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Dewan Pers Apresiasi 
Pemerintah yang Beri 

Insentif ke Industri Media

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers menyebut industri me-
dia bakal menerima sejum-
lah insentif dari pemerintah 
di masa pandemi Virus Co-
rona (COVID-19). Insentif 
itu diberikan untuk mengata-
si ancaman penutupan peru-
sahaan pers dan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) para 
pekerjanya akibat pandemi 
tersebut.

“Dewan Pers meyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada pemerintah 
atas perhatian yang tinggi 

terhadap nasib dan keber-
langsungan pers sebagai pi-
lar keempat demokrasi. Se-
bagai bagian dari komponen 
bangsa, pers nasional men-
dukung upaya pemerintah 
dalam menangani pandemi 
COVID-19,” kata Ketua 
Dewan Pers M Nuh dalam 
keterangan tertulis, Minggu 
(26/7/2020).

M Nuh mengatakan hal 
tersebut disampaikan Men-
teri Keuangan Sri Mulyani 
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Tulungagung, SMN - Sab-
tu (25/7) Menyambut pelaksa-
naan adaptasi kebiasaan baru 
terkait pelaksanaan hajatan 
Pemerintah Kabupaten Tulun-
gagung bersama Perkumpulan 
Sound Jenangan Tulungagung 
(PSJTA) dan pekerja sor terop 
di Tulungagung melaksanakan 
simulasi tata cara pelaksanaan 
hajatan di masa transisi New 
Normal yang dilaksanakan di 
UPT Taman Bina Bakat Dan 
Kompetensi Siswa (Balai Bu-

“Dalam simulasi, 

dijelaskan mulai 

dari tata cara parkir, 

masuk, mengisi 

buku tamu, makan, 

hingga berfoto ber-

sama pengantin”

Simulasi Persiapan Adaptasi Kebiasaan 
Baru dalam Kegiatan Hajatan Pernikahan

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM.

Avanza Terjang 3 Motor, 
Warga Dolopo Tewas

Kecelakaan di jalur Cepu-Bojonegoro melibatkan satu mobil 
dan tiga motor, Senin (27/07/2020)

Ngawi, SMN – Kecelakaan 
maut terjadi di ruas jalan Bojo-
negoro-Cepu, tepatnya kilome-
ter 04-05, masuk Desa Ngawi 
Purba, Senin siang pukul 11.00 
WIB, (26/07/2020).

Kecelakaan itu terjadi ketika 
sebuah mobil Toyota Avanza, 
nopol AE 1325 JF yang dikend-
arai Sunarto Rino, 58 thn, warga 
Dusun Dungus, Desa Karangas-
ri, Kecamatan Ngawi, melaju 
dari arah utara.

Sedangkan dari arah ber-
lawanan, melaju tiga sepeda 
motor berurutan yakni sepeda 
motor Supra X 125 No Pol H 
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Hendak Rampok Toko 
Emas di Kukar, 3 Pelajar 

Bersenpi Replika Ditangkap

Polisi tangkap 3 pelajar yang merampok toko emas di Kutai 
Kartanegara

Kaltim, SMN - 3 orang pe-
lajar di Kabupaten Kutai Kar-
tanegara (Kukar), Kalimantan 

Timur, nekat merampok toko 
emas. Ketiganya menggunakan 
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Update Covid-19 Ponorogo di Saat Idul Adha : 10 Positif, 4 Sembuh
Ponorogo, SMN - Di tengah 

perayaan Idul Adha 1441 H, Jumat 
(31/7/2020), kabar memprihatinkan 
kembali disampaikan Bupati Po-
norogo Ipong Muchlissoni. Yaitu 
tentang penambahan jumlah pasien 
positif yang bertambah 10 orang 
tetapi juga ada pasien sembuh se-
banyak 4 orang.

“Hari ini terdapat penamba-
han 10 kasus konfirmasi positif 
covid-19 di Ponorogo. Mereka 
teresbut antara lain adalah 5 orang 
dari Kelurahan Ronowijayan (Ke-
camatan Siman). Mereka adalah 
satu keluarga, yaitu istri dan anak-
anak dari pasien nomor 185. Pasien 
nomor 185 memiliki riwayat beker-
ja di Surabaya dan sering pulang ke 
Ponorogo seminggu sekali. Saat ini 
semua anggota keluarganya yang 
berjumlah 6 orang dinyatakan posi-
tif covid-19. Kita doakan semoga 
seluruh anggota keluarga ini segera 
dinyatakan sembuh,” ungkap Bu-
pati Ipong usai peninjauan proyek 
Pasar Legi.

Pasien berikutnya adalah laki-la-
ki, 32 tahun, warga Desa Kupuk, 
Kecamatan Bungkal; seorang per-
empuan, 40 tahun, warga Kelurahan 
Singosaren, Kecamatan Jenangan; 
dan perempuan, 35 tahun, warga 
Desa Munggung, Kecamatan Pu-
lung. Ketiga pasien ini ditemukan 
dari hasil rapid test secara terpisah 
dan berbeda waktu yang ternyata 
reaktif pada saat screening.

“Setelah dilakukan pemerik-
saan PCR didapatkan hasil positif. 
Saat ini sedang dilakukan tracing 
terhadap kontak erat para pasien 
tersebut. Yang warga Munggung ini 
rapid test saat karena mau berang-
kat bekerja ke Bali,” terang Bupati 
Ipong.

Berikutnya adalah laki-laki, 68 
tahun, warga Kelurahan Jingglong, 
Kecamatan Ponorogo). Sebel-
umnya istrinya dinyatakan positif 
covid-19 di Surabaya. Pasien ini 
merupakan kontak erat istrinya 
karena harus mendampingi istrin-
ya yang saat itu sedang melakukan 

pengobatan kanker di Surabaya. 
Setelah istrinya dinyatakan sembuh 
dan pulang ke Ponorogo, pasien ini 
juga diswab dan ternyata didapa-
tkan hasil positif. Saat ini sedang 
dilakukan tracing terhadap kontak 
erat pasien tersebut.

Selanjutnya, perempuan, 29 
tahun, seorang warga ber-KTP Ja-
karta tapi beberapa hari terakhir 
sedang berada di rumah ibunya di 
Jenangan. Pertengahan bulan Juli 
dia datang dari Jakarta, 3 hari kemu-
dian mengeluh demam dan nyeri 
tenggorokan. Pasien ini kemudian 
berobat ke RS. Petugas langsung 
melakukan pengambilan swab dan 
didapatkan hasil PCR positif. Saat 
ini sedang dilakukan tracing terha-
dap kontak erat selama dia berada di 
rumah ibunya.

“Sementara itu, alhamdulillah 
ada 4 orang pasien dinyatakan sem-
buah. Mereka adalah, pasien nomor 
40 (Ngrayun), nomor 65 (Pulung), 
nomor 114 (Jenangan), dan nomor 
122 (Bungkal),” kata Bupati Ipong.

Bupati Ipong mengingatkan, 
covid-19 ini masih ada. “Hanya 
menunggu kita lengah. Tetaplah 
waspada. Mari saling menjaga, sa-
ling peduli, saling melindungi,” te-
gas Bupati Ipong.

Caranya, kata Bupati Ipong, 
pakai masker, cuci tangan den-
gan sabun dan jaga jarak. Yang 
tidak kalah penting adalah selalu 
meningkatkan imunitas tubuh den-
gan olahraga, gembira dan berpikir 
positif. Terapkan juga extra disiplin 
terhadap protokol kesehatan jika 
terpaksa harus pergi atau pulang 
dari zona merah. Juga selalu berdoa 
dan mendekatkan diri kepada Allah 
SWT.

“Tingkatkan kewaspadaan dan 
monitoring kedatangan warga dari 
zona merah, aktifkan kembali peran 
Satgas covid-19 yang ada di desa/
kelurahan untuk membantu upa-
ya pemutusan rantai penularan di 
lingkungannya,” kata Bupati Ipong 
memberi arahan. (kominfo/adv/sy) Bupati Ipong saat melakukan jumpa pers terkait perkembangan covid-19 di Ponorogo, Jumat 

(31/7/2020), usai meninjau lokasi proyek pembangunan kembali Pasar Legi Ponorogo.

Polres Jakut Periksa 9 Saksi Dugaan 
Penganiayaan oleh Kombes Rachmat

Jakarta, SMN - Polres Ja-
karta Utara masih menyelidiki 
kasus pidana dugaan penga-
niayaan yang dilakukan oleh 
Kombes Rachmat Widodo. 
Polisi telah mengolah tempat 
kejadian perkara (TKP), dan 
memanggil beberapa saksi un-
tuk kelengkapan pemeriksaan.

“Sudah (olah TKP). Terma-
suk kami sudah memeriksa 9 
saksi,” ucap Kapolres Jakarta 
Utara Kombes Budhi Herdi 
Susianto, saat dihubungi, Sab-
tu (1/8/2020).

Budhi belum menjelaskan 
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Sinergitas Pemerintah Desa 
Mojorejo Bersama Masyarakat 

Dalam Mencegah Penyebaran Covid-19 

Blitar, SMN - Dalam menan-
gani penyebaran covid-19 
Pemerintah Desa Mojorejo, 
Kecamatan Wates, Kabupaten 
Blitar telah melakukan berbagai 
upaya, sebagai langkah awal 
yang dilakukan adalah tanggap 
covid-19, sesuai dengan Surat 
Edaran dari Bupati Blitar bahwa 

Pembagian bantuan sosial di kantor Desa Mojorejo

setiap desa harus membentuk 
gugus tugas, yang mana dalam 
gugus tugas tersebut pemerin-
tah desa bekerjasama dengan 
lembaga, lembaga desa, dan 
lembaga kemasyarakatan desa 
untuk saling bahu membahu 
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Pelantikan Pengurus Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indonesia 
Kabupaten Tulungagung Masa 

Bakti Tahun 2019-2023
Tulungagung, SMN 

- Minggu (26/7) Setelah 
tertunda karena adanya 
pandemi covid 19 akhirn-
ya Persatuan Bulutangkis 
Seluruh Indonesia (PBSI) 
Kabupaten Tulungagung 
mampu melaksanakan ke-
giatan Pelantikan Pengu-
rus Persatuan Bulutangkis 
Seluruh Indonesia (PBSI) 
Kabupaten Tulungagung 
Masa Bakti Tahun 2019-
2023 yang dilaksanakan di 
Crown Victoria Hotel Tu-
lungagung. 

Membuka kegiatan pe-
lantikan ini Ketua Umum 

PBSI Jawa Timur oleh 
JOKO PURNAMA, Spd, 
M. Si menyampaikan be-
berapa hal diantaranya ada-
lalah persiapan Tulunga-
gung menghadapi Porprov 
2022. Karena pilar pembi-
naan atlet adanya di tingkat 
kabupatn maka diharapkan 
KONI akan memberian 
dana pembinaan kepada 
PBSI Kabupaten Tulunga-
gung.

Dalam kesempatan 
ini Bupati Tulungagung 
Maryoto Birowo yang men-
yampaikan bahwa Pembi-
naan bulutangkis melalui 

kejuaraan dan latihan yang 
sistematis, meningkatkan 
kualitas pertandingan da-
lam rangka mencari bibit 
dan pengembangan atlet 
pada club serta mencip-
takan terobosan-terobosan 
lain yang diperlukan, se-
hingga akan muncul bib-
it-bibit atlet yang handal 
dan mumpuni di cabang 
olahraga bulutangkis ini. 
Kedepannya diharapkan 
PBSI tetap menjadi alat 
perekat dan pemersatu 
bangsa yang kuat.(hms/
adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs. H. Maryoto Birowo, M.M.

Rapat Tahunan Komisariat PMII STAI Diponegoro Tulungagung
Tulungagung, SMN - 

Minggu(26/7) Sebagai salah 
satu organisasi yang menaun-
gi Mahasiswa IslamPersatuan 
Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) STAI DIPONEGORO 
Tulungagung kembali melak-
sanakan Rapat Tahunan Ko-
misariat PMII STAI Dipone-
goro Tulungagung dan acara 
dilaksanakan di Aula PCNU 
Desa Gedangsewu Kecamatan 
Boyolangu. 

Dalam kesempatan ini Bu-
pati Tulungagung Maryoto 
Birowo menyampaikan hara-
panya kepada segenap kelu-
arga besar Pergerakan Maha-
siswa Islam Indonesia (PMII) 
Komisariat STAI Diponegoro 
Tulungagung untuk bersama 
sama senantiasa memupuk 

rasa persatuan dan kesatuan 
diantara pengurus dan anggota 
Pergerakan Mahasiswa Islam 
Indonesia (PMII) komisariat 
STAI Diponegoro Tulunga-
gung karena dengan jiwa per-
satuan dan kesatuan program 
program organisasi dapat 
dilaksanakan dengan baik 
yang pada akhirnya mampu 
menggerakkan roda organisasi 
dengan baik pula.

Keberadaan suatu organisa-
si merupakan hal yang penting 
dari demokrasi yang merupa-
kan pengejawantahan proses 
keterlibatan masyarakat yang 
lebih besar untuk berpartisipa-
si di segala bidang pada melak-
sanakan berbagai hal yang 
bermanfaat bagi kepentingan 
masyarakat, elemen - elemen 

yang ada dalam masyarakat 
berpeluang besar untuk turut 
mambangun bangsa dan nega-
ra. Oleh karena itu peluang ini 
seharusnya perlu dimanfaatkan 
secara baik oleh semua pihak 
termasuk Pergerakan Maha-
siswa Islam Indonesia (PMII) 
komisariat STAI Diponegoro 
Tulungagung. 

Bupati berharap dengan 
terselenggaranya Rapat Tahu-
nan Komisariat - Rapat Tahu-
nan Anggota Rayon (RTK - 
RTAR) Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) komis-
ariat STAI Diponegoro Tulun-
gagung nantinya benar-benar 
mampu melaksanakan pro-
gram-program dengan baik.
(hms/adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs. H. Maryoto Birowo, M.M. saat berikan sambutan

Bupati Trenggalek Mengajak Para Pelaku Ekonomi Kreatif Memastikan 
Masyarakat Bisa Melihat Suatu Kreatifitas Tersendiri dari Kabupaten Trenggalek

Trenggalek, SMN - Menjadi 
narasumber dalam webinar diskusi 
kreatif bersama dengan jejaring ko-
munitas ekonomi kreatif dari Smart 
Center, Bupati Trenggalek Mo-
chamad Nur Arifin mengajak para 
pelaku ekonomi kreatif memasti-
kan masyarakat bisa melihat suatu 
kreatifitas tersendiri dari Kabupaten 
Trenggalek, Senin (27/7/2020).

Untuk mewujudkan sebuah kota 
kreatif dengan kekhasan yang di-
miliki, Bupati Nur Arifin mengajak 
para pelaku usaha ekonomi kreatif 
dari berbagai bidang untuk berje-
jaring dan terhubung satu sama lain.

“Sehingga membuat Trenggalek 
bisa lebih dilihat, bisa didengar, bisa 
dirasa, bisa diraba, dengan semua 

indera yang kita punya. Kalau itu 
sudah bisa dilakukan maka tujuan 
dari ekonomi kreatif dengan memu-
nculkan suatu kota kreatif rasanya 
itu bisa kita capai bersama-sama,” 
tutur Bupati Nur Arifin.

Selain itu Bupati muda ini juga 
memandang bahwa kreatifitas 
juga memiliki pengaruh terhadap 
ekonomi suatu negara. Bahwa tu-
juan dari ekonomi kreatif guna me-
munculkan suatu kota kreatif akan 
membawa dampak ekonomi yang 
bisa bermuara pada kesejahteraan 
rakyat.

“Intinya kita mengajak teman-
teman untuk melakukan 4C, con-
nect, colaborate, celebrate, dan 
comerce. Artinya apa kita ingin 

Trenggalek kotanya lebih hidup, 
masyarakatnya bisa berinteraksi, 
bisa menunjukkan karya kreatif-
itasnya, juga syukur-syukur bisa 
mendapatkan buah dari hasil kreat-
ifitas itu,” ungkapnya.

“Jadi itu yang kita ingin, jadi 
bagaimana kita konek dulu, jadi 
bagaimana semua orang-orang 
kreatif ini kita ingin kenal satu sama 
lain, habis itu kita bikin projek kreat-
ifitas apa yang kita dorong, kolab-
orasinya seperti apa, kemudian kita 
rayakan bersama-sama dan kemu-
dian harapannya bisa menjadi suatu 
pundi-pundi ekonomi, ada comerce 
ada perdagangan atau transaksi yang 
terjadi,” lanjutnya menambahkan.

Ditambahkan oleh pria yang akr-

ab disapa Cak Ipin ini kondisi pan-
demi seperti ini tidak sepenuhnya 
menghalangi upaya untuk memban-
gun ekonomi kreatif di Trenggalek.

Webinar, bazar umkm yang di-
gelar melalui platform online, dan 
memanfaatkan influencer dise-
but bisa menjadi salah satu solusi 
menumbuhkan ekonomi kreatif di-
masa pandemi.

“Kemudian koridor-koridor 
space kita bikin nanti tetapi tetap 
dengan menerapkan physicsl dis-
tancing, protokol kesehatan,” teran-
gnya.

“Rasanya dengan kreatifitas se-
galanya bisa menjadi mungkin,” te-
gasnya menutup. (kominfo/adv/ed)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin
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KEDIRI RAYA
3Dari Kediri Untuk Indonesia

Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

Cetak Adminduk Mandiri 
dengan Kertas HVS di Rumah

Kediri, SMN - Masyarakat 
di Kabupaten Kediri kini dapat 
mencetak dokumen administrasi 
kependudukan (adminduk) se-
cara mandiri menggunakan ker-
tas HVS, sehingga tidak perlu 
bersusah payah datang ke kantor 
Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil. Program nasional 
ini bertujuan untuk memudah-
kan masyarakat dalam menggu-
nakan adminduk.

Terobosan yang dilakukan 
oleh Dispendukcapil Kabupat-
en Kediri ini sebagai bentuk 
implementasi Permendagri No. 
109 Tahun 2019 tentang for-
mulir dan buku yang digunakan 
adminduk. Terhitung mulai 
tanggal 1 Juli 2020, pencetakan 
dokumen adminduk tidak lagi 
menggunakan blanko security 
printing, melainkan menggu-
nakan kertas HVS 80 gram uku-
ran A4 berwarna putih.

Pencetakan itu berlaku untuk 
semua dokumen adminduk kec-
uali Kartu Identitas Anak (KIA) 
dan KTP elektronik yang masih 
menggunakan bahan yang sama. 
Masyarakat bisa mencetak 
sendiri dokumen adminduk yang 
diperlukan di kantor kecamatan 
atau di rumah, dengan catatan 
sudah melakukan pendaftaran 
terlebih dahulu melalui aplikasi 
Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK) yang 
berbasis website.

Dalam melakukan pendaft-
aran, pemohon wajib meleng-
kapi persyaratan. Kemudian 
setelah berkas lengkap dan 
diverifikasi oleh petugas, pem-
ohon akan mendapatkan do-
kumen dalam bentuk file PDF 
yang bisa dicetak dengan ker-
tas HVS ukuran A4 80 gram. 
Program ini sangat membantu 
masyarakat dalam menggu-

nakan adminduk karena cepat, 
dekat serta tidak menimbulkan 
penumpukan layanan di Dis-
penduk. Kelebihan lainnya tentu 
menjauhkan dari calo, sehingga 
layanan gratis benar-benar bisa 
dirasakan manfaatnya oleh mas-
yarakat.

“Dari 1 Juli 2020 sampai se-
karang tidak ada kendala, tapi 
memang awalnya masyarakat 
kurang sreg dengan kertas yang 
dulunya dinilai lebih bagus, 
menjadi kertas HVS. Tapi itu 
hanya di hari pertama kedua 
saja, selanjutnya masyarakat 
bisa menyesuaikan. Pada prin-
sipnya tidak ada masalah, justru 
memudahkan masyarakat untuk 
bisa mencetak sendiri tanpa ha-
rus ke Dispendukcapil,” terang 
Kepala Dispendukcapil Kab. 
Kediri, Wirawan, SE, M.M.Ak., 
(30/7).

Dispendukcapil menyadari 

apabila hanya mengandalkan 
sumber daya sendiri tidak dapat 
mengcover seluruh kebutuhan 
masyarakat di Kabupaten Kedi-
ri. Oleh karena itu pihaknya 
bekerjasama dengan pemerin-
tah kecamatan dan desa dalam 
memberikan pelayanan kepada 
para pemohon.

Sementara itu untuk me-
matuhi protokol kesehatan di 
masa pandemi Covid-19 ini, 
pelayanan secara online dibatasi 
untuk 200 pemonon dalam se-
hari. Kendati demikian, apabila 
masyarakat membutuhkan ad-
minduk secara mendesak, sep-
erti keperluan untuk megurus 
BPJS kesehatan, mereka bisa 
menempuh jalur offline dengan 
datang langsung ke Dispenduk-
capil Kabupaten Kediri di Jl. Pa-
menang No. 1 Kediri. (Komin-
fo/kan)

Antrian di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bantuan Beras Covid-19 
Sampai Ke Tangan Warga

Kediri, SMN - Penyaluran 
bantuan sosial (bansos) berupa 
beras dari Pemeritah kabupaten 
Kediri telah sampai ke tangan 
warga terdampak Covid-19 di 
Desa Medowo Kecamatan Kan-
dangan. Dengan menerapkan 
protokol kesehatan, para Kelu-
arga Penerima Manfaat (KPM) 
datang ke gedung balai desa un-
tuk menerima bantuan tersebut, 
(28/7/20).

Sebanyak 160 KPM yang 
telah terdaftar berhak mendapa-
tkan bantuan beras ini, dimana 
setiap KPM mendapatkan 10 Kg 
beras. Beras tersebut diserahkan 

langsung oleh Sujarwo Kepala 
Desa Medowo.

“ Di Desa Medowo terdapat 
5 dusun, untuk penyalurann-
ya kami bagi menjadi 2 kloter 
biar warga tidak berjubel. Saya 
ucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
yang telah memberikan bantu-
an beras tersebut. Semoga dapat 
bermanfaat bagi warga Medowo 
di tengah pandemi Covid-19,” 
ucap Sujarwo.

Menurut Kades Sujarwo, 
yang berhak menerima bantuan 
beras ini adalah warga yang be-
lum menerima bantuan lain sep-

erti PKH, bansos dari provinsi 
dan kementerian, BLT, dan lain 
sebagainya.Ucapan syukur dis-
ampaikan oleh salah satu peneri-
ma bantuan yaitu pak Mustaqim 
(60), yang berprofesi sebagai 
petani.

“Saya sangat senang dan ber-
syukur telah mendapatkan ban-
tuan. Beras ini sangat membantu 
karena sebagai petani penghasi-
lan kami sangat menurun. Saya 
ucapkan terima kasih kepada 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
dan semoga pandemi ini segera 
berakhir,” pungkasnya. (Komin-
fo/kan)

Penyaluran bantuan beras covid-19 ke warga

Keluarga Besar Polres Pasuruan 
Melaksanakan Sholat Idul Adha Bersama

Pasuruan, SMN - Pagi ini 
jum’at (31/7 2020) pukul 06.30 
WIB, bertempat di halaman 
lapangan Apel Mapolres Pa-
suruan, berlangsung kegiatan 
Sholat Idul Adha 1441 H Tahun 

2020 yang diikuti -+ 400 anggo-
ta dan keluarga Polres Pasuruan 
dengan penerapan Protokol kes-
ehatan yang ketat.

Nampak dalam kegiatan, Ka-
polres Pasuruan AKBP Rofiq 

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan, S.I.K, S.H, 
M.H. saat Sholat Idul Adha 1441 H Tahun 2020 di halaman 

lapangan Apel Mapolres Pasuruan

Ripto Himawan, S.I.K, S.H, 
M.H.,

Wakapolres Pasuruan Mu-
hammad Harris, S.H, S.I.K, 
M.IK.,

Ketua Bhayangkari Cabang 
Pasuruan beserta Pengurus,

PJU Polres Pasuruan,
Kapolsek jajaran Polres Pa-

suruan,
Sekertaris MUI Kabupaten 

Pasuruan KH. Samsul Ma’arif 
(selaku Khotib) dan

Anggota Polres, Polsek jaja-
ran Polres Pasuruan.

Serta anggota Bhayangkari 
Cabang Pasuruan.

Sebelum Sholat Idul Adha 
1441 H Tahun 2020 dilak-
sanakan, KH. Samsul Ma’arif, 
dalam ceramahnya berpesan, 
Idul Adha mangandung nilai 
keimanan yang sangat kuat. juga 
mengandung unsur Lidership, 
karena mengandung ketaatan 

kepada Alloh SWT yang luar 
biasa melalui wahyu. Dan Virus 
Covid-19 adalah harus kita yak-
ini benar adanya  karena semua 
itu kehendak Alloh.

Walaupun Covid-19 telah 
merusak kesehatan dan tatanan 
ekonomi, tapi Kita harus selalu 
mengikuti

Protokol kesehatan karena 
ini adalah anjuran agama dan 
Jangan lupa mengucap syukur 
alhamdulillah dalam kehidupan, 
serta Jangan lupa perbanyak 
Sedekah karena dapat menolak 
bala bagi kita. Jangan lewat-
kan seharipun untuk berdo’a 
dan membaca Al -qur’an,” Tut-
upnya.

Rangkaian kegiatan Sholat 
Idul Adha 1441 H. Berakhir 
pukul 07.15 WIB. dilanjutkan 
dengan ramah tamah keluarga 
besar korps baju coklat.(Haidir)

Polres Pasuruan Salurkan 
2000 Bungkus Daging Korban

Pasuruan, SMN - Pol-
res Pasuruan Bagikan 2.000 
Bungkus Daging Kurban 
Untuk Warga Masyarakat 
Sekitar Dan Anggotanya, 
Di Hari Raya Idul Adha 
10 Zulhijjah 1441 Hijri-
ah Bertempat Halaman Sat 
Sabhara Polres Pasuruan. 
Jumat (31/7). Pemotongan 
Sapi Korban Tetap Melak-
sanakan Protokol Kesehatan 
Yang Langsung Di Lakukan 
Oleh Jajaran Polres Pasuru-
an.

Kapolres Pasuruan AKBP 
Rofiq Ripto Himawan, 
S.I.K, S.H, M.H. Menga-
takan, Hari Raya Idul Adha 
1441 Hijriah Dalam Suasa-
na Pandemi Covid 19 Polres 
Tapin Melaksanakan Pemo-
tongan Hewan Korban Den-
gan Tetap Mematuhi Pro-
tokol Kesehatan Covid 19.

Keluarga Besar Polres 
Pasuruan Menyerahkan 
Hewan Kurban Berupa 20 
Ekor Sapi Dan 88 Kamb-
ing, Dari 20 Sapi Itu, 8 Sapi 

Di Antaranya Dipotong Di 
Lokasi. Sedangkan 12 Sapi 
Dan 79  Kambing Lainn-
ya Disalurkan Ke Berbagai 
Pondok Pesantren, Panti 
Asuhan, Panitia Masjid.

“Sebanyak 8 (Sembilan) 
Ekor Sapi Dan 9 (Sembilan) 
Ekor Kambing Disembelih 
Pada Hari Raya Idul Adha 
1441 Hijriah, “Ucap Kapol-
res Pasuruan.

Daging Yang Sudah Di-
potong -Potong Bagikan 
Kepada Warga Masyarakat 
Sekitar Dan Anggota Di 
Polres Pasuruan Juga Warga 
Masyarakat Dan Anggota 
Di 17 Mapolsek Diwilayah 
Kab Passuruan.

Semoga Makna Idul 
Adha Ini, Polres Pasuruan 
Bisa Berbagi Dan Mencari 
Berkah Dengan Menyembe-
lih Hewan Korban .

“Semoga Yang Kita 
Korbankan Menjadi Suatu 
Manfaat Dan Keberkahan 
Terutama Di Suasana Pan-
demi Covid 19, Setidaknya 

Masyarakat Mendapatkan 
Ketahanan Makan Dan Pan-
gan Dan Makan, “Harap 
Kapolres Pasuruan.

Ditambahkan Kapolres 
Bahwa Situasi Pandemi 
Covid 19, Dengan Dag-
ing-Daging Yang Bagikan 
Setidaknya Dapat Menja-
dikan Manfaat Dan Berk-
ah Bagi Warga Masyarakat 
Dan Kepolisian Sekaligus 
Menjadikan Imun Dan Gizi 
Yang Baik Untuk Kekuatan 
Seseorang Dalam Mengha-
dapi Situasi Pandemi Covid 
19.

Proses Pemotongan Sapi 
Masih Berlangsung Dan 
Dilanjutkan Usai Shalat Ju-
mat Masih Satu Ekor Sapi 
Yang Belum Disembilh.

Selain Diberikan Kepa-
da Masyarakat Polres Pa-
surtuan Turut Menyalurkan 
Daging Kurban Kepada 
Para Jurnalis Di Kabupaten 
Pasuruan, Yang Tergabung 
Dalam Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI).

Penyerahan Secara Sim-
bolis Diberikan Langsung 
Oleh Kapolres Pasuruan 
AKBP Rofiq Ripto Hi-
mawan, S.I.K, S.H, M.H, 
Kepada Perwakilan Anggo-
ta PWI Serta Turut Hadir 
Beberapa Jurnalis Lainnya

“Semoga Daging Kurban 
Yang Hari Ini, Turut Kita 
Salurkan Untuk Rekan – 
Rekan Jurnalis Di Pasuru-
an, Bisa Bermanfaat  Dan 
Sebagai Sarana Untuk Kita 
Berbagi Pada Perayaan  
Hari Idul Adha,” Tutup Ka-
polres Pasuruan.(Rls)

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan, S.I.K, S.H, 
M.H.

PWI Lampung Timur Qurban Sapi
Sukadana, SMN - Persatuan 

Wartawan Indonesia (PWI) Kabu-
paten Lampung Timur (Lamtim) 
melakukan Qurban Sapi pada Idul 
Adha tahun 2020 ini, Selasa (28/7).

Assalamualaikum warahmatulla-
hi wabarokatuh, diberitahukan kepa-
da teman-teman seluruh anggota PWI 
Lamtim  bahwa hari ini Selasa 28 Juli 
2020 agenda rapat untuk persiapan 
qurban sapi berjenis kelamin laki-laki 
dan hasil rapat bahwa kita qurban atas 
nama lembaga PWI Lamtim di kantor 
PWI Lamtim pada Sabtu 1 Agustus 
2020. Begitulah isi pengumuman di 
group whatsApp internal PWI dari 
pengurus PWI Lamtim.

“Karena hari Jumat pada idul 
adha besok itu waktunya pendek dan 
waktu untuk kita berkumpul dengan 
keluarga. Diharapkan kepada seluruh 

anggota PWI Lamtim dapat hadir di 
hari Sabtu besok sekalian kita halal 
bihal karena ini acara khusus untuk 
47 anggota PWI lamtim. Demikian 
pengumuman ini diberitahukan. Teri-
makasih. Wassalam,” tutup Fendi sa-
paan akrab ketua PWI Lamtim terse-
but di WhatsApp group PWI Lamtim.

Menurut Musannif Effendi 
Yusnida SH MH yang juga Ketua 
Bidang organisasi Club Menembak 
Siger Shooting Club (SSC) PER-
BAKIN Provinsi Lampung itu me-
nuturkan, qurban dimaksudkan untuk 
mendekatkan diri kepada Allah SWT, 
dengan mengerjakan sebagian perin-
tah-Nya. Dalam qurban, dikenal juga 
istilah udlhiyyah yang merupakan 
nama untuk hewan qurban yang dis-
embelih pada hari raya qurban. Selain 
itu, terdapat juga kata tadlhiyyah di-Sapi Qurban

gunakan sebagai makna berqurban 
atau melakukan qurban. 

Ia melanjutkan, Pada Hari Raya 
Idul Adha, diperingati peristiwa qur-
ban dimana Nabi Ibrahim bersedia 
untuk mengorbankan putranya untuk 
Allah SWT. Melihat pengorbanan 
Nabi Ibrahim, Allah kemudian meng-
ganti anaknya dengan seekor domba 
ketika waktu penyembelihan tiba. Da-
lam qurban, binatang yang diperbole-
hkan untuk disembelih adalah hewan 
ternak seperti domba, kambing, sapi, 
dan unta. “Atasnama lembaga PWI 
Lamtim kami melakukan korban 
seekor sapi laki-laki dan atas nama 
pribadi saya mengorbankan seekor 
kambing untuk almarhumah anak 
saya yang pertama Adiba Az-Zahra 
Alesya Effendi Binti Musannif Effen-
di Yusnida,” papar Fendi.(fer)
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Pembukaan Kios Stadion Soepriadi, Upaya Pemkot Blitar Membantu Para Pedagang

Blitar, SMN - Walikota Bli-
tar Drs. Santoso, M.PD secara 
resmi membuka kios sisi sela-
tan Stadion Soepriadi Kota Bli-
tar, selasa (28/07). Dalam acara 
tersebut juga di hadiri oleh Set-
da Kota Blitar Rudi Wijonarko, 
Kepala Dispora Kota Blitar, 
Anggota DPRD Kota Blitar 
serta sejumlah Kepala OPD 
Kota Blitar. Pembukaan Kios 
ditandai dengan pemotongan 
tumpeng serta pemecahan ken-
di oleh Walikota Blitar Santoso 
dan dilanjutkan meninjau kios 
serta menyapa para pedagang.

Walikota Blitar Santoso 
menyampaikan bahwa hari ini 
adalah awal menempati kios 
yang berada di sisi selatan sta-
dion, karena ini sudah lama 
didambakan oleh para peda-
gang terutama eks baratnya LP, 
karena masih ada pertimban-
gan dulu rencananya kios ini 
akan di gunakan dua shif pagi 
dan malam, akhirnya setelah di 
pertimbangkan satu kios hanya 
di tempati satu orang sehingga 

mereka bisa menata barang-ba-
rang dagangannya dan mende-
sain bagaimana bisa menarik, 
begitu selesai berjualan kios 
ditutup pagi tinggal membuka, 
sehingga lebih mempermudah 
bagi para pedagang.

Lebih lanjut Santoso men-
yampaikan bahwa para peda-
gang ini telah betul-betul ber-
jualan di timurnya alun-alun 
Kota Blitar dan sepeserpun ti-
dak dipungut biaya sama sekali, 
karena niat daripada pemerintah 
daerah menyiapkan kios itu un-
tuk membantu para pedagang, 
yang terpenting masing-masing 
sudah menyepakati ketentuan 
yang sudah dituangkan dalam 
MoU ataupun perjanjiannya 
termasuk diantaranya adalah 
tidak boleh diperjualbelikan, 3 
bulan tidak dipakai berdagang 
akan ditarik kembali oleh pe-
merintah kota dan nantinya 
akan diberikan kepada peda-
gang yang betul-betul memer-
lukan.

“ Jadi ini murni untuk mem-

bantu kepada para pedagang 
agar taraf hidupnya lebih baik, 
karena saya lihat ini adalah 
tempat yang sangat strategis 
dibandingkan dengan tempat 
yang lain, makanya kita ber-
harap para pedagang yang telah 
menempati agar memanfaatkan 
sebaik-baiknya sehingga bisa 
menambah nilai ekonomi,”u-
jarnya.

Untuk kios saat ini berjum-
lah 24 kios yang akan ditem-
pati oleh pedagang, sementara 
itu untuk yang di alun-alun 
sebelah timur sudah dibongkar 
dan dibersihkan, hal ini dilaku-
kan dalam rangka penataan 
kota sekaligus akan di bangun 
sebagai ruang publik untuk 
menambah keasrian dari tata 
kota ini, dan untuk tahap beri-
kutnya akan melakukan pena-
taan disisi utara, akan tetapi ini 
juga membutuhkan waktu dan 
juga akan menyempurnakan 
kios yang berada di sebelah 
utara stadion agar lebih bagus 
lagi.(mam/adv/hms) Pembacaan doa sebelum pembukaan kios stadion soepriadi

Kampung Tangguh Upaya Desa 
Kalimanis Memutus Penyebaran Covid-19

Blitar, SMN - Dalam rangka 
mencegah penyebaran covid-19 
yang ada di Desa Kalimanis, 
Kecamatan Doko, Kabupaten 
Blitar, Pemerintah Desa Kali-
manis telah mepersiapkan kam-
pung tangguh, yang mana untuk 

kampung tangguh ini terdiri dari 
beberapa poin yaitu di bidang 
Tangguh Pangan, Tangguh 
Keamanan, Tangguh Keseha-
tan, yang mana untuk kampung 
tangguh yang berada di Desa 
Kalimanis ini sudah dilaunching 

Kepala Desa Kalimanis Mujiono

sejak tanggal 09 Juli 2020 dan 
untuk kampung tangguh ini be-
rada di Dusun Genuk.

Mujiono selaku Kepala Desa 
Kalimanis menyampaikan, bah-
wa selain dengan mendirikan 
kampung tangguh untuk mence-
gah penyebaran covid-19, Pe-
merintah Desa Kalimanis juga 
rutin melakukan Mbende atau 
keliling yang intinya bahwa 
bagaimana caranya menang-
gulangi covid-19 ini dengan 
menyampaikan publikasi kelil-
ing kepada masyarakat tentang 
protokol kesehatan, tidak hanya 
itu saja Pemerintah Desa juga 
rutin melakukan penyemprotan 
cairan disinfektan setiap ming-
gunya ke wilayah rumah-rumah 
warga ataupun ke tempat-tempat 
umum seperti sekolah dan tem-
pat ibadah masjid dan gereja.

Lebih lanjut di sampaikan 
oleh Kepala Desa Kalimanis 
Mujiono bahwa untuk penyalu-
ran bantuan sosial kepada warga 

masyarakat ditengah pandemi 
covid-19 ini berjalan dengan 
lancar bahwa masyarakat san-
gat antusias juga sangat respon 
sekali dengan apa yang sudah di 
laksanakan oleh Pemerintah De-
sa,”terangnya.

Tidak hanya itu saja warga 
masyarakat Desa Kalimanis juga 
dihimbau bahwa dengan new 
normal ini bukan berarti ini su-
dah kehidupan normal kembali, 
tetapi dengan new normal ada-
lah kehidupan baru atau mun-
gkin penyesuaian baru, yang 
mana untuk keluar rumah harus 
selalu menerapkan protokol kes-
ehatan diantaranya adalah sela-
lu memakai masker, jaga jarak, 
selalu mencuci tangan dengan 
menggunakan sabun serta ber-
perilaku hidup bersih dan sehat, 
hal ini dilakukan untuk mence-
gah dan memutus mata rantai 
penyebaran covid-19 agar tidak 
masuk ke wilayah Desa Kali-
manis.(mam)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar Gelar 5 Agenda Sekaligus

Blitar, SMN - DPRD Kabu-
paten Blitar menggelar Rapat 
Paripurna bertempat di Graha 
Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar, Kamis (30/07). Pari-
purna kali ini membahas lima 
agenda sekaligus, yakni agenda 
pertama, Penyampaian Laporan 
Banggar terhadap Hasil Pem-
bahasan Ranperda tentang Per-
tanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD TA. 2019.

Agenda kedua, Penyampaian 
Pendapat Akhir Fraksi terhadap 
Pelaksanaan APBD tahun ang-
garan 2019. Ketiga, Persetujuan 
Hasil Pembahasan Ranperda 
Pertanggungjawaban APBD TA 
2019. Keempat, Penyampaian 
Bupati Blitar atas Rancangan 
KUA-PPAS tahun anggaran 
2021 dan Kelima, Penyampaian 
Bupati Blitar atas Rancangan 
KUPA PPAS-P tahun anggaran 
2020.

Rapat Paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito yang digelar pada 
siang itu, juga dihadiri dihadiri 
Bupati Blitar Rijanto, jajaran 
Forkopimda, Sekda Kabupaten 
Blitar, sejumlah kepala OPD 
Pemkab Blitar dan para undan-
gan lainnya. Acara yang ber-
jalan tertib dan lancar itu, tetap 
dengan memperhatikan protokol 
kesehatan, seperti pengukuran 
suhu tubuh, pengaturan jarak 
tempat duduk dan memakai 

Penyerahan berkas kepada ketua DPRD Kab.Blitar Suwito oleh 
Bupati Blitar Rijanto

masker.
Ketua DPRD Kabupaten 

Blitar menyampaikan bahwa 
agenda kali ini adalah men-
yampaikan laporan Badan 
Anggaran danpengambilan 
keputusan untuk Ranperda Per-
tanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD TA.2019, kemudian juga 
disampaikan Nota dari Bupa-
ti untuk KUA-PPAS-P 2020. 
Meskipun pembahasan Ranper-
da Pertanggungjawaban APBD 
sudah menghasilkan persetu-
juan bersama, namun pihaknya 
juga memberikan sejumlah re-
komendasi dan catatanyang tadi 
sudah disampaikan dalam rapat 
paripurna.

Sementara itu, Bupati Bli-

tar Rijanto mengatakan, dalam 
pelaksanaan APBD tahun ang-
garan 2019 terdapat sejumlah 
poin-poin yang menjadi catatan 
bagi eksekutif. Pihaknya juga 
akan menindaklanjuti rekomen-
dasi dari DPRD sebagai bahan 
evaluasi, untuk dilakukan pem-
benahan berikutnya.

“Rekomendasi maupun 
catatan-catatan itu, tentunya 
sangat kita harapkan. Jadi, ek-
sekutif kalau tidak ada masukan 
dari legislatif, tentunya bekerja 
tidak akan bisa maksimal, tapi 
kalau ada koreksi, justru akan 
memperbaiki dalam menata pe-
merintahan serta melaksanakan 
pembangunan,” pungkasnya.
(mam)

Puluhan Massa Geruduk Kantor 
Dewan, ‘DPRD OKI Disegel’

OKI, SMN – Puluhan massa 
yang tergabungan dari berbagai 
organisasi, forum mahasiswa 
buruh tani dan masyarakat oki 
saat melakukan aksi damai di 
halaman kantor DPRD Kabu-
paten OKI, Senin (27/7/2020) 
siang.

Kedatangan massa ini untuk 
menyuarakan keadilan dan as-

pirasi rakyat Kabupaten OKI, 
mulai dari masalah dalam pen-
anganan Covid-19, hingga ma-
salah pertanian dan agraria. Hal 
ini juga terlihat dari spanduk 
dan selebaran yang dibawa dan 
diungkapkan oleh koordinator 
aksi dalam orasinya.

“Kantor DPRD adalah kan-
tor rakyat, mereka adalah wakil 

Forum mahasiswa buruh tani dan masyarakat OKI, saat 
melakukan aksi di gedung DPRD Kab. OKI

rakyat. Untuk itu kami datang 
kesini untuk menyampaikan 
apa yang dirasakan oleh mas-
yarakat,” ungkap koordinator 
aksi, Andi Leo.

Pantauan di lokasi, massa 
menanti kehadiran dari wakil 
rakyat yang diharapkan bisa me-
nemui mereka. Namun, setelah 
menunggu lebih dari satu jam, 
massa ini tak juga berhasil me-
nemui wakil rakyat yang mer-
eka inginkan, hingga akhirnya 
massa menyegel kantor DPRD 
Kabupaten OKI.

Dengan menggunakan kertas 
karton putih bertulisan ‘DPRD 
OKI disegel’ yang ditempel 
di pintu masuk utama kantor 
dewan, secara simbolis massa 
menyegel kantor DPRD OKI 
tersebut.

Usai menyegel, massa 
bergeser dengan melakukan 
long march.

Informasi yang dihimpun, 
para wakil rakyat di DPRD 
OKI saat ini tengah menjalani 
kegiatan dinas luar. Dan pantau-
an di lokasi, Sekretaris Dewan 
(Sekwan) DPRD OKI, Hilwen, 
mencoba menemui massa aksi. 
Namun massa menolak hing-
ga akhirnya menyegel kantor 
DPRD OKI. (Ludfi)

Pemkab OKI Ajak Dialog Massa Aksi Damai

OKI, SMN – Pemerintah 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir (OKI) mengajak dialog 

mahasiswa dan Forum Mas-
yarakat Buruh  dan Tani OKI 
yang menggelar aksi damai 

di Kantor Bupati OKI, Senin 
(27/7/2020).

Sekda OKI, H. Husin, S. Pd, 
MM mengatakan Pemkab OKI 
siap menerima masukan berdi-
alog serta mendengar masukan 
dari masyarakat untuk kema-
juan Bumi Bende Seguguk.

“Silahkan mau dialog den-
gan pemerintah, dialog dengan 
DPRD itu satu hal yang sudah 
diatur dan dilindungi oleh un-
dang-undang dan akan jadi 
masukan untuk pembangunan” 
ungkap Husin.

Baginya, dialog dan disku-
si bagian dari proses kelahiran 
pemerintah Kabupaten OKI. 
“Bagian-bagian proses dari 
kelahiran pemerintah ini,” kata 
Husin.

Kedatangan massa sekitar 
lima puluhan orang itu untuk 

menyuarakan aspirasi mas-
yarakat OKI terkait masalah 
agraria, infrastruktur dan Ban-
sos Covid-19.

“Kami datang ke sini un-
tuk menyampaikan apa yang 
dirasakan oleh masyarakat,” 
ungkap koordinator aksi, Andi 
Leo.

Sebelumnya massa aksi 
sempat melakukan unjuk rasa 
di DPRD OKI dan melakulan 
longmarch ke kantor Bupati 
OKI.

Setelah diterima oleh Sek-
da OKI dan jajaran di sepakati 
akan dilakukan dialog bersama 
Bupati OKI, H. Iskandar pada 
3 sampai dengan 7 Agustus 
mendatang. Usai menerima 
kesepakatan massa aksi pun 
membubarkan diri dengan ter-
tib.(Ludfi)

Kapolda Jatim : Tanamkan Nilai Nilai Pengorbanan 
dan Keikhlasan Pengabdian Bhayangkara

Surabaya, SMN - Ka-
polda Jatim Irjen Pol DR 
M Fadil Imran MSi beser-
ta Bhayangkari dan Waka-
polda serta seluruh Pejabat 
Utama menggelar sholat 
Idul Adha 1441 H tahun 

2020 di Mesjid Arif Nurul 
Huda Polda Jatim dan kel-
uarga besar Bhayangkara 
Polda Jatim secara Khid-
mat.

Tema kali ini sebagai 
upaya pembinaan Mental 

dan Rohani dalam rang-
ka menanamkan nilai nilai 
Pengorbanan dan Keikh-
lasan Pengabdian Insan 
Bhayangkara yang Bertak-
wa.

Pasca sholat Idul Adha 
1441 H dilanjutkan den-
gan penyembelihan Hewan 
Qurban di Halaman Direk-
torat Tahti Polda Jatim.

Adapun sejumlah sapi 
yang terkumpul dalam 
rangka hari Qurban Idul 
Adha ini, sebanyak 146 
ekor Sapi dan 16 ekor 
Kambing.

Kemudian penerimaan 
dan pendistribusiannya 
akan diberikan ke beberapa 
wilayah di Jawa Timur, 107 
ekor Sapi disalurkan ke 
Ulama Chos, yayasan Pon-
dok Pesantren diseluruh 
wilayah Jawa Timur dan 
untuk 39 ekor Sapi dan 16 
ekor Kambing disalurkan 
ke yayasan, pondok pe-
santren, Mesjid di wilayah 

Kota Surabaya, serya 5 
ekor Sapi disembelih untuk 
disalurkan kepada anggota 
yang berhak dan mitra Pol-
ri.

Harapannya adalah 
menanam kembali nilai-
nilai Pengorbanan dan 
Keikhlasan Pengabdian 
Insan Bhayangkara yang 
Bertakwa, khususnya pada 
masa Pandemi Covid19 
ini, bekerja dengan Ikhlas, 
Cerdas serta Tuntas, untuk 
misi kemanusiaan, dimana 
keselamatan Masyarakat 
adalah Hukum Tertinggi. 
(Bry)

Kapolda, Wakapolda dan Pejabat Utama Polda Jatim
 menggelar Sholat Idul Adha 1441H di Masjid Arif Nurul Huda 

Mapolda Jatim
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Bupati Sampang secara Simbolis Serahkan

Bantuan Hewan Kurban Usai Sholat Idul Adha 1441 H
Sampang, SMN – Bupati 

Sampang H. Slamet Junaidi 
beserta Keluarga gelar sholat 
Idul Adha 1441 H di lapan-
gan wijaya kusama Jum’at 
(31/07) didampingai Waki 
Bupati Sampang H. Abdullah 
Hidayat, Unsur Forkopim-
da, para pejabat lingkungan 
pemerintah Kabupaten Sam-
pang, dan masyarakat sekitar, 
sudah menjadi tradisi bagi 
masyarakat Kabupaten sam-
pang menggelar sholat Idul 
Adha di lapangang wijaya 
kusuma, meskipun di tengah 
pandemi covid 19 pemerin-
tah tetap menggelar sholat 
idul adha dengan protokol 
kesehatan covid 19, Setiap 
masyarakat yang mengikuti 
sholat idul adha di lapangan 
wijaya wajib bermasker, serta 
dilakukan pengecekan suhu 
tubuh dan pemberian sanitiz-

er di setiap pintu masuk.
Usai sholat Idhul Adha 

1441 H Bupati H. Slamet ju-
naidi dan Wakil Bupati Sam-
pang H. Abdullah Hidayat 
menyerahkan bantun sapi 
secara simbolis kepada ketua 
takmir Mesjid Agung Sam-
pang, Nahdatul Ulama Sam-
pang, dan Muhammadiyah 
Kabupaten Sampang, yang 
mendapatkan satu sapi untuk 
di sembelih dan di bagikan 
pada masyarakat sekitar. Se-
banyak 16 ekor sapi dan 10 
ekor kambing disebar kepada 
penyalur hewan kurban yang 
ada di 14 Kecamatan oleh 
pemerintah kabupaten Sam-
pang.

Usai penyerah hewan kur-
ban saat wawancara Bupati 
Sampang H. Slamet Junaidi 
menjelaskan ibadah tetap ha-
rus jalan meski kita di tengah 

pandemi covid 19, dengan 
strandar protokol kesehatan 
covid 19 untuk meminali-
sir penyebaran saat melak-
sanakan ibadah.

”Sholat Idhul Adha tetap 
digelar di mesjid, atau lapa-
ngan secara terbuka bagi sia-
pa saja ini adalah ibadah jadi 

bukan halangan karena ada 
covid 19, yang penting ikuti 
aturan dan anjuran pemerin-
tah serta terapkan protokol 
kesehatan covid 19, baik 
saat menggelar sholat Idul 
Adha dan pembagian daging 
hewan kurban,” ungkapnya. 
(adv/why)

Secara simbolis Bupati dan Wabup serahkan hewan kurban.

Tanjung Selor, SMN – Program 
layanan Dokter Terbang berhasil 
mengulangi kesuksesan Sistem Pe-
layanan Administrasi Kependudukan 
di Wilayah Perbatasan dan Pedalaman 
(Sipelandukilat) milik Dinas Kepen-
dudukan dan Pencacatan Sipil (Dis-
dukcapil) Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) saat terpilih menjadi salah 
satu dari 45 terbaik pada Kompeti-
si Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 
gelaran Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Bi-
rokrasi (Kemenpan-RB) tahun lalu.

Ya, Dokter Terbang menjadi salah 
satu inovasi yang dinilai layak masuk 
sebagai Top 45 Inovasi Pelayanan 
Publik Tahun 2020. Pengumuman Top 
45 Inovasi Pelayanan Publik dan 5 Pe-
menang Outstanding Achievement of 
Public Service Innovation KIPP 2020 
di lingkungan kementerian/lembaga 
dan pemerintah daerah disampaikan 
langsung oleh Deputi Bidang Pe-
layanan Publik Kemen PAN-RB Prof 
Dr Diah Natalisa secara virtual live 
streaming, Senin (27/7).

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto 
Lambrie mengatakan, layanan Dok-
ter Terbang, pada Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik 2020 masuk dalam 
klaster provinsi. Di klaster tersebut, 
selain Dokter Terbang terdapat 6 ino-
vasi lainnya. Yakni, inovasi Melintasi 
Batas Ruang Kelas Bersama milik 
Pemprov DI Yogyakarta, Bunga 
Tanjung (Pemprov DKI Jakarta), 
One Pesantren One Product (OPOP) 
Pesantren Mandiri Umat Sejahtera 
(Pemprov Jawa Barat), Mega Men-
doane Rini (Pemprov Jawa Tengah), 
Klinik BUM Desa (Pemprov Jawa 
Timur), dan Ojol Berlian (Pemprov 
Kalimantan Timur). 

“Alhamdulillah, untuk kali kedua 
inovasi Pemprov Kaltara berhasil ma-
suk dalam Top 45 KIPP. Setelah tahun 
lalu Sipelandukilat, tahun ini Dokter 
Terbang berhasil mengulang sukses 
itu. Untuk itu, saya sampaikan apre-
siasi dan terima kasih kepada inovator 
dan aparatur pelaksana tugas di lapa-
ngan sehingga inovasi ini benar-be-
nar memberikan manfaat besar bagi 
masyarakat Kaltara. Khususnya di 
kawasan perbatasan,” kata Gubernur 
yang didampingi Kepala Biro Organ-

isasi Setprov Kaltara, Abdul Madjid, 
Senin (27/7) sore.

Sebagai informasi, terdapat be-
berapa klaster pada Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik KIPP 2020. Yakni 
klaster kementerian, lembaga, provin-
si, kabupaten, dan pemerintah kota.

“Layanan Dokter Terbang me-
mang didesain untuk melayani kebu-
tuhan peningkatan kualitas kesehatan 
masyarakat di kawasan perbatasan. 
Guna menopang program ini, dilibat-
kan juga sejumlah dokter spesialis. 
Dan, dari dukungan anggarannya pun, 
selalu diupayakan meningkat setiap 
tahunnya,” jelas Irianto.

Sementara Deputi Bidang Pe-
layanan Publik Kemen PANRB 
sekaligus ketua Sekretariat KIPP 
2020 Prof Dr Diah Natalisa menyam-
paikan, sebelumnya telah dilakukan 
tahap seleksi dan wawancara KIPP 
2020 terhadap Top 99 dan 15 Finalis 
Kelompok Khusus, yang diselengga-
rakan pada 29 Juni hingga 16 Juli lalu. 
Saat itu, total 114 inovasi pelayanan 
publik dinilai oleh tim panel indepen-
den secara virtual, melalui aplikasi 
Zoom. 

Berdasarkan hasil penilaian dari 
rapat pleno, terpilihlah inovasi yang 
masuk sebagai Top 45 Inovasi Pe-
layanan Publik 2020. Yakni pada 
klaster kementerian sebanyak 7 ino-
vasi, lembaga 5 inovasi, provinsi 7 
inovasi, kebupaten 19 inovasi, dan 

pemerintah kota 7 inovasi. 
“Hasil penilaian Top 45 ini, juga 

telah ditetapkan melalui keputusan 
Menteri PANRB Nomor 192 Tahun 
2020 tentang Top 45 Inovasi Pe-
layanan Publik Tahun 2020 dan 5 
Pemenang Outstanding Achievement 
of Public Service Innovation KIPP 
2020,” ucap Prof Diah.

“Meskipun tahap presentasi dan 
wawancara tidak bisa dilakukan se-
cara tatap muka, karena adanya pan-
demi Covid-19, atas kerjasama yang 
baik kegiatan ini dapat berjalan den-
gan lancar, efektif dan efesen,” tam-
bahnya.

Diapun berharap, kepada invoasi 
yang belum berhasil masuk ke Top 
45 dan 5 Pemenang Outstanding 
Achievement of Public Service In-
novation 2020, agat tetap terus be-
rinovasi. Karena tujuan dari berino-
vasi tidak lain unutk meningkatkan 
kualitas pelayanan publik sebagai 
bagian dari reformasi birokrasi di In-
donesia. Menjadi top dan pemenang 
KIPP 2020 bukanlah tujuan akhir dari 
inovasi, KIPP hanyalah suatu sarana 
untuk menjaring, mendokumenta-
sikan dan mempromosikan inovasi 
agar dapat saling berbagi dan bertukar 
pikiran.

Prof Diah juga menuturkan, khu-
sus untuk pemerintah daerah, peraih 
Top 45 akan diberikan Dana Intensif 
Daerah (DID) 2021. (hms/syah)

Infografik.

56 Ruas Jalan Lingkungan yang Dibangun 
Pemprov Kaltara Hampir Rampung

Tanjung Selor, SMN – Guber-
nur Kaltara Dr H Irianto Lambrie se-
jak awal tahun meminta organisasi 
perangkat daerah untuk memperbanyak 

progam-program padat karya. Selain 
untuk mengungkit ekonomi, juga men-
jadi sarana untuk memberdayakan mas-
yarakat.

Salah satu program padat karya 
yang saat ini gencar dilakukan adalah 
pembangunan jalan lingkungan. Awal-
nya direncanakan terbangun 115 ruas. 
Pasca kebijakan refocusing anggaran 
akibat pandemi Covid-19 berkurang 
menjadi 56 titik yang tersebar di lima 
kabupaten/kota. 

“Kenapa membanyakkan jalan 
lingkungan. Kita kembali pada kebu-
tuhan masyarakat. Apalagi di masa 
pandemi, tujuannya memang kita men-
gusahakan pembangunan yang dilaku-
kan langsung bersentuhan derngan 
masyarakat dan langsung bisa dinik-
mati masyarakat,” kata Gubernur, Rabu 
(29/7).

Kedua, sebut Gubernur, pembangu-
nan jalan secara padat karya membawa 
dampak ekonomi baik secara langsung 
maupun tidak langsung apabila kegia-
tan itu dikerjakan oleh masyarakaat 
setempat. 

Tiap ruas jalan lingkungan yang 
dibangun menghabiskan dana berkisar 
Rp 190 juta sampai Rp 200 juta. Pan-
jang tiap jalan yang dibangun bervaria-
si, antara 60 sampai 100 meter. 

“Ini sudah termasuk pareit kecil un-
tuk melancarkan aliran air saat kondisi 
hujan,” ujarnya. 

Lokasi jalan lingkungan yang diba-
ngun tidak serta merta. Jalan dibangun 
jika ada usulan Bupati/Walikota.

“Inilah yang kita coba benahi juga 
administrasi usulan dari Bupati/Wa-
likota agar nanti pada saat penyerahan 
NPHD atau penyebahan hibah barang, 
itu tidak jadi masalah. Karena kalau 
bermasalah, akan mengganggu pena-
tausahaan aset kita,” ujarnya. 

Rata-rata jalan lingkungan yang 
dibangun progresnya sudah lebih 50 
persen. Bahkan beberapa diantaranya 
hampir rampung. Seperti jalan lingkun-
gan di Jalan Hien Suharto, Kelurahan 
Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan 
yang ditinjau Gubernur, Selasa (28/7).

“Saya minta dikerjakan dengan 
rapi, berkualitas, agar jalannya awet. 
Minimal kendaraan roda dua bisa lapa-
ng bolak balik. Tidak terjebak lumpur 
dan masyarakat sekitar merasa aman 
dan nyaman. Dan tentunya lingkungan 
jadi bersih, sehat, dan rapi,” tutupnya. 
(hms/syah)

Infografik.

Investor Masih Lirik Kaltara

Tanjung Selor, SMN – Meski 
pandemi corona virus (Covid-19) 
melanda Indonesia, bahkan ham-
pir di seluruh negara. Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kalimantan 
Utara (Kaltara), tetap menjaga 
iklim investasi agar tetap kondusif 
di tengah pandemi Covid-19. Ter-
bukti pada Selasa (21/7), jajaran 
Pemprov Kaltara menerima kun-
jungan Staf Ahli Kemenko Bidang 
Maritim dan Investasi, Baja Sirait 
beserta Manager of Green Energy 
Fortescue Metals Group (FMG), 
Mr. Cameron Smith.

Pertemuan yang juga dihadiri 
Kepala Dinas Energi dan Sum-
ber Daya Mineral (ESDM) Ferdy 
Manurun Tanduklangi berserta 
staf, membahas rencana investasi 
di bidang hydropower dan green 
energy. 

“Meski pandemi, investor ma-
sih melirik berinvestasi Kaltara. 
Ini salah satu upaya kita, dengan 
terus membuka kesempatan sel-

uas-luasnya bagi masuknya in-
vestor yang ingin berinvestasi di 
Kaltara,” kata Pelaksana tugas 
(Plt) Dinas Penanaman Modal Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu, Faisal 
Syabaruddin saat dikonfirmasi, 
Rabu (22/7).

Faisal mengungkapkan, pada 
prinsipnya Kaltara sangat terbuka 
untuk kegiatan investasi. Apala-
gi Kaltara memiliki potensi yang 
sangat besar untuk pengembangan 
green energy. Saat ini di Kaltara, 
memang sudah ada beberapa peru-
sahaan yang telah mengurus izin 
di bidang hydropower dan green 
energy. Khusus FMG juga berpe-
luang, jika ingin melakukan survei 
lebih detail terhadap sungai-sun-
gai besar yang ada di Kaltara. 

“Untuk perusahaan yang sebel-
umnya sudah masuk progressnya 
tetap berjalan. Dan akan terus di-
evaluasi terhadap setiap progress 
kegiatannya. Disamping itu, Pem-
prov Kaltara juga menekankan ke-

pastian hukum terhadap investasi 
disektor ini, apalagi yang sudah 
berproses. Terutama di kemente-
rian dan lembaga di Pusat,” ung-
kapnya.

“Selain itu, saya juga berharap 
pihak FMG agar segera bersurat 
secara resmi ke Gubernur untuk 
dapat membahas lebih detail dan 
juga bisa melalukan pengkajian 
awal terhadap potensi yang ada,” 
tambah Faisal.

Sementara itu, Manager of 
Gress Enery FMG, Mr. Camer-
on Smith mengatakan, pihaknya 
memiliki rencana investasi di 
bidang hydropower dan green en-
ergy di Indonesia. Saat ini, FMG 
telah melakukan survei di dua 
tempat yaitu di Kaltara dan Papua.

Dijelaskannya, pihak FMG 
berencana untuk berinvestasi 
membangun PLTA berkapasitas 
60.000 Megawatt di Indonesia. 
Dan, investasi ini akan dilakukan 
mulai dari hulu hingga hilirnya. 

“Jadi tidak secara partial, na-
mun secara keseluruhan. Mulai 
dari power, industri, train line, 
transportasi, pelabuhan (port) 
hingga marketnya,” ungkap Cam-
eron.

FMG sangat serius untuk ber-
investasi. Kaltara dinilai sangat 
potensial untuk dikembangkan 
secara keseluruhan mulai dari en-
ergi, transportasi, industri hingga 
pelabuhannya. 

“Pihak FMG berharap bisa 
bekerjasama dengan pemerintah 
daerah dalam mengembangkan 
green energy. Apalagi secara se-
cara funding dan didukung oleh 
para tenaga ahli (expertise) FMG 
menyatakan telah siap,” tutupnya. 
(hms/syah)

Plt. Kepala DPMPTSP Kaltara, Faisal Syabaruddin.

DPRD Sahkan Perda Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 2019

Madiun, SMN - Setelah melalui 
tahapan persidangan, akhirnya Raper-
da Pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Kabupaten Madiun, Jawa Timur 
TA 2019 resmi disahkan menjadi Perda 
melalui rapat paripurna DPRD dalam 
rangka pengambilan keputusan bersama 
Bupati terhadap Raperda pertanggung-
jawaban kinerja anggaran Bupati Madi-
un TA 2019, Kamis 30 Juli 2020.

Pengesahan produk hukum definitif 
Kabupaten Madiun ini ditandai dengan 
penandatanganan naskah Perda oleh 
Bupati dan pimpinan DPRD disaksikan 
37 anggota yang hadir, serta oleh Wakil 
Bupati H. Hari Wuryanto, Sekda Ton-

tro Pahlawanto beserta pimpinan OPD. 
Setelah ditandatangani, Perda tersebut 
oleh Ketua DPRD Fery Sudarsono dis-
erahkan kepada Bupati Madiun.

Sebelumya, salah satu anggota 
dewan, Miftakul Huda, membacakan 
laporan Badan Anggaran DPRD da-
lam rangka pembahasan Raperda 
Pertanggung Jawaban APBD Kabu-
paten Madiun TA 2019. Yakni, angga-
ran belanja direncanakan sebesar Rp. 
2.106.849.210.272,10 direalisasikan 
sebesar Rp. 1.948.311.491.127,57 atau 
tercapai sebesar 92,48 persen. Ang-
garan penerimaan pembiayaan Rp. 
172.122.584.669,26 telah direalisaikan 

Rp. 172.034.096.691,26 atau sebesar 
99,95 persen. Sedangkan anggaran 
pengeluaran pembiayaan direncanakan 
Rp. 7.000.000.000,-. telah direalisasi se-
besar Rp. 5.000.000.000,- atau tercapai 
71,43 persen.

Dengan demikian, secara ring-
kas, realisasi pendapatan daerah se-
besar Rp. 1.947.016.775.096,37 bila 
dihadapkan dengan realisasi belan-
ja Rp. 1.948.311.491.127,57, maka 
terdapat realisasi defisit sebesar 
Rp. 1.294.716.031,20,. Untuk real-
isasi penerimaan pembiayaan Rp. 
172.034.096.691,26, bila dihadapkan 
dengan realisasi pengeluaran pem-
biayaan sebesar Rp. 5.000.000.000,- 
maka terdapat pembiayaan netto sebesar 
Rp. 167.034.096.691,26.

Atas realisasi defisit Rp. 
1.294.716.031,20, dan kelebi-
han realisasi pembiayaan netto Rp. 
167.034.096.691,26, kata Miftakul 
Huda, maka terdapat Sisa Lebih Pem-
biayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp. 
165.739.380.660,06. Terkait SILPA ini, 
secara gamblang telah dijelaskan oleh 
Bupati Madiun melalui jawaban Bupati 
terhadap pandangan umum fraksi pada 
sidang sebelumnya.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami, 
mengatakan, setelah ini, ada beberapa 
agenda mendesak. Diantaranya, peruba-
han APBD TA 2020 dan APBD TA 2021.

“Menyikapi atas informasi terkait 
APBN yang akan berdampak pada 
APBD, khususnya penurunan sumber 
dana dari pusat yang berasal dari dana 
transfer, dan menyikapi perubahan reg-
ulasi yang sangat cepat pada tahun ber-
jalan serta yang akan datang,” kata H. 
Ahmad Dawami.

Selain itu, lanjutnya, ada beberapa 
hal yang perlu dirumuskan bersama an-
tara ekskutif dan legislatif. Diantaranya 
tindaklanjut atas hasil pemeriksaan BPK 
RI Perwakilan Jatim terhadap pemerik-
saan laporan keuangan TA 2019.

“Penganggaran program dan kegia-
tan sesuai peraturan yang berlaku yang 
mengarah kepada Sistem Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 
sesuai visi misi yaitu aman, mandiri, se-
jahtera dan berakhlak,” tuturnya. Kemu-
dian, pengamanan dan penatausahaan 
aset daerah untuk mendukung kinerja 
Pemkab Madiun.

“Peningkatan PAD setelah ter-
dampak covis 19 dan pengalokasian an-
ggaran untuk penanganan dampak covid 
19 yang meliputi bidang kesehatan, so-
sial dan ekonomi,” pungkasnya. (sy)

Bupati Madiun H.Ahmad Dawami saat menyampaikan penge-
sahan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 

2019.

Seluruh Takmir Masjid di Kota Madiun 
Jadi Pendekar Waras

Madiun, SMN - Komitmen dalam 
menekan penyebaran Covid-19 terus 
dioptimalkan oleh Pemkot Madiun, 
Jawa Timur. Terbaru, Pemkot me-
launching Pendekar Waras (Penegak 
Disiplin Protokol Kesehatan Tangkal 
Corana Virus Warga Sehat) takmir 
masjid se Kota Madiun yang diseleng-
garakan, di Masjid Agung Baitul 
Hakim, Rabu 29 Juli 2020.

Dengan launching ini, perwakilan 

takmir masjid dari seluruh masjid yang 
ada di Kota Madiun,resmi menjadi 
pelopor penegak disiplin protokol kes-
ehatan covid-19 di lingkungan masjid.

Launching tersebut ditandai dengan 
disematkannya rompi Pendekar Waras 
secara simbolis oleh Walikota Madiun, 
H. Maidi.

“Upaya tenaga medis dan upaya 
alim ulama yang mendoakan kota kita 
menjadi cara ampuh untuk membuat 

masyarakat Kota Madiun sehat. Kondi-
si ini tidak lepas dari doa kita bersa-
ma,” tutur H. Maidi.

Satu hal yang harus menjadi tugas 
pokok bersama, lanjutnya, sebagai 
pelopor penegak disiplin protokol 
kesehatan covid-19, Pendekar Waras 
takmir masjid harus ikut mengerem 
penyebaran virus korona. Terutama di 
lingkungan masjid.

“Salah satunya dengan menyiapkan 
cuci tangan di lingkungan masjid. Kel-
uar masuk lewat satu pintu. Yang tidak 
pakai masker diingatkan untuk me-
makainya,” pesannya.

Dalam kesempatan yang sama, 
Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) 
Kota Madiun, Mas’ud Yahya, berharap, 
dengan diresmikannya Pendekar Waras 
takmir masjid, tak hanya menjadi ke-
giatan seremonial semata.

“Bukan sekadar memakai rompi 
saja. Tapi kita benar-benar mengarah-
kan jamaah, sehingga masing-masing 
masjid bisa jadi benteng untuk menang-

kal virus korona. Kita juga sama-sama 
berdoa agar masyarakat Kota Madiun 
selalu sehat. Baik secara mental atau-
pun fisik,” ucap Mas’ud. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama takmir masjid se-Kota Madi-
un menjadi takmir pendekar waras.

Dokter Terbang Masuk Top 45 KIPP 2020
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Bank Jatim Probolinggo Berikan CSR 
kepada Pemkot, 2000 Alat Rapid Test

Probolinggo, SMN - Bank 
Jatim Cabang Probolinggo 
memberikan bantuan 2000 alat 
rapid test kepada Pemerintah 
Kota Probolinggo. Program 
bantuan Bank Jatim Peduli se-
nilai lebih dari Rp 200 juta dis-
erahkan oleh Direktur Utama 
Bank Jatim Busrul Iman kepada 
Wali Kota Hadi Zainal Abidin, 
Kamis (30/7) siang.

Direktur Utama bank jatim 

dalam sambutannya menga-
takan bahwa ini merupakan ben-
tuk kepedulian terhadap mas-
yarakat kota Probolinggo.

“Kami terdorong untuk 
ikut membantu sebagai bentuk 
kepedulian kepada masyarakat 
dalam program CSR. Dalam 
hal ini Bank Jatim menyerahkan 
2000 alat rapid test,” ujar Busrul 
Iman.

Direktur utama bank jatim 

Busrul juga berharap kepada 
pengusaha dan seluruh lapisan 
masyarakat untuk dapat me-
manfaatkan layanan Bank Jatim 
semaksimal mungkin. 

“Kami berkewajiban mening-
katkan layanan. Dan, kehadiran 
kami memberikan manfaat bagi 
masyarakat,” imbuhnya.

 Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin dikesempatan terse-
but menjelaskan, menjadi hal 
yang sangat penting bagi Gu-
gus Tugas Percepatan Penanga-
nan COVID 19 melaksanakan 
berbagai tahapan menangani 
penyebaran virus. Salah satun-
ya dengan testing awal secara 
menyeluruh menggunakan rapid 
test.

Bila hasil rapid test reaktif 
maka akan dilakukan swab un-
tuk hasil yang pasti. 

“Rapid test tentu saja sangat 
berguna sebagai testing secara 
luas. Untuk tujuan mempersem-
pit penyebaran COVID 19, ter-
us mendeteksi agar masyarakat 
tidak terpapar COVID 19,” kata 
wali kota.

Wali kota menegaskan 
Meskipun pemerintah telah 
menganggarkan pembelian rap-
id test, namun itu tidak cukup 
tanpa kerjasama dan bantuan 
dari stakeholder lainnya. 

“Untuk itu, kami berterimak-
asih kepada Bank Jatim yang 
telah memberikan CSR-nya 
berupa 2000 alat rapid test,” te-
gasnya.

Wali Kota berharap, bantuan 
alat rapid test dapat memberikan 
semangat dan mendorong serta 
memperkuat Gugus Tugas Per-
cepatan Penanganan COVID 19 
Kota Probolinggo dalam men-
jalankan tugasnya.

“Kami tidak melihat besar 
kecil atau banyak sedikitnya. 
Yang penting tepat guna,” hara-
pnya.

Penyerahan CSR di gedung 
Puri Manggala Bhakti Kantor 
Wali Kota Probolinggo itu di-
hadiri Wawali Mochammad 
Soufis Subri, Pemimpin Cabang 
Bank Jatim Probolinggo Wawan 
Budi R serta sejumlah kepala 
OPD terkait. (edy)

Wali kota Hadi Zainal Abidin secara simbolis menerima Bantuan 
2000 alat Rapid Tes.

Bupati Probolinggo Serahkan Sapi Kurban 
kepada Takmir Masjid Agung Ar-Raudlah 
Probolinggo, SMN - Umat 

muslim yang ada di wilayah 
Kota Kraksaan dan sekitarnya 
tampak memadati Masjid Agung 
Ar-Raudlah, Jum’at (31/7/2020) 
pagi. Mereka sudah berdatangan 
sejak pukul 05.00 WIB pagi un-
tuk menunaikan ibadah Sholat 
Idul Adha 10 Dzulhijjah 1441 
Hijriyah.

Pelaksanaan Sholat Idul 
Adha tahun ini terasa berbeda 
dari tahun-tahun sebelumnya. 
Selain kapasitas masjid yang di-
batasi, semua jamaah juga harus 
menerapkan protokol kesehatan 
mulai dari cuci tangan, memakai 
masker dan jaga jarak.

Hadir Sholat Idul Adha Bu-
pati Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, SE, Kapolres Proboling-
go AKBP Ferdy Irawan, Wakil 
Bupati Probolinggo Drs. HA. 
Timbul Prihanjoko didampin-
gi Ketua Tim Penggerak PKK 
Kabupaten Probolinggo Hj. 
Nunung Timbul Prihanjoko, 
Sekretaris Daerah (Sekda) Ka-
bupaten Probolinggo H. Soepar-
wiyono serta sejumlah pejabat 
di lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Probolinggo.

Bertindak imam dalam sho-
lat Idul Adha 1441 Hijriyah 
di Masjid Agung Ar-Raudlah 
Kraksaan adalah Ustadz Syaiful 
Islam, juara MTQ Kabupaten 
Probolinggo dan juara tahfidz 
Provinsi Jawa Timur dan khotib 
adalah Pengasuh Pondok Pe-
santren Tarbiyatul Banat Desa 
Sentong Kecamatan Krejengan 

KH. Sholeh Isnaeni.
Dikesempatan tersebut Bu-

pati Tantri menyerahkan he-
wan kurban berupa seekor sapi 
kepada Ketua Takmir Masjid 
Agung Ar-Raudlah Kota Krak-
saan KH Sakdullah Asy’ari. 
Serta Sekda H. Soeparwiyono 
menyerahkan hewan kurban be-
rupa seekor sapi dari DP Korpri 
Kabupaten Probolinggo kepada 
Ketua Yayasan Masjid Agung 
Ar-Raudlah Kraksaan H. Mu-
hammad Zubaidi.

Penyerahan hewan kurban 
ini disaksikan oleh Wakil Bupati 
Probolinggo Drs. HA. Timbul 
Prihanjoko, Kapolres Proboling-
go AKBP Ferdy Irawan serta 
sejumlah pejabat di lingkungan 
Pemkab Probolinggo.

Tahun ini Masjid Agung 
Ar-Raudlah Kota Kraksaan Ka-
bupaten probolinggo menerima 
hewan kurban berupa 4 ekor sapi 
dan 22 ekor kambing. Nantinya 
hasil penyembelihan hewan kur-
ban ini akan disalurkan kepada 
masyarakat yang ada di sekitar 
Masjid Agung Ar-Raudlah Kota 
Kraksaan dengan cara diantar-
kan ke rumah masing-masing.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, SE menyam-
paikan hari raya Idul Adha 1441 
Hijriyah dilaksanakan di ten-
gah-tengah keprihatian wabah 
COVID-19. Tetapi tentu sebagai 
wujud syukur, wajib terus bela-
jar mengambil hikmah dan ikh-
tibar atas seluruh kejadian yang 
dialami saat ini.

“Tentu momentum Idul Adha 
ini, semoga menjadikan kita 
menjadi manusia yang memiliki 
empati lebih terutama kepada 
tetangga kanan kiri dan sauda-
ra sesama. Mari bersama-sama 
meningkatkan kesalehan sosial 
dengan memperhatikan mas-
yarakat tetangga kanan kiri yang 
membutuhkan. Semoga amal 
ibadah serta pengorbanan kita 
diridhoi oleh Allah SWT,” ka-
tanya.

Kepada seluruh masyarakat 
Kabupaten Probolinggo Bupati 
Tantri menghimbau untuk ber-
sama-sama meningkatkan ke-
mawasdirian. 

“Karena tentunya pandemi 
COVID-19 ini akan sulit diken-
dalakan manakala kedisplinan 
masih rendah,” jelasnya.

Terkait dengan pelaksanaan 
penyembelihan hewan kurban, 
Bupati Tantri menegaskan tentu 
harus tetap mematuhi protokol 

kesehatan mulai dari memakai 
masker, kalau ada sarung tangan 
akan lebih baik dan jaga jarak. 

“Satu yang terpenting juga 
pada saat proses pendistribusian 
daging kurban mungkin perlu 
belajar membiasakan diri ber-
buat tanpa dilihat oleh manusia 
lain,” tegasnya.

Bupati Tantri juga meminta 
agar seluruh hasil daging he-
wan kurban diantarkan kepada 
rumah masing-masing dan tidak 
kemudian dengan mengundang 
sekelompok orang calon peneri-
ma ke satu tempat yang kemudi-
an dampaknya akan menimbul-
kan riya’. 

“Tentunya meminimalisir 
kelompok-kelompok orang yang 
berkumpul. Jika sampai meng-
umpulkan orang tentu physical 
distancing dan lain sebagainya 
akan sulit dikendalikan,” pung-
kasnya. (edy)

Bupati Hj. P. Tantriana Sari. SE secara simbolis serahkan He-
wan Kurban kepada Takmir Masjid.

Wali Kota Probolinggo Serahkan secara Simbolis 
Insentif Bagi Tenaga Kesehatan 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin menyerahkan sebanyak 
90 tenaga kesehatan (nakes) di 
RSUD dr Mohamad Saleh Kota 
Probolingo, yang akhirnya bisa 
mencairkan insentif bagi nakes 
yang menangani pasien COVID 
19. Secara simbolis insentif 
tersebut diserahkan, Jumat 
(31/7) siang.

Wali Kota Hadi mengatakan, 
Setelah melalui lika-liku per-
juangan dan proses yang pan-
jang, dana insentif yang berasal 
dari 60 persen APBN dan 40 
persen APBD Kota Proboling-
go bisa dicairkan kepada nakes 
yang berhak. Insentif ini untuk 
periode Maret 2020 hingga Mei 
2020.

“Insentif ini menjadi prior-
itas untuk disegerakan kare-
na para nakes berada di garda 
terdepan menangani pasien 
COVID 19,” ujar Wali Kota 
Hadi.

Berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan nomor 

HK.01.07/MENKES/278/2020, 
sasaran penerima insentif ada-
lah nakes baik ASN, non ASN 
maupun relawan yang menan-
gani COVID 19 dan telah 
ditetapkan oleh pimpinan fasil-
itas pelayanan kesehatan dan 
pimpinan institusi kesehatan.

Lebih lanjut Wali Kota Hadi 
menjelaskan, Nakes yang me-
nerima insentif di RSUD dr 
Mohamad Saleh sebanyak 90 
orang terdiri dari 11 dokter spe-
sialis, 8 dokter umum, 54 per-
awat, bidan 4 orang, radiografer 
6 orang, analis kesehatan 14 
orang, ahli gizi 2 orang.

Jumlah yang diterima pun 
bervariasi sesuai dengan kepu-
tusan menteri kesehatan dan 
dipotong pajak. Untuk dokter 
spesialis Rp 15 juta, dokter 
umum Rp 10 juta, bidan dan 
perawat Rp 7,5 juta, tenaga me-
dis lainnya Rp 5 juta.

“Total dana insentif untuk 90 
nakes ini sekitar 1 milyar. Ka-
lau ditanya kapan insentif bu-
lan Juni sampai Juli, kami juga 

masih menunggu informasi dari 
pusat. Harapan kami bisa setiap 
bulan namun harus disesuaikan 
regulasi dari pusat. Kalau in-
sentif nakes di puskesmas akan 
dicairkan insyaallah minggu 
depan,” jelas wali kota.

Wali Kota Hadi menegas-
kan rasa terimakasihnya ke-
pada seluruh nakes yang telah 
membaktikan dirinya merawat 
pasien COVID 19 di Kota 
Probolingo. Pihaknya juga 
mengapresiasi dedikasi para 
nakes demi menjalankan tugas 
mulia. 

“Gunakan insentif hasil dari 
peluh yang anda hasilkan sela-
ma tiga bulan ini untuk hal ber-
manfaat. Jangan lengah, terus 
semangat menjalankan tugas 
karena COVID 19 masih belum 
hilang dari Kota Probolinggo. 
Sabar saat menangani pasien 
dan selalu mengedukasi mas-
yarakat tentang bahaya terpapar 
COVID 19 jika tdak menerap-
kan protokol kesehatan dengan 
tepat,” tegas Wali kota Hadi.

Plt Direktur RSUD dr Mo-
hamad Saleh, dr Abraar HS 
Kuddah mengungkapkan rasa 
terimakasihnya atas komitmen 
Wali kota, Wawali dan Sekda 
bersama jajaran pemkot seh-
ingga insentif untuk nakes di 
RSUD bisa dicairkan.

“Kebanggaan tersendiri bagi 
kami karena kami tahu seper-
ti apa perjuangan Bapak Wali 
Kota mengawal aturan menteri 
sampai harus berangkat sendiri 
ke Jakarta,” ucap dr Abraar saat 
sambutan, dalam acara yang di-
gelar di Ruang Edelweis RSUD 
dr Mohamad Saleh itu. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat secara simbolis serahkan 
Insentif kepada Tenaga Kesehatan.

Jelang Pilkada Serentak, DPRD Jatim 
Lakukan Silaturahmi ke Polda Jatim
Surabaya, SMN - Men-

jelang dilaksanakannya Pemi-
lihan Kepala Daerah (pilkada) 
secara serentak di Jawa Timur, 
DPRD Provinsi Jatim melaku-
kan Silaturahmi dengan Kapol-
da Jatim, Rabu 29/07/2020.

Kapolda Jatim Irjen pol M 
Fadil Imran yang didampingi pe-
jabat utama Polda Jatim dan Ka-
bid Humas Polda Jatim Kombes 
pol Trunoyudo Wisnu Andiko 
menerima secara langsung kun-
jungan DPRD Provinsi Jawa 
Timur di Gedung Tribrata Lan-
tai 2 Mapolda Jatim.

Dalam kesempatan tersebut, 
Kapolda Jatim menyampaikan 
bahwa dalam menghadapi masa 
pandemi Covid-19, Polri sangat 
membutuhkan dukungan dari 
DPRD Jatim khususnya instru-
men dalam hal penegakan hu-
kum bagi masyarakat yang me-
langgar protokol kesehatan di 
masa pandemi covid 19.

"Dalam menghadapi pan-
demi covid19 di Jatim ini, Polri 
perlu ada dukungan dari DPRD 

jatim. Khususnya Instrumen 
dalam penegakan hukum bagi 
masyarakat," kata Kapolda Ja-
tim.

Kapolda menambahkan, 
terkait dengan Pilkada seren-
tak pada tahun 2020, Polda 
Jatim terus berkoordinasi den-
gan KPU terkait pelaksanaan 
pilkada serentak dan juga terus 
mensosialisasikan kepada mas-
yarakat agar Pilkada berjalan 

tertib dengan mengedepankan 
Protokol kesehatan disaat pan-
demi covid 19.

"Pada tahun 2020 tepatnya 
bulan Desember mendatang, di 
Jawa Timur akan berlangsung 
Pilkada serentak, sehingga Pol-
da Jatim terus melakukan koor-
dinasi bersama KPU dan mas-
yarakat agar pilkada di Jatim 
berjalan tertib dan kondusif," 
pungkasnya. (Bry)

DPRD Jatim Lakukan Silaturahmi ke Polda Jatim terkait Pilkada 
serentak di Jawa Timur.

Satgas Preemtif Ops Patuh Semeru 2020, 
Bagi-Bagi Masker dan Hand Sanitizer

Surabaya, SMN - Dirlantas 
Polda Jatim Kombes Pol Budi 
Indra Dermawan SIK, MM, 
didampingi Kabagbinops Dit-
lantas Polda Jatim, Kasubdit-
kamsel Ditlantas Polda Jatim, 
Kasatlantas Polrestabes Sura-
baya melakukan giat Preemtif 
berupa pembagian masker dan 
hand sanitizer kepada peng-
guna jalan di masa pandemi 
covid 19 menghadapi Adaptasi 
Kebiasaan Baru guna menekan 
perkembangan Covid 19 khu-
susnya di wilayah Surabaya 

Raya dan umumnya wilayah 
Jawa Timur, Rabu 29/07/2020.

Kegiatan Preemtif tersebut 
dilaksanakan di Simpang 4 
Monumen Polisi Istimewa, Jl 
Raya Darmo Surabaya.

Selain pembagian masker 
dan hand sanitizer, petugas juga 
melakukan sosialisasi meng-
himbau dan mengajak mas-
yarakat pengguna jalan untuk 
selalu mentaati peraturan lalu 
lintas, agar terhindar dari ke-
celakaan, selalu menerapkan 
protokol kesehatan karena sura-

baya masih merupakan daerah 
merah dalam penyebaran covid 
19.

Para pengguna jalan juga 
dihimbau menjaga jarak dan 
menghindari kerumunan, men-
yampaikan bahwa Disiplin ada-
lah vaksin covid 19, serta meng-
himbau pengguna jalan, seusai 
kegiatannya agar sering men-
cuci tangan dengan air mengalir 
dan selalu siap hand sanitizer 
serta memakai helm tapi tetap 
gunakan masker.

Dengan adanya kegiatan 
tersebut, dan dalam Ops Patuh 
diharapkan, masyarakat lebih 
peduli terhadap keselamatan di-
jalan dengan cara mentaati pera-
turan lalu lintas, sehingga mas-
yarakat pengguna jalan tidak 
menjadi korban laka dan bisa 
menekan jumlah kecelakaan 
maupun pelanggaran.

Dirlantas Polda Jatim 
Kombes pol Budi Indra Der-
mawan mengatakan, "Diharap-
kan penyebaran covid-19 dapat 
terputus, oleh karena itu Dit-
lantas Polda Jatim selalu meng-
ingatkan kepada masyarakat 
untuk tetap disiplin dalam me-
nerapkan protokol kesehatan di 
masa adaptasi kebiasaan baru," 
pungkasnya. (Bry)

Ditlantas Polda Jatim lakukan giat Preemtif dengan pembagian 
masker kepada pengguna jalan.

Rayakan Idul Adha, Atlet PBSI Berkurban 
Seekor Sapi dan 12 Kambing

Jakarta, SMN - Para pebu-
lutangkis nasional merayakan 
Hari Raya Idul Adha di Pelat-
nas PBSI, Cipayung. Mereka 
menyembelih 1 ekor sapi dan 12 
ekor kambing.

Demikian disampaikan Sek-
retaris Jenderal PBSI, Achmad 
Budiharto, usai menjalani salat 
Id dan penyembelihan kurban 
pada Jumat (31/7/2020).

Menurut Budiharto, pelaksa-
naan pemotongan kurban ber-

jalan hikmat dan lancar sejak 
pagi tadi. Proses juga diikuti 
oleh para atlet yang memilih 
menetap di asrama PBSI.

"Tadi salat Id sudah pukul 
06.30 WIB, kemudian dilanjut-
kan dengan pemotongan kurban 
sekitar 7.30 WIB. Itu saja aca-
ranya," kata Budiharto kepada 
awak media.

"Banyak yang menyumbang 
seperti Mohammad Ahsan, 
Praveen Jordan, Melati Daeva 

Oktavianti, Hafiz Faizal. Saya 
tidak hafal semua. Tapi memang 
tidak banyak (yang dikurbank-
an) hanya 12 ekor kambing dan 
1 ekor sapi dari PBSI," dia men-
jelaskan.

Di tengah masa sulit imbas 
COVID-19, PBSI bersyukur 
dan mengapresiasi atletnya da-
lam berbagi kepada sesama di 
momen perayaan hari besar ini.

"Di tengah kesulitan seper-
ti ini, kemauan untuk berbagi 

suatu hal yang patut yang kita 
hargai ya," ujarnya.

"Mereka (para atlet) ini pun 
tak mudah. Tidak ada kejuaraan, 
kontrak-kontrak juga rata-rata 
masih dipending, artinya kalau 
bicara finansial mereka juga su-
lit. Tapi dengan keinginan mer-
eka mau tetap berkurban buat 
sesama, itu satu hal yang patut 
kita apresiasi lah," dia menam-
bahkan. (dtk)

Ilustrasi hewan kurban.
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BNNK Sosialisasi P4GN Melalui Virtual

Lumajang, SMN - Dalam 
masa pandemi covid-19, BNNK 
Lumajang berupaya memberi-
kan sosialisasi, walau melalui 
virtual.

Sosialisasi anti narkoba terse-
but ditujukan kepada sejumlah 
organisasi yang ada di daerah 
secara virtual. Acara tersebut 
dilaksanakan di program Kedai 
Dangdut Radio Semeru FM, 
pada Rabu (29/7).

Kepala BNNK Lumajang 
AKBP Indra Brahmana, men-
gatakan, kegiatan ini merupa-
kan langkah kongkrit BNNK 
dalam upaya pencegahan, pem-
berantasan, penyalahgunaan, 
dan Peredaran Gelap Narkoba 
(P4GN).

 "Masyarakat diberikan hak 
dan kesempatan seluas-luasn-
ya dalam upaya pelaksanaan 
pencegahan, pemberantasan, 
penyalahgunaan dan peredaran 
narkoba," tegasnya.

Dalam sosialisasi secara dar-
ing dengan beberapa relawan 
narkoba Lumajang, hadir pula 
Kasat Reskoba Polres Lumajang 
AKP Ernowo, Kasi Rehabilitasi 
BNNK, Nunung Purnawisu-

dawati, dan Nursamsi selaku 
Kepala Bidang Pengembangan 
dan Kesatuan Bangsa, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Bakesbangpol) Lumajang.

Tema yang diusung dalam 
dialog sosialisasi secara daring 
tetsebut adalah ‘Lawan Corona 
Berantas Narkoba’.

 Indra Brahmana, menjelas-
kan, bahwa peran masyarakat 
adalah dengan memonitor dan 
melaporkan jika ada penyalah-
gunaan narkoba di wilayah mas-
ing-masing, sehingga membantu 
peran aparat dalam melakukan 
pemberantasan narkoba.

"BNNK tidak bisa bekerja 
sendiri, sehingga dibutuhkan 
penguatan kelompok mas-
yarakat dalam upaya pencega-
han narkotika dengan memben-
tuk forum bersama," harapnya.

 Sementara itu, Kasat Resko-
ba Polres Lumajang AKP Er-
nowo, mengatakan, jika sejauh 
ini komunikasi intens sudah ter-
jalin dengan BNNK Lumajang, 
bahkan beberapa hasil ungkap 
yang nilainya cukup besar juga 
dari hasil komunikasi yang dia 
jalin bersama BNNK.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring.

“Banyak ungkap kasus nar-
koba yang dihasilkan, dan itu 
atas petunjuk BNNK Luma-
jang,” katanya.

 Information technology (IT) 
yang dimiliki BNNK Lumajang 
sangat canggih, sehingga kerap 
dijadikan rujukan kepolisian da-
lam mengungkap kasus narkoba 
yang angkanya cukup besar. 

IT tersebut bisa untuk mel-
acak komunikasi para bandar 
yang hendak melakukan aksinya 
di Lumajang 

"Pengungkapan kasus besar 
beberapa waktu lalu, juga kare-
na bantuan IT BNNK. Seperti 
ungkap kasus sabu seberat 1 ons 
yang kemudian oleh unit Re-
skoba nomer Hp pelaku ditrek 
melalui IT BNNK dan dalam 
pengembangnya berhasil me-
ngungkap kasus yang nilainya 
mencapai 5,4 kilo gram sabu," 
paparnya.

Berkat bimbingan dari 
BNNK, Reskoba bisa mengung-
kap kasus kasus besar. Peran 
pemerintah daerah melalui Kes-
bangpol juga sangat mendukung 
pada upaya penekanan pereda-
ran gelap narkoba di Lumajang. 
Apalagi kejahatan narkoba mer-
upakan kejahatan serius yang 
bersifat lintas negara dan ter-
organisasi dengan target semua 
lapisan masyarakat.

Meskipun target peredaran 
utama adalah generasi muda, 
tetapi saat ini semua lapisan 
masyarakat, tua-muda, kaya-mi-
skin, pejabat bahkan aparat, 
banyak yang terjerumus dalam 
neraka obat-obatan terlarang itu. 
(Tik)

Pemenuhan Pendidikan di Masa Pandemi 
Melalui Inovasi Guru Sambang

Lumajang, SMN - Pandemi 
covid - 19 masih belum bera-
khir, banyak siswa yang mulai 
jenuh karena tidak bisa masuk 
sekolah. Para pendidik pun juga 
kebingungan mencari cara ter-
baik dalam pembelajaran.

Untuk itu, Pemkab Luma-
jang melaunching inovasi Guru 
Sambang, di Desa Kalisemut 
Kecamatan Padang, pada Selasa 
(28/7).

Untuk mempermudah siswa 
dalam mendapatkan akses pem-
belajaran, selain dengan meng-
gunakan metode daring/online. 
juga meluncurkan inovasi "Guru 
Sambang" bagi satuan pendi-
dikan pada jenjang TK, SD dan 
SMP.

Bupati Lumajang Thoriqul 
Haq (Cak Thoriq) menjelaskan, 
bahwa inovasi yang digagas oleh 
Dinas Pendidikan tersebut, mer-
upakan salah satu penanganan 
alternatif dalam mempermudah 

akses pembelajaran bagi siswa, 
dengan melakukan metode tatap 
muka secara berkelompok.

"Inovasi Guru Sambang ada-
lah, gurunya datang ke Tempat 
Kegiatan Belajar (TKB) yang 
sudah ditentukan, di salah satu 
lokasi yang tidak jauh dari satu 
kelompok kediaman siswa, den-
gan tetap tertib melaksanakan 
prosedur protokol kesehatan," 
jelas Cak Thoriq.

Cak Thoriq mengaku, ma-
sih banyak persoalan yang ser-
ing dikeluhkan oleh orang tua, 
terkait metode pembelajaran 
secara daring/online. Hal terse-
but disebabkan lantaran tidak 
semua siswa dapat memenuhi 
fasilitas untuk belajar, seperti ti-
dak punya Handphone berbasis 
Android, bahkan ada beberapa 
siswa yang masih belum bisa 
mengakses internet karena pen-
garuh sinyal.

"Banyak kendala yang sering 

dikeluhkan oleh orang tua atas 
pembelajaran anaknya, dengan 
menggunakan aplikasi belajar 
online, tidak semua mendapat-
kan akses yang mudah ada yang 
tidak punya Handphone berba-
sis Android, serta ada yang siny-
alnya tidak stabil," ujarnya.

Cak Thoriq berharap, dengan 
adanya inovasi Guru Sambang 
yang telah diluncurkan, dapat 
memberikan akses pembelaja-
ran secara mudah bagi peserta 
didik.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Lumajang Indah Amperawati 
(Bunda Indah) mengungkap-
kan, bahwa inovasi Guru Sam-
bang merupakan salah satu up-
aya Pemkab Lumajang dalam 
menangani persoalan kegia-
tan mengajar selama pandemi 
Covid-19.

"Guru Sambang merupakan 
jawaban atas permasalahan-per-
masalahan yang ada di sekolah, 
sebelum sekolah dibuka kem-
bali, mudah-mudahan ini bisa 
menjadi pilot projects secara 
nasional," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Bunda Indah juga menjelaskan, 
bahwa mekanisme untuk inova-
si Guru Sambang adalah setiap 
TKB maksimal dibatasi sejum-
lah lima siswa, sementara untuk 
lokasi belajar pada jenjang pen-
didikan TK sampai saat ini telah 
tercatat sekitar 4.000 TKB, jen-
jang SD sekitar 12.000 TKB dan 
SMP tercatat sekitar 5.000 TKB.

"Inovasi ini dilakukan ser-
entak ya, dalam satu hari terdiri 
dari beberapa waktu, ada yang 
pagi, siang dan sore," tambahn-

ya.
Sedangkan menurut Kepala 

dinas Pendidikan Kabupaten 
Lumajang, Drs Agus Salim, bah-
wa program Guru Sambang itu 
sesuai dengan Surat Edaran No-
mor : 420 /4574.1/427.41/2020 
tentang Pedoman Penyelengga-
raan Program Guru Sambang 
Dalam Masa Darurat Penyeba-
ran Covid-19.

"Tujuan pelaksanaan pro-
gram Guru Sambang adalah un-
tuk memastikan pemenuhan hak 
peserta didik, guna mendapat-
kan layanan pendidikan selama 
darurat COVID-19," ungkap-
nya.

Selain itu inovasi guru sam-
bang juga untuk memastikan pe-
menuhan dukungan secara mor-
al bagi pendidik, peserta didik 
dan orang tua/wali.

Hal ini juga untuk mengha-
pus stigma negatif pada profesi 
guru, atas kinerja selama masa 
pandemi Covid-19.

Ketua Komisi D DPRD Ka-
bupaten Lumajang, Supratman, 
mengatakan bahwa, inovasi 
guru sambang sangat pas sekali 
sebagai antisipasi bagi yang ti-
dak mempunyai HP android. 

"Saya pikir ini sangat pas 
sekali dengan kondisi letak 
geografis di Kabupaten Luma-
jang ini," ungkapnya.

Karena tidak semua wilayah 
di Kabupaten Lumajang ini 
dapat dijangkau dengan IT. 
Maka program guru sambang 
ini sudah sangat pas sekali se-
bagai antisipasi pemenuhan 
layanan pendidikan. (Tik)Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) tinjau kegiatan 

proses pembelajaran “Inovasi Guru Sambang”.

Kunjungan Bupati Kendal ke Dukuh Tawang Laut 
Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari

Kendal, SMN - Bupati 
Kendal dr. Mirna Annisa, M,Si 
berkunjung di Dukuh Tawang 
Laut Desa Gempolsewu Keca-
matan Rowosari. Turut hadir 
pula Wakil Ketua DPRD Kendal 
H Ainurrochim S.IP, MM, Ka-
polsek Rowosari AKP Zaenal 
Arifin, Camat Rowosari Sugeng 
Riyadi SH. dan segenap Pem-
des Desa Gempolsewu, Selasa 
28/7/2020.

Tawang Laut adalah dukuh 
yang terpencil yang berada d Ka-
bupaten Kendal. Untuk menca-
pai dukuh tersebut Rombongan 
Bupati Kendal dr. Mirna Annisa 
M.Si harus menyeberang sungai 
menggunakan perahu gethek.

Sesampai di seberang, un-
tuk mencapai Desa Tawang 
Laut harus melewati jalan yang 
masih alami sepanjang kurang 

lebih 3 sampai 4 Km. Dan jika 
musim hujan sudah pasti jalan 
tersebut tidak bisa dilalui. Jika 
masyarakat setempat ingin per-
gi, harus melalui jalur laut.

Dalam Sambutannya Kades 
Gempolsewu Carmadi men-
yampaikan bahwa dukuh ini 
membutuhkan sabuk pantai, 
potensi alam yang ada di Dukuh 
Tawang Laut juga sangat ban-
yak, dan harapan beliau pemba-
ngunan infrastruktur bisa segera 
terwujud agar msyarakat tidak 
merasakan kesulitan dalam bep-
ergian dan Tawang Laut bisa 
menjadi tempat wisata yang 
dikenal masyarakat luas.

dr. Mirna Annisa M,Si men-
yampaikan apresiasi untuk 
Kepala Desa Gempolsewu yang 
berjuang bersama warganya un-
tuk memajukan Dukuh Tawang 

Laut. Beliau juga menanyakan 
ke warga setempat tentang apa 
yang sangat warga butuhkan 
saat ini, tanyanya. Dan war-
ga mengingikan adanya jalan 
yang bagus juga pengadaan wc 
umum. Mendengar hal tersebut 
dr.Mirna Annisa akan segera 
berkoordinasi dengan dinas ter-

kait, terangnya.
Diakhir acara beliau ber-

pesan jika nantinya Dukuh ini 
menjadi obyek wisata maka 
masyarakat sekitar harus selalu 
menjaga kebersihan lingkungan 
dan menjadikan Dukuh Tawang 
Laut menjadi dukuh yang bersih 
dari sampah, jelasnya. (Peni)

Kades Gempolsewu kendalikan perahu tradisional.

Tawang Laut Seperti Mutiara 
dalam Lumpur

Kendal, SMN - Dukuh 
Tawang Laut Desa Gempolsewu 
adalah salah satu tempat terpen-
cil di Kabupaten Kendal. Den-
gan letak Geografis yang dike-
lilingi oleh perairan baik sungai 
maupun laut.

Untuk mencapai daerah 
tersebut kalau ingin lewat darat 

berarti harus lewat Kabupaten 
Batang terlebih dahulu. Untuk 
mencapai dukuh tersebut harus 
melewati penyeberangan yang 
menggunakan perahu yang 
dikemudikan menggunakan 
bambu atau disebut perahu geth-
ek.

Banyak publik yang tidak tau 

begitu banyak potensi alam yang 
ada di dukuh tersebut. Salah sa-
tunya adalah pantainya yang 
sangat bagus dan masih alami. 
Untuk mencapai pantai Tawang 
Laut akan sangat elok apabila di 
tempuh lewat jalur air. Dan itu 
yang membuat perbedaan Pan-
tai Tawang Laut dengan pantai 
lainnya.

Ketua Rw Tawang Laut Soani 
adalah salah satu Produsen per-
ahu nelayan yang ada di Kabu-
paten Kendal. Beliau juga ahli 
dalam pembuatan perahu speed 
bood. Dalam keterangannya 
beliau ingin membuat perahu 
speed bood yang nantinya akan 
digunakan untuk mengangkut 
wisatawan yang akan berkun-
jung ke Tawang Laut. Dengan 
begitu wisata Pantai Tawang 
Laut akan berbeda dengan pan-
tai pantai lainnya, jelasnya.

Pemdes yang bersinergi den-
gan penduduk Tawang Laut ten-
tunya akan mendukung perkem-
bangan daerah tersebut. Dan 
juga membuka peluang bagi 
para Investor untuk menanam-
kan modalnya.

Agar Tawang Laut bisa ber-
solek cantik, dan akan menjadi 
tempat wisata yang patut dikun-
jungi. (Peni)

Keindahan pantai Tawang Laut.

Walikota Madiun Melakukan 
Panen Raya di Lahan Demplot

Madiun, SMN - Walikota 
Madiun, Jawa Timur, H. Maidi, 
melakukan panen raya di lahan 
demonstrasi plot (demplot) area 
persawahan kelompok tani "Tani 
Dadi Makmur’’ Kelurahan Wi-
nongo, Kecamatan Manguharjo, 
Rabu 29 Juli 2020.

Padi yang menggunakan pu-
puk Phonska Plus di lahan seluas 
28 hektare ini, berhasil mening-
katkan kapasitas produksi. Yaitu, 
dari 7 ton menjadi 8,43 ton per 
hektare. Ia langsung memberikan 
apresiasi atas capaian tersebut. 

“Kota Madiun ini lahannya 
sempit. Tapi bagaimana lahan 

yang sempit ini bisa menghasil-
kan. Sehingga, manfaatnya bisa 
dirasakan oleh masyarakat,’’ 
ucap H. Maidi.

Untuk mengoptimalkan lahan 
pertanian, walikota mendorong 
petani untuk dapat menanam 
varietas yang dibutuhkan mas-
yarakat. Bukan hanya padi, 
melainkan komoditas penting 
lainnya sebagai bahan pembua-
tan sambel pecel. Diantaranya 
cabai, kacang tanah, sayuran, 
dan palawija.

Dengan tersedianya bahan 
baku dari persawahan dalam 
kota, diharapkan para produsen 

sambel pecel tidak lagi mencari 
komoditas di luar kota. Selain 
itu, pemkot juga menyiapkan 
skema subsidi untuk menganti-
sipasi adanya penurunan harga 
komoditas.

Sementara itu, Direktur Pe-
masaran PT Petrokimia Gresik, 
Digna Jatiningsih, menuturkan, 
PT Petrokomia Gresik selaku 
produsen pupuk berupaya untuk 
membantu meningkatkan produk 
pertanian nasional. Namun, ti-
dak lupa untuk menjaga kualitas 
tanah dengan pupuk petroganik.

"Dengan sinergi kuat antara 
stakeholder pertanian, BUMN, 
dan produsen pupuk, maka kual-
itas pertanian akan dapat diting-
katkan,’’ kata Ningsih. Hadir 
dalam panen raya ini diantaran-
ya Wakil Walikota Madiun Inda 
Raya, Ketua DPRD Madiun Andi 
Raya, anggota DPR RI Min-
do Sianipar, perwakilan direksi 
PT PPI, dan beberapa pimpinan 
OPD Kota Madiun. (sy)

Walikota Madiun bersama jajaran Forkopimda adakan panen 
raya di lahan pertanian Demplot.

Suami yang Bunuh Istri dan Aniaya Anaknya 
di Jombang, 10 Tahun Kerja di AS

Jombang, SMN - Seo-
rang suami di Kabupaten 
Jombang tega membunuh 
istrinya menggunakan sebi-
lah parang. Pelaku rupanya 
bekerja di Amerika Serikat 
(AS) selama 10 tahun tera-
khir.

Peristiwa tragis ini terjadi 
di rumah pasangan Safa'at 
(49) dan Sri Istuning Ati (48) 
di Dusun Ngenden, Desa 
Rejoslamet, Kecamatan Mo-
jowarno, pada Jumat (31/7) 
sekitar pukul 22.00 WIB. 
Safa'at yang gelap mata, 
menganiaya istrinya meng-
gunakan parang.

Akibatnya, Sri tewas den-
gan luka bacok di bagian le-
her. Tidak hanya itu, bapak 

empat anak ini tega menga-
niaya anaknya yang nomor 
dua, Noval Fitri Choirul 
Huda (19).

Korban terluka di bagian 
kepalanya. Namun, belum 
bisa dipastikan luka tersebut 
akibat sabetan parang pelaku 
atau dipukul dengan botol.

"Pak Safa'at bekerja di 
Amerika selama 10 tahun. 
Pulangnya sebelum lebaran 
Idul Fitri," kata Ketua RT 1 
RW 1 Dusun Ngenden Ami-
nin (66) kepada wartawan 
di lokasi kejadian, Sabtu 
(1/8/2020).

Hanya saja Aminin tidak 
mengetahui persis prahara 
rumah tangga Safa'at dan Sri 
yang memicu pembunuhan 

di Jombang tersebut. Karena 
keinginan Safa'at maupun Sri 
curhat kepada dirinya, belum 
pernah terwujud.

"Mba Is (sapaan akrab 
Sri) ini pernah minta per-
timbangan dari saya, tapi dia 
tidak jadi cerita. Kemudian 
suaminya juga cerita, katan-
ya dilarang istrinya kumpul 
sama orang. Dia mau minta 
pertimbangan ke saya kenapa 
istrinya melarang," terangn-
ya.

Safa'at diamankan polisi 
setelah melakukan aksi ke-
jinya. Kini dia diperiksa di 
Mapolres Jombang, Jalan 
KH Wahid Hasyim.

Kapolres Jombang AKBP 
Agung Setyo Nugroho men-

jelaskan, Safa'at pulang 
dari AS sekitar bulan April 
2020. Pria bertubuh kekar itu 
bekerja di perusahaan jasa 
cuci pakaian atau laundry.

"Dia kerja di tempat cuci 
pakaian di sana, sebagai tu-
kang cuci," jelasnya.

Kepada penyidik, lanjut 
Agung, pelaku sudah men-
gakui perbuatannya. Saat ini 
pihaknya mendalami motif 
Safa'at tega membunuh istri 
dan menganiaya anak kand-
ungnya sendiri.

"Pelaku kami amankan di 
Polres Jombang dalam proses 
pemeriksaan. Pelaku sudah 
mengakui perbuatannya," 
tandasnya. (dtk)
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Semarang, SMN - Hingga 
hari ke-6 pelaksanaan Operasi 
Patuh Candi 2020 dari tanggal 
23 sampai 29 Juli 2020, Direk-
torat Lalu Lintas Polda Jateng 
mencatat ada 7.571 pelang-
gar dari seluruh jajaran, Rabu 
(29/7/2020).

Data pelanggaran pada Oper-
asi Patuh Candi 2020 meliputi: 
Jumlah kejadian kecelakaaan 
lalu lintas sebanyak 201 kali. 
Jumlah pelanggaran sebanyak 
7.571 kali, meliputi pengendara 
yang ditilang sebanyak 3.574 
kali dan mendapat teguran se-
banyak 4.892 kali.

Sementara itu kegiatan pen-
didikan masyarakat lalu lintas 
selama operasi patuh sebanyak 
46.434 kali. Kegiatan penga-
turan Turjawali selama opera-
si patuh candi 2020 sebanyak 
29.570 kali.

Meski saat ini tengah pan-
demi Covid-19, tetapi bagi 
masyarakat yang melakukan pe-
langgaran akan langsung ditin-
dak dengan memberikan tilang. 
Terutama bagi pengendara yang 
melanggar lalu lintas hingga 

berpotensi menyebabkan ke-
celakaan.

"Operasi ini dilaksanakan di 
tengah pandemi virus corona 
atau covid-19, penindakkan pe-
langgar lalu lintas berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya," jelas 
Kapolda Jateng, Irjen Pol Drs 
Ahmad Luthfi.

Tercatat kendaraan roda dua 
tetap menjadi pelanggar terban-
yak dibanding dengan kenda-
raan roda empat dan kendaraan 
barang. Jenis pelanggaran ter-
banyak yang dilakukan oleh 
pengendara sepeda motor ada-
lah melawan arus lalu lintas dan 
tidak menggunakan helm dan 
pelanggaran stop line.

Kemudian jenis pelanggaran 
terbanyak oleh kendaraan roda 
empat adalah pelanggaran stop 
line, melaju di bahu jalan tol, 
melawan arus lalu lintas dan 
menggunakan strobo atau rota-
tor.

Dirlantas Polda Jateng, 
Kombes Pol Arman Achdiat 
menjelaskan bahwa pelaksa-
naan operasi patuh kali ini leb-
ih mengedepankan tindakan 

Ada 7.571 Tindak Pelanggaran, H+6 0perasi Patuh Candi 
Tahun 2020 yang Digelar Polda Jateng 

Ada 7.571 Tindak Pelanggaran, H+6 0perasi Patuh Candi 
Tahun 2020 yang Digelar Polda Jateng 

preemtif 40%, kemudian pre-
ventif 40% dan penegakan hu-
kum 20%.

"Dalam ops patuh kali ini 
kita mengedepankn tindakan 
pendisiplinan masyarakat ter-
hadap tertib berlalulintas den-
gan mengedepankan preemtif 
dan preventif humanis selain 
itu juga memberikan sosialisasi 
dan himbauan tentang bagaima-
na masyarakat bersikap di masa 
adaptasi kebiasaan baru," tegas 
Dirlantas Polda Jateng, Kombes 
Pol Arman Achdiat. Rabu 

(29/7/2020).
Selain pelanggaran aturan 

lalu lintas, Operasi Patuh Candi 
2020 juga menyasar pengguna 
jalan yang tidak mengikuti pro-
tokol kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah di masa PSBB tran-
sisi.

Tidak lupa petugas selalu 
mengingatkan kepada penggu-
na jalan untuk menjaga keseha-
tan menggunakan masker saat 
berkendara atau beraktivitas di-
luar rumah guna selalu menaati 
ptotokol kesehatan dari pemer-
intah guna mencegah penyeba-
ran Covid 19. (S Anto Saputro)

Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
Mata Tombak untuk Berantas Narkoba

Batang, SMN - Badan Nar-
kotika Nasional Kabupaten 
(BNNK) Batang memberikan 
pembekalan tentang pencegahan 
dan pemberantasan penyalah-
gunaan narkoba kepada para 
anggota Babinsa Kodim 0736/
Batang dan Bhabinkamtibmas 
Polres Batang. 

Hal tersebut dilakukan kare-
na keberadaan Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas dinilai se-
bagai mata tombak untuk men-
dukung BNNK Batang untuk 
pemberantasan peredaran nar-
koba di wilayah desa binaan 
masing-masing.

“Mereka (Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas) yang berada 
di tingkat desa, sehingga pema-
haman tentang bahaya narkoba 
bisa dengan mudah dimengerti 
masyarakat di desa binaannya,” 
tutur Kepala BNNK Batang, 
AKBP Windarto usai memapar-
kan materi saat Bimtek Peng-
giat Anti Narkoba, di Ballroom 
Hotel Sendang Sari Kabupaten 
Batang, Rabu (29/7/2020).

Windarto mengatakan, peran 
Babinsa dan Bhabinkamtibmas 
sangat penting karena pence-
gahannya akan lebih maksimal, 
yaitu dimulai dari lapisan paling 
bawah.

“Setelah mereka dibekali 
berbagai metode dan strategi 
pendekatan yang lebih humanis, 
dapat diaplikasikan di lapangan 
seperti saat acara silaturahmi di 
lingkungan masyarakat maupun 
pendidikan,” ujarnya.

Ia mengharapkan, melalui 
peran aktif Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas dapat mewu-
judkan cita-cita Indonesia terbe-
bas dari narkoba. 

“Untuk mewujudkan Indo-
nesia yang bebas dari narkoba 
tidak pernah ego sektoral, tapi 
kita harus bersama-sama men-
goptimalkan loyalitas dalam 
mencegah dan memberantas 

narkoba,” tegasnya.
Sementara itu, Kanit Bin-

mas Polsek Batang Kota Polres 
Batang, Ipda Sarjito menga-
takan, pembekalan yang diber-
ikan kepada anggota Babinsa 
dan Bhabinkamtibmas sangat 
kompleks dalam mencegah serta 
memberantas penyalahgunaan 
narkoba.

“Teori yang disampaikan 
mulai dari pengetahuan tentang 
narkoba, strategi pencegahan 
dan kebijakan yang harus diam-
bil,” katanya.

Hal penting lain, lanjut dia, 
yang dapat membantu mem-
permudah tugas dua institusi ini 
dalam pemberantasan narkoba 
di desa binaan adalah ilmu ber-
komunikasi yang baik langsung 
dari pakarnya.

“Terima kasih atas ilmu yang 
diberikan supaya bisa kami ap-
likasikan di lapangan, sehingga 
hasilnya lebih maksimal dalam 
rangka turut serta penanggulan-
gan penyalahgunaan narkoba,” 
ujarnya. 

Ipda Sarjito menekankan ke-
pada anggotanya agar di setiap 
kesempatan dan kegiatan, men-
sosialisasikan tentang pencega-
han penyalahgunaan narkoba.

“Anak-anak tidak usah ber-

kumpul di tempat-tempat yang 
rawan penyalahgunaan narkoba 
dan tidak terpengaruh ajakan 
yang menjurus pada penyalah-
gunaan obat-obatan terlarang, 
tetaplah fokus belajar meskipun 
berada di rumah dan patuhilah 
peraturan yang ada,” imbaunya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Staf Intel Kodim 0736/
Batang Peltu Slamet Mardiyan-
to menambahkan, Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas merupakan 
mata tombak dalam pember-
antasan narkoba, maka sudah 
selayaknya kedua institusi ini 
bekerja sama untuk mencip-
takan desa binaan yang bersih 
dari narkoba.

“Babinsa Kodim 0736/
Batang akan bersinergi bersa-
ma Babhinkamtibmas Polres 
Batang, para Lurah maupun 
Kepala Desa dan organisasi 
kepemudaan di wilayah binaan 
masing-masing dengan meny-
osialisasikan bahaya penyalah-
gunaan narkoba, terutama saat 
ada kegiatan kemasyarakatan,” 
bebernya.

Kerja sama ini sangat penting 
demi mewujudkan Indonesia 
yang bebas dari peredaran gelap 
dan penyalahgunaan narkoba. (S 
Anto Saputro)

BNNK Batang memberikan bimbingan tentang pencegahan 
dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

Jaga Kebugaran Tubuh, 
Prajurit Kodim Batang Jalan Santai Bersama

Batang, SMN - Guna men-
jaga kebugaran tubuh, Prajurit 
Kodim 0736/Batang laksanakan 
jalan sehat di seputaran kota 
Batang yang di pimpin langsung 
oleh Komandan Kodim 0736/
Batang Letkol Kav. Henry R. J 
Napitupulu, Kamis (30/7/20).

Sebelum kegiatan dimulai 
terlebih dahulu melakukan se-
nam peregangan dipimpin oleh 
Bintara operasi Sertu Ramli 
yang di ikuti seluruh personel 
Kodim 0736/Batang dan jajaran 
kemudian dilanjutkan olah raga 

jalan santai mengelilingi sepu-
taran Kota Batang sejauh lebih 
kurang lebih 4, 5 km dengan 
rute star di Mako Kodim menuju 
alun alun Batang lanjut ke bend-
ungan kramat dan Kembali ke 
Makodim 0736 Batang tetap se-
suai dengan protokol kesehatan. 

Dandim 0736/Batang letkol 
Kav. R. J Napitupulu menga-
takan, dalam menjalankan tugas 
sebagai Prajurit TNI, kita harus 
selalu menjaga Fisik yang pri-
ma ini merupakan syarat utama 
sebagai seorang Prajurit, guna 

mendukung tercapainya tu-
gas pokok TNI yaitu menjaga 
kedaulatan NKRI.

“Kegiatan ini sebagai sarana 
untuk membina kesehatan dan 
kebugaran badan bagi seluruh 
anggota Kodim 0736/Batang 
beserta jajaran, karena dengan 
adanya wabah Covid-19 ini kita 
jarang melaksanakan olah raga 
bersama, disebabkan untuk me-
matuhi protokol kesehatan.”

“Menjadi TNI itu berat, jadi 
setiap prajurit wajib menjaga 
kondisi kesehatannya, sebab di 
dalam tubuh yang sehat akan 
terdapat jiwa dan mental yang 
kuat, juga dengan badan yang 
sehat kita akan melaksanakan 
tugas dengan baik. maka dari itu 
untuk menjaga kebugaran tubuh 
kita, maka perlu kita mengada-
kan program pembinaan fisik 
yang seharusnya kita laksanakan 
setiap minggu,” ungkap Dandim

Jalan santai bersama ini 
langsung dipimpin oleh Koman-
dan Kodim 0736/Batang Letkol 
Kav. Henry R. J Napitupulu, dan 
didampingi oleh Kasdim Man-
yor Inf Raji, dan di ikuti oleh 
Para perwira staf kodim, para 
Danramil serta anggota. (S Anto 
Saputro)

Prajurit Kodim Batang saat laksanakan jalan sehat.

Kapolres Batang Menyerahkan Hewan Qurban 
ke Panitia Masjid Sabilil Muttaqin 

Batang, SMN - Kapolres 
Batang AKBP Abdul Waras 
menyerahkan hewan kurban ke-
pada ketua panitia Idul Adha Mas-
jid Sabilil Muttaqin di lingkungan 
Mapolres Batang.

Pada Idul Adha tahun ini, se-
banyak tiga ekor sapi dan 12 ekor 
kambing yang diserahkan pada 
panitia kurban.

"Masa pandemi ini saluran 
daging kurban sangat di butuhkan 
oleh masyarakat dan dari kami 
alhamdulillah Polres Batang ikut 
andil dalam pelaksanaan kurban, 
semoga bermanfaat bagi mas-

yarakat," kata Kapolres Batang 
AKBP Abdul Waras dalam sam-
butannya, Jumat (31/7/2020).

Ia berdoa semoga wabah pan-
demi segera berakhir dan kegiatan 
masyarakat bisa pulih kembali.

AKBP Abdul Waras juga men-
yampaikan bahwa umat islam ha-
rus bisa meneladani dan memak-
nai kisah Nabi Ibrahim dengan 
cara berkurban di hari raya Idul 
Adha ini.

"Adanya kegiatan kurban ini 
mudah mudahan bermanfaat bagi 
masyarakat yang akan menerima," 
pungkasnya. (S Anto Saputro)

Kapolres Batang AKBP Abdul Waras menyerahkan hewan kur-
ban kepada ketua panitia Idul Adha Masjid Sabilil Muttaqin.

Pertemuan Rutin, Pamitan Ibu Ketua Persit Lama Ny. Melyna 
Siahaan Napitupulu, serta Perkenalan Ibu Ketua Baru Ny. Zahra A.P

Batang, SMN - Pertemuan 
rutin gabungan persit Kartika 
Cabang XXIV serta acara pami-
tan ketua cabang Ny. Melyna Si-
ahaan dan perkenalan Ny. Zah-
ra A. P selaku Ibu ketua persit 
yang baru berlangsung di aula 

Makodim 0736/Batang, Rabu 
(29/07/20).

Acara pamitan serta perke-
nalan Ibu ketua baru disaksikan 
Oleh pembina harian persit yak-
ni Lettu Kav. Siswoyo dan ang-
gota persit. 

Pembina persit Lettu Sis-
woyo, ''Mengucapkan puji 
sukur kepada tuhan yang maha 
esa karena kita masih bisa ber-
temu dalam acara pamitan dan 
perkenalan ibu ketua baru, kami 
ucapkan selamat datang kepada 
ibu ketua baru Ny. Zahra A. P,”. 

“Saya ucapkan terimakasih 
banyak dan apresiasi kepada 
Ibu ketua atas dedikasi dan ki-
nerjanya kurang lebih 29 bulan 
yang sudah melukis dan mewar-
nai persit Kodim Batang dan 
sekarang akan di lanjutkan oleh 
Ny. Zahra A. P, semoga bisa 
lebih maju dan berkembang,” 
harapnya.

"Ibu Melyna selama men-
jabat sebagai ketua persit juga 
berhasil membina, membimbing 
dan mengarahkan para persit,” 
tambahnya. 

Pada waktu yang sama Ny. 

Melyna juga memperkenalkan 
diri kepada Ny. Zahra juga uca-
pan selamat datang. 

Saya mengucapkan ban-
yak terimakasih atas dukungan 
suport dan kerja sama selama 
ini, mohon maaf apabila ada 
tutur kata dan perbuatan yang 
tidak berkenan kepada ibu-ibu, 
saya pribadi mewakili keluarga 
mohon maaf sebesar besarnya.

Disinilah salah satu kebang-
gan menjadi istri prajurit. Jan-
gan menjadi beban ibu-ibu jadi 
istri prajurit, harusnya kita lebih 
bangga karena kita akan menja-
di contoh di masyarakat. 

"Jadi istri prajurit harus serba 
bisa dan harus siap dalam situasi 
apapun dan jangan mengeluh,” 
ungkapnya.

Usai acara perkenalan dilan-
jutkan dengan penandatanganan 
buku persit. (Handoko)

Pertemuan Ibu-ibu Persit.

Petugas Gabungan Lakukan Patroli Terpadu 
untuk Mencegah Terjadinya Kebakaran Hutan 

Batang, SMN - Memasuki 
musim kemarau, jajaran Ke-
polisian Sektor Subah bersama 
Perhutani dan Balai Konservasi 
Sumber Daya Alam (BKSDA) 
mengintensifkan Patroli terpa-
du untuk mencegah kebakaran 
hutan dan lahan (Karhutla) di 

wilayah kecamatan Subah, Ka-
mis (30/7/2020).

Selain patroli, petugas 
gabungan juga menyampaikan 
imbauan kamtibmas pada mas-
yarakat di sekitar hutan yang 
memanfaatkan lahan hutan se-
bagai lahan pertanian atau ber-

cocok tanam.
“Kami imbau warga agar ti-

dak membakar sisa-sisa hasil 
panen atau saat membuka lahan 
baru untuk menghindari terjad-
inya kebakaran hutan atau lahan 
di musim kemarau ini," imbau 
Budi Karyanto Mantri Perhutani 
Wilayah Subah.

Wakapolsek Subah Pol-
res Batang Polda jateng Iptu 
Heri Suprobo mengajak dan 
mengimbau warga masyarakat 
yang tinggal di sekitar hutan 
untuk ikut serta menjaga dan 
mengawasi agar tidak terjadi ke-
bakaran hutan atau lahan. 

"Mari bersama kita jaga ke-
lestarian dan cegah kebakaran 
hutan," ajaknya.

Pihaknya berharap pada 
semua komponen masyarakat 
ikut berperan aktif dalam pence-
gahan kebakaran hutan dan lah-
an. (Agus Wahyudi)

Petugas gabungan lakukan patroli untuk cegah terjadinya 
kebakaran hutan.

TMMD Usai, Kasdim Batang dan Wakil Bupati 
Pesan Jaga Baik-Baik Infrastruktur yang Sudah Dibangun

Batang, SMN - Upacara 
penutupan kegiatan TNI Ma-
nunggal Masuk Desa (TMMD) 
Sengkuyung Tahap I tahun 2020 
berakhir. Di tengah pandemi 
covid-19 penutupan di ada-
kan secara sederhana. Kamis, 
(29/7/2020) pagi di Aula PT 
Pagilaran, Desa Keteleng, Keca-
matan Blado, Kabupaten Batang.

Kepala Staf Kodim 0736/
Batang Mayor Inf Raji mewakili 
Komandan Kodim Batang Let-
kol Kav. Henry RJ Napitipulu 
mengatakan, ''Saya mewakili 
Dandim Batang pada acara pe-
nutupan TMMD kali ini, Dan-
dim tidak bisa hadir dikarenakan 
sedang ada kesibukan kegiatan.”

Letkol Kav. Napitupulu kirim 
salam dengan ucapan Assala-
mu'alaikum wr. wb. Kegiatan 
TMMD yang dilaksanakan di 
Dukuh Kemadang, Desa Ke-
teleng, Kecamatan Blado, Kabu-
paten Batang tersebut merupa-
kan kegiatan sinergitas antara 
TNI, Pemerintah Daerah, Aparat 
Kepolisian serta masyarakat, tu-
turnya.

Kasdim Menambahkan, ada-
pun pesan Dandim bahwa kegia-
tan demi kegiatan telah terlak-

sana dengan baik. TMMD yang 
menghabiskan dana 435 juta 
guna membuat jalan, talud dan 
lainya.

''Bukan hanya pembangunan 
fisik namun seperti kegiatan pen-
yuluhan baik bela negara, atau-
pun dari BNN, dari Dinas perta-
nian juga sudah di laksanakan,” 
tambahnya.

"Mudah-mudahan apa yang 
telah di bangun dapat bermanfaat 
bagi warga Keteleng.”

“Dandim ucapkan terima 
kasih atas kerjasamanya kepada 
semua masyarakat atas dukun-
gannya sehingga TMMD ber-
jalan dengan lancar, baik serta 
selesai sesuai harapan. Dengan 
berakhirnya TMMD Selesai, 
jalan yang sudah jadi saya mo-
hon agar di rawat dengan baik,” 
pungkas Kasdim.

Pada kesempatan yang sama, 
Wakil Bupati Batang Bapak 
Suyono sampaikan salam dari 
Bapak Bupati H.Wihaji karena 
tidak bisa mengikuti kegiatan 
ini. 

“Saya ucapkan beribu-ribu 
terima kasih dan apresiasi set-
inggi-tingginya kepada TNI Pol-
ri dan masyarakat yang hari ini 

telah selesai melaksanakan pem-
bangunan infrastruktur dalam 
kegiatan TMMD Sengkuyung 
Tahap I tahun 2020. Semoga 
TNI Polri mendapatkan berkah 
dari Allah SWT,” ucapnya.

"Pesannya kepada mas-
yarakat, jalan yang sudah dibuat 
dengan tenaga manusia, dengan 
tekhnologi, dengan keringat ma-
nusia agar di rawat baik-baik. 
Kita harus peduli dengan apa 
yang telah dibangun, bahwa 
jalan ini tanggung jawab bersa-
ma dan tanggung jawab kepada 
anak cucu kita.”

Apa yang sudah di bangun 
TNI-Polri harus di jaga dengan 

baik, di musim pandemi covid 
19 kita tetap mengikuti anjuran 
dengan protokol kesehatan yang 
sudah di sampaikan oleh pemer-
intah. Mari kita waspada dengan 
pesan-pesan yang di sampaikan 
pemerintah, kita sadarkan semua 
masyarakat dengan covid 19.

TMMD Sengkuyung Tahap 
I Tahun 2020 di Desa Keteleng 
berakhir dengan di tandai pem-
otongan pita oleh Wakil Bupati 
Batang dampingi Kasdim serta 
forkopimda atau yang mewakili 
dan adik Nonik di saksikan war-
ga Dukuh Kemadang, Desa Ke-
teleng Kecamatan Blado Kabu-
paten Batang. (S Anto Saputro)

Pemotongan pita oleh Wakil Bupati Batang yang diwakili oleh 
adik Nonik, didampingi Kasdim serta forkopimda.
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Batu di Masjid Ini Konon Berbekas 
Telapak Kaki Milik Sunan Kudus

Batu yang diyakini warga bekas jejak kaki Sunan Kudus di Masjid Al Karomah Demak, Jumat 
(31/7/2020). 

Demak, SMN - Masjid Al 
Karomah di Demak Jawa Ten-
gah, selain memiliki mustaka 
atau yang disebut warga se-
bagai mahkota masjid kuno juga 
memiliki dua batu kuno. Dua 
batu kuno tersebut, salah satun-

ya memiliki bekas telapak kaki 
kanan.

"Batu ini sudah ada sejak 
masjid ini ada," jelas Muadzin 
Masjid Al Karomah, H Khanafi, 
di masjid yang berada di Dukuh 
Bener, Desa Tridonorejo, Ke-

camatan Bonang, Kabupaten 
Demak, Jawa Tengah, Rabu 
(29/7/2020).

Khanafi mengatakan, batu 
berbekas telapak kaki tersebut 
diperkirakan memiliki berat 50 
kilogram lebih. Batu tersebut 

dipercaya warga sekitar sebagai 
tempat pijakan wudhu Sayyid 
Jafar Shodiq atau Sunan Kudus.

Marbot Masjid Al Karomah, 
Asrori (64) menambahkan, batu 
tersebut tempat pijakan Sunan 
Kudus usai mengambil air wudu 
dari sumur.

"Buat injakan (Sunan Kudus) 
setelah dari sumur (wudu)," 
jelas Asrori.

Hal senada juga disampaikan 
Kepala UPTD Museum Glagah 
Wangi Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan (Dindikbud) Kabu-
paten Demak, Ahmad Widodo 
menjelaskan belum diketahui 
persis kapan Masjid Al Karo-
mah dibangun. Menurutnya, tak 
ada juga catatan tentang jejak 
kaki siapa yang ada pada batu di 
masjid itu.

"Menurut orang orang tua, 
itu (jejak) kakinya Sayyid Ja-
far Shodiq atau Kanjeng Sunan 
Kudus. Sementara versi kedua, 
yakni di waktu Kanjeng Sunan 
Kalijaga naik perahu, pas nyam-
pai di situ beneri salat zuhur. 
Terus salat di situ. Karena beneri 
atau barengi," tuturnya. (dtk)

Empat Tahanan Kejari Jombang 
Positif COVID-19

Jombang, SMN - Empat tah-
anan Kejaksaan Negeri (Kejari) 
Jombang positif COVID-19. 
Saat ini mereka diisolasi di 
rumah sakit untuk mencegah 
penularan.

Direktur RSUD Jombang dr 
Pudji Umbaran mengatakan pi-
haknya diminta bantuan Kejak-
saan untuk melakukan tes swab 
terhadap 7 tahanan pada Kamis 
(30/7) malam. Karena ketujuh 
tahanan Kejari Jombang itu 
reaktif setelah menjalani rapid 
test.

"Dengan pertimbangan 
kekhawatiran penyebaran kasus 
(COVID-19) malam itu juga 
kami tes swab. Hasilnya empat 

di antaranya positif," kata dr 
Pudji saat dikonfirmasi war-
tawan, Jumat (31/7/2020).

Setelah dinyatakan posi-
tif COVID-19, empat tahanan 
laki-laki tersebut diisolasi di 
RSUD Jombang. Menurut dr 
Pudji, mereka tergolong orang 
tanpa gejala (OTG).

"Kondisi keempatnya ba-
gus semua, sehat. Saat ini kami 
rawat di ruang isolasi RSUD 
Jombang," terangnya.

Informasi yang dihimpun 
dari awak media, terdapat 20 
tahanan Kejari Jombang yang 
menjalani rapid test. Dari jum-
lah itu, 7 tahanan reaktif Corona. 
Sehingga Kejaksaan meminta 

bantuan RSUD Jombang untuk 
melakukan tes swab terhadap 7 
tahanan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Umum 
Kejari Jombang Tedhy Widodo 
saat dikonfirmasi membenar-
kan terdapat 4 tahanannya yang 
positif COVID-19.

Hanya saja, dia belum berse-
dia menjelaskan posisi mereka 
ditahan sebelum ketahuan terin-
feksi Corona. Begitu pula terkait 
kasus apa saja yang menjerat 
mereka.

"Kami lakukan isolasi terha-
dap 4 tahanan yang positif. Mer-
eka tahanan yang dalam persi-
dangan," tandasnya. (dtk)

Kejari Jombang.

Main di Pinggir Kali, Bocah Tenggelam 
di Kanal Banjir Palmerah

Jakarta, SMN - Seorang 
bocah berinisial A (8) tenggelam 
di kali Kanal Banjir Barat (KBB), 
Jakarta Barat (Jakbar). Bocah 
tersebut tenggelam saat bermain 
di pinggir kali bersama temannya.

Peristiwa tersebut terjadi seki-
tar pukul 15.30 WIB tadi. A mer-
upakan warga Kelurahan Kota 
Bambu Utara, Palmerah, Jakarta 
Barat.

"Informasi awal, warga seki-
tar bahwa korban pertama kali 
sedang bermain di pinggir kali 
BKB (Banjir Kanal Barat) bersa-
ma temannya yang sebaya. Tanpa 
disadari, korban bermain ke ten-
gah dan tidak timbul kembali," 
kata Kasatpol PP Palmerah Teguh 
melalui keterangan tertulis, Jumat 
(31/7/2020).

Teguh menuturkan, hingga 

saat ini proses pencarian oleh 
petugas gabungan masih berjalan. 
Saat proses pencarian, petugas 
juga dibantu oleh warga di sekitar 
kali BKB.

"Petugas yang hadir di loka-
si masih melakukan pencarian 
korban dari posisi terakhir hing-
ga menyusuri kali BKB. Namun 
sementara belum membuahkan 
hasil," tuturnya.

"Pencarian masih dilakukan. 
Petugas masih berada di sekitar 
kali BKB dibantu warga sekitar," 
lanjut Teguh.

Proses pencarian korban 
melibatkan 1 unit tim damkar, 
1 unit tim Satpol PP kecamatan 
dan kelurahan, 1 unit tim Polsek 
Palmerah, 1 unit tim Koramil GP-
03, dan mobil ambulans AGD. 
(dtk)

Pencarian bocah yang tenggelam di Kanal Banjir Barat (KBB) daerah Palmerah.

Pariwisata Bali Dibuka, 
Kemenparekraf Siap Beri Pendampingan

Jakarta, SMN - Sektor 
pariwisata di Provinsi Bali 
menyatakan siap menyambut 
wisatawan nusantara (wisnus) 
mulai 31 Juli 2020 dalam 
suasana adaptasi kebiasaan 
baru. Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Wishnutama Kusubandio men-
gapresiasi masyarakat dan Pe-
merintah Provinsi Bali karena 
tetap optimistis dan berpikir 
positif untuk tetap membangun 
pariwisatanya ke depan.

"Kini, Bali telah siap 
mengimplementasikan protokol 
kesehatan pada tatanan era baru. 
Karena itu, saya sangat berba-
hagia karena besok pariwisata 
Bali siap menyambut wisatawan 
nusantara kembali. Kami juga 
mengapresiasi langkah Bank 
Indonesia dalam penerapan dig-
italisasi di kawasan destinasi 
wisata berbasis QRIS," ujarnya 
dalam keterangan tertulis, Ju-
mat (31/7/2020).

Ia juga mengatakan Kemen-
parekraf/Baparekraf memberi-
kan pendampingan mulai dari 
persiapan hingga pembukaan 
kembali destinasi wisata di Bali. 
Contohnya seperti menguatkan 
program Sapta Pesona dan Re-
vitalisasi Amenitasnya, serta 
memberikan berbagai fasilitas 
di antaranya alat pendukung 
kebersihan, kesehatan dan kea-
manan.

"Untuk itu mari bersama-sa-
ma menjalankan penerapan 
protokol CHSE dengan sebaik 
mungkin untuk menciptakan 
rasa aman bagi wisatawan dan 
yakin dengan destinasi wisata 
kita," katanya.

Keputusan untuk kembali 

membuka tempat pariwisata di 
Bali dilakukan setelah Pemer-
intah Pusat bersama Pemerin-
tah Provinsi Bali dan seluruh 
stakeholder pariwisata Bali 
menggelar kegiatan Deklarasi 
Program Kepariwisataan dalam 
Tatanan Kehidupan Bali Era 
Baru & Digitalisasi Pariwisata 
Berbasis Quick Response Code 
Indonesian Standard (QRIS) di 
Peninsula Nusa Dua, Bali.

Menteri Koordinator Bidang 
Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan men-
gatakan sektor pariwisata saat 
ini menjadi salah satu bidang 
yang sangat diperhatikan pe-
merintah. Lantaran dianggap 
bisa membuka lapangan peker-
jaan yang banyak dan menjadi 
menyumbang devisa yang besar 
bagi negara.

"Pandemi COVID-19 mem-
berikan dampak yang nyata 
bagi seluruh sektor, terutama 
bagi sektor pariwisata. Seka-
rang perekonomian sudah mulai 
dipulihkan. Dan hari ini sangat 
bersejarah karena kita membu-
ka kembali sektor pariwisata 
Bali. Dengan mempertimbang-
kan berapa jumlah orang yang 
positif, berapa banyak zona hi-
jau. Bukan asal membuka," kata 
Luhut.

Ia juga menekankan kepada 
semua stakeholder pariwisata 
di Bali agar tetap disiplin me-
nerapkan protokol kesehatan 
setelah sektor pariwisata di Pu-
lau Dewata ini kembali dibuka.

"Bali hampir semua sudah 
zona hijau, dan tidak ada zona 
merah. Kerja sama antara kita 
penting. Kita harus membangun 
team kerja untuk itu, protokol 

kesehatan tidak bisa ditawar," 
ujarnya.

Saat Deklarasi Program 
Kepariwisataan Dalam Tatan-
an Kehidupan Bali Era Baru & 
Digitalisasi Pariwisata Berbasis 
QRIS hadir pula Gubernur Bali 
I Wayan Koster, Wakil Guber-
nur Bali Tjokorda Oka Artha 
Ardana, Direktur Utama ITDC 
Abdulbar M Mansoer Pangdam 
IX Udayana Mayjen TNI Kur-
nia Dewantara, Kapolda Bali 
Irjen. Pol. Dr. Petrus Reinhard 
Golose, Kepala Kantor Per-
wakilan Bank Indonesia Provin-
si Bali Trisno Nugroho.

Gubernur Bali I Wayan 
Koster mengatakan kesiapan 
Bali untuk membuka sektor 
pariwisata dilakukan secara 
bertahap pada 9 Juli 2020 untuk 
wisatawan lokal Bali dan pada 
31 Juli 2020 untuk wisatawan 
nusantara dan rencananya pada 
September 2020 akan di buka 
untuk wisatawan mancanegara.

"Oleh karena itu, kami mem-
beranikan diri menjalankan 
ini selektif secara bertahap, ini 
harapan kita, jangan sampai kita 
buka besok muncul kasus baru 
yang mencoreng citra pariwisa-
ta Bali. Butuh dukungan semua 
pemangku dan pelaku pariwisa-
ta," ucapnya.

Ia berharap hotel-hotel dan 
pelaku usaha dapat menjalankan 
aktivitasnya kembali. Sehingga, 
lanjutnya, pada kuartal ketiga 
tahun ini sektor pariwisata di 
Bali sudah membaik, aktivitas 
perekonomian bisa didukung 
penuh khususnya untuk men-
gairahkan pariwisata dan infra-
struktur Bali. (dtk)

Pariwisata Bali Dibuka, Kemenparekraf Siap Beri Pendampingan.

Warga Sulbar Senang Dapat Daging Kurban 
Meski Sapi Jokowi Sempat Ngamuk

Pasangkayu, SMN - Ra-
tusan warga Kabupaten Pas-
angkayu, Kabupaten Mamuju 
Utara, Sulawesi Barat (Sulbar), 
memadati lokasi penyembelihan 
sapi kurban bantuan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi). Mereka 
penasaran melihat sapi ukuran 
raksasa yang dibeli Jokowi dari 
peternak asal Kabupaten Pole-
wali Mandar.

Proses penyembelihan sapi 
yang dinamai Puang Tedong itu 

mengundang perhatian. Sapi je-
nis Simental yang dibanderol Rp 
89 juta itu sempat mengamuk 
saat akan disembelih hingga 
memicu kepanikan.

Belasan pria dewasa diker-
ahkan untuk menaklukkan per-
lawanan sapi seberat 1,2 ton 
itu. Warga sempat terseret saat 
berupaya menarik tali yang 
mengikat badan sapi.

Setelah lebih dari satu jam 
memberi perlawanan, warga 

bisa menumbangkan sapi karena 
kelelahan. Sapi langsung disem-
belih, dagingnya dibagikan ke-
pada warga kurang mampu dan 
yatim-piatu di daerah ini.

"Terima kasih kepada Bapak 
Presiden Jokowi. Kami merasa 
sangat senang dengan adanya 
bantuan sapi ini," ungkap salah 
seorang warga Gusman Rusli, 
Jumat (31/7/2020).

Diakui Gusman, bantuan 
daging sapi kurban Presiden 

Jokowi dapat meringankan be-
ban hidup mereka sehari-hari di 
tengah pandemi virus Corona. 
"Kami senang sekali, apalagi 
dengan kondisi seperti sekarang 
ini akibat ada Corona," ungkap-
nya.

Namun terpantau di lokasi 
penyembelihan banyak warga 
yang mengabaikan protokol 
kesehatan. Warga tidak me-
makai masker dan tidak menja-
ga jarak. (dtk)

Sapi Puang Tedong yang dikurbankan Presiden Jokowi sempat mengamuk selama 1 jam. 
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Bahagialah Milanisti, 

Ibrahimovic Dikabarkan Mau Bertahan
Jakarta, SMN - Ada kabar 

gembira datang untuk seluruh 
Milanisti di dunia. Zlatan Ibra-
himovic dilaporkan setuju ber-
tahan di AC Milan.

Ibrahimovic bergabung den-
gan Milan pada musim dingin 
setelah kontrak dengan LA Gal-
axy berakhir. Striker asal Swed-
ia itu kemudian menandatan-
gani kontrak bersama Rossoneri 
hingga akhir musim 2019/2020.

Performa Milan sejak ke-
datangan Ibrahimovic jauh 
lebih oke. Dari 19 pertandin-
gan yang dijalani Ibra bersa-

ma Milan, ada 11 kemenangan 
dan enam imbang. Milan cuma 
dua kali kalah ketika diperkuat 
striker 38 tahun itu.

Ibarhimovic juga sangar di 
kotak penalti lawan. Ada 10 
gol dan lima assist yang dice-
tak mantan striker Juventus dan 
Barcelona itu.

Nah, kontrak Ibrahimovic 
mau habis di akhir musim ini. 
Semula ada keraguan dia tak 
mau bertahan karena ketidak-
jelasan situasi manajemen klub.

Baru-baru ini Ibrahimovci 
disebut-sebut sudah ambil kepu-

tusan. Menurut La Gazzetta del-
lo Sport, Ibrahimovic mau ber-
tahan di Milan dan akan segera 
membahas detail persyaratan 
dalam waktu dekat.

Surat kabar asal Italia itu 
juga menyebut bahwa gaji Ibra 
harus start dari 4 juta euro per 
tahun. Jumlah itu bisa mening-
kat dengan bonus terkait gol, 
pertandingan yang dimainkan, 
hingga kinerja tim di pentas 
Eropa.

Direktur Milan, Ricky 
Massara, juga sudah men-
yampaikan minat klub untuk 

memperpanjang kontrak Ibra-
himovic. Klub bahkan sudah 
berkomunikasi dengan agen pe-
main, Mino Raiola.

"Kami berbicara dengan 
Mino Raiola dan mencoba 
melakukannya di belakang la-
yar. Ada beberapa hal yang 
kami evaluasi bersama, terma-
suk semangat dan keinginan 
Ibra untuk melanjutkan per-
jalanannya yang hebat ini, yang 
mana sangat positif di paruh 
kedua musim," kata Massara 
seperti dilansir dari Omnisport. 
(dtk) Zlatan Ibrahimovic dikabarkan sudah mau bertahan di AC Milan. 

Kiper Termahal Dunia Ancam 
Tinggalkan Chelsea Usai Final Piala FA

London, SMN - Kiper Chel-
sea, Kepa Arrizabalaga, dilapor-
kan sudah sangat percaya bahwa 
ia telah memainkan pertandin-
gan terakhirnya untuk klub.

Kiper termahal di dunia ini, 
kembali tak dimainkan Chelsea 
pada pertandingan terakhir Liga 
Inggris musim 2019/20 mela-
wan Wolverhampton Wanderers 
akhir pekan lalu.

Dan, pada laga final Piala FA, 
Sabtu malam nanti (1/8/2020), 
kemungkinan Chelsea akan 
menurunkan Willy Caballero. 
Terkait dengan itu, Kepa dika-
barkan ingin mengundurkan diri 
dan tidak akan pernah balik lagi 
ke klub.

Seperti diketahui, Chelsea 

akan menghadapi final Piala FA. 
Setelah itu, mereka harus men-
jalani pertandingan leg kedua 
babak 16 besar Liga Champi-
ons melawan Bayern Muenchen 
pada 8 Agustus mendatang.

Pemain internasional Span-
yol itu juga diperkirakan akan 
diabaikan untuk pertandingan di 
kompetisi Eropa itu, yang bisa 
menjadi pertandingan terakhir 
Chelsea setelah The Blues ter-
tinggal 0-3 pada laga leg perta-
ma.

Kepa sebenarnya masih 
memiliki sisa lima tahun lagi 
untuk menjalankan kontrak yang 
ia tandatangani di Stamford 
Bridge. Kepa didatangkan dari 
Athletic Bilbao menjelang mu-

sim 2018-19.
Pemain berusia 25 tahun ini 

secara konsisten masih terus ber-
juang agar bisa tampil menge-
sankan bagi klub London itu.

Meskipun catatan Kepa 
sendiri hanya bisa menjaga 
delapan clean sheet dalam 33 
penampilan Liga Inggris musim 
ini, dan kebobolan 47 kali.

Laporan terakhir menyebut-
kan Valencia diduga tertarik 
untuk membawa kembali pe-
main Spanyol ke La Liga musim 
panas ini.

Sebelumnya, dilaporkan AS, 
bintang Atletico Madrid, Jan 
Oblak, telah muncul sebagai 
target untuk klub asal London 
barat.

Sumber yang dekat dengan 
The Blues, Oblak menjadi target 
prioritas Frank Lampard, dan 
klub Liga Premier itu diharap-
kan segera melakukan pendekat-
an untuk layanannya.

Manajemen di Stamford 
Bridge bukannya tidak puas 
dengan mantan pemain Athlet-
ic Bilbao itu. Tapi, ketertarikan 
Lampard pada Oblak sudah se-
demikian rupa sehingga dia ber-
sedia berpisah dengan Kepa.

Laporan itu menjelaskan 
Chelsea bersedia mengeluarkan 
dana sekitar 100 juta euro. Dan, 
jika kesepakatan itu terlaksa-
na, Oblak akan menyusul Kepa 
menjadi penjaga gawang terma-
hal. (lp6)

Kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga, saat duel kontra Liverpool di Anfield, Kamis dini hari WIB (23/7/2020). 

Momen Valentino Rossi Serahkan 
Tongkat Estafet ke Fabio Quartararo

Jakarta, SMN - Valentino 
Rossi dinilai sudah menyerah-
kan tongkat estafet ke Fabio 
Quartararo dari hasil di MotoGP 
Andalusia lalu, setelah mereka 
sama-sama naik podium.

Di sirkuit Jerez akhir pekan 
lalu, Rossi menuntaskan Mo-
toGP Andalusia di posisi ketiga. 
Semenjak finis kedua di Austin 
pada April 2019, baru kali ini 
lagi peraih sembilan gelar juara 
dunia balap motor grand prix itu 
naik podium lagi.

Sementara itu podium teratas 
dikuasai Fabio Quartararo, yang 
mengulangi pencapaiannya 
naik podium pertama di tempat 

yang sama satu pekan sebel-
umnya, ketika memenangi Mo-
toGP Spanyol. Itu adalah dua 
kemenangannya sejak debut di 
MotoGP pada musim lalu.

Hasil MotoGP Andalusia 
sekaligus menegaskan domi-
nasi Yamaha dengan kehadiran 
Maverick Vinales di posisi 
kedua. Rossi dan Vinales ada-
lah rider tim pabrikan Yamaha 
sedangkan Quartararo membe-
la tim satelit Yamaha, Petronas 
Yamaha SRT.

Buat Luca Cadalora, juara 
dunia tiga kali grand prix (di 
kelas 125cc dan 250cc), momen 
itu bagaikan Valentino Ros-

si yang sedang menyerahkan 
tongkat estafet kiprahnya di 
dunia balap kepada Fabio Quar-
tararo. Khususnya di Yamaha.

"Ya, ia melakukan persis 
itu," kata Cadalora menjawab 
pertanyaan GPOne.

"Saat ini Vinales sedang ter-
tekan akibat keberadaan Fabio 
walaupun berada di tim yang 
berbeda, jadi saya pikir ia tak-
kan dalam kondisi bagus tahun 
depan," ucapnya.

Menilik laju Fabio Quar-
tararo saat ini, Luca Cadalora 
bahkan berandai-andai ia bisa 
terus meraih kemenangan demi 
kemenangan dan menjadi juara 

dunia MotoGP 2020.
"Kita juga harus melihat ke-

mungkinan menyaksikan ses-
uatu yang luar biasa: Quartararo 
bisa meraih gelar juara dunia 
di sebuah tim satelit. Saya tak 
ingat kapan itu pernah terjadi," 
kata Cadalora.

Dengan kemenangan pada 
seri pembuka di MotoGP Span-
yol, Fabio Quartararo menjadi 
rider pertama dari tim satelit 
Yamaha yang bisa naik podium 
teratas. Ia kini memimpin klase-
men MotoGP untuk sementara, 
unggul 10 poin dari Vinales. 
Valentino Rossi berada di posisi 
keenam. (dtk)

 Momen Rossi Serahkan Tongkat Estafet ke Quartararo. 

Peluang Liverpool Gaet 
Thiago Alcantara Makin Besar

Jakarta, SMN - Liverpool 
mendapatkan kabar baik ter-
kait keinginan mereka merekrut 
gelandang Bayern Munchen, 
Thiago Alcantara. Hal ini sei-
ring keinginan Thiago mening-
galkan Munchen.

Liverpool sejak beberapa 
waktu terakhir terus dikaitkan 
dengan Thiago. Pemain berusia 
29 itu jadi incaran untuk mem-
perkuat lini tengah The Reds 
demi mempertahankan gelar 
Liga Inggris musim depan.

Presiden Munchen Karl-
Heinz Rummenigge menya-
takan pihaknya melalui Direktur 
Olahraga Hasan Salihamidzic 
terus bernegosiasi dengan Thia-
go untuk memperpanjang kon-
trak. Namun, negosiasi itu tidak 
berhasil karena Thiago telah 
memutuskan untuk mencari pet-

ualangan baru.
"Pembicaraan Hasan den-

gan dia berjalan produktif. 
Dan di titik tentu terlihat itu 
semua selesai [kontrak baru di 
Munchen]," ujar Rummenigge 
kepada Sky Germany seperti 
dilansir Daily Mail.

"Namun kemudian Thiago 
memberitahu Hasan bahwa dia 
ingin melakukan sesuatu yang 
baru. Kami harus menerima 
itu," sambungnya.

Alcantara hanya punya sisa 
satu tahun kontrak bersama 
Munchen. Rummenigge me-
mastikan Thiago hanya akan 
dilepas ke klub lain jika per-
mintaan Die Roten dipenuhi 
klub peminat.

Kabarnya klub peminat ter-
masuk Liverpool harus menge-
luarkan dana 27 juta poundster-

ling untuk mendaratkan Thiago 
ke Anfield.

"Jika dia mencapai kesepa-
katan dengan klub manapun 
maka klub itu harus mengelu-
arkan dana transfer. Saya tidak 
akan memberitahu nilainya 
karena kami tidak ada agenda 
menjual pemain di Bayern, kata 
Rummenigge.

"Akan selalu ada sejumlah 
dana yang akan membuat kami 
menjual pemain," ia melanjut-
kan.

Thiago sudah bermain se-
lama tujuh tahun di Munchen. 
Dalam rentang waktu tersebut, 
mantan pemain Barcelona itu 
memberikan tujuh gelar Bunde-
sliga, empat gelar DFB Pokal, 
dua gelar Piala Super Jerman, 
dan satu gelar Piala Dunia An-
tarklub. (cnn)

Thiago Alcantara (kanan) jadi buruan utama Liverpool. 

PSSI Berharap Shin Tae-yong 
Ajak 2 Timnas ke Korea Selatan

Jakarta, SMN - Ketua 
Umum PSSI Mochamad Iriawan 
berharap Shin Tae-yong memba-
wa timnas senior dan U-19 jika 
nanti menggelar pemusatan lati-
han (TC) di Korea Selatan. Sem-
ula Shin Tae-yong hanya ingin 
mengajak timnas U-19.

"Saya meminta, kalau me-
mang berangkat ke Korea, seyo-
gianya kedua timnas berangkat 
agar Shin Tae-yong bisa mela-
tih semuanya," ujar Mochamad 
Iriawan.

Shin Tae-yong berencana 
membawa timnas U-19 ke Ko-
rea Selatan untuk berlatih dan 
beruji coba setelah TC di Jakarta 
berakhir. Timnas U-19 disiapkan 
untuk mengikuti Piala AFC di 
Uzbekistan pada 14-31 Oktober 
2020 dan Piala Dunia U-20 2021.

Namun, PSSI menilai timnas 
senior juga bisa ikut karena bakal 
menjalani tiga laga kualifikasi 
Piala 2022 melawan Thailand, 
Uni Emirat Arab, dan Vietnam 

pada periode Oktober-Novem-
ber.

PSSI berharap timnas senior 
mendapatkan hasil maksimal 
di partai tersebut untuk men-
dongkrak peringkat FIFA.

 Dengan pertimbangan itu, 
PSSI meminta Shin Tae-yong 
menyusun kembali programnya. 
PSSI akan mendapatkan laporan 
dari sang manajer pelatih timnas, 
termasuk keputusannya soal TC 
ke Korea Selatan, pada Senin 
(3/8/2020).

"Kami meminta Shin Tae-
yong jangan meninggalkan tim-
nas senior. Fokusnya memang 
untuk Piala Dunia U-20, tetapi 
rakyat Indonesia menginginkan 
agar timnas senior membawa 
hasil maksimal dari tiga laga ter-
akhir. Lagipula, Shin Tae-yong 
memang didatangkan untuk 
melatih tiga timnas yaitu senior, 
U-23 dan U-19," tutur Mocha-
mad Iriawan dikutip Antara. 

 Shin Tae-yong ingin mem-

bawa skuat ke Korea Selatan 
karena bakal kesulitan mendapat 
lawan sepadan untuk uji coba di 
tengah pandemi Covid-19.

Di Korea Selatan, timnas leb-
ih mudah mendapatkan lawan 
karena kompetisi sudah bergulir 
dan kualitas lawan sangat baik.

"Shin Tae-yong menyam-
paikan ada empat sampai lima la-
wan yang bisa dihadapi oleh tim-
nas. Jadi bukan hanya bertanding 
saja, tetapi juga atmosfer 
pertandingan untuk mengincar 
kemenangan," kata Mochamad 
Iriawan.

Timnas senior dan U-19 ten-
gah mengikuti pemusatan latihan 
(TC) yang rangkaian kegiatan-
nya berlangsung pada 23 Juli-8 
Agustus 2020 di Jakarta. Latihan 
di lapangan rencananya dimulai 
pada 1 Agustus 2020.

Ada 29 pemain timnas senior 
dan 46 pemain timnas U-19 yang 
dipanggil Shin Tae-yong untuk 
TC tersebut. (lp6)

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan dan manajer pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong. 
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5903 PA, yang dikemudikan 
Yudha Aji Pangestu warga Desa 
Glongong, Dolopo, Kabupaten 
Madiun. Yudha saat itu sedang 
membonceng Nizam Hasim.

Sedangkan sepeda motor 
lain di belakang Yudha adalah 
Suzuki Titan K 4697 BM yang 
dikemudikan M. Arifin, warga 
Meri, Sidorejo Magetan.

Tepat di belakang Arifin juga 
terdapat motor Revo Fit N 2409 
VI, dikendarai Tubagus Rio Sa-
pariga, warga Klitik, Geneng, 
Ngawi. Tubagus saat itu mem-
bonceng Gunawan, warga Klu-
mudan, Saradan.

Kecelakaan diduga karena 
pengemudi Avanza kurang pa-

ham medan dan tidak memper-
hatikan arus lalu lintas, semen-
tara jarak dengan kendaraan dai 
arah berlawanan sudah dekat.

Avanza mula-mula menabrak 
sepeda motor SupraX 125. Bu-
kan hanya itu, mobil tersebut tak 
dapat berhenti serta menyasak 
dua motor di belakangnya, yak-
ni sepeda motor Suzuki Titan 
dan Revo Fit.

Pengemudi sepeda motor 
Supra X, Yudha Aji Pangestu, 
langsung meninggal di tempat 
kejadian. Sementara Nizam Ha-
sim yang diboncengnya men-
galami luka parah.

Akibat lainnya, pengemudi 
Suzuki Titan bernama Arifin, 

mengalami luka kaki dan bahu 
kanan. Demikian pula dengan 
Tubagus Rio Sapariga dan Gu-
nawan yang mengendarai Revo 
Fit, juga mengalami sejumlah 
luka pada kaki, paha dan tangan.

Kanitlantas Polres Ngawi, 
Iptu Sulanjar, menyatakan, 
petugas turun ke lokasi setelah.
mengetahui peristiwa tersebut. 
Pihaknya juga mengamankan 
sejumlah barang bukti dan ka-
sus kecelakaan ini masih dalam 
penyelidikan Satlantas Polres 
Ngawi.

“Kendaraan telah dievakuasi 
dan korban dibawa ke rumah 
sakit untuk dirawat,” ujarnya.
(ari)

senjata api replika (air soft gun) 
untuk menakuti korban.

Peristiwa perampokan itu 
terjadi di Toko Emas Malika 
Jaya, Tenggarong, pada Kamis 
(30/7). Ketiga pelaku yakni MA 
(16), AJ (16) dan MH (16).

Mulanya, para pelaku men-
gancam seorang pedagang toko 
emas dengan senjata replika dan 
senjata tajam. Namun, korban 
justru berteriak dan mengun-
dang perhatian pedagang seki-
tar.

Warga hingga pedagang lain 
mengepung ketiganya. Salah 
satu pelaku, MA, berhasil 

dibekuk warga. Sementara AJ 
dan MH berhasil kabur.

“Setelah mengantongi identi-
tas dua pelaku yang kabur, selan-
jutnya tim alligator melakukan 
pengejaran dan berkoordinasi 
dengan Polres Jajaran Polda 
Kaltim untuk melakukan pengh-
adangan terhadap pelaku, “ kata 
Kapolres Kukar AKBP Andrias 
Susanto Nugroho kepada war-
tawan, Sabtu (1/8/2020).

AJ dan MH ditangkap di Ka-
bupaten Penajam Paser Utara. 
Keduanya ditangkap di hari 
yang sama saat aksi perampo-
kan.

Usai diintrogasi, polisi 
mendapatkan informasi ketiga 
pelaku disuruh oleh MR (22) 
yang merupakan otak perampo-
kan. MR juga mengiming-imin-
gi uang tunai senilai Rp 50 juta 
kepada ketiga pelaku jika berha-
sil merampok toko emas.

MR sendiri terdeteksi sedang 
berada di Banjarmasin, Kali-
mantan Selatan. Polisi memburu 
MR.

Saat hendak digerebek, MR 
kabur menggunakan mobil mi-
liknya. Aksi kejar-kejaran pun 
terjadi hingga mobil pelaku ter-
perosok ke dalam parit.

“Petugas sempat menembak 
kaca belakang mobil berwarna 
merah itu, namun pelaku berha-
sil kabur dengan cara mening-
galkan mobilnya di tepi jalan 
dalam kondisi terperosok di-
parit,” kata Andrias.

Ketika diperiksa, mobil 
pelaku dalam keadaan kosong. 
Polisi juga telah mengecek 
hutan sekitar lokasi namun 
pelaku tidak ditemukan.

Barang bukti yang berhasil 
diamankan yakni , satu unit sen-
jata air soft gun, satu unit mo-
bil, tiga buah kacamata hitam, 3 
buah pisau dan lain-lain.(dtk)

Indrawati dalam pertemuan 
yang dilakukan secara virtual 
bersama Menteri Komunikasi 
dan Informatika (Menkominfo) 
Johnny G. Plate dan sejumlah 
perwakilan asosiasi media massa 
nasional pada Jumat (24/7).

M Nuh ingin agar perusahaan 
media tidak terganggu bahkan 
menutup operasi. Apalagi, sam-
pai mengurangi pekerja selama 
masa pandemi.

“Pemerintah memastikan 
bahwa industri media akan me-
nerima sejumlah insentif guna 
mengatasi ancaman penutupan 
perusahaan pers dan pemu-
tusan hubungan kerja (PHK) 
para pekerjanya akibat pandemi 
COVID-19,” ujarnya.

M Nuh mengatakan setidakn-
ya ada tujuh poin penting yang 
disampaikan pemerintah dalam 
pertemuan itu.

Poin-poin yang disampaikan 
itu diantaranya, pemerintah akan 
menghapuskan pajak pertam-
bahan nilai (PPN) bagi kertas 
koran, pemerintah juga mem-
berikan keringanan cicilan Pa-
jak Korporasi di masa pandemi 
hingga pemerintah bakal mem-
bebaskan pajak penghasilan 
(PPh) karyawan yang berpeng-
hasilan hingga Rp 200 juta per 
bulan

Berikut tujuh poin tersebut:
1. Pemerintah akan meng-

hapuskan pajak pertambahan 
nilai (PPN) bagi kertas koran 

sebagaimana dijanjikan Presiden 
Jokowi sejak Agustus 2019. 

Dalam Peraturan Menteri 
Keuangan yang menjadi pera-
turan pelaksana Perpres No. 72 
Tahun 2020, akan ditegaskan 
bahwa PPN terhadap bahan baku 
media cetak menjadi tanggungan 
pemerintah.

2. pemerintah melalui Ke-
menterian Keuangan akan 
mengupayakan mekanisme 
penundaan atau penangguhan 
beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menang-
guhkan kontribusi BPJS 
Ketenagakerjaan selama 12 bu-
lan untuk industri pers dan in-
dustri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendi-

skusikan dengan BPJS Keseha-
tan terkait penangguhan pem-
bayaran premi BPJS Kesehatan 
bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan 
keringanan cicilan Pajak Kor-
porasi di masa pandemi dari 
yang semula turun 30% menjadi 
turun 50%.

6. Pemerintah membebas-
kan pajak penghasilan (PPh) 
karyawan yang berpenghasilan 
hingga Rp 200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan mengin-
struksikan semua kementerian 
agar mengalihkan anggaran 
belanja iklan mereka, terutama 
iklan layanan masyarakat kepa-
da media lokal.(Dtk)

daya Tulungagung).
Dalam simulasi tersebut, 

dijelaskan mulai dari tata cara 
parkir, masuk, mengisi buku 
tamu, makan, hingga berfoto 
bersama pengantin. Kewajiban 
utama dalam simulasi terse-
but yaitu menggunakan mask-
er atau face shield, menye-
diakan tempat cuci tangan atau 
handsanitazer, menjaga jarak 
aman, dan tidak diperbolehkan 
ber-swafoto.

Dalam kesempatan ini Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryo-

to Birowo, MM berharap da-
lam setiap hajatan ada 2 orang 
yang bertugas menata acara 
dan mengatur tamu agar mere-
ka tidak bergerombol dan tetap 
menjaga jarak. Hal ini mengin-
gat Tulungagung sudah mema-
suki zona kuning, sedangkan 
kepastian ijin kepastian pelak-
sanaan hajatan di Tulunggaung 
karena masih mambutuhkan 
kajian yang matang termasuk 
evaluasi dari hasil simulasi ini. 
Terkait tentang sanksi jika ada 
pelanggaran dalam pelaksanaan 

hajatan hingga saat ini belum 
ditentukan.

Sementara itu, setelah 
melakukan simulasi hajatan 
ditengah pandemi, Perkum-
pulan Sound Jenangan Tulun-
gagung (PSJTA) menargetkan 
awal bulan Agustus 2020, ha-
jatan perkawinan yang sesuai 
protokol kesehatan Covid-19 
agar bisa diberikan ijin pelak-
saannya dismapaikan Darmo 
Wakil Ketua Perkumpulan 
sound Jenangan Tulungagung.
(hms/adv/ed)

temuan dari olah TKP dan 
pemeriksaan terhadap saksi-
saksi. “Sedang didalami keter-
kaitan antara keterangan para 
saksi dan olah TKP,” katanya.

Diketahui, Aurellia Rena-
tha, yang mengaku dianiaya 
ayahnya, Rachmat Widodo, 
mengungkap kisah ini di media 

sosial. Penganiayaan itu didu-
ga ditengarai oleh hubungan 
asmara pelaku dengan orang 
ketiga dalam rumah tangga.

Aurellia Renatha menyebut 
kasus dugaan penganiayaan 
ini terjadi lantaran korban 
menemukan isi pesan singkat 
ayahnya dengan seorang wan-

ita yang diduga sebagai orang 
ketiga dalam rumah tangga. 
Ayah korban berusaha mere-
but ponsel tersebut hingga 
berujung pada dugaan penga-
niayaan dan perusakan ponsel 
yang merekam kejadian terse-
but.(dtk)

dalam proses preventif dari 
tanggap covid-19, sehingga 
nanti harapannya jangan sam-
pai terjadi penyebaran covid-19 
di Desa Mojorejo ini. Sehingga 
peran penting RT dan RW da-
lam memberikan edukasi dalam 
memberikan penjelasan kepa-
da warganya ini menjadi hal 
yang sangat penting dalam ma-
salah penanganan penyebaran 
covid-19.

Saat di temui di kantornya, 
kamis (30/07), Koko Widiono 
selaku Kepala Desa Mojore-
jo juga menyampaikan bahwa, 
dalam tanggap covid-19 juga 
ada yang namanya terdampak 
covid-19, yang mana di bidang 
perekonomian ini sangat jelas 
banyak masyarakat yang ter-
dampak dengan adanya covid-19 
ini, sehingga bantuan-bantuan 
ini menjadi amat sangat pent-
ing untuk kelangsungan hidup 
warga Desa Mojorejo. Dalam 
hal ini pemerintah juga sangat 
peduli dengan diterbitkannya 
jenis-jenis bantuan, mulai dari 
PKH, BPNT, BST, Bansos dari 
Provinsi, Bansos dari Kabu-
paten, bahkan dari pemerintah 

pusat juga  mengharuskan pe-
merintah desa mengalokasikan 
anggaran untuk BLT DD dan 
ini tujuannya untuk mengcover 
dampak dari covid-19 di bidang 
perekonomian.

Lebih lanjut Koko menyam-
paikan bahwasanya salah satu 
warganya juga ada yang pernah 
positif covid-19, dan sekarang 
sudah dinyatakan sembuh, ber-
kat kerjasama dengan gugus tu-
gas yang ada di Desa Mojorejo 
utamanya peran serta dari RT, 
RW, BPD, tokoh masyarakat 
dan tokoh agama ini bisa saling 
bahu membahu meringankan 
beban dari yang sedang terke-
na musibah, yang intinya dari 
keluarga yang terkena musibah 
tidak sampai kekurangan dalam 
hal makanan serta hiburan untuk 
anaknya. Maka harapan kami 
kerjasama yang baik dalam me-
ringankan beban seseorang dari 
musibah ini menjadi sesuatu 
yang harus dilakukan di Desa 
Mojorejo, dan Alhamdulillah itu 
sudah dilakukan dan kepedulian 
warga Desa Mojorejo secara 
umum bisa dikatakan nilainya 
lebih dari 8,”ungkapnya.

Untuk menangani penyeba-
ran covid-19 Pemerintah Desa 
Mojorejo menjalin koordinasi 
untuk merapatkan barisan dalam 
penanganan secara signifikan 
secara keseluruhan covid-19, 
baik preventif maupun kuratifn-
ya, dan juga paska dari covid-19 
yang saat ini kita harus memasu-
ki masa new normal yang mana 
kita harus berpedoman pada 
peraturan-peraturan pemerintah 
yang tidak boleh dilanggar.

Selain itu Pemerintah Desa 
Mojorejo juga telah mengang-
garkan melalui Dana Desa untuk 
kegiatan penyemprotan cairan 
disinfektan yang dilakukan oleh 
masing-masing lingkungan, 
yang dalam hal ini di komandani 
oleh RT masing-masing, dalam 
hal ini gugus tugas terdepan dan 
itu sudah dilakukan penyem-
protan secara menyeluruh yang 
notabene bisa memberikan 
ketenangan kepada masyarakat, 
sehingga arahnya nantinya 
penyebaran covid-19 ini tidak 
terjadi kepada masyarakat Desa 
Mojorejo. Untuk kegiatan jam 
malam di wilayah Desa Mojore-
jo sedikit longgar, yang artin-

ya jam malam tetap dilakukan 
dengan catatan-catatan khusus, 
dalam hal ini keterlibatan war-
ga di dalam siskamling dalam 
memberikan ketenangan kepada 
lingkungan sungguh-sungguh 
mendapatkan apresiasi yang set-
inggi-tingginya.

Menghadapi masa new nor-
mal Koko Widiono juga men-
jelaskan bahwa sesuai petunjuk 
dari pemerintah sedapat mun-
gkin kegiatan perekonomian 
yang ada di Desa Mojorejo bisa 
kembali pulih, akan tetapi harus 
mengacu pada protokol keseha-
tan, untuk kegiatan beribadah di 
masjid dan di gereja juga harus 
menerapkan protokol kesehatan 
sehingga kegiatan beribadah 
bisa dilaksanakan.

Pemerintah Desa Mojorejo 
juga meghimbau kepada mas-
yarakat agar di masa new nor-
mal tetap berhati-hati dan men-
jaga diri jangan sampai tertular 
covid-19, dan kita harus berpe-
doman pada aturan-aturan yang 
sudah di sampaikan pemerintah 
utamanya adalah protokol kese-
hatan.(mam)

Polda Jatim Bentuk Aplikasi Satgas 
Pangan Masa Pandemi Covid-19 

dan Jelang Pilkada Serentak

Surabaya, SMN - Dimasa 
pandemi covid 19 saat ini, Polda 
Jatim membentuk Aplikasi Sat-
gas Pangan bekerja sama den-
gan Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur dan Bulog Divre Jatim. ( 
Jum’at, 30 Juli 2020 )

Adapun dibentuknya aplika-
si ini dimaksudkan masyarakat 
dengan mudah bisa mengakses  
atau memperoleh informasi 
dengan mudah tentang kondi-
si stok barang tertentu maupun 
harganya sehingga tidak men-
jadi korban para tengkulak atau 
mafia perdagangan diakibatkan  
kurangnya informasi yang di-

peroleh masyarakat. Dengan de-
mikian masyarakat tidak mudah 
termakan oleh issue yang mun-
gkin sengaja akan dihembuskan 
oleh pihak pihak tertentu untuk 
mendulang keuntungan dimasa 
sulit khususnya akibat dampak 
pandemi covid 19 sekarang ini.

Dengan aplikasi ini dapat 
dipantau secara terus menerus 
ketersediaan bahan pangan dan 
harganya sehingga masyarakat 
menjadi tenang sehingga situasi 
tersebut memberikan kontribusi 
akan terciptanya kondusivitas 
kamtibmas di wilayah Jawa 
Timur yang tidak lama lagi be-

Polda Jatim bekerja sama dengan Pemprov Jatim dan Bulog 
Divre Jatim Bentuk Aplikasi Satgas pangan

berapa wilayah kabupaten akan 
melaksanakan pesta demokrasi 
yaitu menghelat pilkada seren-
tak.

Dengan adanya aplikasi ini 
masyarakat dengan mudah bisa 
melaporkannya apabila men-
getahui adanya kecurangan 
atau tindak kejahatan di bidang 
pangan kepada pihak yang ber-
kompeten untuk segera ditindak 
lanjuti. 

Jika ingin mengakses aplika-
si ini, masyarakat bisa dengan 
mudah mengklik Wetsite posko-
digitalsatgaspangan.net atau 
down load aplikasinya di google 
play dengan key word Satgas 
Pangan Tangguh “ , tegas Ka-
subdit Indagsi Ditkrimsus Polda 
Jatim AKBP Suryono.

“ Untuk menjaga kondu-
sivitas kamtibmas di wilayah 
Jatim, Polda Jatim disamping 
menunggu adanya laporan dari 
masyarakat, juga secara aktif 
melakukan penyelidikan untuk 
menindak secara tegas adanya 
pelanggaran atau tindak ke-
jahatan di bidang pangan di-
masa pandemi covid 19 dan 
menjelang dihelatnya pilkada 
serentak yang tidak lama lagi 
akan berlangsung di beberapa 
wilayah kabupaten atau kota di 
Jawa Timur “, ujar Kabidhumas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo Wisnu Andiko. (Bry)

Rakersus F-Wamipro 
Tahun  2020  Ricuh

Probolinggo, SMN - Ra-
pat  Kerja  Khusus  (Rakersus 
) Forum Wartawan Mingguan 
Probolinggo(F-Wamipro) dilak-
sanakan didaerah jalan Mastrib 
diwarnai kericuhan sejak  awal 
akan dilaksanan .

Kericuhan pertama disebab-
kan  karena  semua  wartawan 
yang tergabung ada yang  tidak  
mendapat  undangan  sehing-
ga tidak  bisa masuk , namun 
dapat  dilerai  oleh  pembina  
dan  dipersilahkan  masuk  asal  
tertib.

Acara  diawali  sambutan Pelaksanaan  Rakersus F- Wamipro Tahun 2020

yang disampaikan oleh per-
wakilan dari  Diskominfo  kota 
probolinggo Sumarno.

Dalam  sambutannya  Su-
marno berpesan dirakersus nanti 
berjalan kondusif dan meng-
hasilkan sesuatu yang lebih 
positif.selesai memberikan sam-
butan sumarno meninggalkan 
tempat ,dan acara dilanjutkan 
sambutan ketua F.Wamipro(-
Suhri).

Ketua F- Wamipro  Suhri  
dikesempatan  tersebut me-
maparkan apa saja yang telah 
dilakukan selama menjabat 
Ketua F.Wamipro, yang  sering  

disebut Laporan Pertanggung 
Jawaban ( LPJ ).

Agenda  yang  seharusnya  
dibuka  sesi  tanya jawab  untuk  
mengklarifikasi  semua  laporan  
pertanggung jawaban namun  
dilanjutkan  dengan lagi  oleh  
Ketua  Suhri  terkait pembaha-
san  Konggres .

Ketua Suhri memaparkan  
bahwa  dalam  keadaan  saat  ini  
,seolah tidak  mungkin   akan  
dilaksanakan  Konggres ,  Maka  
Ketua  Suhri menanyakan  ke-
pada para peserta  rapat  , bagi 
siapa yang setuju dengan tidak 
ada Kongres diharap berdiri, 

disitulah mulai terjadi kericu-
han karena  banyak  juga  yang  
menginginkan  Konggres dilak-
sanakan sesuai  dengan Ad- Art.

Edi selaku pembina  di F- 
Wamipro saat dikonfirmasi 
menjelaskan,seharusnya bukan 
seperti itu aturannya,menurutn-
ya dari acara Rakersus  diterus-
kan  dengan  tanya jawab  atau 
klarifikasi  LPJ setelah itu  pem-
bentukan panitia kongres  dan  
selanjutnya dilaksanakan kon-
gres .Edy juga menyayangkan 
kenapa Suhri sebagai Ketua 
meninggalkan Raker sebelum 
acara berakhir.

Lebih lanjut Edi menutur-
kan,sebetulnya masih banyak 
yang akan dibahas terkait per-
tanggung jawaban Ketua Suhri 
selama menjadi Ketua , dan  
banyak  yang perlu diklarifikasi  
dimasa  akhir  jabatannya terse-
but  sebab  terindikasi / diduga   
banyak  pelanggaran  etik  dan 
AD-ART yang dilakukan .

Rakersus  tetap berlangsung 
dikarenakan  ada kericuhan 
maka  Pembina  mengambil  
alih Rapat  tersebut dan Pembi-
na  Membentuk persiapan  Pani-
tiya  Konggres  dan berlangsung 
Kondusif  sampai  akhir .(edy)
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2 Unit PCR Kabupaten Kediri Siap Beroperasi

Kediri, SMN - Bupati 
Kediri, dr. Hj. Haryanti Su-
trisno, hari ini melakukan 
peninjauan laboratorium 
PCR di Rumah Sakit Umum 
Daerah Kabupaten Kediri. 
Lokasi laboratorium ini ter-
letak di taman hutan kota, 
Desa Pelem, Kecamatan 
Pare, Senin (27/7).

Kepala RSUD Pelem, dr. 
Ibnu Gunawan, mengatakan, 
peninjauan ini dilakukan da-
lam rangka mengecek kesia-
pan sebelum dilakukan pen-
gujian swab dengan alat PCR 
mulai Rabu 29 Juli 2020. Di-
mana dalam laboratorium ini 
terdapat dua unit alat PCR 
bantuan dari BNPB.

“Pembangunan laborato-
rium dilakukan kurang dari 1 
bulan. Dimana laboratorium 
ini telah mengacu standar 
bio safety level 2. Sehingga 
bisa dikatakan aman dan siap 

untuk beroprasi,” jelasnya.
Dijelaskan oleh Ibnu, 

masing-masing unit PCR 
berkapasitas 35 spesimen 
untuk sekali kerja. Waktu 
yang dibutuhkan setiap satu 
kali kerja adalah sekitar 
dua jam. Sementara untuk 
tenaga SDM yang disiapkan 
pada tahap awal ini adalah 6 
orang.

“Untuk tahap awal, akan 
kita gunakan 22 spesimen 
per sekali uji per unit PCR. 
Secara bertahap nantinya 
akan ditingkatkan kapasi-
tasnya hingga maksimal 
penggunaan,” tambahnya.

Ibnu berharap, hadirnya 
laboratorium PCR ini mem-
percepat proses layanan 
pengujian swab warga mas-
yarakat Kabupaten Kediri. 
Sehingga bisa mempersing-
kat angka perawatan dan 

mengurangi beban tunggu 
uji hasil swab yang selama 
ini harus dilakukan di Sura-
baya.

“Tidak manusiawi bila 
setelah lakukan tes, mas-
yarakat harus menunggu ha-
sil tes selama dua minggu. 
Dengan ini bisa cepat dalam 
satu dan dua hari diketahui 
hasilnya karena harus ke 
Surabaya. Sehingga angka 
perawatan lebih pendek,” 
terang Ibnu.

“Masyarakat tidak perlu 
cemas dalam menghadapi 
virus corona ini selama tetap 
mengikuti protokol keseha-
tan. Dan bilamana terjadi 
kondisi harus dirawat di ru-
mah sakit, kami sudah siap 
dengan menambah kapasi-
tas dari sebelumnya 23 bed 
menjadi 40 bed,” pungkasn-
ya. (Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno, hari ini melakukan peninjauan laboratorium PCR di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri

Tinjau Pos Suramadu, Wagub Emil 
Minta Perkuat Proteksi Lokal untuk 

Cegah Penyebaran Covid-19

Surabaya, SMN – Wakil 
Gubernur Jawa Timur, Emil 
Elestianto Dardak bersama 
Wakapolda Jatim Brigjen Pol 
Slamet Hadi Supraptoyo turun 
langsung memantau pelak-
sanaan operasi kewilayahan 
menjelang Hari Raya Idul Adha 
1441 H di Pos Pam Suramadu, 
Kamis (30/7) malam.

Dari hasil pemantauan terse-
but, didapatkan fakta bahwa 
masyarakat Madura banyak 
yang mudik alias toron ke kam-
pung halaman. Hal ini terlihat 
dari kepadatan arus kendaraan, 
baik roda empat maupun roda 
dua, yang masuk ke Madura, 
melalui Jembatan Suramadu. 

Guna mengantisipasi pemu-
dik yang bisa menyebarkan vi-
rus corona (covid-19), Wagub 
Emil meminta masyarakat ber-
sama-sama memperkuat protek-
si lokal, khususnya di daerah 

Madura. Sistem protokol yang 
dimaksud yakni proteksi lokal 
yang ada di titik-titik tertentu 
penyebaran virus.

“Sistem protokol kita se-
karang sifatnya lokal protek-
si jadi di titik tertentu itu di-
harapkan sudah ada sistem 
untuk menangkal penyebaran 
Covid-19. Bahkan kalau sudah 
sampai, mereka tidak sem-
barangan untuk komunikasi 
dengan orang lain. Artinya 
protokol kesehatan diterapkan 
di lingkungan masing-masing. 
Jadi itulah titik tumpu upaya 
promotif, dan preventif saat 
ini,” katanya.

Penguatan proteksi lokal 
ini penting. Sebab berdasarkan 
hasil pemantauan dan laporan 
di lapangan, titik puncak kend-
araan yang masuk ke Madura 
sebanyak 60 kendaraan per-
menit. Jika dihitung per-jam 

berarti ada 3.600 kendaraan. 
“Ini kalau kita lihat arus 

kendaraan semakin malam 
memang turun. Sempat kita 
iseng menghitung saat ramai 
tadi ada sekitar 60 kendaraan 
yang melintas per-menitnya. 
Puncaknya tadi hingga jam 7 
malam,” kata Emil. 

Dalam kesempatan itu, 
orang nomor dua di Jatim ini 
juga memuji upaya persuasif 
pihak kepolisian untuk meng-
ingatkan para pemudik yang ti-
dak mengenakan masker. Disisi 
lain, Wagub Emil juga memuji 
mayoritas pemudik yang sudah 
mengenakan masker. 

“Kami terima kasih kepada 
jajaran polisi dan tokoh mas-
yarakat Madura dalam melan-
carkan arus di sini, juga mem-
beri informasi di Madura. Tadi 
kita juga senang lihat mayor-
itas pengendara pakai masker 

semua. Kalau yang tidak pakai, 
kita lakukan upaya persuasif 
seperti tadi kita beri masker,” 
pungkasnya.

Sementara itu, Wakapolda 
Jatim, Slamet Hadi Suprap-
toyo mengatakan, operasi patuh 
yang digelar kali ini berbeda 
dari tahun sebelumnya. Kali 
ini, pihaknya mengedepankan 
edukasi. 

“Jika di lapangan ada pen-
gendara yang tidak mengenakan 
masker, kita tepikan, lalu kita 
berikan  masker. Alhamdulillah 
kita lihat masyarakat penggu-
na jalan mayoritas sudah men-
genakan masker. Operasi patuh 
yang kita laksnakana pada 
minggu ini akan berlangsung 
hingga 5 Desember mendatang. 
Kita fokus pada pengguna jalan 
dan kelengkapan kendaraan,” 
ujarnya.(*) 

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak tinjau pos suramadu

Satresnarkoba Polres Pasaman 
Amankan Dua Orang Pelaku 
Bawa 15 Paket Daun Ganja

Pasaman, SMN – Nekat 
membawa narkotika jenis daun 
ganja kering siap edar, dua 
orang warga Kabupaten Agam 
di ringkus Satresnarkoba Polres 
Pasaman, Selasa (28/7/2020) 
sekitar pukul 01.30 wib.

Dari tangan D (23) dan F 
(20) yang merupakan warga 
Jorong III Sangkir, Kecamatan 
Lubuk Basung, pihak kepoli-
sian berhasil mengamankan 
sebanyak 15 paket besar nar-
kotika daun ganja kering.

Kapolres Pasaman, AKBP. 
Hendri Yahya didampingi Ka-
sat Narkoba Iptu Syafri Mu-
nir mengatakan bahwa kedua 
pelaku ditangkap di jalan lintas 
sematera Medan – Bukittinggi, 
tepatnya di Jorong IV Sump-
adang, Nagari Padang Ment-

inggi, Kecamatan Rao.
“Mendapatkan informasi 

bahwa akan ada orang mem-
bawa narkotika dari arah Su-
matera Utara, anggota kita 
langsung melakukan gerak 
cepat menyisir dan melaku-
kan pengintaian di daerah 
perbatasan Sumbar – Sumut,” 
terangnya.

Sekitar pukul 01.15 wib, ka-
tanya, petugas Satresnarkoba 
melihat satu unit sepeda motor 
Merk Honda Scoopy memba-
wa barang dengan goni plastik 
warna putih.

“Ketika anggota kita men-
coba melakukan penyetopan, 
para pelaku malah berusaha 
untuk kabur. Mengetahui hal 
itu, anggota langsung melaku-
kan pengejaran terhadap kedua 

pelaku,” terang Kasat Narkoba, 
Iptu Syafri Munir.

Ditengah pengejaran, teran-
gnya, pelaku terlihat mem-
buang karung goni tersebut 
yang membuat petugas mem-
berhentikan secara paksa para 
pelaku tersebut.

“Saat mereka berhenti, kita 
langsung mengamankannya, 
namun hanya satu orang yang 
berhasil diringkus, sementa-
ra satunya lagi melarikan diri. 
Baru sekitar pukul 06.00 wib 
petugas berhasil meringkus 
pelaku yang lari tadi,” ungkap-
nya.

Kini, kedua pelaku beserta 
barang bukti 15 paket besar 
daun ganja kering dan hon-
da scoopy telah diamankan di 
Mapolres Pasaman.(Mad)

Satresnarkoba Polres Pasaman berhasil mengamankan dua orang pelaku yang membawa 15 
paket daun ganja.

40 Kasus Baru, Sumbar Catat 
Rekor Harian Tertinggi Covid-19 

Jakarta, SMN - Sebanyak 
40 kasus positif Covid-19 baru 
terjadi di Sumatra Barat (Sum-
bar), Jumat (31/7). Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Sumbar 
mencatat angka tersebut men-
jadi rekor harian tertinggi se-
jak kasus perdana Covid-19 di 
Sumbar.

Juru Bicara Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Sumbar, 
Jasman Rizal mengatakan dari 

40 kasus itu, 25 kasus di antara-
nya terdapat di Kota Padang, 
6 kasus di Kota Sawahlunto, 3 
kasus di Kota Solok, 3 kasus 
di Kabupaten Solok, 2 kasus di 
Kabupaten Agam, dan 1 kasus 
di Kabupaten Pesisir Selatan.

“Berdasarkan hasil pemer-
iksaan 1.541 sampel (1.518 
sampel di Pusat Diagnostik dan 
Riset Penyakit Infeksi Fakultas 
Kedokteran Universitas Anda-

Juru Bicara Pemda DIY un-
tuk Penanganan Covid-19, Ber-
ty Murtiningsih mengatakan 
sebaran kasus terjadi di Gunun-
gkidul empat kasus baru, Kota 
Yogyakarta sembilan kasus, dan 
Bantul 23 kasus. Sedangkan Sle-
man menjadi kabupaten dengan 
jumlah penambahan terbanyak.

“Kabupaten Sleman 28 ka-
sus,” ungkap Berty kepada war-
tawan, Jumat (31/7).

Berty juga menambahkan 
jumlah sampel yang diperiksa di 
lab pada 31 Juli 2020 ini seban-
yak 1.085, dengan jumlah orang 
diperiksa 760 orang.

Wakil Ketua DPRD DIY, 
Huda Tri Yudiana berpendapat 
bahwa laboratorium kesehatan 
di DIY perlu mendapat dukun-
gan dari Pemda agar bisa tetap 
menjalankan operasionalnya. 
Mengingat, saat ini peran labo-
ratorium kesehatan sangat pent-
ing untuk melakukan uji sampel 
hasil swab.

“Kecepatan dan kapasitas 
laboratorium menjadi salah satu 
kunci keberhasilan penanganan 
wabah Covid 19 di DIY,” kata 
Huda dalam pernyataan tertulis 
yang diterima CNNIndonesia.
com.(cnn)

las, 23 sampel di Balai Veteriner 
Bukittinggi),” katanya, Jumat 
(31/7).

Kasus tertinggi sebelumnya, 
jelas Jasman, yakni sebanyak 
35 kasus pada 24 Mei 2020. 
Sebagai perbandingan, kasus 
harian tertinggi pada bulan ini di 
Sumbar sebanyak 17 kasus se-
belum adanya 40 kasus tersebut. 
Dengan adanya penambahan 40 
kasus, kata Jasman, kasus positif 
Covid-19 di Sumbar berjumlah 
947 kasus. Dari jumlah itu, 761 
orang sembuh atau 80,4 persen 
dari total kasus positif. Adapun 
pasien positif yang meninggal 
sebanyak 33 orang.

Jasman mengatakan bahwa 
sebagian besar dari 40 orang 
yang positif itu merupakan per-
antau yang pulang kampung, 
termasuk pulang kampung un-
tuk merayakan Iduladha.

Pasien Positif Corona DIY 
674 Orang

Sementara itu, kasus baru 
positif Covid-19 di Daerah Is-
timewa Yogyakarta (DIY), pada 
Jumat (31/7), melonjak seban-
yak 64 kasus. Tambahan terse-
but membuat kasus kumulatif 
pasien positif corona menjadi 
674 orang.

Ilustrasi penanganan pasien virus corona

Fenomena Langit Agustus 2020 
yang Bisa Dilihat Mata Telanjang

Jakarta, SMN - Observato-
rium Bosscha Institut Teknologi 
Bandung (ITB) menyampaikan se-
jumlah fenomena astronomi akan 
berlangsung pada bulan Agustus 
2020. Hampir seluruh fenomena 
itu dapat disaksikan langsung tan-
pa alat bantu.

3 Agustus, Bulan Purnama
Bosscha mengatakan Bulan 

akan berada pada fase penuhn-
ya atau purnama pada 3 Agustus 
2020. Pada fase itu, Bulan terletak 
hampir tepat berlawanan dengan 
Matahari di langit sehingga posis-
inya akan hampir selalu berada di 
horizon pada langit malam.

Bulan akan terlihat di arah Rasi 
Capricorn dengan kecerlangan 99 
persen.

11-12 Agustus, Bulan Kuartir 
Akhir

Bosscha menyampaikan Bu-
lan kuartir akhir adalah fase Bu-
lan ketika sedang berada pada ¾ 

orbitnya mengelilingi Bumi. Pada 
fase itu, Bulan akan tampak seperti 
setengah lingkaran dengan ilumi-
nasi 49 persen.

Dari Bandung, Bosscha 
menyebut Bulan akan mulai terbit 
pada pukul 23.54 WIB dan men-
capai titik tertingginya pada pukul 
05.06 WIB sebelum akhirnya 
tenggelam pada pukul 11.03 WIB. 
Bulan akan terletak pada arah Rasi 
Aries.

“Fenomena itu dapat dilihat 
oleh mata telanjang, namun akan 
lebih baik apabila menggunakan 
bantuan teleskop kecil atau bi-
nokuler karena pada fase ini detil 
permukaan bulan dapat mudah 
diamati akibat dari adanya perbe-
daan terang dan gelap pada permu-
kaannya,” kutip Bosscha.

12 Agustus, Puncak Hujan 
Meteor Perseid

Bosscha mengumumkan hujan 
meteor Perseid berlangsung mulai 

tanggal 17 Juli hingga 24 Agustus. 
Namun akan mencapai puncaknya 
pada tanggal 12 Agustus 2020.

Saat puncak, hujan meteor akan 
muncul pada ketinggian 26 derajat 
di atas horizon dan diperkirakan 
akan terlihat 65 meteor per jamn-
ya. Hujan meteor ini akan tampak 
dari arah rasi Perseus.

Bosscha menyampaikan pen-
gamatan hujan meteor Perseid ti-
dak diperlukan alat bantu apapun. 
Namun sangat diperlukan kondisi 
langit yang bebas akan polusi ca-
haya.

18 Agustus, Puncak Hujan 
Meteor Kappa-Cygnid

Hujan meteor Kappa-Cygnid 
dikabarkan akan mencapai pun-
caknya pada tanggal 17 Agus-
tus 2020. Hujan meteor itu ber-
langsung mulai tanggal 3 hingga 
25 Agustus 2020.

Hujan meteor ini akan tampak 
dari arah rasi Draco dengan jumlah 
1 meteor per jam pada puncaknya.  

Seperti Perseid, pengamatan 
hujan meteor itu tidak diperlukan 
alat bantu apapun namun sangat 
diperlukan kondisi langit yang be-
bas akan polusi cahaya.

26 Agustus, Bulan Kuartir 
Awal

Bosscha mengumumkan Bulan 
kuartir awal sering disebut bulan 
setengah. Pada fase itu,  bulan akan 
terbit ketika tengah hari dan men-
capai posisi tertinggi saat matahari 
terbenam.(cnn)

Ilustrasi fenomena langit.


