Ini wujud kepedulian kami 
bantu meringankan sedikit be-
ban kebutuhan keseharian mere-
ka," ujar Kanit Intel Iptu Slamet, 
Jumat (7/8/2020).

Ia berharap penerima Pol-
res Batang Peduli tidak melihat 

besaran nilai sembako yang 
diberikan, tetapi kekihlasan 
dari anggota Polres Batang me-
ringankan beban mereka yang 
membutuhkan.

"Semoga bantuan ini dapat 
bermanfaat bagi mereka," ujarn-
ya.

Kating, kakek 63 tahun 
menyampaikan ucapan terima 

kasih yang sebesar besarnya 
atas kepedulian Polres Batang 
dan Polsek Limpung yang telah 
datang ke gubuknya.

“Kami dan keluarga tidak 
bisa membalas budi baik ini, 
semoga Allah SWT yang akan 
membalas semua kebaikan ba-
pak–bapak Polisi," ucapnya. 
(Handoko) 

Penyerahan paket sembako kepada seorang warga.

Launching Bhabinkamtibmas 
Candi Polres Kendal

Kendal, SMN - Wadir Bin-
mas Polda Jateng AKBP Siti 
Rondhijah, S.Si, M,Kes., bersa-
ma Wakapolres Kendal Kompol 
Sumiarta, S.H., M.H. melaunch-
ing Icon Bhabinkamtibmas 
Candi Polres Kendal di Balai 
Desa Purwokerto Kecamatan 
Brangsong Kabupaten Kendal 
bersamaan dengan giat Asisten-
si Kampung Siaga Candi Polda 
Jateng, Selasa (4/8/2020). Tu-
juan dibentuknya Bhabinkam-
tibmas Candi ini adalah agar 
Polri bisa secara langsung had-
ir dan dapat bersinergi dengan 
warga dalam mengatasi segala 
problematika yang sering terja-
di di tengah masyarakat teruta-
ma di masa pandemi Covid-19. 
Adanya Bhabinkamtibmas Can-
di diharapkan dapat mencip-
takan kepercayaan untuk men-
gatasi masalah bersama.

Dalam sambutannya Wadir 
Binmas Polda Jateng AKBP Siti 
Rondhijah mengatakan bahwa 

hadirnya Bhabinkamtibmas 
Candi merupakan program ung-
gulan dari Kapolda Jateng yakni 
Polisi Hadir dikarenakan untuk 
kehadiran anggota Polri bisa 
dirasakan dan lebih dikenal oleh 
masyarakat.

“Kapolda Jateng berharap 
semua Bhabinkamtibmas Can-
di harus memiliki karakter 
yang Cerdas, Agamis, Nego-
siator, Dedikasi dan Inovatif. 
Bhabinkamtibmas tidak bekerja 
sendiri namun harus menggan-
deng semua unsur untuk diajak 
bekerjasama,” tutur Wadir Bin-
mas.

Wadir Binmas juga menga-
takan adanya Bhabinkamtib-
mas Candi ini bertujuan agar 
target dan harapan masyarakat 
dapat terwujud secara maksi-
mal. Bhabinkamtibmas sendiri 
harus mampu membangun ke-
percayaan masyarakat dalam 
mencegah berbagai gangguan, 
khususnya di suasana pandemi 

covid-19. Sedangkan Kampung 
Siaga Candi dibentuk untuk 
meningkatkan kemitraan bersa-
ma seluruh elemen agar warga 
mampu menyiapkan diri secara 
mandiri dalam mencegah dan 
mengatasi serta menghindari 
dari segala permasalahan yang 
dapat timbul karena pandemi 
corona.

Semantara itu Wakapolres 
Kendal Kompol Sumiarta men-
yampaikan dengan kegiatan 
launching icon Bhabinkamtib-
mas akan memberikan dukun-
gan moril bagi Bhabinkamtib-
mas Polres Kendal yang saat ini 
berjumlah 114 personel yang 
tersebar di Polsek jajaran.

“Saat ini di Kendal sudah 
terbentuk 269 kampung siaga 
candi. Polres Kendal beker-
jasama dengan Kodim, Sat-
pol PP, Kesbangpolinmas dan 
Kesehatan untuk pengendalian 
pandemi dengan dasar Perbup 
untuk menangani masyarakat 
yang belum menerapkan pro-
tokol kesehatan sesuai dengan 
Adaptasi Kebiasaan Baru,” kata 
Wakapolres Kendal.

Secara simbolis, launching 
ditandai dengan pemakaian 
helm dan tas ransel Bhabinkam-
tibmas serta penyerahan buku 
saku oleh Wadir Binmas Pol-
da Jateng kepada 5 perwakilan 
Bhabinkamtibmas terbaik di 
Polres Kendal yang mewakili 
karakter CANDI yakni cerdas, 
agamis, negosiator, dedikasi dan 
inovatif. (Peni)

Wadir Binmas Polda Jateng foto bersama Wakapolres Kendal 
dan jajarannya.

Masjid Darusalam Desa Wonotenggang 
Menyembelih 6 Sapi dan 7 Kambing

Kendal, SMN - Bertem-
pat di Masjid Darusalam Desa 
Wonotenggang panitia qurban 
melakukan pemotongan hewan 
qurban. Jumlah hewan qurban 
tahun ini sapi sebanyak 6 ekor 
ditambah kambing 7 ekor, dan 
dagingnya dibagi-bagikan ke 
warga Wonotenggang dan seki-
tarnya. Hari Raya Idul Adha 
jatuh pada hari Jum'at 31/7/2020. 
Dengan pertimbangan hari 
tersebut hari pendek maka pani-

tia memutuskan penyembelihan 
qurban dilaksanakan pada hari 
Sabtu 1/8/2020.

Alhamdullillah warga 
Wonotenggang yang sangat reli-
gius dan peduli sehingga setiap 
tahunnya dapat melaksanakan 
pemotongan hewan qurban di 
Masjid Darusalam, saya san-
gat bangga sekali, ujar Kades 
Wonotenggang Hj. Isti Yuliana.

Sebagai bentuk kepedulian 
warga Wonotenggang kepada 
masyarakat sekitar sehingga 
penyembelihan qurban bisa ber-
langsung tiap tahun, "Semoga 
tahun depan bisa lebih banyak 
lagi hewan qurban yang disem-
belih," jelasnya. (Dyah)Pelaksanaan pemotongan hewan qurban.

Anak-Anak yang Hafidz Qur'an, 
Adalah Aset Pemerintah

Lumajang, SMN - Ketua 
PWNU Provinsi Jawa Timur, 
KH Marzuki Mustamar MAg, 
menyatakan, kalau potensi 
anak-anak SD yang pintar baca 
Al Qur'an itu wajib dimiliki, 
jangan sampai dilepaskan begi-
tu saja.

"Bibit-bibit top ini jangan 
sampai hilang. Kadang-kadang 
kita membiarkan bibit-bibit 
itu, kuliah di Universitas Gajah 
Mada (UGM) dan diambil pihak 
lain," ungkapnya saat memberi-
kan sambutan pada acara Musy-
awarah Kerja Cabang (Musk-
ercab) II, Peresmian Gedung I 
dan Launching BMT NU PCNU 
Kabupaten Lumajang.

Keinginan Pengurus Wilayah 
Nahdlatul Ulama (PWNU) 
Provinsi Jawa Timur yang me-
minta agar anak Sekolah Dasar 
(SD) yang hafidz Qur'an agar 
dibiayai oleh Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Lumajang da-
lam menempuh ilmunya. Apala-
gi mereka dari golongan yang 
tidak mampu atau tidak mempu-
nyai biaya, untuk melanjutkan 
ke sekolah yang lebih tinggi. 
Sebab anak anak itu adalah aset 
yang dimiliki Lumajang.

KH Marzuki, menyampaikan 
kepada Pengurus PCNU Kabu-
paten Lumajang beserta tim dari 
Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Lumajang, untuk bisanya 
mendata anak-anak berprestasi 
pada pendidikan umum dan ag-

ama seperti baca Al Qur'an.
"Ada baiknya nanti pak Kyai 

Mahfud bersama tim dari Pem-
da, mendata siapa anak-anak SD 
Lumajang yang nilai Matemati-
kanya diatasi 9, IPAnya diatasi 
9, syukur juga baca Al Qur'ann-
ya juga baik," pintanya.

KH Marzuki juga meminta 
kepada mereka yang mampu, 
kuliah bisa dengan biaya sendi-
ri, namun untuk anak-anak yang 
tidak mampu bisa dianggarkan 
dari APBD. Dan 4 tahun kemu-
dian, mereka sudah menjadi 
master-master asal Lumajang, 
dibidang agama.

Seiring dengan terselesaikan-
nya pembangunan jalan tol 
Probolinggo Lumajang. Dan 
adanya rencana pembangunan 
kampus universitas milik sendi-
ri, yang diajar oleh kader sendi-
ri, mereka yang sudah lulus bisa 
bekerja untuk Lumajang.

Karena hal tersebut, Kepa-
la Desa (Kades) Labruk Lor H 
Abdullah, menggelar lomba 
hafidz qur’an untuk tingkat Ta-
man Kanak-kanak hingga kelas 
enam SD, di pendopo balai desa 
Labruk.

Menurut H Abdullah, tujuan 
utama acara ini adalah supaya 

dapat menumbuhkan motivasi 
anak lebih peduli terhadap ki-
tab suci Al Qur’an, terlebih di 
zaman serba modern, jangan 
sampai anak-anak melupakan 
kitab sucinya, karena terlena 
dengan teknologi, karena jika 
tidak bisa mengendalikan, akan 
membuat lupa cara menghafal 
dan memahami isi Al Qur’an.

“Hafidz Qur'an Adalah Aset 
Penting Suatu Daerah. Lomba 
hafidz qur'an pun sengaja dib-
uat atas permintaan warga dan 
sejumlah tokoh ulama Labruk 
Lor," katanya.

Abdullah juga menyam-
paikan kalau di desanya ini 
memiliki potensi besar di 
bidang hafidz qur’an, karena di 

usia dini sudah giat membaca, 
bahkan menghafal Al Qur’an.

“Alhamdulillah bagi seorang 
anak TK atau SD sudah mempu-
nyai kemampuan membaca Al 
Qur’an secara tartil, tajwidnya 
benar dan menghafal ayat-ayat-
nya, itu sudah luar biasa,” pung-
kasnya.

Menurut Abdullah, dirinya 
tidak pernah menyelenggarakan 
acara acara seperti ini, namun 
karena usulan dari para RT/ RW, 
akhirnya menyelenggarakan. 
Lebih lanjut Abdullah menga-
takan, ingin menghibur war-
ga dengan biaya yang murah, 
sekalian persiapan sedekah desa 
pada tanggal 19 bulan ini, yang 
merupakan puncak acara. (Tik)

Anak-Anak yang Hafidz Qur'an, Adalah Aset Pemerintah.

Bantuan Sembako Ketua TP PKK 
bagi Warga Kurang Mampu

Lumajang, SMN - Pandemi 
covid 19 masih tetap merajale-
la, bahkan sektor ekonomi yang 
mulai merangkak naik kembali 
terpuruk, bahkan warga yang 
terdampak semakin meningkat, 
sehingga banyak warga yang 

kekurangan.
Karena itu, Ketua TP PKK 

Kabupaten Lumajang, Ny. Mus-
farinah Thoriq, menyempatkan 
diri mengunjungi salah satu 
rumah warga yang berada di 
wilayah Dusun Jati Desa Jatis-

ari, Kecamatan Kedungjajang 
Kabupaten Lumajang, pada Ka-
mis (6/8).

Kunjungan tersebut dalam 
rangka melihat kondisi mbah 
Musinah, yang merupakan war-
ga kurang mampu, yang tinggal 
di Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH).

Musinah usianya sudah lan-
jut, dan tidak dapat bekerja lagi. 
Kedatangan TP PKK ke rumah 
Musinah, untuk menyalurkan 
bantuan paket sembako dan 
uang tunai.

Saat berada di lokasi, Ny. 
Musfarinah Thoriq didampingi 
Forkopimca Kedungjajang, juga 
menyempatkan untuk masuk 
ke dalam rumah, guna berbin-
cang-bincang secara langsung 
dengan penghuni rumah dan 
melihat sekeliling ruangan.

"Kunjungan kali ini untuk 

memastikan kondisi dari Mbah 
Musinah, yang saat ini tinggal 
sendirian," ujarnya.

Ny. Musfarinah Thoriq me-
minta pemerintah desa untuk 
segera membantu mengurus 
persyaratan rehab, yang ber-
sumber dari Baznas Kabupaten 
Lumajang. Diharapkan mas-
yarakat juga ikut berkerjasama 
dan bergotong royong dalam 
pembangunan rumah bagi war-
ga yang kurang mampu tersebut.

"Saya sudah memerintahkan 
pihak desa agar segera mengu-
rus persyaratan ke Baznaz, agar 
rumah Mbah Musinah dapat 
segera dibangun dan layak un-
tuk di huni, karena kondisi ru-
mahnya sekarang sudah banyak 
yang bocor," imbuhnya.

Ny Musfarinah Thoriq ber-
harap, rumah mbah Musinah 
segera bisa di rehab agar layak 
huni. 

"Saya yakin, masyarakat 
sekitar mau membantu dalam 
rehab tersebut secara gotong 
royong," pungkasnya. (Tik) 

Ketua TP PKK bagikan bantuan sembako kepada warga kurang 
mampu.

Bupati Berharap Masyarakat Patuh 
terhadap Penggunaan Masker

Lumajang, SMN - Kesada-
ran masyarakat dalam penggu-
naan masker mulai ada pening-
katan, hal itu terlihat dengan 
banyaknya masyarakat yang 
menggunakan masker dalam 
berkegiatan.

Senada dengan Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq, yang 
mengatakan, jika kepatuhan 

masyarakat terhadap protokol 
kesehatan di Kabupaten Luma-
jang sudah cukup. Dari hasil 
evaluasi yang dilakukan jajaran 
Kodim 0821 Lumajang beber-
apa waktu yang lalu, banyak 
masyarakat yang sudah meng-
gunakan masker dalam beraktif-
itas, utamanya saat berkendara. 

Hal itu disampaikan Bupati, 

dalam kegiatan Launching Jatim 
Bermasker, yang dilaksanakan 
di Kampung Tangguh Senduro, 
Kecamatan Senduro, pada Ka-
mis (6/8).

"Saya bersyukur kepatuhan 
terhadap penggunaan masker 
di Kabupaten Lumajang cukup 
tinggi, hasil evaluasi dari Pak 
Dandim beberapa hari yang lalu, 
masyarakat sudah patuh dalam 
menggunakan masker, tapi ma-
sih juga ada kita temukan yang 
tidak menggunakan masker," 
terang Bupati yang akrab disapa 
Cak Thoriq tersebut.

Upaya pemerintah bersama 
jajaran TNI-Polri dalam melaku-
kan sosialisasi, agar masyarakat 
patuh terhadap protokol keseha-
tan, terutama memakai masker 
terus digalakkan melalui berb-
agai kegiatan, bahkan sosialisasi 
dijalan tetap dilakukan setiap 
hari.

Cak Thoriq menyampaikan, 
walau ada penambahan jum-
lah pasien terkonfirmasi positif 
Covid-19, Kabupaten Lumajang 
masih berada pada zona kuning. 
Meskipun demikian, sosialia-
si penggunaan masker masih 
dilakukan secara masiv, dengan 
melibatkan partisipasi organisa-
si kemasyarakatan yang ada di 
Lumajang.

Sementara itu, beberapa mas-
yarakat mengaku enggan me-
makai masker, karena tidak ter-
biasa dan merasa tidak nyaman.

“Kalau memakai masker, 
saya sering merasa sesak na-
pas," ujar yanto, masyarakat 
sekitar kelurahan Tompokersan.

Namun, Pemerintah tetap 
mensosialisasikan gerakan me-
makai masker, karena begitu 
pentingnya penggunaan masker. 
Jangan mengabaikan masker, 
karena fatal akibatnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat lakukan pemukulan gong.
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Salatiga, SMN - Melalui 
Program "Jumat Berk-
ah Akhirat" sekaligus 

mengakhiri pelaksanaan Oper-
asi Patuh Candi-2020, Satlantas 
Polres Salatiga terus menun-
jukkan kepeduliannya terhadap 
masyarakat, khususnya kaum 
dhuafa yang ada di Kota Salati-
ga, salah satunya dengan mem-
bagikan paket sembako dan 
masker.

Jumat (07/08/2020) dipimpin 
langsung AKP Yuli Anggraini 
SH MSi bersama Anggotanya 
menyusuri sepanjang jalan Jen-
dral Sudirman Kota Salatiga un-
tuk memberikan bantuan sem-
bako bagi kaum dhuafa yang 
ditemui dari hasil Jumat Berkah 
Akhirat yang telah dikumpulkan 
dari anggotanya.

AKP Yuli Anggraini SH 
MSi menyampaikan bahwa 
kegiatan ini merupakan wujud 

kepedulian seluruh jajarannya 
melalui program Jumat Berk-
ah Akherat yang di dapat dari 
infak anggota setiap hari Ju-
mat, kemudian dari hasil infaq 
tersebut dibelikan berbagai 
macam kebutuhan pokok, kami 
bertekad untuk membantu mas-
yarakat Kota Salatiga yang 
membutuhkan, ditengah pan-
demi Covid-19 saat ini, selain 
itu hal ini juga dalam rangka 
berakhirnya Operasi Patuh Can-
di-2020 yang terlaksana lancar 
dan aman, berharap masyarakat 
tetap disiplin dalam berlalu lin-
tas dan disiplin dengan adaptasi 
kebiasaan baru, jelasnya.

Hal ini juga sebagai wujud 
rasa syukur atas karunia Allah 
SWT bagi seluruh Anggota Sat-
lantas Polres Salatiga khususnya, 
sehingga bisa berbagai bersama 
dengan mereka yang membutuh-
kan atau terdampak Covid-19, 

Akhiri Operasi Patuh Candi-2020, Satlantas 
Polres Salatiga Bagikan Paket Sembako bagi Duafa

Satlantas Polres Salatiga bagikan bantuan masker bagi kaum 
dhuafa di sepanjang jalan Jendral Sudirman.

tambah AKP Yuli Anggraini SH 
MSi.

Kapolres Salatiga AKBP Rah-
mad Hidayat, S.S. menyatakan 
bahwa program positif dalam 
rangka meningkatkan citra polri 
kepada masyarakat perlu diting-
katkan oleh setiap anggota, seper-
ti Program Jumat Berkah Akherat 

yang di galakkan oleh Satlantas 
Polres Salatiga perlu di contoh 
oleh fungsi yang lain di Satu-
an Polres Salatiga agar tercipta 
kedekatan dengan masyarakat, 
sekaligus wujud kepedulian Polri 
kepada masyarakat ditengah pan-
demi Covid-19, jelas Kapolres. 
(Agus Purnomo) 

Forkopimda Kota Salatiga 
Bersama Ratusan Anggotanya Gowes Bersama

Salatiga, SMN - Jumat 
07/08/2020, Jajaran Forkopim-
da Kota Salatiga, Walikota Yuli-
yanto SE MM, Kapolres AKBP 
Rahmad Hidayat SS, Dandim 
Letkol Loka Jaya Sembada SIP, 
dan Wakil Walikota Nuh Harris 
SS MSi bersama ratusan ang-
gota dari TNI Polri dan ASN 
Pemkot Salatiga, gowes atau 
bersepeda bersama menyusu-
ri sejumlah ruas jalan di Kota 
Salatiga, dimulai dari Halaman 
Kantor Pemerintah Kota Salati-
ga menuju Jalan Osamaliki, 
Jalan Diponegoro dan mampir 
di Kantor Satlantas Salatiga. 

“Selain menyehatkan, gow-
es bersama ini bentuk sinergi-
tas kemitraan antara TNI Polri 
dengan Aparatur Sipil Negara 
yang terbina sangat baik di Kota 
Salatiga,” ucap Yuliyanto SE 
MM.

Pada saat istirahat sejenak 
di Kantor Satlantas, Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hi-
dayat SS yang didampingi Ka-
sat Lantas AKP Yuli Anggraini 
SH MSi, mengajak rombongan 
untuk sekedar melihat perkem-
bangan di Kantor Satlantas yang 

merupakan bangunan bersejarah 
peninggalan Kolonial Belanda 
yang senantiasa dijaga dan dile-
starikan, saat ini sedang dalam 
proses mempercantik lingkun-
gan Kantor dan sekitarnya agar 
nantinya bisa dimanfaatkan oleh 
masyarakat bisa untuk berswa-
foto dan kegiatan lainnya, hara-
pannya masyarakat lebih nya-
man saat menunggu pelayanan 
di Satlantas Polres Salatiga, 
jelas Kapolres.

Ditemui seusai kegiatan, 
Kapolres Salatiga mengatakan 
sepeda santai (gowes) yang 
dilaksanakan ini untuk mem-

pererat dan memperkokoh ke-
bersamaan dan guyub antara 
TNI Polri dan ASN khususnya 
maupun dengan masyarakat, 
disamping itu, sebagai sarana 
memasyarakatkan olahraga dan 
mengolahragakan masyarakat 
khususnya olahraga sepeda, 
sekaligus sarana refreshing 
guna membangun semangat 
baru ditengah-tengah rutinitas 
tugas dan kegiatan yang cuk-
up kompleks ditengah pandemi 
covid-19 saat ini, tutup AKBP 
Rahmad Hidayat SS. (Agus 
Purnomo) 

Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat SS bersma Kasat 
Lantas AKP Yuli Anggraini SH MSi saat foto bersama di Kantor 

Satlantas.

Cegah Karhutla, Polsek Bawang Bersama Koramil 
dan Perhutani Intensifkan Patroli Terpadu

Batang, SMN - Kepolisian 
Sektor Bawang Polres Batang 
Polda Jawa Tengah bersama 
Koramil Bawang, Perhutani 
Bawang mengintensifkan pa-
troli terpadu di kawasan hutan 

di wilayah Desa Deles Kec. 
Bawang Kab. Batang sebagai 
upaya pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan (Karhutla).

Kapolsek Bawang Polres 
Batang AKP Muharom menga-

takan, maksud kegiatan patroli 
terpadu pencegahan kebakaran 
hutan dan lahan adalah men-
sinergikan para pihak untuk 
melakukan pemantauan di ting-
kat tapak terutama di desa-desa 
rawan karhutla. 

"Tujuannya adalah melaku-
kan deteksi dini pada areal rawan 
kebakaran, melakukan sosialisa-
si pencegahan, serta mewujud-
kan kehadiran unsur pemerintah 
di tingkat tapak," jelas Kapolsek 
Bawang AKP Muharom, pada 
Rabu (5/8/2020).

Selain berpatroli, Petugas 
juga menyampaikan pesan dan 
ajakan untuk mencegah keba-
karan hutan dan lahan.

"Kita sampaikan pada warga 
melalui aksi anjangsana ke ru-

mah-rumah, kebun dan ladang, 
tempat berkumpul, bahkan 
kepada masyarakat desa yang 
mereka temui di rute patroli," 
katanya.

Menurut Kapolsek, menjaga 
kelestarian hutan adalah tugas 
bersama. Peran semua elemen 
masyarakat dibutuhkan.

"Mari bersinergi cegah keba-
karan dan kerusakan lahan serta 
menjaga kelestarian alam bersa-
ma. Oleh karena itu, kami minta 
warga disekitar kawasan hutan 
untuk selalu berkoordinasi dan 
komunikasi," ajaknya.

Nampak ikut dalam patroli, 
MPA (Masyarakat Peduli Api) 
dan MMP (Masyarakat Mitra 
Polhut). (S Anto Saputro)Polsek Bawang Bersama Koramil dan Perhutani lakukan patroli 

terpadu di kawasan hutan Desa Deles, Batang.

Karya Bakti Mandiri Kodim Batang,
 Jaga Budaya Gotong Royong Bangun Desa 

Batang, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Batang berkolabora-
si dengan Kodim 0736/Batang 
untuk membangun daerah den-
gan menggelar Karya Bakti 
Mandiri (KBM) TA. 2020 " Ber-
sama Rakyat Membangun Desa, 
secara resmi dibuka ditandai 
dengan ''Acara Slametan'' oleh 
Bupati diwakili Kadispermades 
Agung Wisnu Barata di dukuh 
Rowo Adi, Desa Pejambon, Ke-
camatan Warungasem, Kabupat-
en Batang, Jumat (07/08/20).

Karya Bakti Mandiri TA. 
2020 dengan sasaran pemba-
ngunan Makadam jalan yang 
menghubungkan antara dukuh 
Rowo Adi lor dan dukuh Rowo 
Adi Kidul sepanjang 500 meter 
dengan lebar 3 meter. Meski-
pun sudah memasuki masa New 
Normal namun kegiatan ini tetap 
mengikuti protokol kesehatan, 
seluruh peserta yang ada di lo-
kasi wajib memakai masker.

Kepala Desa Pejambon 
Bapak Sofyan mengucapkan, 
“Selamat datang dan banyak 
terimakasih kepada instansi ter-
kait yang telah hadir dalam ke-
giatan Karya Bhakti Mandiri di 
Desa Pejambon, semoga dapat 

berjalan dengan lancar, dima-
na warga kami bersama-sama 
Bapak bapak TNI akan selalu 
bersinergi, bergotong-royong 
dalam pembangunan jalan pen-
ghubung antar desa sekaligus 
antar kecamatan sampai ram-
pung, semoga nantinya jalan 
penghubung banyak bermanfaat 
bagi masyarakat,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut 
Kadispermades Batang Agung 
Wisnu Barata menyampaikan, 
“Bahwa kegitan gotong royong 
harus tetap dijaga dan dilestari-
kan, saya juga ucapkan terimak-
asih kepada warga masyarakat 
yang telah mengikhlaskan tena-
ga maupun waktunya untuk 
ikut bergotong-royong dalam 
pembuatan jalan yang meng-
hubngkan dua pedukuhan. Mu-
dah-mudahan dengan adanya 
jalan penghubung ini nantinya 
banyak bermanfaat bagi mas-
yarakat Desa Pejambon khusus-
nya,” katanya.

“Tentara dari rakyat oleh 
rakyat dan untuk rakyat seh-
ingga terjun langsung kemas-
yarakat dalam program Karya 
Bhakti Kodim Batang, bersama 
sama Rakyat Bangun Desa dan 

memajukan Desa,”tutur Agung.
Selanjutnya Dandim 0736/

Batang melalui Pasiter Kapten 
Inf. Winarno menambahkan, 
“Saya berharap di dalam kolab-
orasi ini agar selalu sengkuyung 
dalam kegiatan apapun, Sinergi-
tas antar muspika tetap terjaga, 
sehingga warga masyarakat 
akan tetap semangat dalam 
mendukung setiap kegiatan dan 
program yang dilaksankan oleh 
muspika,” tambahnya.

“Lestarikan Budaya bang-
sa indonesia “Budaya Gotong 
Royong” Kodim Batang siap 
bersinergi dengan Pemerintah 
Daerah dan seluruh komponen 

masyarakat lainnya untuk ikut 
memajukan Desa,” pungkas 
Kapten Inf. Winarno.

Turut hadir pada kegiatan 
Kadispermades Batang Agung 
Wisnu Barata MM, S.I.Pol, Dan-
dim 0736/Batang yang di waki-
li Pasiter Kapten Inf. Winarno 
beserta anggota, Camat Warun-
gasem Wilopo beserta staf, Dan-
ramil 11/Warungasem kapten 
Gunawan beserta Seluruh 
anggota Koramil, Kapolsek 
Warungasem Iptu Ahmad Aris 
didampingi Babinkamtimas, 
Kepala Desa Pejambon beserta 
perangkat desa. (S Anto Sapu-
tro)

Pemotongan nasi tumpeng.

Kesan Pertama Dandim Batang, Meminta Anggotanya agar Selalu 
Jaga Kesehatan Rajin Berolahraga dan Pola Makan yang Sehat 

Batang, SMN - Sambut dan 
Lepas Komandan Kodim (Dan-
dim) 0736/Batang dari Letkol 
Kav. Henry RJ Napitupulu ke-
pada Letkol Inf. Dwison Evi-
anto dilaksanakan di Makodim, 
Selasa (04/08/20), lepas dan 
sambut dibalut dengan suasana 
yang hangat dan kekeluargaan 
diikuti oleh para Perwira Staf, 
Para Danramil, seluruh anggo-

ta jajaran Kodim serta seluruh 
persit cabang XXIV Kodim 
Batang, pada pelaksanaannya 
tetap mengikuti protokol kese-
hatan. 

Letkol Kav. Napitupulu 
mengutarakan, “Banyak keluh 
kesah dan hambatan, dengan 
kita kompak, kegiatan dapat 
kita laksanakan dengan semak-
simal mungkin hingga kegia-

tan sukses, seperti pelaksanaan 
TMMD dan lain lain sehingga 
kita bisa merubah sejarah, naik 
levelnya menjadi lebih baik dari 
kodim lainnya,” tuturnya.

“Saya selaku manusia biasa 
tentunya banyak kekurangan, 
jika ada ucapan atau kata kata 
yang kurang berkenan, secara 
pribadi kami mohon dimaafkan. 
yang baik dipertahankan yang 
jelek ditinggalkan. Kedepannya 
saya serahkan tugas dan tang-
gung jawabnya kepada Letkol 
Inf. Dwison untuk memimpin,” 
ucap Letkol Kav. Henry.

Ia juga mendoakan semoga 
Kodim Batang semakin sukses 
dan bisa memberikan sesuatu 
yang terbaik untuk masyarakat 
Batang.

“Kami mohon pamit, saya 
minta agar jaga komunikasi 
dengan baik,” pinta Letkol Kav. 

Henry.
Sementara Dandim baru Let-

kol Inf. Dwison menyampaikan, 
“Saya yakin Kodim Batang nan-
ti akan maju. Mari kita bangun 
satuan ini supaya menjadi lebih 
baik. Tetap semangat, bekerja 
yang baik, berkarya yang baik 
tetap sehat, tidak ada pelangga-
ran sampai kita purna,” katanya.

“Saya senang dengan olah 
raga, fitnes dan lain lain, selain 
itu pola makan kita juga ha-
rus dijaga sehingga badan kita 
selalu sehat. Saya minta agar 
seluruh anggota kodim Batang 
agar selalu menjaga kesehatan 
dengan cara rajin berolahraga 
dan menjaga pola makan. Se-
hingga prajurit kodim Batang 
kedepan dapat menjalankan 
tugas dengan baik,” pungkas 
Letkol Inf. Dwison. (S Anto Sa-
putro)

Pisah sambut Dandim 0736/Batang.

Penghormatan Terakhir kepada 
Almarhum Peltu Kirsan

Batang, SMN - Danramil 12/
Tulis Kapten Inf. Supirno beser-
ta Anggota Koramil menghadiri 
pemakaman eks anggota Kodim 
0736/Batang, Almarhum Peltu 
(Purna) Kirsan, meninggaln-
ya Peltu Kirsan karena sakit. 
Jenazah dimakamkan di TPU 
Desa Beji Kecamatan Tulis, Ka-

bupaten Batang, Jumat (7/8/20).
Kapten Inf Supirno menga-

takan, “Almarhum merupakan 
eks anggota Kodim Batang 
meninggal pada hari Kamis 
malam tanggal 6 Agustus 2020 
pukul 20.30 Wib di rumah duka 
karena sakit diabetes. Almar-
hum semasa hidupnya adalah 

seorang prajurit yang sudah 
mengabdikan diri untuk bangsa 
dan negara,” ungkapnya.

Danramil bersama jaja-
ran khususnya Keluarga besar 
Kodim0736/Batang mengu-
capkan bela sungkawa yang 
sedalam-dalamnya dan men-
yampaikan bahwa kedatangan 
kami merupakan perwujudan 
dari penghormatan terakhir Al-
marhum Peltu Kirsan atas ja-
sa-jasa beliau selama bertugas.

“Ucapan terimakasih kepa-
da seluruh instansi terkait serta 
lapisan masyarakat sehingga 
prosesi pemakaman berjalan 
lancar, semoga arwah Almar-
hum di ampuni dosa-dosanya 
serta mendapatkan tempat yang 
terbaik disisi Allah SWT, dan 
keluarga yang di tinggalkan 
diberi ketabahan,” pungkasnya. 
(S Anto Saputro)

Prosesi pemakaman Almarhum Peltu Kirsan.

Polres Batang Ungkap 
9 Tindak Pidana Narkotika

Batang, SMN - Satuan 
Reserse Narkoba (Satresnarkoba) 
Kepolisian Resor (Polres) Batang 
dalam kurun waktu sebulan ber-
hasil mengungkap jaringan pere-
daran narkoba di wilayah hukum 
Polres Batang.

“Selama periode akhir Juni 
hingga awal Agustus ini, jajaran 
Satresnarkoba telah berhasil me-
ngungkap 9 kasus peredaran dan 
penyalahgunaan narkotika. Dari 
9 kasus tersebut berhasil men-
gamankan 12 tersangka,” ujar 
Kapolres Batang, AKBP Abdul 
Waras saat menggelar konferensi 
pers di Mapolres setempat, Sela-
sa (4/8/2020).

Rinciannya, 9 tersangka tin-
dak pidana narkotika dan 3 ka-
sus tindak pidana UU kesehatan. 
Para tersangka ini diamankan di 
sejumlah wilayah di Kabupaten 
Batang.

Selain mengamankan para 
pelaku, petugas juga berhasil 
menyita sejumlah barang bukti. 
Diantaranya Sabu 46,72 gram, 
ekstasi 4 1/3 butir, ganja 1,013 
kilogram dan 2.755 butir obat 
atau pil.

Kapolres mengungkapkan sta-
tus para tersangka bervariasi mu-

lai dari pemakai hingga pengedar.
"Untuk kasus yang paling 

besar di Polres Batang adalah 
sabu seberat 46 gram, 9 tersang-
ka akan dijerat dengan undang 
undang tentang narkotika, dan 3 
orang dijerat dengan undang un-
dang kesehatan," pungkasnya. (S 
Anto Saputro)

Konferensi pers ungkap kasus Narkoba, di Mapolres setempat, 
Selasa (4/8/2020).

Polres Batang Bekerja Sama dengan 
Kodim 0736 Batang dan Pemkab Melaksanakan 

Bakti Sosial

Batang, SMN - Diten-
gah pandemi covid-19, Polres 
Batang bersama Kodim 0736/
Batang dan Pemkab Batang 
kembali melaksanakan Bakti 
Sosial dengan membagikan 200 
nasi kotak hasil dari kegiatan 
Dapur Umum pada warga ku-
rang mampu yang terdampak 
Covid-19, Kamis (6/8/2020).

Ratusan nasi kotak dibagikan 
petugas pada para warga ku-
rang mampu, yaitu para tukang 
becak, tukang parkir, pedagang 
kecilan dan warga lainya yang 
dirasa membutuhkan bantuan 
selama pandemi covid-19 ini.

Nampak Ikut dalam kegiatan 
pembagian nasi kotak tersebut, 
Kapolsek Batang Kota Polres 

Batang AKP Sukamto bersa-
ma anggota dan Danramil 10 
Batang Kapten Inf. Bardi bersa-
ma anggota.

"Ini merupakan bentuk 
kepedulian pemerintah daerah 
kabupaten Batang bersamaTNI/
Polri untuk membantu merin-
gankan beban masyarakat diten-
gah pandemi covid-19," kata 
Kapolsek Batang Kota AKP 
Sukamto.

Ia menambahkan bahwa 
kegiatan tersebut rutin dilak-
sanakan seminggu sekali setiap 
hari Kamis oleh Tiga Pilar di 
Kabupaten Batang.

"Dengan kegiatan ini semoga 
dapat bermanfaat serta memba-
wa berkah," ujarnya. (S Anto 
Saputro)

Pembagian nasi kotak pada warga yang membutuhkan, akibat 
dari dampak Covid-19.
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Barang Sitaan Rokok hingga Vape 

Senilai Rp11,3 M Dimusnahkan

Jakarta, SMN - Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Kantor 
Wilayah Sumatera Bagian Barat 
memusnahkan barang sitaan 
milik negara (BMN) berupa mi-
numan, rokok, dan liquid vape 
ilegal senilai Rp11,3 miliar.

"Barang ilegal berupa minu-
man mengandung etil alkohol 
dan rokok ilegal yang kami mus-
nahkan ini tidak ada pita cukai," 

kata Kepala Kantor Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai Wilayah 
Sumatera Bagian Barat, Yusma-
riza, di Bandarlampung, Kamis 
(6/8) seperti dilansir Antara.

Ia menyatakan pemusnahan 
barang-barang tersebut mer-
upakan hasil penindakan peri-
ode Juni 2019 sampai dengan 
Juli 2020. Rinciannya adalah 
10.819.004 batang rokok, 2,55 

liter liquid vape, dan 6.246,74 
liter minuman mengandung etil 
alkohol (MMEA).

"Dari total Rp11,3 miliar 
BMN ini, potensi kerugian neg-
ara mencapai Rp10 miliar," ka-
tanya lagi.

Yusmariza mengatakan se-
lain menyebabkan kerugian 
dengan nilai material tersebut, 
barang-barang ilegal ini dapat 

  Ilustrasi rokok elektrik (vape). 

mengganggu pertumbuhan in-
dustri dalam negeri, serta ker-
awanan sosial apabila beredar 
bebas tanpa pengawasan di pas-
ar.

"Kita harapkan dengan adan-
ya penindakan ini tidak ada lagi 
rokok maupun minuman ilegal 
di pasar-pasar," kata Yusmariza.

"Tahun ini ada 4 kasus yang 
sudah proses penyidikan se-
dangkan barang bukti yang 
kami musnahkan ini sudah ink-
rah," imbuhnya.

Ia pun mengajak masyarakat 
dan seluruh aparat pemerintah 
untuk bersama-sama memerangi 
peredaran rokok dan minuman 
ilegal.

"Jadi kita jangan hanya seka-
dar menyelamatkan potensi ker-
ugian negara, namun bagaimana 
melindungi masyarakat dari ba-
rang-barang ilegal karena bisa 
merusak kesehatan, lingkun-
gan, persaingan usaha sehat 
bagaimana bisa bersaing dengan 
orang-orang yang berusaha den-
gan cara-cara ilegal," ujarnya 
pula. (cnn)

Bupati Pasaman Hadiri
 Pemusnahan Narkotika Jenis Ganja Kering

Pasaman, SMN – Bupa-
ti Pasaman turut menghadiri 
Pemusnahan Barang Bukti Nar-
kotika sebanyak 15 paket ganja 
kering di halaman Mapolres 
Pasaman, Kamis (16/08/2020)

Barang bukti Narkotika jenis 
Ganja kering ini hasil tangkapan 
Satresnarkoba Polres Pasaman 
dari dari tangan D (23) dan F 
(20) yang merupakan warga 
Jorong III Sangkir, Kecamatan 
Lubuk Basung sebanyak 15 pa-
ket besar narkotika daun ganja 
kering.

Kapolres Pasaman, AKBP. 
Hendri Yahya dalam sambutan-
nya mengatakan bahwa kedua 
pelaku ditangkap di jalan lintas 
Sumatera Medan – Bukittinggi, 
tepatnya di Jorong IV Sump-
adang, Nagari Padang Menting-
gi, Kecamatan Rao.

Sementara itu Bupati Pasa-
man dalam arahannya menyam-
paikan apresiasi kepada Polres 
Pasaman terkhusus Satresnarko-
ba yang telah menangkap serta 
mengamankan pengedar Narko-
tika jenis ganja.

H. Yusuf Lubis juga men-
gajak Pengadilan Negeri dan 
Kejaksaan untuk memberikan 
hukuman yang seberat beratnya 
pada tersangka Narkoba untuk 
efek jera bagi yang lain.

Tampak hadir Bupati Pasa-
man, Dandim 0305 Pasaman, 
Ketua Pengadilan Negeri, Ka-
jari kabupaten Pasaman, Kepala 
Dinas Kesehatan, Kepala Sat-
pol-PP dan Damkar kabupaten 
Pasaman, jajaran Polres Pasa-
man serta Jurnalis. (mad)

Pasaman H. Yusuf Lubis hadiri pemusnahan barang bukti narkotika di halaman Mapolres Pasa-
man, Kamis (16/08/2020).

Hama Ulat Serang 15 Hektare Padi 
di Mukomuko, Bengkulu

Jakarta, SMN - Sekitar 15 
hektare padi yang berumur se-
bulan di Desa Tirta Mulya, Ka-
bupaten Mukomuko, Provinsi 
Bengkulu, terserang hama ulat 
penggulung daun. 

Belasan hektare padi tersebut 
milik Kelompok Tani Ngupayo 
Desa Tirta Mulya, Kabupaten 
Mukomuko. 

"Kami tidak mengusulkan 
permohonan bantuan insektisida 
dari kelompok ke dinas. Kami 
mengatasinya sendiri secara 
swadaya. Selama ini pun sep-
erti itu," kata Purwanto, salah 
seorang anggota Kelompok Tani 
Ngupoyo Desa Tirta Mulya, 
seperti dikutip Antara, Jumat 

(6/8).
Purwanto mengungkapkan 

serangan hama ulat itu sudah 
terjadi sejak seminggu terakhir.

Kelompok taninya menggu-
nakan pestisida berupa insektisi-
da untuk mengatasi ulat penggu-
lung daun itu.

"Sejak beberapa hari ini kami 
melakukan menyemprotkan 
cairan insektisida ke sejumlah 
tanaman padi yang terserang 
ulat penggulung daun secara 
bertahap," ujarnya.

Ia meyakini serangan hama 
itu tidak akan sampai mem-
buat gagal panen karena yang 
terserang hanya bagian daun 
padi.

Kendati demikian, kata dia, 
serangan ulat penggulung daun 
ini dapat mengganggu pertum-
buhan padi, khususnya bagian 
daun.

Daun padi yang telah 
terserang ulat penggulung daun 
tersebut langsung rusak meski 
segera tumbuh kembali.

Menurut dia, petani di 
wilayah ini tidak terlalu khawa-
tir padi terserang ulat penggu-
lung daun karena penanganann-
ya mudah.

"Petani lebih khawatir apabi-
la tanaman padi terserang hama 
padi atau wereng," katanya. 
(cnn)

Hama ulat penggulung padi menyerang sekitar 15 hektare padi di Kabupaten Mukomuko, Provin-
si Bengkulu, sejak seminggu terakhir. Ilustrasi. 

Perampok yang Diberondong Peluru 
Coba Bobol Toko Milik Keluarga Polisi

Purwakarta, SMN - Ter-
ungkap, mayat berlumuran 
darah di dalam mobil yang di 
berondong peluru adalah salah 
satu kawanan perampok pem-
bobol toko. Aksi perampok 
yang coba membobol toko itu 
terekam CCTV,

Dalam rekaman CCTV yang 
dilihat oleh awak media, upaya 

perampokan itu terjadi pada 6 
Agustus 2020 sekitar pukul 
03.20 WIB. Di rekaman itu ter-
lihat sebuah minibus berwarna 
hitam terparkir di salah satu 
ruko di wilayah Munjuljaya, 
Purwakarta.

Kemudian terlihat ada dua 
pelaku masuk ke area toko den-
gan memotong kunci pagar dan 

mencoba masuk ke dalam toko. 
Namun aksi pelaku itu diketa-
hui oleh pemilik toko Eka Su-
santi.

Mengetahui adanya upa-
ya perampokan, dia langsung 
memberitahukan kepada anak-
nya yang merupakan anggota 
polisi di Polres Purwakarta.

"Jam 3 kurang 10 lah saya 

bangun, di rumah teh melihat 
(dari layar monitor CCTV) ada 
orang mencurigakan mau ma-
suk. Pas bangun dilihatin dulu, 
saya bilangin ke anak saya poli-
si yang lagi enggak dinas (li-
bur), de itu ada orang yang mau 
maling. Anak saya langsung 
nelpon Buser," kata Eka di 
Tokonya di Wilayah Munjul-
jaya, Jumat (07/08/2020).

Setelah itu, lanjut eka, aksi 
yang dilakukan kawanan ram-
pok itu juga kepergok warga 
yang melintas di sekitar lokasi. 
Kawanan rampok itu langsung 
pergi setelah aksinya diketahui 
pemilik toko dan warga.

"Enggak lama dari situ ada 
orang pulang mancing berhenti 
di situ di depan mobil bang-
satnya itu, pas depan mobil itu 
berhenti. Pelaku terus berang-
kat (kabur) di sana udah ada 
yang nyegat (anggota polisi 
yang akan melakukan pengece-
kan) langsung kabur lagi balik 
lagi ke sana ngejar sampai ke 
sana ke tangkapnya di Cikopak 
katanya," ungkap Eka.

Eka tidak mengetahui adan-
ya aksi tembak-menembak 
antara pelaku dengan polisi. 
Ia beserta keluarga langsung 
melakukan pemeriksaan di 
sekitar tokonya.

"Yang di rusak pintu doank 
sedikit, belum ngambil apa-apa 
dia keburu ada orang yang mau 
mancing jadinya keburu ka-
bur," ujarnya. (dtk)

Polisi melakukan olah TKP tempat penemuan mayat penuh luka tembak.

Polsek Kota Polres Batang 
Lakukan Patroli Dialogis 

Batang, SMN - Untuk men-
gantisipasi penyebaran covid-19 
di area pasar induk Batang, Ka-
bupaten Batang, Polsek Batang 
Kota laksanakan patroli dialogis, 
Selasa (04/08/2020).

Pelaksanaan patroli dialo-

gis Polsek Batang Kota Polres 
Batang Polda Jateng Aipda Cas-
roni bersama anggota menyam-
bangi security pasar Batang yang 
sedang berjaga di pintu masuk 
utama pasar induk Batang.

Aipda Casroni memberikan 

imbauan tentang protokol kese-
hatan pencegahan covid-19 pada 
security pasar.

"Agar selalu mengingatkan 
pedagang maupun pengunjung 
pasar yang beraktifitas dipasar 
Batang, untuk menaati protokol 
kesehatan pakailah masker, jaga 
jarak aman dan rajin cuci tan-
gan," ujar Aipda Casroni.

Untuk mendukung upa-
ya pencegahan penyebaran 
covid-19 di area pasar, para 
pedagang maupun pengunjung 
di imbau untuk memasuki bilik 
disinfektan yang ada di pintu 
utama masuk area pasar Batang 
yang disediakan oleh Disper-
indagkop Kabupaten Batang. (S 
Anto Saputro)

Aipda Casroni, saat memberikan imbauan protokol kesehatan.
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Arema Ditinggal Trio Argentina, 

Apa Kata Kapten Persib?

Bandung, SMN - Arema FC 
ditinggal trio asing jelang kem-
balinya Shopee Liga 1 2020. 
Namun, kapten Persib Bandung 
Supardi merasa kekuatan Singo 
Edan takkan berkurang karena 
itu.

Arema harus kehilangan 
pelatih Mario Gomez, asisten 
pelatih fisik Marcos Gonzales 
dan striker Jonathan Bauman 
yang memilih untuk hengkang. 
Ketiga pilar asing ini pergi lan-
taran tak terjadi kesepakatan 
negosiasi ulang kontrak akibat 
pandemi virus Corona dengan 
manajemen Arema.

 Kabar kurang mengenakan 
ini menimpa Arema saat Shopee 
Liga 1 2020 dikabarkan bakal 
kembali digulirkan pada Okto-

ber mendatang. Walau demikian, 
Supardi tetap memandang tim 
yang dijuluki Singo Edan itu 
sebagai tim yang kuat. Ia men-
yakini perginya trio Argentina 
tersebut takkan terlalu mempen-
garuhi kekuatan tim Arema.

"Arema tetap tim kuat, sia-
papun pelatihnya. Ini karena 
pemainnya juga enggak ban-
yak berubah dan pemainnya 
tetap itu, " ucap Supardi di Mes 
Persib, Kota Bandung, Kamis 
(6/8/2020).

"Mungkin, kalau pemain-
nya 50% keluar dan mungkin 
itu pemain-pemain pilar, bisa 
pengaruh ke tim. Itu pandangan 
saya," jelas bek saya 37 tahun 
ini.

Supardi enggan berkomentar 

lebih jauh terkait masalah yang 
menimpa rival Maung Bandung 
itu. Namun, ia menilai posisi 
yang ditinggal Mario Gomes cs 
bakal segera terisi.

 "Mereka sudah lama bersatu 
antar pemain, tetapi tetap harus 
punya nahkoda yang baik. Na-
mun, saya pikir itu tidak terlalu 
besar pengaruhnya," ujar Supar-
di.

"Berpengaruh mungkin iya, 
tapi saya yakin sekelas Arema 
tidak akan susah mencari pela-
tih, tim besar pasti banyak yang 
mau," imbuhnya.

Prestasi Mario Gomez sela-
ma menangani Arema tidak be-
gitu istimewa pada musim 2020. 
Dalam tiga pekan perdana, eks 
Pelatih Persib itu hanya mam-

pu mempersembahkan satu ke-
menangan saat menundukkan 
Tira-Persikabo. 

Sementara pada dua laga si-
sanya, Arema harus menelan 
kekalahan. Mereka kalah dari 
Persib di kandang dan PSIS 
Semarang. Raihan tersebut 
membuat tim kebanggaan Are-
mania itu harus puas mendekam 
di posisi 12 klasemen sementara.

Di samping itu, dari tiga 
pertandingan Arema hanya bisa 
mencetak tiga gol dan kebobolan 
empat gol. Untuk saat ini, skuad 
Arema tetap berlatih di bawah 
penanganan empat asisten pela-
tih Mario Gomez sebelumnya, 
yakni Charis Yulianto, Kun-
coro, Singgih Pitono, dan Felipe 
Americo. (dtk)

Kapten Persib Bandung, Supardi Nasir, menilai kekuatan Arema FC takkan berkurang meski ditinggal tiga pilar asing mereka. 

Bek PSM Makassar Selamat 
dari Ledakan Beirut Lebanon

Jakarta, SMN - Pemain as-
ing PSM Makassar Hussein El 
Dor selamat saat ledakan besar 
di sekitar pelabuhan Beirut, Leb-
anon, Selasa (4/8/2020) waktu 
setempat.

"Hussein mengatakan saat 
terjadi ledakan, dirinya berdeka-
tan dengan lokasi kejadian dan 
berhasil selamat," ujar media 
officer PSM Sulaiman Abdul 
Karim, dilansir Antara.

Ledakan Beirut langsung 
membuat PSM siaga. Begitu 
mendapat informasi dari me-
dia atas kejadian itu, pihaknya 
langsung menghubungi Hussein 
untuk memastikan keadaannya.

Sang pemain sedang pulang 
ke kampung halaman di Leb-
anon karena Shopee Liga 1 
2020 diliburkan karena pandemi 
Covid-19.

"Dia (Hussein) berhasil se-
lamat dari musibah itu. Dia 

mengatakan hanya Tuhan yang 
tahu bagaimana bisa kembali 
ke rumahnya. Hussein berharap 
semua orang mendoakan Beirut, 
khususnya bagi korban mening-
gal dan luka-luka," tutur Sulaim-
an Abdul Karim.

Hingga kini, manajemen 
PSM Makassar terus berkordi-
nasi dengan yang bersangkutan 
termasuk memberikan dukungan 
moral agar tetap kuat dan se-
mangat usai insiden tersebut.

PSM mendatangkan Hussein 
El Dor sebelumnya pada awal 
Shopee Liga 1 2020. Pria kela-
hiran Pantai Gading itu mengisi 
posisi sebagai pemain belakang.

Dia tercatat sudah bermain 
delapan kali tahun ini dan 
menyumbang satu gol.

Presiden Lebanon Michel 
Aoun mengatakan sumber leda-
kan dari 2.750 ton amonium ni-
trat ditimbun selama enam tahun 

di gudang pelabuhan, lokasi ter-
jadinya ledakan amat masif yang 
mengguncang Beirut.

Aoun menyebut penimbu-
nan zat kimia bersifat eksplosif 
tersebut “tidak dapat diterima”, 
karena dilakukan secara seram-
pangan tanpa memperhatikan 
aspek keamanan.

Amonium nitrat adalah sen-
yawa kimia yang biasa digu-
nakan untuk pupuk dan menjadi 
campuran zat dalam konstruksi 
pertambangan.

Presiden meminta kabinet 
pemerintahan menggelar rapat 
darurat terkait ledakan ini pada 
Rabu (5/8/2020), serta menga-
takan status darurat selama dua 
pekan harus segera diumumkan.

Sejauh ini, seratusan orang 
dilaporkan tewas akibat ledakan, 
sementara sekitar 4.000 orang 
lainnya mengalami luka-luka. 
(lp6)

BEK PSM Makassar Hussein El Dor.

Liga 1 Putri Tak Lagi Bergaung, 
Pesepak Bola Putri Ini Bisa Memaklumi

Jakarta, SMN - Riri Julian 
Nella, seorang pesepak bola pu-
tri yang pada Liga 1 Putri 2019 
memperkuat Persikabo, kini 
berharap agar kompetisi sepak 
bola tersebut kembali bergulir. 
Namun, ia juga memaklumi jika 
kompetisi Liga 1 Putri sama 
sekali belum dibahas karena pan-
demi virus corona dan terhentin-
ya kompetisi utama Liga 1 2020 
yang baru berlanjut pada Oktober 
mendatang.

Kalau melihat musim lalu, 
PSSI tak hanya memiliki Liga 1 
dan Liga 2 2019 yang dijalank-

an oleh PT Liga Indonesia Baru. 
Namun, federasi sepak bola Indo-
nesia itu juga menggelar Elite Pro 
Academy Liga 1 dan juga Liga 1 
Putri.

Namun, kondisi pandemi virus 
corona COVID-19 yang mendera 
Indonesia saat ini membuat kom-
petisi-kompetisi sepak bola terse-
but tampak tidak akan terlaksana 
pada musim ini. Bahkan Liga 
1 2020 yang menjadi kompeti-
si utama di negeri ini baru akan 
digelar kembali pada 1 Oktober 
mendatang dan dijawalkan baru 
berakhir pada Februari 2021.

"Kami masih menunggu in-
formasi selanjutnya dan harus 
terus bersabar. Kondisi sekarang 
memang tidak memungkinkan 
adanya sebuah kompetisi den-
gan larangan keramaian dari 
pemerintah," ujar Riri Julian 
Nella kepada Bola.com, Jumat 
(7/8/2020).

Pemain yang pada musim 
terakhir membela Persikabo Pu-
tri itu cukup memahami bahwa 
kompetisi yang diharapkannya 
itu benar-benar sulit untuk diwu-
judkan pada musim ini.

"Jangankan untuk Liga 1 Pu-

tri, kompetisi untuk putra saja 
masih tersendat karena pandemi 
ini. Walau sekarang memang 
sudah memasuki new normal, 
kami harus terbiasa hidup ber-
dampingan dengan pandemi. 
Namun, tnetu harus waspada dan 
mematuhi protokol kesehatan," 
tegasnya.

Setelah Liga 1 Putri berakh-
ir, Riri Julian kemudian sempat 
kembali fokus bermain futsal. 
Pemain yang membawa Persika-
bo Putri menjadi runner-up Liga 
1 Putri 2019 itu juga masuk da-
lam skuat tim sepak bola putri 
Jawa Barat untuk PON di Papua 
pada 2021 nanti.

"Setelah tidak ada kompeti-
si, saya lanjut ke kompetisi liga 
pro futsal wanita karena memang 
saya awalnya adalah atlet futsal. 
Kemudian, Alhamdulillah bisa 
masuk ke dalam skuat sepak 
bola putri Jawa Barat yang akan 
mengikuti PON di Papua," ujarn-
ya.

"Jadi melakukan TC di Band-
ung. Namun, karena kondisi se-
karang juga masih pandemi, jadi 
hanya berlatih mandiri dengan 
program yang sudah diberikan 
oleh pelatih PON Jabar," ujar Riri 
Julian. (bla)

Pemain Persikabo Putri, Riri Julian. 

Pindah ke MU, Jadon Sancho 
Bisa Setara Messi dan Ronaldo

Manchester, SMN - Man-
tan pemain Manchester United 
(MU) Keith Gillespie men-
dukung rencana Setan Merah 
merekrut winger Borussia Dort-
mund Jadon Sancho. Pindah ke 
Old Trafford bisa membuat San-
cho jadi pemain terbaik di dunia.

Sancho memang menjadi 
incaran utama MU untuk bur-
sa transfer musim panas 2020. 
Pemuda 20 tahun itu dibutuhkan 
untuk menggantikan Jesse Ling-
ard yang tampil sangat mengece-
wakan.

Negosiasi untuk mendapa-
tkan Jadon Sancho masih ber-
langsung. MU mengharapkan 
Dortmund memberikan diskon 
di tengah situasi ekonomi su-
lit akibat pandemi virus corona 
Covid-19.

Dalam wawancara dengan 
Awak media, Gillespie menilai 

keputusan MU mengejar Sancho 
sangat tepat. Transfer Sancho ke 
Old Trafford dinilai Gillespie 
menjadi solusi terbaik bagi MU 
dan juga sang pemain.

"Jadon Sancho pemain yang 
fantastis dan masih sangat muda. 
Dia telah tampil sangat baik di 
Dortmund dan benar-benar ingin 
datang ke Premier League," ujar 
Gillespie.

Di mata Gillespie, Sancho ha-
rus segera meninggalkan Dort-
mund dan bergabung dengan 
MU jika ingin menjadi pemain 
terbaik di dunia seperti Cristiano 
Ronaldo dan Lionel Messi.

"Tanpa mengurangi rasa hor-
mat kepada Dortmund, mereka 
adalah klub besar juga, tetapi 
mereka bukan MU. Bergabung 
dengan klub seperti MU akan 
membantu Sancho menjadi su-
perstar dunia," lanjut Gillespie.

"Dengan apa yang dia telah 
dapat lakukan baik di Dortmund 
dan Inggris, semoga saja itu ada-
lah transfer yang mungkin ber-
hasil."

MU sendiri kabarnya sudah 
mencapai kesepakatan personal 
dengan Sancho. Pemuda Inggris 
itu telah menyepakati gaji dan 
durasi kontrak dengan MU.

Setan Merah berharap trans-
fer Sancho akan bisa rampung 
pekan ini alias sebelum Dort-
mund memulai pemusatan lati-
han menghadapi musim depan.

Andai resmi pindah ke MU, 
Sancho akan langsung mendapat 
kehormatan memakai nomor 
punggung keramat 7.

MU yakin Sancho bisa sesuk-
ses David Beckham, Eric Can-
tona hingga Cristiano Ronaldo 
yang pernah memakai nomor 7. 
(dtk)

Jadon Sancho.

Tim Satelit Ducati Ingin Bawa 
Adik Valentino Rossi ke MotoGP 2021

Jakarta, SMN - Tim satelit 
Ducati, Pramac Racing, berminat 
merekrut Luca Marini untuk Mo-
toGP musim depan. Adik Valenti-
no Rossi itu berpeluang masuk an-
dai Francesco Bagnaia ditarik ke 
tim utama Ducati musim depan.

Di MotoGP 2020, Pramac di-
wakili oleh Jack Miller dan Fran-
cesco Bagnaia. Namun musim 
depan, Miller akan membalap ber-
sama tim utama Ducati, menggan-
tikan Danilo Petrucci yang akan 
hijrah ke KTM.

 Nah, slot pebalap di tim utama 
Ducati untuk MotoGP 2021 sejauh 
ini belum terisi sepenuhnya. An-
drea Dovizioso diketahui belum 
sepakat untuk memperpanjang 
kontraknya.

Oleh karena itu, ada kemungk-
inan Ducati akan mempromosikan 
Bagnaia ke tim utama andai kon-
trak Dovizioso tidak lanjut. Kalau 

sudah begitu, posisi pebalap Pra-
mac akan lowong.

Di sinilah potensi Marini ma-
suk. Ia dianggap sudah matang 
untuk naik kelas ke MotoGP.

 "Luca Marini seorang rider 
yang berpengalaman. Dia juga su-
dah menunjukkan dirinya sebagai 
pabalap jagoan, meski performan-
ya masih naik turun," kata Mana-
jer Pramac Racing Francesco Gui-
dotti, seperti dikutip Motorsport 
Total.

"Saya pikir dia juga sudah 
matang untuk berpindah ke 
MotoGP. Enea Bastianini juga 
tampil bagus, tapi dia masih perlu 
mendapat banyak pengalaman di 
Moto2."

 "Marini saat ini terlihat sebagai 
pebalap yang komplet. Tapi mun-
gkin segalanya bisa berubah da-
lam tiga balapan ke depan. Kami 
bisa menunggu karena kami bisa 

menawarkan motor yang menarik 
bagi pebalap rookie ataupun yang 
berpengalaman," jelasnya.

Marini saat ini membalap di 
Moto2 bersama SKY Racing 
Team VR46, tim milik Rossi. Ba-
gnaia diketahui juga berasal dari 
tim tersebut, dan dibawa naik ke 
MotoGP usai menjadi juara dunia 
Moto2 2018.

Manajer Ducati Davide Tar-
dozzi sebelumnya menyebut 
bahwa siapa rekan Miller di tim 
utama Ducati untuk musim depan 
akan ditentukan setelah menyele-
saikan tiga seri MotoGP 2020 di 
bulan Agustus. Peluang Marini ke 
MotoGP musim depan diperkira-
kan baru jelas setelah kepastian 
tersebut.

Selain Marini, Pramac dika-
barkan juga mengincar pebalap 
Moto2 lainnya, Jorge Martin. 
(dtk)Luca Marini sudah naik podium 2 kali dari 3 seri Moto2 2020 sejauh ini.



Edisi 450 / XII / 10 - 16 Agustus 2020 11Rona-rona
Bupati Tulungagung . . .
Sambungan dari hal. 1

Polisi Amankan . . .
Sambungan dari hal. 1

Polisi Tangkap . . .
Sambungan dari hal. 1

Pandemi Corona . . .
Sambungan dari hal. 1

bahwa pembangunan Gedung 
Madrasah yang terletak di 
halaman Masjid Jami Baitus 
Salam Desa Pucungkidul ber-
asal dari Dana Desa serta dana 
bantuan dari warga Desa Pu-
cungkidul. 

Winarto juga menjelaskan 
bahwa tujuan didirikanya ge-
dung Madrasah ini selain un-
tuk  belajar membaca Alqur’an  
juga dalam rangka menambah 
semangat para santri supaya 
giat dalam belajarnya. 

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM dalam 
sambutannya pada acara pere-
smian pemakaian gedung ini 
diantaranya mengucapkan ter-
imakasih kepada Kepala Desa 
beserta lembaganya yang tel-
ah mengalokasikan sebagian 
Dana Desa untuk pemban-

gunan gedung Madrasah mi-
lik desa guna meningkatkan 
pendidikan di bidang agama. 
Ucapan terimakasih juga dis-
ampaikan kepada Ustadz dan 
Ustadzah yang telah mem-
bimbing dan memberikan 
tarbiyah bekal keagamaan 
kepada anak – anak Desa Pu-
cungkidul sehingga memiliki 
bekal iman dan taqwa yang 
berakhlak mulia. “Mudah – 
mudahan dengan adanya tem-
pat belajar ini dapat mewu-
judkan kemaslahatan dan 
kenyamanan dalam menimba 
ilmu bagi masyarakat Desa 
Pucungkidul”,  Ucap Bupati 
Tulungagung. 

Selain itu Bupati Tulun-
gagung juga menyampaikan 
bahwa pembangunan gedung 
Madrasah yang digunakan un-

tuk mendidik generasi penerus 
bangsa di Desa Pucungkidul 
sangatlah tepat. Mengingat 
pada zaman modern ini anak 
– anak banyak terpengaruh 
oleh budaya luar yang mudah 
diakses melalui internet, seh-
ingga penanaman pendidikan 
keagamaan perlu ditingkatkan 
di desa – desa untuk member-
ikan pondasi ilmu keagamaan 
yang kuat. 

Selanjutnya Bupati ber-
harap agar anak – anak dan 
karang taruna di Desa Pucun-
gkidul dapat menyumbang-
kan kemampuannya kepada 
Bangsa dan Negara Indone-
sia di kemudian hari dengan 
diimbangi akhlak dan sopan 
santun dalam bermasyarakat.
(hms/adv/ed)

meskipun berkarat bisa saja 
masih aktif seperti yang kita 

amankan ini,” ujarnya.
Meskipun terlihat karatan 

dan kuno, selama mortir ma-
sih aktif, bisa saja tetap dapat 

meledak dan beresiko timbuln-
ya korban. (ari)

sebut Yemi.
Petugas lalu menggeledah 

kamar rumah IP dan menemu-
kan sabu di bawah tempat tidur. 
Istri IP, kata Yemi, juga diduga 
memprovokasi warga dengan 
mengatakan sabu yang ditemu-
kan dalam kamar IP sengaja 
diselipkan petugas.

Masyarakat kemudian ber-
datangan dan masuk ke dalam 
rumah. Salah satu petugas ham-
pir dipukuli oleh warga.

Petugas BNN kemudian 
membuat laporan ke polisi soal 
peristiwa itu. Setelah melaku-
kan penyelidikan, polisi men-
gamankan IL.

“Ada empat orang yang bu-
ron yakni HS, AH, UD dan R,” 
sebut Yemi.

Masih pada hari yang sama, 
petugas BNN juga sedang 
melakukan penangkapan terha-
dap buronan narkoba berinisial 
S di Desa Regemuk. Saat berada 

di rumah buronan dan melaku-
kan penggeledahan, masyarakat 
menghalangi petugas.

Seorang warga berinisial A 
dan beberapa warga lainnya di-
duga menghalangi petugas saat 
membawa buronan yang telah 
ditangkap. Buronan itu direbut 
paksa oleh masyarakat.

“Merasa terancam, pelapor 
dan rekannya meninggalkan lo-
kasi menuju kendaraannya. Saat 
hendak masuk ke kendaraan, A 

dan rekan-rekannya melakukan 
perusakan dengan melempar 
batu,” ujar Yemi.

Petugas BNN kemudian 
menyelamatkan diri dan mel-
aporkan peristiwa itu ke polisi. 
Setelah dilakukan penyelidikan, 
polisi menangkap A.

“Selain A, ada empat orang 
lagi yang masih buron. Mere-
ka yakni H, N, A dan S,” sebut 
Yemi.(dtk)

jaan, pekerja, dan tempat beker-
ja. “Pekerjaan berubah, tempat 
bekerja berubah dan pekerja 
berubah. Tempat pekerjaan itu 
semula physical proximity dom-
inan. Sekarang nggak dominan 
lagi. Tetapi di pekerjaanya kalau 
dulu itu talenta biasa saja nah 
sekarang talenta menjadi ujung-
nya. Demikian juga pekerjaann-
ya,” ucap Nuh

Menurutnya, apabila ada 
lembaga pers dapat memetakan 
hal tersebut serta mengaitkannya 
dengan kebutuhan masa depan. 
Maka, menurutnya industri pers 
itu dapat menjadi penggerak uta-
ma di bidangnya.

“Nah kalau petanya ini bisa 
kita kuasai, yang seperti apa 
sih yang dibutuhkan di dunia 
pers. Maka LPDS bisa menjadi 
penggerak utama ini loh arah 

dari dunia pers ke depan, para 
jurnalis itu harus A, B, C, D dan 
seterusnya, kalau dulu X, Y, Z. 
Maka dari situ lah saya yakin 
LPDS ada resources yang luar 
biasa untuk sama-sama pikirkan 
ini,” ucap Nuh.

Selain itu, Nuh juga menga-
takan pandemi COVID-19 dapat 
dimaknai secara mendalam guna 
melakukan transformasi digital. 
Pertama, masyarakat diminta 
untuk lebih memikirkan kepent-
ingan bersama dibandingkan 
kepentingan pribadinya di masa 
pandemi ini.

“Justru ini tema besarnya 
adalah kita harus melakukan 
transformasi bagaimana yang 
tadinya saya, saya, aku, aku itu 
menjadi kami, menjadi kita,” 
kata Nuh.

Lebih lanjut Nuh mengatakan 

saat ingin melakukan transfor-
masi digital juga harus diiringi 
dengan adanya penguatan secara 
sosial atau socio cohesiveness. 
Penguatan tersebut dapat dilaku-
kan dengan meningkatkan sikap 
ketersalingan atau mutuality.

“Kalau kita ingin mem-
perkuat socio cohesiveness 
maka prinsip dasarnya adalah 
mutuality ketersalingan, yaitu 
saling memberi, saling meneri-
ma dan saling menghargai. Ka-
lau itu enggak, kita nggak akan 
bisa membangun kekitaan,” 
ucap Nuh.

Pandemi ini, menurut Nuh, 
juga memaksa masyarakat un-
tuk berubah secara pikiran dan 
perilaku. Namun, sambungnya, 
perubahan itu harus tetap sesuai 
dengan nilai-nilai yang ada di 
Indonesia.

“Dari Covid-19 itu kita di-
paksa untuk berubah. Terutama 
mindset kita. Mindset kita harus 
berubah, kedua metodelogi, ke-
tiga perilaku. Tapi tetap dengan 
memperhatikan sistem nilai. 
Sistem nilai ini nggak boleh dib-
uang,” ujar Nuh.

Nuh kemudian mengatakan, 
pers memiliki peran besar di 
masa pandemi ini. Peran terse-
but tak terlepas dari peran edu-
kasi terhadap publik di masa 
pandemi COVID-19.

“Oleh karena itu di masa 
seperti ini pers memiliki peran 
yang sangat luar biasa di masa 
seperti ini, pers memiliki tanta-
ngan persoalan tersendiri yaitu 
mengedukasi publik. Insyaallah 
pers mampu menghantarkan 
kejayaan indonesia khsususnya 
nanti 2045,” tutur Nuh.(dtk)

Akankah Realisasi Penghapusan Permanen 
Retribusi  Terminal C Terlaksana ?

Pasuruan, SMN - Penghen-
tian pemungutan retribusi di 
tiga terminal tipe C Kabupaten 
Pasuruan, bakal diberlakukan 
secara permanen, Langkah ini 
dilakukan untuk mengurangi 
beban berat para sopir angkutan.

Kepala Dishub Kabupaten 
Pasuruan Agus Hari Wibawa 
mengungkapkan, penghentian 
retribusi terhadap sopir angku-
tan di terminal C dijalankan se-
jak Maret 2020. Sejak Covid-19 

mewabah, sopir angkutan yang 
beroperasi di tiga terminal yak-
ni Pasar Bangil, Pasrepan, dan 
Wonorejo, tak lagi dipungut bi-
aya retribusi. Besarnya, senilai 
Rp 1 ribu per kendaraan.

Hingga saat ini, kebijakan itu 
tak dicabut. Bahkan, rencanan-
ya bakal dipermanenkan. “Kami 
belum berencana untuk mencab-
utnya. Kalau memungkinkan, 
malah akan kami permanenk-
an,” ungkap Agus.

Hal ini didasari beberapa per-
timbangan. Salah satunya, untuk 
mengurangi beban sopir angku-
tan. Terlebih di tengah pandemi 
korona seperti sekarang ini. 
Pendapatan mereka semakin an-
jlok lantaran semakin minimnya 
penumpang.

Di samping itu, juga 
pendapatan dari PAD terminal 
tersebut relatif kecil. Setahun, 
hanya Rp 20 juta. Sehingga, 
dinilai tak akan berdampak be-
sar terhadap pendapatan daerah.

“Intinya, untuk mengurangi 
beban sopir angkutan. Apala-
gi, moda transportasi angkutan, 
sekarang tidak lagi menjadi pili-
han utama masyarakat. Banyak 
masyarakat yang memiliki mo-
tor, sehingga kebanyakan bera-
lih ke motor,” Jelasnya.

Sejauh ini, rencana itu ma-
sih dalam pengkajian. Untuk 
kemudian diusulkan ke Bupati 
Pasuruan agar usulan pengha-
pusan retribusi itu benar-benar 
direalisasikan. (Rls/Hdr)

 Kondisi Subterminal di area Pasar Bangil

Polres Pasuruan Berhasil Amankan  83 
Tersangka dalam Operasi Sikat Semeru 2020

Pasuruan, SMN - Kapol-
res Pasuruan AKBP Rofiq Rip-
to Himawan, S.I.K, S.H, M.H. 
Memimpin Konferensi Pers Hasil 
Dari Operasi Sikat Semeru 2020 
Bertempat Di Halaman Mapol-
res Pasuruan Dengan Didampingi 
Wakapolres Pasuruan, Kabag Ops, 
Kasat Reskrim, Kasubag Humas, 
Kasiwas Dan Kasi Propam Polres 
Pasuruan, Konferensi Pers Terse-
but Dilaksanakan Dengan Tetap 
Menerapkan Protokol Kesehatan, 
Jumat (7/8/2020).

“Sasaran Dalam Operasi Sikat 
Semeru Tahun Ini Antara Lain Cu-
ranmor, Curat, Perampasan, Han-
dak, Lahgun Sajam, Lahgun Sen-
pi, Dan Tindak Kejahatan Jalanan 
(Street Crime),” Ucap Kapolres 
Pasuruan.

Dalam Operasi Sikat Semeru 

Tahun 2020 Yang Dilakukan Sejak 
6 Juli Hingga 17 Juli 2020, Polres 
Pasuruan Berhasil Mengungkap 
Kasus Dengan 83 Tersangka, Ter-
diri Dari: 6 (TO) Dan 77 (Non-TO).

Rinciannya, 10 Curas Dengan 
10 Tersangka, 40 Curat Dengan 26 
Tersangka, 101 Curanmor Dengan 
37 Tersangka. Kemudian 3 Lahgun 
Landak Dengan 3 Tersangka, 2 
Lahgun Sajam Dengan 2 Tersang-
ka, 1 Street Crime (Penculikan) 
Dengan 4 Tersangka.

Kapolres Pasuruan “Menga-
takan, Untuk Tindak Kejahatan 
Yang Menonjol, Yakni Curas, Ter-
sangka Menggunakan Golok Guna 
Menakuti Korban Untuk Mengam-
bil Barang Milik Korban.

“Komplotan Pelaku Tindak Ke-
jahatan Tersebut Beraksi Di Jalan 
Dengan Membawa Golok Guna 

Menakut-Nakuti Korban, Setelah 
Itu Komplotan Pelaku Kejahatan 
Mengambil Barang Milik Korban 
Bahkan Ada Juga Uang Memakai 
Bondet,” Jelas Kapolres Pasuruan.

Menurutnya, Seluruh Tersang-
ka Mulai Dari Tindak Kejahatan 
Curas, Curat, Curanmor, Dan 
Penadah Beserta Barang Bukti 
Hasil Kejahatan Saat Ini Telah Dia-
mankan Di Sel Tahanan Mapolres 
Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Menjelas-
kan, Untuk Tindak Kejahatan 
Curas, Pasal Yang Disangkakan 
Yakni Pasal 365 KUHP Dengan 
Ancaman Pidana Penjara Paling 
Lama Sembilan Tahun. Untuk Tin-
dak Kejahatan Curat, Tersangka 
Akan Dikenakan Pasal 363 KUHP 
Dengan Ancaman Pidana Penjara 
Paling Lama 7 Tahun Atau Denda 
Paling Banyak Enam Puluh Juta 
Rupiah.

“Untuk Tindak Kejahatan Cu-
ranmor, Tersangka Akan Dikenai 
Pasal 363 KUHP Dengan An-
caman Pidana Penjara Paling Lama 
7 Tahun. Serta Untuk Penadah, 
Tersangka Akan Dikenai Pasal 480 
KUHP Dengan Ancaman Pidana 
Penjara Paling Lama 4 Tahun Dan 
Pidana Denda Paling Banyak Sem-
bilan Ratus Ribu Rupiah,” Kata 
Kapolres Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Mengimbau 
Kepada Seluruh Masyarakat Agar 
Selalu Berhati-Hati Dan Tidak Se-

gan Melaporkan Kepada Petugas 
Kepolisian Bila Ada Hal-Hal Yang 
Mengganggu Ketertiban Mas-
yarakat Di Mana Pun.

“Mungkin Meminimalkan Diri 
Menjadi Target Yang Menarik 
Kepada Pelaku Kejahatan. Jadi 
Kalau Rumah Ditinggal Ya Titip-
kan Sama Pak RT Pak RW Sama 
Tetangga, Kalau Ngunci Motor 
Depan Rumah Tolong Tambahkan 
Kunci Serep Dan Kunci Ganda 
Kalau Posisinya Mungkin Mau 
Bepergian Malam Hari,” Jelas Ka-
polres Pasuruan.

Kapolres Pasuruan Juga Men-
jelaskan Bahwa, Selain Itu Jangan 
Sendirian, Usahakan Juga Kalau 
Bisa Hindarilah Bepergian Malam 
Hari Kalau Itu Memang Tidak 
Penting.

“Kalaupun Memang Terpak-
sa Harus Keluar, Kalau Memang 
Membutuhkan Pengamanan, Si-
lakan Menghubungi Kepolisian 
Sektor Terdekat, Silakan Meng-
hubungi Anggota Kepolisian Yang 
Dikenal, Kita Akan Memberikan 
Pelayanan. Kemudian Yang Kedua 
Itu Ada Inkapabel Guardian, Jadi 
Tidak Optimalnya Sistem Pen-
gamanan Ini Menjadi Koreksi 
Untuk Aparat Kepolisian Di Pol-
res Pasuruan Memang Kemudian 
Kalau Kita Menggunakan Analisis 
Jumlah Personel Ideal. Karena Ha-
nya 50%,” Tutup Kapolres Pasuru-
an. (Rls/Haidir)

Konferensi Pers Polres Pasuruan

Pelantikan Terakhir oleh Bupati 
Kanang, Dudukkan 37 Pejabat Baru

Ngawi, SMN – Bupati Ngawi, 
Budi Sulistyono, melantik 37 pejabat 
baru setingkat eselon 2 dan eselon 3, 
Selasa (04/08/2020), di halaman de-
pan Pendapa Wedya Graha.

Pelantikan itu sudah atas izin ter-
tulis dari Mendagri. Menurut Bupati, 
izin sudah turun dua minggu lalu, tapi 

karena ada PNS di BKPP yangterjan-
gkit Covid-19, sempat tertunda.

“Karena semua pegawai BKPP 
harus menunggu proses rapid, karan-
tina dan hasil swab. Sudah negat-
if semua baru kita lakukan,” kata 
Kanang, sapaan akrab Bupati Ngawi 
ini.

Pelantikan pejabat di Ngawi, Selasa (03/08/2020)

Puluhan pejabat yang dilan-
tik,tampak memakai face shield dan 
melaksanakan protokoler pencegahan 
Covid-19, secara ketat

Menurut Kanang, ini adalah 
pengisian jabatan terakhir, sebelum 
dia mengakhiri masa tugas. Setelah 
dua periode menjadi Bupati Ngawi, 
Kanang akan purna tugas pada Feb-
ruari 2021 mendatang.

Pengisian jabatan atau mutasi, 
baru dapat dilakukan kembali enam 
bulan setelah pelantikan kepala daer-
ah hasil Pilkada serentak.

Ada tiga jabatan setingkat eselon 
dua yang terisi, yakni Staf Ahli, Sek-
retaris DPRD dan Kepala Dinas Per-
pustakaan dan Arsip.

“Selain harus ada izin Mendagri, 
juga tak bisa dilakukan berdekatan 
dengan pilkada dan sifatnya promosi 
serta mengisi jabatan kosong, bukan 
pergeseran atau mutasi,” jelasnya. 
(ari)

Luncurkan Aplikasi SIMPEL, Bupati Ngawi 
Jadi ‘Guru’ Matematika Dadakan

Ngawi, SMN – Dinas Pen-
didikan Ngawi meluncurkan 
Sistem Informasi Manajemen 
Pembelajaran atau disinhkat 

SIMPEL, Selasa (03/08/2020).
Meskipun kelancaran jarin-

gan dan kemampuan membeli 
kuota internet masih banyak 

jadi keluhan warga Ngawi, 
namun Kepala Dinas Pendi-
dikan Ngawi, M. Taufiq Agus 
Susanto, mengklaim bahwa 
aplikasi ini dapat membantu 
orangtua dan guru dalam me-
monitor sistem pembelajaran 
bagi anak.

“Aplikasinya diunduh, di 
dalamnya ada berbagai pan-
duan termasuk untuk materi 
dan ujian mata pelajaran, 
membuat jadwal belajar bah-
kan monitor untuk guru,” ujar 
Taufiq.

Peluncuran itu ditandai 
pemukulan gong, juga disiar-
kan langsung di youtube dan 
radio pemkab.

Bupati Ngawi, Budi 
Sulistyono alias Kanang, juga 
diberi tugas menjadi “guru” 
dadakan dalam sesi Bupati 
Mengajar.

Kanang mengajar secara 
virtual, membawakan materi 
mata pelajaran matematika un-
tuk jenjang SMP.

Sesekali, Kanang pun 
mengeluarkan motivasi untuk 
para pelajar, terutama agar 
mencintai proses belajar ter-
masuk belajar matematika 
yang disebutnya sebagai pu-
sat segala ilmu. Matematika, 
kerap dianggap sulit dan jadi 
momok bagi siswa.

“Ini pelajaran menarik dan 
penting, sebab orang harus 
mampu menguasai matematika 
sebagai pusat dari ilmu lainn-
ya,” ujar Kanang.

Kanang juga mengisi jam 
mengajarnya dengan membuat 
kuis aritmatika berhadiah tab-
let, bagi siswa yang menjawab 
dengan benar terhadap contoh 
soal.(Iko/ari)

Peluncuran aplikasi SIMPEL.
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Khofifah Indar Parawansa bersama Tito Karnavian Mendagri dan Kepala Daerah di Malang Raya meluncurkan gerakan 26 Juta 
Masker di Jatim di Kabupaten Malang

Gubernur Jatim Launching 
Gerakan 26 Juta Masker Bersama Mendagri

Malang, SMN - Masker 
memiliki efektivitas sampai 
60 persen untuk mencegah 
penularan Covid-19 atau vi-
rus corona. Oleh sebab itu, 
sebagai bentuk kepedulian 
terhadap masyarakat dan 
membiasakan menggunakan 
masker, Menteri Dalam Neg-
eri (Mendagri) RI, Muham-
mad Tito Karnavian bersama 
Gubernur Khofifah meluncur-
kan Gerakan 26 Juta Masker 
yang dimulai di Kab. Malang, 
Kota Malang dan Kota Batu  
dan kabupaten - kota lainnya 
se Jawa Timur pada Jum’at 
(7/8) siang.

Gerakan pembagian mask-
er yang juga berkolaborasi 
dengan Ketua Tim Penggerak 
PKK Nasional Ibu Tri Tito 
Karnavian ini dimulai di Pen-
dopo Kab. Malang dan ber-
lanjut di beberapa titik. Titik 
- titik tersebut diantaranya, 
Kampung Heritage Kauman 
Kab. Malang, Desa Mulyo 
Agung, Kec. Dau, dan Kam-
pung Ekologi Temas Kota 

Batu. 
“Tercatat sampai dengan 

kemarin ada 26 juta mask-
er yang siap untuk dibagikan 
kepada seluruh elemen baik 
warga Jawa Timur maupun 
yang sedang berkunjung ke 
Jawa Timur,” ungkap Guber-
nur Khofifah saat memberikan 
sambutan siang ini. 

26 Juta masker kain ini 
juga merupakan total gabun-
gan dari Kab/Kota seluruh 
Jatim yang masing-masing 
menyiapkan jumlah yang ber-
beda. 

Pemprov Jatim sendiri 
menyiapkan 4,5 juta masker, 
kemudian Kab. Malang dua 
juta masker dan Kota Malang 
dengan 1,5 juta masker. Se-
mentara Kab/Kota lainnya 
menyiapkan masing-masing 
lima ratus ribu masker kain.

Khofifah menuturkan, ke-
giatan bagi-bagi masker ini 
akan dilanjutkan dalam beber-
apa waktu ke depan. Dengan 
harapan masyarakat makin  
sadar dan mawas diri di era 

new normal, ada adaptasi baru 
yang harus dilakukan. Hal ini 
juga merupakan bentuk per-
lindungan bagi masyarakat.

“Dengan menggunakan 
masker kita tidak menularkan 
dan  juga jangan sampai tertu-
lar,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Da-
lam Negeri, Tito Karnavian 
menjelaskan dengan menggu-
nakan masker, kurva penular-
an Covid-19 menurun 50-60 
persen. Penurunan tersebut 
bisa terjadi apabila mas-
yarakat menggunakan masker 
dengan cara yang benar. Oleh 
sebab itu, saat pembagian 
masker kepada masyarakat 
secara gratis, Mantan Kapol-
ri meminta agar masyarakat 
diajarkan juga cara memakai 
masker dengan baik dan be-
nar. “Masker jangan dipakai 
dibawa  hidung atau dibawa 
mulut , tapi digunakan untuk 
menutupi hidung dan mulut,” 
ungkapnya. 

Dijelaskan, penularan 
Covid-19 bisa melalui drop-

let dan aerosol. Penyebaran 
Covid-19 melalui percikan 
droplet terjadi pada saat 
orang batuk, dan bersin yang 
menyembur mengandung 
droplet kemudian ada juga 
aerosol yang bentuknya lebih 
kecil dan tidak jatuh tapi ter-
bang kemana mana. Oleh se-
bab itu, apabila ada kegiatan 
yang diselenggarakan di tem-
pat terbuka saya mendukung 
penuh karena otomatis ter-
dapat sirkulasi udara. Kalau 
ditempat tertutup, aerosol bisa 
berputar putar di tempat terse-
but dan memiliki potensi lebih 
besar, “ ungkapnya. 

Terkait pembagian masker 
secara gratis yang diseleng-
garakan pemerintah daerah, 
Mendagri menghimbau agar 
tidak hanya menggunakan 
dana APBD saja, tapi juga ha-
rus melibatkan pihak swasta. 
Apabila pihak swasta dilibat-
kan, maka upaya dalam penye-
baran masker akan lebih cepat 
dilakukan, sehingga potensi 
angka penurunan Covid-19 

semakin mungkin terjadi. 
“Dengan ikut sertanya mas-
yarakat maka semangat keg-
otong royongan disaat meng-
hadapi Pandemik Covid-19 
terwujud,” tambahnya.

Dalam pembagian masker 
kepada masyarakat, Tito sa-
paan akrab Mendagri meng-
harapkan organisasi lain ikut 
serta didalamnya. Diantaran-
ya Ibu ibu Bhayangkari, Per-

sit, Dharma Wanita, Muslimat 
NU, dan PKK. 

PKK harus  turun sam-
pai ke RT RW,sampai ke ru-
mah-rumah door to door. 

“Oleh karena itu dicari 
kader-kader yang berani, dan 
usianya kira-kira di bawah 50 
tahun . Kemudian kader yang 
diperbantukan yang tidak 
memiliki penyakit komorbid 
atau penyakit bawaan,” pesan 

Menteri Tito.
Turut hadir dalam launch-

ing siang itu, Jajaran Forkop-
imda Jatim, Sekdaprov Jatim 
Heru Tjahjono, Ketua TP 
PKK Jatim Arumi Bachsin 
Emil Dardak, Bupati Malang 
Sanusi, Walikota Malang Su-
tiaji, Walikota Batu Dewanti 
Rumpoko, serta Ka OPD di 
jajaran Pemprov dan Pemkab 
Malang.(*)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Malang Raya

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam peluncuran Gerakan 26 Juta Masker di Malang Raya

Gubernur Jatim Kunjungi Pabrik Mie Indofood
Surabaya, SMN - Guber-

nur Jawa Timur, Khofifah In-
dar Parawansa terus berupaya 
maksimal untuk mendongkrak 
pergerakan ekonomi di Jawa 
Timur. Kali ini Gubernur Jatim 
ini melakukan kunjungan ker-
ja ke PT Indofood CBP Suk-
ses Makmur Tbk di Jl. Raya 
Cangkringmalang Km 32 Desa 
Cangkringmalang Kecamatan 
Beji Kabupaten Pasuruan (5/8) 
sore.

“Memang pada bulan Agus-
tus ini saya akan mencoba 
menemu kenali sektor-sektor 
industri yang bisa memberikan 
daya dukung terhadap perger-
akan ekonomi di Jawa Timur, 
proses pemulihan ekonomi ini 
harus diikuti oleh pergerakan 
dari yang ultra mikro, mikro,  
kecil,  menengah sampai usaha 
besar ,” kata Khofifah usai me-
ngunjungi PT Indofood CBP 
Sukses Makmur Tbk, Rabu 
(5/8).

Hal semacam ini terus di-
upayakan Gubernur Khofifah 
sebagai wujud upaya men-
dorong pemulihan perekono-
mian di Jawa Timur. Setelah 
sebelumnya mengunjungi 
industri perakitan sepeda 
Polygon, Pabrik Olahan hasil 
Ternak Charoen Phokpan In-
donesia, dan Budidaya Coklat 
dan olahannya, dan pada kes-
empatan ini Gubernur Khofifah 
mengunjungi industri makanan 
dan minuman (Mamin) yaitu 
pabrik mie instan PT Indofood 
CBP Sukses Makmur Tbk di 
Beji Kabupaten Pasuruan. 

Gubernur Khofifah men-
gungkapkan bahwa industri 
sektor Mamin menjadi salah 
satu industri yang berkontribu-
si tinggi terhadap perekonomi-
an di Jawa Timur. Oleh karena 

itu, dirinya ingin memastikan 
semuanya tetap berjalan den-
gan baik meskipun dalam 
kondisi pandemi Covid-19 
yang masih belum berakhir. 

“Ini memang menjadi 
kekuatan Jawa Timur, Kita 
ingin memastikan bahwa 
semuanya berjalan dengan 
baik, produktifitasnya terjaga, 
karyawannya terjaga, dan for-
mat Protokol Kesehatan juga 
terjaga,”ungkapnya. 

Orang nomor satu di Jatim 
ini mengharapkan agar semua 
yang sudah dilakukan PT Ind-
ofood sukses makmur dengan 
sistem yang telah terbangun 
serta kontrol yang ketat akan 
mampu memberikan perlind-
ungan terhadap karyawan, 
lingkungan dan produktivitas 
pabrik tersebut.

“Mudah-mudahan antara 
karyawan yang satu dengan 
yang lain bisa saling melind-
ungi diri, dengan teman dan 
lingkungannya sehingga mer-
eka berada pada lingkungan 
yang sehat. Dan saat pandemi 
covid belum selesai seluruh 
produksi bisa berjalan dengan 
baik dan diikuti dengan kedi-
siplinan karyawan yang baik 
pula,” harapnya. 

Gubernur yang pernah men-
jabat sebagai Menteri Sosial ini 
mengapresiasi tersedianya ta-
man sehat di lingkungan pabrik 
mie instan tersebut. Dirinya 
menyebut taman sehat yang 
ada di lingkungan industri atau 
pabrik menjadi bagian penting 
untuk dapat mengantisipasi 
menularnya berbagai virus atau 
penyakit.

“Ada tempat yang menurut 
saya bisa dijadikan Role mod-
el namanya taman sehat, yaitu 
layanan kesehatan open space. 

Ini menurut saya juga menjadi 
bagian penting untuk bisa men-
gantisipasi derajat kesehatan 
karyawan dengan sangat baik,” 
ucapnya. 

Industri di Jawa Timur 
Mendapat Atensi Tinggi un-
tuk  Investasi. 

Pada kesempatan yang sama 
Gubernur Khofifah menyam-
paikan bahwa nilai investasi 
di Jawa Timur mengalami pen-
ingkatan. Dirinya mengatakan 
bahwa pertumbuah investasi di 
Jawa Timur berada di atas ra-
ta-rata pertumbuhan investasi 
nasional.

“Alhamdulillah ada pen-
ingkatan justru year on year 
investasi di Jawa Timur 
dibanding dengan tahun lalu 
yakni 59,2 persen (yoy) . Ka-
lau dibanding dengan pertum-
buhan investasi nasional yang 
naik di kisaran 1,8 persen (yoy) 
maka cukup  jauh di atas ra-
ta-rata pertumbuhan investasi 
nasional,” tukasnya. 

Sebagaimana diketahui 
berdasarkan data rilis resmi  
BKPM RI, pada periode Jan-
uari - Juni 2020 ini, total in-
vestasi (PMA dan PMDN) di 
Jatim senilai 51 Triliun yang 
terdiri dari PMA sebesar Rp. 
12,5 Trilliun dan PMDN sebe-
sar  Rp. 38,4 Trilliun.

Sementara itu Khofifah juga 
menyampaikan bahwa Pasuru-
an menempati posisi tertinggi 
di Jawa Timur untuk investa-
si  Penanaman Modal Dalam 
Negeri (PMDN) dengan nilai 
Rp. 2,6 Trilliun.  Sedangkan 
untuk Penanaman Modal Asing 
(PMA) Pasuruan berada di po-
sisi ke-4 dengan nilai Rp. 3,3 
Trilliun.

“Saya ingin sampaikan 
menurut data yang dirilis 

BKPM  bahwa  pertumbuhan in 
vestasi semester I Januari - Juni 
tahun 2020  ; bahwa  investa-
si PMDN di Pasuruan  saat ini 
tertinggi di  Jawa Timur, yaitu  
senilai Rp. 2,6 Trilliun  dan un-
tuk investasi  PMA  di Pasuru-
an ini nomor empat di Jatim  
dengan nilai Rp. 3,3 Trilliun,” 
katanya. 

Dari dua indikasi di atas, 
Khofifah menyimpulkan bahwa 
para investor masih menaruh 
kepercayaan untuk menanam-
kan modalnya di Jawa Timur 
khususnya di Pasuruan di ten-
gah masa sulit seperti saat ini.

“Artinya bahwa kultur 
Industri di Jawa Timur ini 
mendapatkan atensi untuk in-
vestasi yang cukup bagus baik 
PMDN maupun PMA,” sim-
pulnya.

Oleh sebab itu dirinya me-
minta semua pihak untuk terus 
bersinergi dan terus berupaya 
menangani Covid-19, mence-
gah penyebarannya dengan 
disiplin menjalankan protokol 
kesehatan. Menurutnya semua 
itu dilakukan demi menjaga 
iklim investasi yang sudah cuk-
up baik dan memulihkan pere-
konomian di Jawa Timur.  

“Semuanya harus bersei-
ring, suasana yang kondusif 
harus kita bangun, bagaima-
na kita juga bisa membangun 
good corporate governance dan 
hari ini seluruhnya harus ber-
seiring dengan menjaga pro-
tokol Kesehatan,” pungkasnya. 

Dalam kunjungannya terse-
but Khofifah juga meninjau 
taman sehat yang ada di PT. 
Indofood CBP Sukses Makmur 
Tbk dan secara langsung meli-
hat proses produksi mie instan 
di pabrik tersebut. (*)

Wagub Emil Harap Mahasiswa Jadi Mover 
Kepatuhan Masyarakat Terhadap Prokes

Surabaya, SMN - Wakil Gu-
bernur Jawa Timur Emil Eles-
tianto Dardak meminta kepada 
seluruh mahasiswa agar mereka 
bisa menjadi agen penggerak 
(mover) kepatuhan masyarakat 
terhadap penerapan protokol kes-
ehatan (Prokes). Permintaan itu 
disampaikan agar mereka bisa 
ikut ambil bagian dalam penan-
ganan virus corona (Covid-19) di 
Jawa Timur. 

“Ini ada kesempatan bagi ma-
hasiwa-mahasiswi, karena mere-
ka dianggap sebagai teladan, se-
bagi role model bagi masyarakat 
di wilayahnya masing-masing. 
Harapan kita, pada kesempatan 
ini justru yang menjadi mover 
atau penggerak adalah maha-
siswa yang jadi pelopornya,” ujar 
Wagub Emil Elestianto Dardak 
saat memberikan pembekalan 
Opening Ceremony Community 
Outreach Program (COP) 2020 
secara daring Pelaksanaan KKN 
Mahasiswa Peduli Covid-19 
Universitas Kristen (UK) Petra 
Surabaya dari Gedung Negara 
Grahadi, Jumat (7/8). 

Wakil Gubernur Jatim yang 
akrab disapa Emil Dardak ini 
memberikan pesan penting bahwa 
dalam berkegiatan KKN Maha-
siswa Peduli Covid-19, UK Petra 
harus bisa menjadi agen pengger-
ak kepatuhan masyarakat. Meski-
pun terdapat aparat yang bertugas 
menegakkan aturan, alangkah 
baiknya jika timbul kesadaran da-
lam diri masyarakat untuk patuh 
terhadap masalah Prokes. 

Sebelum melibatkan diri da-
lam penanganan Covid-19 di 
masyarakat, utamanya dalam 
mendukung program kampung 
tangguh atau lingkungan tang-
guh, Emik Dardak menegaskan 

tiga prinsip penting yang perlu 
mendapat perhatian bersama. 
Prinsip tersebut bertujuan untuk 
menyamakan persepsi. 

“Diantaranya keamanan ma-
hasiswa, kepedulian masyarakat, 
dan kontribusi terukur dan se-
laras,” jelasnya. 

Emil Dardak pun mengung-
kapkan, BNPB dan Pemerintah 
tidak meminta para mahasiswa 
untuk melakukan hal-hal yang 
beresiko. Dirinya hanya ingin 
menggugah dan meyakini bah-
wa setetes kepedulian dan setitik 
langkah yang dilakukan dapat 
membawa dampak luar biasa 
ketika menjadi bagian dari con-
certed effort atau kesepakatan 
bersama.

“Maka yang bisa dilakukan 
adalah dengan membangun col-
lective consciousness atau kes-
adaran bersama, yakni dari peran 
adik-adik mahasiawa sekalian. If 
you want to serve Indonesia, ka-
lau adik-adik ingin mengabdi un-
tuk Indonesia atau untuk human-
ity ini adalah saatnya. Karena ini 
adalah jalan yang paling efektif 
untuk mengatasi Covid-19 yaitu 
dengan membangun ketahanan 
masyarakat melalui keteladanan 
para mahasiswa,” jelasnya. 

Wagub Emil kembali mene-
gaskan, bahwa keamanan maha-
siswa menjadi hal penting selama 
program KKN berlangsung. Dir-
inya meminta semua pihak yang 
terlibat harus mengedepankan 
keamanan. 

“Jangan sampai mahasiswa 
beresiko atau terpapar covid-19,” 
pintanya. 

Terkait kepedulian terhadap 
masyarakat, Emil Dardak ber-
harap agar muncul sebuah kes-
adaran diantara mereka. Sehingga 

masyarakat dapat saling mengin-
gatkan, saling memberi masukan, 
dan saling menjaga.  

Sementara soal terukur dan 
selaras, Wagub Emil mengung-
kapkan bahwa hal tersebut dapat 
diwujudkan dengan memaanfaat-
kan platform nasional melalui 
aplikasi Inarisk. Inarisk sendiri 
untuk membantu mengkonsoli-
dasikan data-data yang diperoleh, 
juga untuk sarana informasi bagi 
kontributor dan mahasiswa. 

“Oleh sebab itu, mahasiswa 
diharapakan dapat mengedukasi 
masyarakat dan memberikan in-
formasi kembali yang akurat ke-
pada pemerintah,” terangnya. 

“Kita bisa bergerak sendi-
ri-sendiri tapi tidak akan bisa 
bermanfaat kalau semua gerak 
tanpa koordinasi, inilah sebabnya 
Pak Deputi BNPB ini memang 
menyampaikan tentang Inarisk,” 
imbuhnya. 

Sementara Deputi Bidang 
Pencegahan BNPB Lilik Kur-
niawan mengapresiasi UK. Pe-
tra yang telah ikut ambil bagian 
dalam penanganan Covid-19 
melalui kegiatan KKN interna-
sional. Dirinya menilai, KKN 
ini merupakan bentuk dukungan 
sosial bagi masyarakat dengan 
berkolaborasi dan membuat ino-
vasi terkait pencegahan, pening-
katan ekonomi, dan ketahanan 
pangan bagi masyarakat. 

“Ini menjadi satu apresiasi 
kami, dari BNPB kepada UK Pe-
tra. Saat ini kita perlu untuk ber-
satu padu, berkolaborasi bersa-
ma-sama menghadapi Covid-19. 
Pencegahan menjadi hal utama 
saat ini. Mahasiswa KKN bisa 
menjadi solusi bagi bangsa ini,” 
kata Lilik Kurniawan.(*)


