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Bersambung di Hal. 11

Tulungagung, SMN - Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, M.M , Bersama 
Kepala SKPD terkait kamis, 
10/09/2020, sekitar pukul 10.30 
WIB Melakukan peninjauan be-
berapa proyek yang ada di Ke-
camatan Boyolangu, Kecamatan 
Sumbergempol dan Kecamatan 
Pucanglaban.

Adapun Proyek yang di 
tinjau Bupati Maryoto adalah 
Proyek pengaspalan jalan yang 
ada di desa Tanjungsari Kec. 

Dewan Pers Sebut Hasil 
Survei Indeks Kebebasan 

Pers Naik Tiap Tahun

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers merilis laporan hasil 
survei terkait Indeks Kebe-
basan Pers atau IKP di 34 
provinsi seluruh Indonesia 
selama rentang waktu 5 ta-
hun berturut-turut. Untuk 
tahun 2020, IKP mengala-
mi kenaikan tipis sebanyak 
1,56 poin dari IKP tahun 
2019.

“Kategori kemerdekaan 
pers yang sebelumnya agak 
bebas pada IKP 2016-2018 
pun naik peringkat menja-
di cukup bebas pada 2019-

2020,” kata Ketua Dewan 
Pers Indonesia, Moham-
mad Nuh, seperti dikutip 
dari keterangan tertulis 
diterima Tempo, Jakarta, 
10 September 2020.

Selama lima tahun ber-
turut-turut, hasil survei 
IKP menunjukkan tren 
peningkatan nilai, yai-
tu, 63,44 (2016), men-
jadi 67,92 (2017), 69,00 
(2018), 73,71 (2019), dan 
terakhir 75,27 (2020). 

Logo Dewan Pers

“Infrastruktur apa 
saja yang kita Bangun, 
semua pembangunan 

itu harus selesai sesuai 
Jadwal, paling tidak 
adalah P1 (penyerah-
an) penyerahan perta-
ma setidak-tidaknya 2 
Bulan sebelum akhir 
tahun anggaran, ucap 

Bupati”

Bersambung di Hal. 11

Terungkap Modus Baru 
Saat Pandemi Corona, 

Simpan Sabu dalam Masker

Magelang, SMN - Badan 
Narkotika Nasional (BNN) 
menangkap tersangka pemakai 
sabu dengan modus disimpan 
dalam masker. Kepala BNNP 
Jawa Tengah Brigjen Benny 
Gunawan mengungkap modus 
pengguna atau pengedar narko-
ba di wilayahnya memang aneh-
aneh.

“Tersangka JML (41) ini 
membawa narkotika jenis sabu 
dimasukkan ke dalam masker 
kain warna biru. Modus baru 

 BNN Kabupaten Magelang ungkap modus baru simpan sabu 
dalam masker

nih, memang di Jawa Tengah ini 
modusnya aneh-aneh,” katanya 
kepada wartawan saat jumpa 
pers di kantor BNN Kabupaten 
Magelang, Jumat (11/9/2020).

Dia mengungkap sebelumn-
ya terungkap juga modus peny-
impanan narkoba dalam dubur 
hingga ada yang dicampur da-
lam kue. Sedangkan di masa 
pandemi, kata Benny, pelaku 
kasus narkotika juga menye-
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Bupati Tulungagung Tinjau Proyek 
Infrastruktur Jalan dan Puskesmas

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M , saat melakukan peninjauan

Ipong Penuhi Janji Politiknya, 6 Partai Dukung 
untuk Maju Pilkada Periode Ke Dua (2021-2026)

Ponorogo, SMN - Bacalon 
Ipong - Bambang kemarin 
minggu tgl 6/9/2020 mendaft-

arkan diri menjadi Calon  Bu-
pati dan Wakil bupati ponorogo 
periode 2021 -2026. Sebelum 

Dua Nakes Terpapar 
Covid-19, Puskesmas 

Jogorogo Ditutup 5 Hari

Ngawi,  SMN - UPT Pusk-
esmas Jogorogo ditutup selama 
5 hari setelah dua tenaga kese-
hatan positif terkonfirmasi swab 
positif Covid-19. 

Keduanya adalah dokter ber-
inisial Ar dan seorang tenaga ad-
ministrasi. Hal itu membuat Di-
nas Kesehatan menutup aktifitas 
dan layanan Puskesmas Jogoro-
go selama 5 hari, terhitung sejak Bersambung di Hal. 11

Puskesmas Jogorogo ditutup

9-13 September 2020.
“Sudah ada hasil swab dan 

positif yakni untuk kepala UPT 
dan seorang tenaga adminis-
trasi. Puskesmas Jogorogo kita 
tutup sementara,” ujar Yudo-
no, Kepala Dinas Kesehatan 
sekaligus juru bicara Gugus 
Tugas Percepatan Penanganan 

Identitas Korban Tewas Kecelakaan 
Minibus Vs Truk di Tol Cipularang

Purwakarta, SMN - Korban 
kecelakaan maut di Tol Cipula-
rang atau tepatnya kilometer 80 
masih berada di Rumah Sakit 
Adbul Radjak Purwakarta. Tiga 
korban tewas berada di kamar 
jenazah dan tiga korban luka 
mendapat perawatan intensif di 

ruang IGD.
Kecelakaan ini terjadi ketika 

kedua kendaraan tengah melaju 
dari arah Jakarta menuju Band-
ung, Sabtu (12/9/2020), sekitar 
pukul 00.50 WIB. Sopir mini-
bus nomor polisi R-9020-QK 
diduga mengantuk, kemudian Bersambung di Hal. 11

menabrak bagian belakang truk 
tronton bernomor polisi BM-
8942-CU yang ada di depannya.

“Kendaraan datang dari arah 
Jakarta menuju Bandung. Se-
tiba di TKP, menurut keteran-

Kendaraan terlibat kecelakaan di Tol Cipularang atau tepatnya di kilometer 80

ke kantor KPUD Ponorogo  
Bacalon Ipong - Bambang ber-
sama ribuan masa pendukung-
nya melakukan Sholat Dhuhur 
di  masjid NU ponorogo di jl 
Sultan Agung ponorogo. Se-
lanjutnya bersama simpatisan, 
relawan dan masa pendukun-
gnya mengambil start dari ge-
dung bakti ponorogo kemudian 
melakukan long march berjalan 
kaki menuju kantor KPUD po-
norogo.

Dalam Long marchnya 

menuju kantor KPUD ponoro-
go , ipong - bambang di sambut 
para 

pendukung yang mema-
dati sepanjang jalan Soekar-
no Hatta Ponorogo.Berbagai 
Kesenian yang berada di kota 
ponorogo juga tampak di had-
irkan mengiringi pendaftaran 
Cabup dan Cawabup tersebut. 
Kesenian Kas Ponorogo Reog 
, seni jaranan , gajah gajahan  
dll tampak serempak mem-
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Pemadaman Pabrik Spare Part di 
Lamongan Terkendala Angin Kencang

Lamongan, SMN - Petugas PMK 
sempat kewalahan saat kebakaran he-
bat terjadi di pabrik spare part motor 
Lamongan, Sabtu (12/9/2020). Asap 
hitam membumbung tinggi dari lo-
kasi kebakaran gedung PT Wira Inti 
Nurmala (WIN) di Jalan Raya Lam-

man api karena angin cukup kencang.
“Ini masih konsentrasi memadam-

kan api karena angin cukup kencang. 
Pihak perusahaan mendatangkan 
air untuk membantu memadamkan 
air. Penyebabnya hingga kini tidak 
tahu,” kata kapolsek di lokasi. “Ini 
masih konsentrasi memadamkan api 
karena angin cukup kencang. Pihak 
perusahaan mendatangkan air untuk 
membantu memadamkan air. Penye-
babnya hingga kini tidak tahu,” kata 
kapolsek di lokasi.

Sementara seorang saksi satpam 
Klinik Pratama Muhammadiyah 
Cabang Deket, Abbas mengaku per-
tama kali melihat api sekitar pukul 

10.30 WIB. Keberadaan klinik ber-
dempetan dengan perusahaan.

“Pertama kali tahu ada kebakaran, 
setelah ada bau tidak sedap keluar 
sekitar pukul 10.30 WIB. Lalu saya 
lihat belakang ternyata api sudah 
membesar,” jelas Abbas di lokasi.

Dari pantauan detikcom, tampak 
mobil-mobil tangki air didatangkan 
ke lokasi kebakaran. Bahkan satu 
kendaraan Polres Lamongan di-
datangkan untuk membantu pemada-
man. Hingga pukul 15.13 WIB petu-
gas melakukan pemadaman. Sebab, 
api yang sudah mengecil kembali 
membesar saat diterpa angin.(dtk)

ongan-Gresik Desa Rejosari, Keca-
matan Deket.

Petugas PMK dari Lamongan 
dan Bojonegoro tampak kesulitan 
mengendalikan api yang membakar 
pabrik spare part tersebut. Pasalnya, 
terkendala angin kencang dan sulitn-
ya mendapatkan air di sekitar lokasi 
pabrik. Selain asap hitam membum-
bung tinggi ini dibarengi suara leda-
kan kecil dari dalam pabrik yang di-
mungkinkan berasal dari kaleng tiner 
yang terbakar.

Kapolsek Deket, AKP Iswati 
mengaku belum diketahui penyebab 
kebakaran pabrik spare part tersebut. 
Pihaknya masih konsentrasi pemada-

Kebakaran pabrik spare part 
di Lamongan
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Bupati Pimpin Peringatan Hari Pramuka Ke-59
Tulungagung, SMN 

- Bupati Tulunga-
gung Drs. Maryoto Bi-
rowo, M.M , kamis, 
10/09/2020, sekitar 
pukul 09.30 WIB memi-
mpin acara peringa-
tan hari Pramuka ke 59 
dan pelantikan Dewan 
Pembimbing Pramuka 
Cabang Tulungagung 
masa bakti 2018-2023 di 
Pendopo Kongas Arum 
Kusumaning Bongso 
Jln. RA Kartini no 1 Tu-
lungagung.  

Pada acara  yang dii-
kuti puluhan orang den-
gan mematuhi protokol 
kesehatan dan dilakukan 
secara virtual ini Bupa-
ti juga dilantik menjadi 
ketua Mabigus Pramuka 
Cabang Tulungagung 
oleh Wakil Ketua Kwar-
tir Daerah Gerakan Pra-
muka Jawa Timur Drs. 
H.A.R Purmadi.

Dalam Sambutanya 
Bupati Tulungagung 
pada acara Puncak per-
ingatan Hari Pramuka ke 
59 tahun 2020 ini dian-
taranya mengatakan den-
gan tema Hari Pramuka 
yaitu Peran Gerakan 
Pramuka Ikut Membantu 
Dalam Penanggulangan 
Bencana Covid -19 dan 
Bela Negara maka para 
Pramuka diharapkan 
untuk ikut membantu 
menanggulangi bencana 
Covid yang sampai saat 
ini masih menjadi mas-
alah besar bagi kita. 

 Selanjutnya Bupati 
mengatakan bahwa ke-
giatan bakti sosial yang 
dilakukan para pramu-
ka merupakan bagian 
dari pendidikan karakter 
bagi kaum muda agar 
memiliki kepribadi-
an yang beriman, ber-
takwa, beraklaq mulia, 

berjiwa patriotik, taat 
hukum, disiplin, peduli, 
menjunjung tinggi nilai 
- nilai luhur bangsa dan 
memilik kecakapan hid-
up sebagai Kader bang-
sa dalam menjaga serta 
membangun negara ke-
satuan Republik Indone-
sia. 

Pada acara peringa-
tan hari pramuka ini 
juga diisi dengan pem-
berian penghargaan 
Lencana Pancawarsa 
kepada kakak - kakak  
pembina Pramuka yang 
telah mengabdikan di-
rinya dibidang kepra-
mukaan. Bupati Tulun-
gagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM pada acara 
peringatan Hari Pramu-
ka ke 59 tahun 2020 ini 
juga menerima penghar-
gaan yaitu penghargaan 
Pancawarsa V. (hms/
adv/ed)Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, M.M Pimpin peringatan hari pramuka ke 59

Bupati Buka Pembekalan Relawan Covid-19 (PMII)
Tulungagung, SMN - Pe-

merintah Kabupaten Tulunga-
gung, rabu, 9/09/2020, sekitar 
pukul 09.00 wib memberi  pem-
bekalan kepada para relawan 
Covid-19, dalam penanganan 
dan penanggulangan Covid-19 di 
Kota Marmer. Pembekalan yang 
dipusatkan di Pendopo Kongas 
Arum Kusumaning Bongso ini  
lebih fokus terhadap pemberian 
edukasi kepada masyarakat agar 
patuh terhadap Protokol Keseha-
tan (PROKES).

Dalam sambutannya Bupa-
ti Tulungagung, Drs. Maryoto 
Birowo, M.M mengatakan, se-
benarnya para relawan ini tel-
ah bertugas sejak 3 bulan lalu. 
Atau semenjak kasus Covid-19 
pertama kali ditemukan di Tu-
lungagung. Namun, saat itu para 
relawan yang berasal dari berb-
agai organisasi kepemudaan dan 
sosial seperti Tagana, dan PMII 
(Pergerakan Mahasiswa Islam 

Indonesia) ini memiliki tugas un-
tuk membantu petugas di Rusun-
awa IAIN Tulungagung. Namun, 
kini seiring berkembangnya 
kasus, terdapat beberapa bidang 
yang harus dibantu oleh relawan. 
Seperti memberi pendampingan 
psikososial pada pasien terkon-
firmasi.

Lebih lanjut Bupati menjelas-
kan menurut data Kabupaten 
Tulungagung per tanggal 8 Sep-
tember 2020 mencapai 312 kasus 
konfirmasi positif Covid-19, 284 
orang dinyatakan sembuh dan 3 
diantaranya meninggal dunia. 
Untuk mengantisipasi kemungk-
inan mewabahnya virus tersebut 
di Tulungagung, maka mas-
yarakat Tulungagung diharapkan 
selalu patuh mengikuti anjuran 
pemerintah untuk mengikuti pro-
tokol kesehatan antara lain Phys-
ical distancing, menjaga kebersi-
han dengan rajin mencuci tangan 
dnegan sabun dan air mengalir, 

serta pakai masker. Dengan prin-
sip 3 T (Temukan, Terapi dan 
Tracing) tetap dilaksanakan agar 
Covid-19 tidak mewabah lebih 
luas di Kabupaten Tulungagung.

Bupati juga beri ucapan ter-
ima kasih kepada PMII dan 
seluruh anggotanya yang telah 
berpartisipasi dalam pendamp-
ingan psikologi mantan pasien 
Covid-19 di Kabupaten Tulun-
gagung mulai bulan Juli 2020. 
“Besar harapannya agar kita 
semua diberikan kesehatan dan 
dapat melaksanakan tugas ses-
uai dengan peran masing-mas-
ing khususnya Saudara-saudara 
PMIl, dalam kesukarelaannya,” 
imbuhnya.

Acara dilanjutkan dengan 
pembekalan oleh Kepala Dinas 
Kesehatan dan kepala Badan 
Penanggulangan Bencana Daer-
ah (BPBD) Kabupaten Tulunga-
gung. (hms/adv/ed)

Pembekalan Relawan Covid-19

Bupati Nur Arifin Hadiri Paripurna Penyampaian Pandangan Umum 
Fraksi Terhadap Ranperda PAPBD 2020

Trenggalek, SMN - Bu-
pati Trenggalek Mochamad 
Nur Arifin hadiri Rapat Par-
ipurna DPRD pandangan 
umum fraksi-fraksi terhadap 
Rancangan Peraturan Daer-
ah (Ranperda) tentang Peru-
bahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 
2020, Rabu (9/9/2020).

Saat dikonfirmasi Bupati 
Nur Arifin menjelaskan par-
ipurna secara umum berkon-
sentrasi terhadap PAPBD 
yang waktunya relatif sepit 
dan juga terkait penanganan 
Covid di Trenggalek.

“Secara umum menyoroti 
tentang PAPBD, waktu sem-
pit jadi kegiatan yang akan 
dilaksanakan seperti apa 
terus kemudian juga peman-
tapan terkait dengan penan-
ganan Covid,” jelas Bupati 
saat dikonfirmasi.

“Yang lain-lain seperti 
bagaimana mensiasati ko-
reksi pendapatan karena 
terdampak Covid, ya nanti 
akan kita jawab pada tang-
gal 14 di paripurna selanjut-
nya,” lanjutnya.

Sementara itu terkait 
chekcpoint, Bupati men-

gatakan sudah melakukan 
evaluasi, berdirinya check-
point tidak hanya berfungsi 
untuk mendata para pelaku 
perjalanan. Namun lebih 
dari itu Bupati menjelaskan 
bahwa dari pihak kepolisian 
juga memberikan masukan 
terkait keberadaan check-
point juga untuk menekan 
angka kriminalitas.

“Sedangkan kalau per-
batasan dijaga, kita tahu 
Covid ekonomi turun pasti 
kriminalitas meningkat se-
hingga banyak pertimban-
gan,” ungkapnya.

“Tetapi paling tidak aspi-
rasi sebelum teman-teman 
dewan meminta itu untuk 
dievaluasi, kita bersama gu-
gus tugas telah melakukan 
beberapa serangkaian ra-
pat,” imbuhnya melengkapi.

Salah satunya bagaimana 
lebih mengefisiensi angga-
ran dengan menggunakan 
artificial inteligent (AI), 
pengukuran suhu secara 
otomatis lewat kerjasama 
dengan Qlue. Kemudian 
selanjutnya pengurangan 
SDM yang tidak perlu, dan 
saat ini akan dievaluasi 

kembali.
Lebih lanjut, Mungkin 

saat ini akan digeser lebih 
ke arah penerapan Inpres 
No. 6 dan Perbup No. 31 
dimana penegakan disiplin 
protokol kesehatan. Tetapi 
Bupati juga meminta nanti 

kepala Desa, satgas, untuk 
dikerjasamakan dengan Fo-
rum Kemitraan Polisi dan 
Masyarakat.

Sehingga diharapkan 
nanti apabila terdapat MOU 
antara Kepolisian dan pi-
hak desa, satgas yang di 

desa bisa mengambil lang-
kah-langkah pengambilan 
tindakan hukuman. Hal ini 
dikarenakan pada Inpres itu 
terdapat hukuman disiplin 
yang bisa di ambil.

“Tetapi kalau penega-
kan disiplin semua oleh 
Polisi dan Satpol PP tidak 
mungkin bisa menegakkan 
semua di seluruh kabupaten. 
Jadi harapannya nanti Lin-
mas yang ada di desa, kemu-
dian Satgas itu nanti bisa,” 
tegas Bupati.

“Tapi tidak ada hukuman 
yang sifatnya denda, tapi 
hanya kerja sosial,” pung-
kasnya. (kominfo/adv/ed)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin(kiri)
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Pelatihan Pembuatan Bunga 
Hias dari Bahan Dasar Stoking

Kediri, SMN - Paguyuban 
Pekerja Sosial Masyarakat 
(PSM) Kecamatan Ringinre-
jo Kabupaten Kediri bersama 
Kelompok Usaha Bersama 
(KUBE) Bariklana menggelar 
pelatihan membuat bunga dari 
bahan stoking dengan Kelom-
pok Belajar Riung Saloka. Pela-
tihan yang baru pertama kali 
digelar oleh Paguyuban PSM 
kecamatan Ringinrejo ini mel-
ibatkan sebelas kelompok dari 
perwakilan Keluarga Penerima 
Manfaat (KPM) desa yang ada 
di Kecamatan Ringinrejo.

Setiap kelompok diwakili 
dua orang peserta pelatihan yang 
rata-rata adalah ibu rumah tang-
ga. Selain mendapatkan pelati-
han membuat bunga dari bahan 
stoking, juga mendapatkan pela-
tihan memotret menggunakan 
gawai (gadget) berbasis An-
droid. Mereka pun mendapatkan 
wawasan pengembangan keter-
ampilan dasar dari pembuatan 
bunga stoking yang ditrasforma-
sikan ke bidang dekorasi untuk 

acara pernikahan, ulang tahun, 
lukisan, hingga hiasan interior 
dan eksterior rumah.

Ketua Paguyuban PSM 
Kecamatan Ringinrejo, Binti 
Khoirul Hana mengatakan, pela-
tihan ini sengaja menyasar ibu-
ibu KPM dengan tujuan mem-
beri wawasan dan keterampilan 
peserta, dengan harapan mampu 
menghasilkan karya dalam ben-
tuk produk yang mempunyai 
nilai ekonomi sehingga bisa 
membantu perekonomian mer-
eka.

“Pelatihan ini juga dihara-
pkan mampu mencetak KPM 
yang mandiri secara ekonomi, 
sehingga goal besar dari pelati-
han ini dapat mengurangi angka 
kemiskinan di Kabupaten Kedi-
ri, khususnya di wilayah Keca-
matan Ringinrejo,” kata Binti.

Lebih jauh Binti menjelaskan 
mengapa memilih memberikan 
pelatihan membuat bunga dari 
stoking, karena pengerjaannya 
tidak terlalu sulit, bahan dasar 
mudah didapat, pasar masih ter-

buka, serta nilai ekonomi yang 
cukup tinggi. Dan yang tidak 
kalah penting bahwa pembuatan 
keterampilan ini bisa dilakukan 
di sela-sela kesibukan sebagai 
ibu rumah tangga.

Senada dengan Paguyuban 
PSM, Camat Ringirejo, Ahmad 
Wito Subagyo mengatakan, 
pelatihan ini tidak akan berhenti 
sampai peserta hanya bisa mem-
buat bunga dari stoking saja. Pi-
haknya akan mensupport peser-
ta pelatihan dengan memberikan 
pelatihan-pelatihan yang lain, 
dengan menggandeng Balai La-
tihan Kerja setempat.

“Kami dari kecamatan juga 
akan membantu pemasaran serta 
membangun jejaring dalam pe-
masaran produk peserta pelati-
han, agar bisa dikenal lebih luas 
oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ahmad Wito Subagyo ber-
harap perwakilan dari setiap 
desa yang mengikuti pelatihan 
bisa menjadi mentor bagi KPM 
lain sekaligus bisa menghim-
pun Penyandang Masalah Kes-

ejahteraan Sosial (PMKS) yang 
mempunyai minat pembuatan 
bunga stoking untuk memban-
gun KUBE, sehingga bisa mem-
bantu KPM di setiap desa lebih 
berdaya.

Sementara itu, peserta pela-
tihan mengaku sangat senang 
mengikuti kegiatan ini karena 
bisa mendapatkan pengetahuan 
dan keterampilan baru. Usai 
mengikuti pelatihan, salah satu 
peserta dari Desa Selodono, Ika 
Pristiwaningsih, berniat ingin 
mengembangkan keterampilan-
ya dengan membangun usaha. 
Dirinya dan peserta lainnya 
mengaku sangat gembira den-
gan kesediaan PSM maupun 
pemerintah Kecamatan untuk 
membantu pemasaran dan mem-
bangun koneksi dengan pasar 
luar.

“Terima kasih kasih untuk 
semua pihak yang telah pedu-
li terhadap kami dan bersedia 
hingga membantu sampai pe-
masaran,” kata Ika (Kominfo/
kan)

Pelatihan Pembuatan Bunga Hias

3.484 Warga Kabupaten Kediri 
Terima Bansos Jaslut Tahap Ketiga

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melalui Di-
nas Sosial kembali menyalurkan 
bantuan Jaminan Sosial Lanjut 
Usia atau Jaslut. Pada tahap ke-
tiga ini, total penerima bansos 
Jaslut dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur sebanyak 3.484 Kel-
uarga Penerima Manfaat (KPM).

Karena berada di tengah pan-
demi Covid-19, proses penyalu-
ran dilakukan dengan menerap-
kan protokol kesehatan. Petugas 
dan masyarakat penerima bera-
da pada jarak aman atau phys-
ical distancing. Seperti yang 
berlangsung di empat wilayah 
kecamatan, masing-masing Ke-
camatan Plemahan, Kunjang, 
Purwoasri dan Papar.

Untuk wilayah Kecamatan 
Plemahan berlangsung di Balai 
Desa Plemahan. Sedangkan di 

Kecamatan Kunjang, penyalu-
ran dilakukan di Pendopo Ke-
camatan Kunjang, Kecamatan 
Purwoasri di Balai Desa Bulu 
dan untuk Kecamatan Papar 
berlangsung di Balai Desa Pe-
hwetan. Petugas menyalurkan 
bantuan uang tunai Rp 500 ribu 
yang diberikan kepada KPM 
PKH plus.

“Untuk wilayah Kecamatan 
Plemahan 222 KPM, Kecamatan 
Kunjang 67 KMP, Kecamatan 
Purwoasri 152 KPM, dan Ke-
camatan Papar 142 KPM. Pada 
tahap ketiga ini jumlah peneri-
ma sebanyak 3.484 KPM yang 
tersebar pada 26 wilayah keca-
matan,” ungkap Didik Swasa-
na Prabawa, Pelaksana Tugas 
Kepala Bidang Perlindungan 
Jaminan Sosial Dinas Sosial Ka-
bupaten Kediri.

Jaslut merupakan program 
kolaborasi Pemerintah Pusat, 
Provinsi Jatim dan Pemerintah 
Kabupaten Kediri. Sementara 
itu, setiap penerima manfaat 
mendapatkan jatah bantuan 
sebesar Rp 2 juta, yang diteri-
makan dalam empat kali bayar. 
Sehingga setiap kali penyaluran 
senilai Rp 500 ribu untuk tiap 
KPM.

Melalui bansos Jaslut ini, 
Dinsos Kabupaten Kediri ber-
harap dapat meringankan beban 
perekonomian masyarakat, khu-
susnya di tengah krisis ekonomi 
akibat pandemi Covid-19. Se-
mentara itu, penyaluran di empat 
wilayah kecamatan bagian utara 
Kabupaten Kediri ini menutup 
rangkaian distribusi Jaslut un-
tuk tahap ketiga di Tahun 2020. 
(Kominfo/kan)

3.484 Warga Kabupaten Kediri Terima Bansos Jaslut Tahap Ketiga

UTD PMI Kabupaten Kediri 
Jemput Bola Donor Darah

Kediri, SMN - Unit Trans-
fusi Darah (UTD) Palang Mer-
ah Indonesia (PMI) Kabupaten 
Kediri mulai melakukan kegia-
tan donor darah massal di luar 
kantor.

Kepala UTD PMI Kediri, 
dr. Arin Istiyani mengatakan, 
kegiatan donor darah masal per 
hari ini mulai diperbolehkan. 
Hal itu ditandai dengan adanya 
donor darah di Kantor Keca-
matan Ngasem yang digelar hari 
ini, Rabu (9/9/20).

“Kita sudah mulai jemput 
bola, melakukan donor darah 
di Kecamatan Ngasem, dimana 
pada hari ini diikuti sekitar 114 
pendonor,” jelasnya.

Dokter yang akrab disapa 
Arin itu juga mengatakan, untuk 
proses donor menerapkan pro-
tokol kesehatan ketat, dimana 
para peserta harus melakukan 
pengecekan suhu tubuh, cuci 

tangan dan menggunakan mask-
er.

dr. Arin juga menyebut di 
setiap kegiatan jemput bola pi-
haknya menarget sebanyak 50 
kantong darah. “Alhamdulillah 
hari ini kami mendapatkan lebih 
dari target yakni sebanyak 114 
kantong,” tuturnya.

Dari total kantong tersebut 
ia berharap banyak mendapa-
tkan golongan darah O dan A. 
“Semoga yang didapat banyak 
golongan darah O dan A, karena 
saat ini golongan darah tersebut 
sedang menipis stoknya,”tam-
bahnya.

Sementara itu, Ari Budianto, 
Camat Ngasem, menuturkan ke-
giatan donor darah merupakan 
agenda rutin tiga bulan sekali.

“Kecamatan Ngasem sudah 
punya jadwal berkala di PMI 
Kediri setiap 3 bulan sekali. 
Kebetulan kemarin dari pihak 

Front One ada kegiatan donor 
darah akhirnya kita padukan 
dengan kegiatan kita akhirnya 
jadi lah acara ini,” jelasnya.

“Dengan kegiatan ini alham-
dulillah kami dapat membantu 
PMI untuk memenuhi target 
stok darah. Semoga kedepan 
lebih banyak lagi darah yang 
ada di PMI untuk membantu 
saudara-saudara kita yang mem-
butuhkan,” ungkapnya.

Sebagai informasi, dari ke-
giatan donor darah di Keca-
matan Ngasem ini diperoleh 
114 kantong darah, terdiri dari 
30 kantong golongan darah A, 
37 kantong golongan darah B, 
41 kantong golongan darah O, 
dan 6 kantong golongan dar-
ah AB. Sementara itu kegiatan 
yang sama juga dilaksanakan 
di Klinik PTPN Sepawon dan 
didapatkan 48 kantong darah. 
(Kominfo/kan)

Kegiatan donor darah

Kapolsek Beji Sholat Subuh Berjamaah Bersama Warga

Pasuruan, SMN - 
Bhabinkamtibmas Desa Ke-
dung Ringin Bripka A. Fatoni 

dan Kapolsek Beji Kompol Drs 
H. Akhmad, mengikuti sholat 
subuh berjamaah dengan warga 

Kapolsek Beji Kompol Drs H. Akhmad

Dusun Kedung Ringin utara.
Dan usai sholat berjamaah 

Kapolsek berkenan berikan 
sedikit himbauan kepada war-
ga terkait situasi saat ini, agar 
para perangkat maupun tokoh 
agama siap bersinergi dengan 
Bhabinkamtibmas ataupun 
Babinsa.

Terkait dengan keamanan 
lingkungan dan kewaspadaan 
kepada orang asing di sekitarn-
ya, untuk selalu di pantau dan 
jika mencurigakan segera lapor-
kan ke pihak berwenang.

Apalagi di tengah pandemi 
Virus Corona ini, kedatangan 
orang asing wajib di waspadai 

dan harus lapor ke ketua RT di 
sertai surat keterangan sehat ti-
dak terpapar Covid-19.

Ini tidak lain hanya untuk, 
mengantisipasi penyebaran Vi-
rus Corona yang saat ini ma-
sih menjadi permasalahan kita 
semua.

Kapolsek “berharap agar 
warga selalu mengikuti protokol 
kesehatan di mana pun berada, 
agar kita tidak mudah terpa-
par dari Virus Corona dan jan-
gan lupa minum vitamin untuk 
menambah imun kita. cuci tan-
gan, gunakan masker dan jaga 
jarak,”Tutupnya. (Rls/Haidir)

Kapolres Pasuruan Pimpin Pembagian  
15,000 Masker dalam Operasi Yustisi

Pasuruan, SMN - Pol-
res Pasuruan menggelar 
kampanye jaga  jarak dan 
menghindari kerumunan 
dalam rangka operasi  Yus-
tisi penggunaan masker, di 
pasar sentral yang terdapat 
di wilayah hukum polres 
Pasuruan.

Kegiatan ini dipimp-
in langsung Oleh Kapol-

res Pasuruan AKBP Rofiq 
Ripto Himawan, S.I.K, 
S.H, M.H. Didampingi 
PJU Polres Pasuruan. Den-
gan Membagikan 15.000  
Masker Kepada Pengun-
jung Maupun Para Peda-
gang.

Sebelum Membagikan 
Masker, Kegiatan Ini Di-
awali Dengan Apel Gabun-

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan saat mem-
bagikan Masker ke seorang Ibu

gan Di Halaman Polres Pa-
suruan Dengan Melibatkan 
Personil Dari Kepolisian, 
TNI, Dinas Perhubungan, 
Satuan Polisi Pamong Pra-
ja Dan Dinas Kesehatan 
Pasuruan.

Kapolres Pasuruan 
“Mengatakan, Bahwa 
Pembagian Masker Dan 
Kampanye Ini Tidak Lain, 
Untuk Tetap Mengingat-
kan dan Menanamkan Ke-
sadaran Masyarakat, Akan 
Pentingnya Kesehatan 
Penggunaan Masker Untuk 
Mencegah Menularnya Vi-
rus Corona Di Masyarakat.

“Ini Merupakan Kegia-
tan Serentak Di Seluruh 
Indonesia Dan Perintah 
Langsung Dari Bapak Ka-
polri Untuk Mengedukasi 
Masyarakat Akan Penting-
nya Menerapkan Protokol 
Kesehatan, ” Ucap Kapol-
res Pasuruan.

Menurut Kapolres Pa-
suruan, Dengan Penggu-

naan Masker Saat Berak-
tivitas Dapat Mengurangi 
Penularan Covid-19 Khu-
susnya Di Kabupaten Pa-
suruan Sehingga Upaya 
Dalam Memutus Mata Ran-
tai Penyebaran Covid-19 
Dapat Terlaksana Dengan 
Baik.

Selain Untuk Memben-
tengi Diri Dari Serangan 
Virus Dengan Menggu-
nakan Masker, Kapolres 
Pasuruan Juga Mengim-
bau Kepada Segenap Mas-
yarakat Untuk Selalu Men-
jaga Kebersihan Diri Dan 
Juga Kebersihan Lingkun-
gan.

“Tidak Hanya Menggu-
nakan Masker, Masyarakat 
Diharapkan Rajin Mencu-
ci Tangan Sesuai Prosedur 
Yang Benar, Agar Terhin-
dar Dari Penyakit Seperti 
Virus Covid-19 Yang Ten-
gah Mewabah Ini,” Tutup 
Kapolres Pasuruan. (Rls/
Haidir)
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Tambal Sulam Aspal di Desa Darungan untuk 

Mempermudah Akses Warga Masyarakat

Blitar, SMN - Pengunaan 
Dana Desa tahun 2020 di 
Desa Darungan, Kecamatan 

Kademangan,  Kabupaten 
Blitar saat ini telah banyak 
pengalihan untuk penangu-

Jalan setelah di tambal sulam

langan covid-19, yang mana 
dana untuk pembangunan 
infrastruktur banyak yang 
dialihkan,sehingga untuk 
pembangunan tidak bisa 
berjalan secara maksimal.

Nanda Septian DC se-
laku Kepala Desa Darun-
gan menyampaikan bahwa 
saat ini untuk infrastruktur 
yang sudah terealisasi ada-
lah pembangunan tambal 
sulam aspal, pembangunan 
kanopi PAUD, rabat beton. 
Untuk tambal sulam aspal 
ini sepanjang 190 M, den-
gan menelan anggaran ku-
rang lebih sebesar 91 juta 
dan untuk lokasinya berada 
di RW.02.

Selain untuk pemban-
gunan infrastruktur, Pe-

merintah Desa Darungan 
juga mengalokasikan untuk 
Bantuan Langsung Tunai 
yang bersumber dari Dana 
Desa (BLT DD) yang akan 
di berikan kepada Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) 
sebanyak 89 orang.

Lebih lanjut Nanda men-
yampaikan bahwa dengan 
adanya pembangunan tam-
bal sulam aspal ini bisa 
mempermudah akses jalan 
warga masyarakat, yang 
mana dilingkungan RW.02 
ini ada beberapa masyarakat 
yang mempunyai usaha 
ayam petelur sehingga ak-
ses keluar masuk kendaraan 
ini menjadi lebuh mudah.
(mam)

Pembelajaran Tatap Muka 
SMKN 1 Kademangan di 
Tengah Pandemi Covid-19

Blitar, SMN - Ujicoba pem-
belajaran tatap muka di SMKN 
1 Kademangan sudah dilak-
sanakan sejak tanggal 1 Sep-
tember 2020, yang mana dalam 
pembelajaran tatap muka yang 
di laksanakan ini menggunakan 
sistem ganjil genap, hal ini di-
maksudkan untuk menerapkan 
social distancing dan kapa-
sitas 15% dari jumlah siswa 
yang ada, sehingga penerapan 
protokol kesehatan bisa dilak-
sanakan dengan baik.

Waka Hubinmas SMKN 1 
Kademangan Taufik Hidayat 
menyampaikan bahwa untuk 
mengikuti pembelajaran tatap 
muka yang pertama adalah, su-
rat pernyataan wali murid un-
tuk menyetujui siswanya hadir 
di sekolah, serta siswa datang 
ke sekolah wajib menggunakan 
masker, cek suhu badan, masuk 
bilik sanitasi dan selalu menja-
ga jarak waktu di ruang kelas.

Lebih lanjut Taufik men-
yampaikan, untuk durasi pem-
belajaran tatap muka di SMKN 
1 Kademangan selama 4 jam, 
yaitu mulai jam 08.00-11.00 
Wib, tanpa istirahat, tidak ada 
makan minum, sehingga hanya 
kegiatan belajar mengajar saja 
dan diutamakan untuk kegiatan 

Kepala Sekolah Sudjioso bersama Kacabdin Ramli meninjau 
kesiapan pembelajaran tatap muka

praktek, karena untuk praktek 
ini tidak dapat dilaksanakan di 
daring, karena di SMK memer-
lukan kegiatan praktek.

Untuk gugus tugas sendiri di 
bawah tanggung jawab kepala 
sekolah, Waka, Guru hingga 
pelaksanaan sendiri sampai 
Caraka dan siswa, harapannya 
dengan adanya pembelajaran 
tatap muka di SMKN 1 Kade-
mangan kebutuhan praktek 
siswa siswi bisa tercukupi, se-
hingga pembelajaran daring 

yang memiliki kelemahan di 
bidang praktek bisa ditutu-
pi dengan pembelajaran tatap 
muka terbatas itu, tetapi den-
gan tetap melaksanakan pro-
tokol kesehatan pencegahan 
covid-19, agar tidak terjadi 
penularan maupun klaster baru 
di SMKN 1 Kademangan, kare-
na lolos atau tidaknya tergan-
tung kita bagaimana menerap-
kan protokol kesehatan,”terang 
Taufik.(mam)

Pilkada Ngawi Berpotensi Satu Paslon, KPU 
Perpanjang Masa Pendaftaran Cabup-Cawabup

Ngawi, SMN - Pendaft-
aran bakal pasangan calon 
bupati-wakil bupati Ngawi, 
di KPU berlangsung meriah, 
Jumat (04/09/2020).

Pasangan Ony Anwar - 
Dwi Rianto Jatmiko (OK), 

langsung memanfaatkan 
waktu pendaftaran yang di-
jadwalkan 4-6 September 
2020 tersebut. Pasangan ini 
juga telah menyapu habis 
dukungan parpol di parlem-
en untuk mendukung mere-

Paslon Ony-Antok daftarkan diri ke KPU dengan bersepeda

ka.
Pasangan OK datang den-

gan naik sepeda onthel, ber-
sama para pengurus parpol 
pendukungnya. Ony Anwar 
tampak memboncengkan 
Dwi Rianto Jatmiko menu-
ju KPU, mereka berdua juga 
kompak memakai baju putih. 

“Slogan kami, OK 
Menang Bersama, artin-
ya tak ada yang dikalahkan 
dan ditinggalkan. Semoga 
menjadi kemenangan semua 
masyarakat Ngawi,” tutur 
Ony Anwar.

Usai menyerahkan ber-
kas pendaftaran, KPU 
melakukan pemeriksaan. 
Ketua KPU Prima Aquie-
na Sulistyanti menyatakan 
berkas OK telah memenuhi 
syarat sebagai bapaslon di 
Pilkada 9 Desember 2020 
mendatang.

Kabupaten Ngawi den-

gan peluang calon tunggal, 
akhirnya mendapat pengu-
muman perpanjangan masa 
mendaftar. 

Perpanjangan itu dilaku-
kanpada 10-12 September, 
untuk daerah yang berpiten-
si calon tunggal untuk sisa 
kursi parlemen di bawah 
20 persen, termasuk seperti 
Ngawi yang dukungan par-
pol pemilik kursi di DPRD, 
sudah diarahkan pada satu 
pasangan.

Masa perpanjangan 
pendaftaran itu termasuk 
untuk memberi ruang partai 
politik mengubah dukungan 
mereka.

“Pengubahan dukungan 
parpol dilakukan di depan 
berbagai pihak termasuk 
Bawaslu, dilanjutkan pros-
es lainnya sesuai prosedur,” 
ujar Ridho. (ari)

Dampak Covid-19 Belum Usai, 
Kemensos Siapkan JPS

Ngawi, SMN - Dampak 
sosial dan ekonomi akibat 
wabah Corona, belum usai. 
Hal ini membuat Kement-
erian Sosial segera melak-
sanakan program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) 
yang dilaksanakan dengan 
beberapa skema.

Dirjen Penanganan Fa-
kir Miskin Kemensos RI,  
melakukan perluasan kum-
lah keluarga penerima 
manfaat (KPM) program 
Bantuan Pangan Non Tunai 
(BPNT), dsri 15,2 juta men-
jadi 20 juta dengan nilai 
bantuan semula Rp 150 ribu 
dinaikkan menjadi Rp 50 
ribu per KPM. 

“Di Kabupaten Nga-
wi, kita tercatat memili-
ki 44.029 KPM penerima 
BPNT non PKH, kepada 
mereka juga akan diberikan 
bantuan Rp 500 ribu namun 
hanya sekali saja,” ujar Ka-

dinsos Ngawi, Tri Pudjo 
Handono.

Penanganan lainnya ada-
lah untuk penerima PKH 
akan diberikan bantuan be-
ras sebesar 15 kilogram per 
KPM, selama tiga bulan 
terhitung Agustus-Oktober. 
Penerimaan Agustus-Sep-
tember akan diberikan pada 
Bulan September 2020. 

Kemensos juga tetap 
memberikan Bantuan Sosial 
Tunai (BST) bagi keluarga 
terdampak, di luar pener-
ima PKH dan BPNT Pada 
April-Juni 2020, mereka 
telah emnerima BST sebe-
sar Rp 600 ribu tiap bulan 
per KPM.

Bulan Juli-Desember 
2020, program tersebut 
tetap diteruskan, namun 
dengan nilai bantuan men-
jadi Rp 300 ribu tiap bulan 
per KPM.

“BST ini telah diterima 

Pemberian bantuan sosial tunai untuk warga miskin non 
penerima BPNT dan PKH

namun memangnya nilain-
ya berbeda. BST dimak-
sudkan agar warga rentan 
terdampak Covid-19 tetap 
dapat bertahan dan juga 

diharapkan dapat mem-
bantu menggerakkan roda 
ekonomi warga,” ungkap 
Tri Pujo. (ari)

Profil Singkat Rutan Kelas llB 
Bangil, Pasuruan

Bangil, SMN - Rumah Tah-
anan Negara Bangil di bangun 
sejak jaman kolonial Belanda 
pada bulan Agustus 1878, teta-
pi ditetapkan oleh negara secara 
resmi pada Tahun 1983 melalui 
Keputusan Menteri Kehakiman 
R.I. Nomor: M.04.UM.01.06 
Tahun 1983  sebagai Cabang 
Rumah Tahanan Negara Pasuru-
an di Bangil.

Kemudian pada Tahun 2003 
terjadi peningkatan status dari 
Cabang Rumah Tahanan Negara 
Pasuruan menjadi Rumah Tah-
anan Negara Kelas IIB Bangil 
berdasarkan Surat Keputusan 
Menteri Kehakiman dan HAM 
RI Nomor: M.06.PR.07.03 Ta-
hun 2003 Tanggal 16 April 2003 
tentang Peningkatan Status 
Cabang Rumah Tahanan Negara 
menjadi Rumah Tahanan Neg-
ara Klas IIB Bangil dan Surat 
Keputusan Menteri Kehakiman 
dan HAM RI Nomor: A.404.
KP.04.04 Tahun 2004 tanggal 
25 Februari 2004 tentang Pen-
gangkatan dan alih tugas pejabat 
eselon III dan IV dilingkungan 

Departemen Kehakiman dan 
HAM RI.

Dalam menjalankan fung-
sinya sebagai lembaga hukum, 
Rumah Tahanan Negara Ban-
gil mengedapankan Visi untuk 
Mewujudkan Pelayanan Prima 
dan mendukung masyarakat 
memperoleh kepastian Hukum, 
sehingga diharapkan terwujudn-
ya Misi Rumah Tahanan Negara 
Bangil menjadi Rumah Tahan-
an terpercaya dalam memberi-
kan pelayanan,pembinaan,per-
awatan, serta pengamanan 
terhadap warga binaan pemas-
ayrakatan.

Rumah Tahanan Negara 
Klas IIB Bangil dibangun diatas 
tanah seluas lebih kurang 4.424 
M2, sedangkan luas fisik ban-
gunannya 2.287 M2, terletak di 
Jalan Mangga No.2 Kelurahan 
Kiduldalem Kecamatan Ban-
gil Kabupaten Pasuruan yang 
mempunyai fungsi sebagai tem-
pat penahanan tersangka selama 
proses pemeriksaan,penyeli-
dikan,dan penuntutan di penga-
dilan dan memidana naraidana 

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bangil

yang memiliki masa hukuman 
pendek.

Isi atau kapasitas maksimal 
Rumah Tahanan Negara klas 
IIB Bangil adalah 200 orang, 
sedangkan  isi penghuni sela-
lu melebihi kapasitas yang ada 
karena banyaknya tahanan dan 
narapidana yang mencakup 24 
wilayah Polsek di setiap keca-
matan wilayah hukum kabupat-
en Pasuruan. (jumlah penghuni 
: klik)

Batas Rumah Tahanan Neg-
ara Bangil dengan Lingkungan 
sekitar :

a.      Sebelah utara : Kantor 
Dinas Perairan Kab.Pasuruan

b.      Sebelah Barat : Jalan 
Mangga

c.      Sebelah selatan : Tanah 
Negara /perumahan penduduk

d.      Sebelah Timur : tanah 
perkebuman milik Rutan dan 
perumahan penduduk

Bangunan Blok Hunian Tah-
anan dan Narapidana terdiri dari 
:

1.      Blok A (Blok Tahanan) 
terdiri dari 9 Kamar

2.      Blok B (Blok Narapi-
dana) terdiri dari 11 Kamar

3.      Blok C (Blok Narap-
idana dan Tamping) terdiri dari 
5 Kamar

4.      Sel Isolasi/Hukuman 
terdiri dari 2 kamar

5.      Blok Mapenaling (Masa 
Awal Pengenalan Lingkungan) 
terdiri dari 2 Kamar

6.      Blok anak ada 1 Kamar
7.   Blok Wanita terdiri dari 2 

kamar. (Rls/Haidir)

Dua Pria Budak Sabu Diringkus 
Satresnarkoba Polres Nganjuk

Nganjuk, SMN - Tim 
Rajawali 19 Satresnarko-
ba Polres Nganjuk berhasil 
meringkus dua pria yang 
berinisial AW(36tahun) 
warga desa Lumpang Ku-
wik,Kecamatan Jati Kalen 
dan EDS(35tahun) warga 
Desa Prayungan,Keca-
matan Lengkong,Kabupat-
en Nganjuk.

Keduanya dicokok 
tim Satresnarkoba Pol-
res Nganjuk pada sela-
sa(8/9/2020) disebuah ru-
mah di Dusun Pleset,Desa 
Jati Kalen,Kecamatan Jati 
Kalen,Kabupaten Nganjuk 
pada pukul 22.30 wib usai 
mengkonsumsi sabu.

Kapolres Nganjuk 
AKBP Handono Subiakto 

Kedua tersangka saat diperiksa oleh penyidik Satresnarkoba 
Polres Nganjuk

melalui Kasubbag Humas 
Polres Nganjuk Iptu Roni 
Yunimantara mengung-
kapkan,penangkapan AW 
dan EDS berawal adanya 
informasi bahwa diwilayah 
kecamatan jati kalen,Ka-
bupaten Nganjuk ada tran-
saksi narkoba jenis sabu.

“Dari informasi itu,unit 
Resmob Satresnarkoba 
Polres Nganjuk langsung 
bergerak dan berhasil men-
gamankan AW dan EDS 
yang pada saat itu habis 
mengkonsumsi narkoba 
jenis sabu di sebuah ru-
mah di Dusun Pleset,Desa 
Jati Kalen,Kecamatan Ja-
tikalen ,Kabupaten Ngan-
juk”ungkap Iptu Roni.

“Dari kedua tersang-
ka kami amankan barang 
bukti berupa satu plastik 
klip berisi sabu seberat 
0,44gram beserta bungkus-
nya,dua buah HP merk In-
finix warna hitam abu-abu 

dan merk Advan warna 
silver,satu buah alat hisap 
atau bong,satu buah pipet 
kaca dan ada sisa sabu ha-
bis pakai,dua buah sekop 
dari sedotan serta satu ko-
rek api gas”ungkap Iptu 
Roni lebih lanjut.

“Kedua tersangka 
mendapatkan barang ha-
ram itu dari luar Ngan-
juk.Dan saat ini masih 
dalam pengembangan 
penyidikan.Selanjutnya 
tersangka berikut barang 
bukti kami serahkan ke 
unit II Satresnarkoba Pol-
res Nganjuk”pungkas Iptu 
Roni. Keduanya dijerat 
dengan pasal 114 ayat(1) 
jo pasal 112 ayat(1) jo pas-
al 132 ayat(1) UURI No-
mor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika dengan ancaman 
hukuman penjara paling 
singkat enam tahun dan 
paling lama 20 tahun.(yan)
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Hari Raya Karo, Adat Istiadat Masyarakat Tengger

Lumajang, SMN - Untuk mem-
peringati Yadnya Karo atau Hari Raya 
Karo 1942 Saka,

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq 
hadir di Desa Argosari, Kecamatan 
Senduro, pada Minggu (06/09).

Kedatangan Bupati disambut mas-
yarakat setempat dengan alunan musik 
baleganjur.

Yadnya Karo tiap tahunnya dia-
dakan pada sasi kapindho atau bulan 
kedua tahun saka. Berbagai sesajen 
hasil bumi dipersiapkan, sebagai un-
gkapan rasa syukur atas nikmat yang 
telah diberikan.

Dalam kesempatan itu, dukun adat 
memakaikan udeng dan sarung tanda 
penghormatan masyarakat adat teng-
ger kepada Bupati Lumajang.

Dalam sambutannya Bupati men-
gaku bersyukur bisa menyaksikan adat 
istiadat masyarakat suku tengger yang 
hingga kini tetap dilestarikan.

"Saya bahagia dan bersyukur, kare-
na bisa menyaksikan kegiatan Hari 
Raya Karo sekaligus adat istiadat mas-
yarakat tengger," ujarnya.

Bupati berpesan, agar budaya dan 
warisan leluhur tetap dijaga oleh gen-
erasi muda suku Tengger di Argosari. 
Bupati meyakini apabila budaya mas-
yarakat tengger tetap terjaga, mas-
yarakat luar kota tidak hanya datang 
menyaksikan keindahan Argosari, teta-
pi juga menyaksikan kearifan budaya 
suku tengger di Argosari.

"Kalau adat istiadat seperti ini ter-
us kita jaga, saya yakin masyarakat 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq hadiri peringatan Hari Raya 
Karo 1942 Saka.

luar akan datang ke Argosari, sehing-
ga perekonomian masyarakat disini 

juga akan ikut meningkat dan semakin 
maju," pungkasnya. (Tik) 

Tahun Ini, Pemprov Kaltara Merehab 
3.400 Rumah Warga Kurang Mampu
Tanjung Selor, SMN – Sebanyak 3.400 

Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik 
warga kurang mampu di Kalimantan Utara 
(Kaltara) dibantu untuk rehab pada tahun ini. 

Total anggarannya Rp 58,5 miliar (M) 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kaltara.

Rehab rumah melalui program Bantu-
an Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 
yang didanai APBN, tahun ini dialokasikan 
Rp 52,5 miliar untuk merehab 3 ribu rumah 

warga kurang mampu yang tersebar di kabu-
paten dan kota se-Kaltara. Rinciannya, Kota 
Tarakan dialokasikan 670 unit, Kabupaten 
Bulungan 635 unit, Tana Tidung 445 unit, 
Nunukan 820 unit, dan Malinau 430 unit. 

“Pada program BSPS dari APBN, 
masing-masing mendapatkan Rp 17,5 juta 
per kepala keluarga (KK),” kata Gubernur 
Kaltara Dr H Irianto Lambrie yang did-
ampingi kepala DPUPR-Perkim Kaltara Su-
nardi, baru-baru ini.

Sedangkan BSPS yang didanai APBD 
Provinsi Kaltara atau yang lebih dikenal 

dengan program rehab rumah, tahun ini 
dialokasikan Rp 6 miliar untuk merehab 
sebanyak 400 rumah warga kurang mampu. 
Alokasinya, Tarakan 85 unit, Bulungan 125 
unit, Tana Tidung 35 unit, Nunukan 120 unit, 
dan Malinau 35 unit, “Untuk BSPS-APBD, 
masing-masing mendapatkan Rp 15 juta per 
KK,” ucap Irianto.

Diinformasikannya juga, dari 2016 
sampai 2020, total anggaran untuk program 
BSPS di Kaltara mencapai Rp 218,69 miliar. 
Di mana, dari APBN sejumlah Rp 194,85 
miliar untuk 12.222 rumah, sementara 
APBD Rp 23,83 miliar untuk 1.676 rumah. 
Sehingga total ada 13.989 rumah warga yang 
telah dibantuk rehab sejak 5 tahun terakhir.

 “Dalam mempercepat realisasi pro-
gram BSPS di Kaltara, Tenaga Fasilitator 
Lapangan (TFL) dari DPUPR-Perkim mem-
perbanyak kunjungan lapangan ke lokasi di-
mana bantuan rehab akan diberikan,” timpal 
Sunardi.

Berdasarkan informasi dari fasilitator 
di lapangan, program BSPS saat ini ten-
gah dikebut. Hingga awal September 2020, 
BSPS-APBD maupun BSPS-APBN fisiknya 
sudah berjalan diatas 50 persen, “Sempat 
slowdown 4 bulan lalu, akibat adanya pan-
demi, dimana sejumlah daerah membatasi 
akses masuk untuk pencegahan covid seh-
ingga prosesnya melambat,” ulasnya.

“Percepatannya baru dimulai awal 
Agustus lalu. Kita percepat dengan memper-
banyak kunjungan dari rumah ke rumah,” 
imbuhnya. Pelaksanaan program BSPS pun 
tetap memperhatikan protokol kesehatan 
Covid-19. (hms/syah)Infografis.

Gubernur Kaltara Ajak Masyarakat 
Sukseskan Pilkada Aman dan Damai 

Tanjung Selor, SMN – Guber-
nur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H 
Irianto Lambrie mengajak seluruh war-
ga Kaltara, utamanya melalui berbagai 
elemen, organisasi masyarakat (Or-
mas), partai politik, tokoh masyarakat 
untuk bersama-sama mensukseskan 
pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala 
Daerah (Pilkada) secara aman, damai 
dan berintegritas.

Demikian disampaikan Gubernur 
saat membuka Dialog Kebangsaan 

Mewujudkan Pilkada yang Aman 
dan Damai di ballroom Hotel Grand 
Pangeran Khar Tanjung Selor, Kamis 
(10/9).

Dialog yang diikuti oleh per-
wakilan partai politik, ormas dan berb-
agai elemen masyarakat di Kaltara, 
“Kegiatan ini cukup penting. Sesuai 
maknanya, dialog memiliki arti mem-
bangun komunikasi untuk mencari 
solusi. Melalui dialog kebangsaan ini, 
kita harapkan ada kesepahaman untuk 

bersama-sama mewujudkan jalannya 
Pilkada di Kaltara yang aman dan da-
mai,” kata Irianto.

Setiap masalah dalam penyeleng-
garan pilkada yang terjadi, disebabkan 
karena kurangnya wawasan kebang-
saan di masyarakat, yang tidak mema-
hami nilai-nilai luhur yang terkand-
ung dalam empat pilar bangsa, yakni 
pancasila, UUD RI 1945, NKRI dan 
Bhineka Tunggal Ika. 

“Oleh sebab itu, masalah pilkada 
yang dihadapi sekarang ini, karena 
adanya kelompok kepentingan yang 
memaksakan kehendaknya untuk tu-
juan tertentu,” ujarnya.

Maka lanjut Irianto, wawasan ke-
bangsaan harus dipahami kembali 
oleh semua pihak. Karena di dalamn-
ya terkandung nilai-nilai yang dapat 
membawa bangsa ini tetap utuh berada 
dalam persatuan dan kesatuan bangsa. 
Dengan mengedepankan sikap mulia 
seperti gotong royong, musyawarah 
mufakat, toleransi, yang jauh dari sikap 

mementingkan pribadi dan golongan.
 “Salah satu indikator bahwa mas-

yarakat sebagai pemilih yang cakap 
dan sudah dapat mengambil bagian se-
bagai subyek dalam pelaksanaan pemi-
lu, apabila masyarakat sudah mampu 
berpartisipasi aktif untuk turut menga-
wasi pelaksanaan pemilu di lingkun-
gannya, guna memastikan pelaksanaan 
pilkada berlangsungnya sesuai dengan 
aturan dan undang-undang yang ber-
laku,” kata Gubernur lagi.

Pilkada, tegas Gubernur, bukan are-
na permusuhan. Namun sebagai ajang 
pesta demokrasi untuk memilih pemi-
mpin yang baik, “Jadikan pilkada yang 
nyaman, aman dan berintegritas. Untuk 
itu saya mengajak, kepada semua mas-
yarakat untuk membersihkan hati dan 
pikiran guna mensukseskan pilkada di 
Kaltara. Beda pilihan bukan menjadi 
masalah, yang terpenting jangan saling 
menyakiti, jangan saling memfitnah. 
Tetap jaga kerukunan, untuk Kaltara 
yang aman dan damai,” tuturnya.

“Dan yang tak kalah penting lagi, 
mari laksanakan pilkada dengan aman 
dan sehat. Patuhi protokol kesehatan, 
guna mencegah penyebaran covid-19,” 
imbuhnya menutup. (hms/syah)

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri pembukaan Dialog 
Kebangsaan Mewujudkan Pilkada yang Aman dan Damai, Kamis (10/9).

Gubernur Kaltara 
Dukung Operasi Yustisi Protokol Kesehatan

Tanjung Selor, SMN - Gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie mengikuti 
Kampanye Gerakan Masker Serentak Nasional, Ka-
mis (10/9). Di Kaltara, dipusatkan di Pasar Induk 
Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan. Kampanye ini 
juga dihadiri Kapolda Irjen Pol Bambang Kristiyono, 
unsur Pimpinan TNI dari Kodam VI/Mulawarman, 
Korem 092/Maharajalila.

Juga hadir Wakil Gubernur Udin Hianggio, Ket-
ua DPRD Norhayati Andris, Ketua KPU Suryanata 
Al Islami, Ketua Bawaslu Suryani, serta tokoh-to-
koh adat dan tokoh masyarakat lainnya. Gubernur 
hadir dalam kapasitas sebagai Gubernur Kaltara, dan 
Ketua Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Kaltara. Dalam kegiatan ini, bakal calon 
gubernur dan wakil gubernur Kaltara ikut memba-
cakan dan menandatangani pakta integritas komitmen 
penerapan protokol kesehatan pencegahan dan pen-
gendalian Covid-19.

Kampanye serentak ini sejatinya terpusat di 
Jakarta, dipimpin oleh Kapolri Jenderal Idham Azis. 
Tujuannya, dalam rangka menanggulangi penyebaran 
Covid-19. Termasuk dihadiri Menteri BUMN Bapak 
Erick Tohir sekaligus kapasitasnya sebagai Ketua Sat-
gas Penanganan Covid-19 Sektor Ekonomi. Juga had-
ir Kepala BNPB, tokoh politik, petinggi PBNU dan 
Muhammadiyah. Gerakan tersebut adalah gerakan 
nasional menindaklanjuti Instruksi Presiden.

Gubernur mengatakan, keadaan kehidupan ber-
masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19 
ini memang semakin cukup rawan dan mengkhawa-
tirkan. Sampai kemarin (10/9), akumulasi Covid-19 
di Kaltara sudah mencapai 458 orang. Rincinya, di 
Tarakan 174 orang, di Kabupaten Malinau 131 orang, 
Kabupaten Nunukan 54 orang, di Kabupaten Tana Ti-
dung 9 orang, dan di Kabupaten Bulungan 89 orang. 
“Sementara tetangga kita Kalimantan Timur telah 
dinyatakan sebagai provinsi Zona Merah. Memang 

setiap hari ada warga tambahan yang terkonfirmasi 
positif Covid-19. Tetapi tidak semuanya dirawat di 
rumah sakit,” ujar Gubernur. 

Di Kaltara tercatat 82 pasien yang masih 
dirawat. Kondisinya cenderung mengalami perkem-
bangan yang baik. Selebihnya diisolasi mandiri. Di 
Kalimantan, menurut peta Satgas Covid-19 Nasion-
al, sambung Gubernur, ada provinsi yang hijau yaitu 
Kaltara dan Kalimantan Barat. Kalimantan Timur 
dan Kalimantan Selatan Zona Merah. Dan Kaliman-
tan Tengah Zona Oranye, “Tetapi itu bukan alasan 
membuat kita tetap tenang. Hari ini sesuai Instruksi 
Presiden, bahwa akan dilakukan penegakan yus-
tisi protokol kesehatan mengantisipasi meluasnya 
Covid-19,” ungkap Gubernur. 

“Bahkan tadi malam Gubernur DKI Jakarta 
memutuskan mulai tanggal 14 September ini mem-
berlakukan PSBB secara ketat. Nanti kita akan cek 

juga pergerakan keluar masuk dari Jakarta. Karena 
penularan di DKI Jakarta sangat tinggi. Ribuan orang 
per hari,” tambahnya. 

Seluruh negara di dunia kata Gubernur, berusa-
ha keras mengurangi penyebaran Covid-19. Karena 
penularannya sangat cepat, mematikan, dan sulit dide-
teksi. Satu orang dapat menularkan ke ratusan ribuan 
orang, “Dan saat ini belum ditemukan vaksin yang 
dapat menyembuhkan dengan cepat,” ulas Irianto.

Menteri BUMN kata Gubernur, telah menya-
takan vaksin kemungkinan baru bisa diproduksi 
massal tahun 2022. Tetapi Presiden Joko Widodo 
telah menginstruksikan harus ada penanganan cepat, 
utamanya kepada petugas kesehatan dan masyarakat 
yang beresiko tinggi, “Karena itu beberapa waktu lalu 
Presiden menugaskan sejumlah menteri berkunjung 
ke Tiongkok untuk mengecek vaksin yang diproduksi 
perusahaan Biofarma di sana. Mungkin paling cepat 

akhir tahun atau awal tahun depan tersedia. Itu nanti 
penggunaannya diprioritaskan untuk para medis dan 
dokter. Bahkan di rumah sakit akan diperbaharui pro-
tokol kesehatan, agar tidak jadi sumber penyebaran 
baru,” papar Gubernur.

Operasi yustisi yang akan dilakukan bukan 
tindakan represif. Tetapi persuasif. Bagi masyarakat 
yang tidak menggunakan masker terutama yang ti-
dak bisa membeli, akan diberikan secara gratis. Pe-
merintah telah menyediakan 105 juta lebih masker 
di seluruh Indonesia. Masing-masing lembaga juga 
memproduksi masker. 

Karena itu, seluruh organisasi perangkat daerah, 
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh 
politik diminta perlu bersama-sama untuk menegas-
kan pentingnya penerapan protokol kesehatan. “Da-
lam penegakan operasi yustisi ini, kita juga berkoor-
dinasi dengan kabupaten/kota. Saya percaya semua 
masyarakat akan mampu melalui masa sulit ini. Mari 
juga berdoa kepada Allah SWT,” sebut Irianto. 

“Perlu juga kita sadari bahwa tidak ada yang 
mampu menolong kita kecuali diri kita sendiri. Sekali 
kita tertular, itu akan sumber penularan kepada yang 
lain. Oleh karena itu mari jaga diri, jaga keluarga, dan 
masyarakat,” imbuh Irianto.

Dalam penyelenggaraan pilkada serentak ini 
Gubernur mengimbau menjaga disiplin, saling in-
gat mengingatkan, salin nasehat menasehati dalam 
mengimplementasikan protokol kesehatan sesuai an-
juran Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO dan 
pemerintah, “Mari kita mulai dengan bertindak secara 
nyata mengantisipasi Covid-19 di wilayah kita mas-
ing-masing,” tutup Gubernur. (hms/syah)

Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie sekaligus Ketua Satgas Percepatan Penanganan 
Covid-19 Kaltara bersama Wagub H Udin Hianggio, Ketua DPRD Kaltara Norhayati Andris, 

Ketua KPU Suryanata Al Islami dan Forkopimda Kaltara saat mengampanyekan Gerakan 
Masker Serentak Nasional di Pasar Induk Tanjung Selor, Kamis (10/9).

Walikota Kota Madiun H. Maidi Melantik Pejabat Malam Hari 
untuk Hindari Klaster BaruMadiun, SMN – Lagi, Walikota Ma-

diun, Jawa Timur, melantik pejabat malam 
hari. Kali ini, sebanyak 136 pejabat fung-
sional, dilantik di alam terbuka Sumber 
Wangi (selatan balaikota), Rabu (9/9) 
malam.

Pelantikan pejjabat malam hari ini, un-
tuk menghindari klaster baru penyebaran 
Covid-19, dengan memilih tempat yang 
sepi dan menghindari ruang tertutup.

Walikota Madiun, H. Maidi, menga-
takan, penataan pejabat di tataran fung-
sional ini juga untuk mengerem Covid-19 
dan memacu perekonomian.

“Pejabat fungsional harus terus 
mengembangkan potensi diri. Apalagi, 
saat ini kita sedang menghadapi pandemi 
Covid-19. Dengan pengembangan diri ini, 
diharapkan juga mengerem Covid-19 dan 
memacu perekonomian,” kata H. Maidi.

Mutasi gelombang kedua ini terdiri 
dari tenaga pendidikan, kesehatan, hingga 
petugas uji kir kendaraan di Dinas Per-
hubungan serta pejabat lainnya.

Walikota menambahkan, pejabat fung-
sional yang dilantik sudah menandatan-
gani fakta integritas. Karena itu, pejabat 
wajib memegang teguh pakta integritas. 
Diantaranya terkait tidak melakukan ko-
rupsi dan mengedepankan pelayanan ke-
pada masyarakat.

“ASN harus jadi contoh dimanapun. 
Karenanya harus selalu mengembangkan 

diri. Tidak ada kata malas,” tegasnya.
Ia mencontohkan program laptop bagi 

pelajar. Program sudah berjalan. Tenaga 
pendidik, juga harus lebih bisa mengop-
erasikan laptop. Penataan dan pengem-
bangan SDM memang menjadi salah satu 
prioritas walikota.

Pemerintahan yang baik, ungkapnya, 
tidak akan dapat terwujud tanpa birokrasi 
dan SDM di dalamnya yang mumpuni.

“Walikota punya visi misi yang 
di-breakdown menjadi 33 program pri-
oritas. Di tahun pertama ini sudah ada 80 
persen yang mulai dilaksanakan. Ini tak 
akan terwujud tanpa didukung SDM yang 
mumpuni,” ucapnya.

Maidi menambahkan, terdapat harapan 
besar untuk Kota Madiun ke depan. Yakni, 
mewujudkan window display Jawa Timur 
wilayah barat. Menjadikan Kota Madiun 

sebagai wajahnya Jawa Timur wilayah 
barat.

“Kota Madiun, memang daerah kecil. 
Namun, kecilnya Kota Madiun ibarat ma-
tahari yang terlihat kecil dari bumi, tapi 
bisa menyinari seluruh dunia. Itu cita-cita 
saya dan saya butuh teman-teman ASN un-
tuk mewujudkan itu,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Selasa (8/9) 
malam, walikota juga melantik 102 peja-
bat. Dari jumlah tersebut, 12 diantaranya 
eselon IIb atau setingkat kepala dinas.

Yakni dr Agung Sulistyo Wardani 
yang sebelumnya mejabat Kadinkes KB 
dilantik sebagai Asisten Pemerintahan dan 
Kesra, Ahsan Trihasto sebelumnya men-
jabat sebagai Kepala Perpus dan Kearsi-
pan dilantik sebagai Asisten Administrasi 
Pembangunan, dan Suyoto yang sebelum-
nya menjabat sebagai Kadisnaker dilantik 

sebagai Staf Ahli Bidang Pemerintahan 
Hukum dan Politik.

Kemudian R. Andriono Waskito Murti 
yang sebelumnya menjabat sebagai Asis-
ten Pemerintahan dan Pembangun dilantik 
sebagai Staf Ahli Bidang SDM dan Kesra, 
Gaguk Hariyono yang sebelumnya men-
jabat sebagai Kadis Perdagangan dilantik 
sebagai Inspektur, dan Ruli Dwi Ratnawati 
yang sebelumnya menjabat sebagai Ins-
pektur dilantik sebagai Kadis Penanaman 
Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ko-
perasi Dan Usaha Mikro (PMPTSPKUM).

Berikutnya Ashar Rasidi yang sebel-
umnya menjabat sebagai Kadis Perhubun-
gan dilantik sebagai Kadis Perdagangan, 
Totok Sugiarto yang sebelumnya men-
jabat sebagai Kepala Bappeda dilantik 
sebagai Kadis Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, dan Harum Kusuwawati 
yang sebelumnya menjabat sebagai Kadis 
PMPTSKUM dilantik sebagai Kadis Per-
hubungan.

Pejabat lainnya yakni Agus Siswanta 
yang sebelumnya menjabat sebagai Staf 
Ahli Ekonomi dan Pembangunan dilantik 
sebagai Kadis LH, Sudandi yang sebel-
umnya menjabat sebagai kepala Bapen-
da dilantik sebagai Kepala BPKAD, dan 
Soeko Dwi Hadiarto yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kadis Perumahan dan 
Kawasan Permukiman dilantik sebagai 
Kepala Bappeda. (sy)

Walikota Madiun melantik pejabat pada malam hari di Sumber Wangi (Sumber Umis) Kota 
Madiun.

Pemkot Madiun Sosialisasi Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan 
Program JKK dan JKN Bekerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan Madiun

Madiun, SMN – Deputi Direktur BPJS 
Ketenagakerjaan Jawa Timur, Dodo Suharto, 
memuji hasil pembangunan di Kota Madiun.

Menurutnya, Kota Madiun indah dan 
nyaman. Bahkan ketika dirinya bersepeda, 
tidak ada jalan yang gronjalan (berlubang) 
sepanjang yang dilaluinya. 

Hal itu diungkapkan Dodo, saat mengh-
adiri sosialisasi Perda Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian 
Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah, seka-
ligus Launching Program Asuransi Bagi 
Tenaga Kerja Sektor Informal Kota (Siaga 
Kita), di Kota Madiun, Rabu 9 November 
2020.

“Jalan jalan tidak ada yang gronjalan 
waktu saya keliling Kota Madiun naik sepe-
da,” puji Dodo, dihadapan Walikota Madiun, 

H. Maidi, Wakil Walikota Inda Raya, dan 
Sekda Rusdiyanto.

Apa yang diucapkan oleh Dodo, tak 
lepas dari kerja keras walikota dan wakil 
walikota serta jajaran OPD dalam mener-
apkan Panca Karya dengan 33 program. 
Khususnya Karya ke-3, yakni Madiun Kota 

membangun.
Bahkan tak lama lagi, Kota Madiun 

mempunyai ring road timur. Laporan akhir 
feasibility study jalan ring road timur yang 
dilakukan akademisi dari ITS, juga sudah 
dipaparkan di ruang GCIO Dinas Kominfo 
Kota Madiun, Rabu 9 September 2020. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Jawa 
Timur Dodo Suharto memberikan santunan JKK dan JKN secara simbolis kepada 

masyarakat Kota Madiun.

Bupati Ajak Masyarakat Hilangkan Image PKI di Kabupaten Madiun
Madiun, SMN – Bupati Madiun, Jawa 

Timur, mengajak masyarakat untuk menghil-
angkan image buruk tentang kabupaten yang 
dipimpinnya sebagai basis PKI ketika itu.

Hal tersebut dikatakan Bupati Madiun, 
H. Ahmad Dawami, dalam sosialisasi inte-
grasi bangsa dalam rangka meningkatkan 
peran masyarakat untuk menegakkan pro-
tokol kesehatan dalam tatanan normal baru 
mewujudkan pemantapan ketahanan bangsa 
di Kabupaten Madiun, yang digelar oleh 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 
Negeri (Bakesbangpoldagri) setempat, di 
Puspem Mejayan, Rabu 9 September 2020. 

 Bupati menegaskan, kegiatan seperti 
ini sangat penting untuk meningkatkan rasa 
nasionalisme bagi masyarakat dalam rangka 
menjaga NKRI.

“Pertama, penting untuk untuk memer-
angi Covid-19, dan kedua meluruskan se-
jarah terkait peristiwa pemberontakan PKI 
September 1948 di Madiun,” tutur H. Ahmad 
Dawami.

Menurutnya, pemicu peristiwa tersebut 
di Kabupaten Madiun, tidak lepas dari situ-
asi politik nasional saat itu. Tokoh nasional 
yang tidak legowo, kemudian melancarkan 
aksi brutal, dan sialnya yang menjadi tempat 

aksinya itu di Kabupaten Madiun.
Sebenarnya, lanjut bupati, organisasi 

terlarang ini tidak lahir dari Madiun. Justru 
orang Madiun menolak dengan melakukan 
perlawanan selama 12 hari sebelum akhirnya 
berhasil memukul mundur PKI, dan laskar 
inilah kemudian menjadi embrio lahirnya 
tentara Siliwangi.

“Jadi PKI itu cuma dua hari menguasai 
Kabupaten Madiun. Tapi ironisnya, image 
buruknya masih melekat sampai saat ini. Itu 
tidak adil,” tandasnya.

Untuk itu, ia mengajak seluruh mas-
yarakat Kabupaten Madiun untuk merubah 
image buruk tersebut. Karena aksi itu bukan 
dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Ma-
diun. Bahkan ia juga mengajak masyarakat 
agar menolak jika Kabupaten Madiun dikait-
kan dengan peristiwa berdarah tahun 1948.

“Sekalipun hanya candaan, karena ini 
menyangkut nasib anak cucu. Apalagi kalau 
dikaitkan dengan visi misi Kabupaten Madi-
un, maka tragedi September 1948 itu sangat 
kontras dengan kondisi masyarakat Madiun 
yang religius dan Berketuhanan,” pungkasn-
ya. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Forkopinda, jajaran OPD dan mas-
yarakat Kabupaten Madiun diajak untuk menghilangkan image PKI Kabupaten 

Madiun.

PK Desa Ngulan Wetan Diduga Selewengkan Dana Desa
Trenggalek, SMN - Sejumlah warga desa Ngu-

lan Wetan kecamatan Pogalan kabupaten Trenggalek 
Jawa Timur, Kamis 10/9/2020 mendatangi balai desa 
Ngulan Wetan dengan tujuan menanyakan dana desa 
senilai 121.298.900, yang diduga diselewengkan oleh 
Abu Kusmanto yang menjabat sebagai kaur kesra 
sekaligus PK (Pelaksana Kegiatan) desa Ngulan Wetan 
kecamatan Pogalan.

Saroni salah satu warga Ngulan Wetan yang 
mewakili elemen masyarakat desa Ngulan Wetan di-
hadapan kepala desa, BPD, serta dari unsur kepolisian 
menjelaskan bahwa Abu Kusmanto selaku pelaksana 
kegiatan telah memakai uang yang berasal dari dana 
desa secara pribadi. 

“Saya ngomong sesuai surat peryataan Abu Kus-
manto yang dibuat pada tanggal 6 Juli 2020, dan surat 
peryataan ini berisi bahwa saudara Abu Kusmanto 
sanggup menggembalikannya pada tanggal 31 Agustus 
kemarin. Karena sampai sekarang uang belum dikem-
balikan saya mewaliki elemen masyarakat menanya-
kan,” ucapnya. 

Menanggapi tudingan itu Abu Kusmanto menya-
takan dihadapan kepala desa, ketua BPD, angota BPD, 
serta unsur kepolisian, “Uang sebesar 121.298.900 
dari dana desa tidak dipakai untuk pribadi tapi digu-
nakan untuk kegiatan desa seperti waktu pengisian 
BPD, kegiatan PHBN, beli lemari, serta kegiatan 
lainnya. Itupun di luar APBDES,” tuturnya. Di tempat 
terpisah Abu Kusmanto saat dikonfirmasi awak media 

menjelaskan, “Untuk surat pernyataan yang dibuatnya 
itu yang nyuruh kepala desa dan saya waktu itu terde-
sak, saya tidak korupsi itu jelas perinciannya, bahkan 
mau mengeluarkan uang untuk pengisian BPD, kegia-
tan PHBN saya sodorkan ke kepala desa dan sekretaris 
desa. Itu di luar APBDES, saya cuma menjalankan 
perintah, kalau ini tidak boleh berarti pengisian BPD 
dan BHBN cacat hukum,” cetusnya. 

Wasiem mantan sekretaris desa Ngulan Wetan 
yang saat ini menjabat staf di kantor kecamatan Po-
galan saat dikonfirmasi terkait dana desa yang digu-
nakan untuk pengisian BPD dan kegiatan PHBN yang 
disebut PK desa bahwa bu carik sebagai verifikasi 
pengeluaran anggaran membantah, “Saya tidak tau 

kalau untuk kegiatan PHBN tiap tahun ada dan Abu 
Kusmanto sendiri masih adik saya,” jelasnya.

Nurcolis kepala desa Ngulan Wetan dan selaku 
pengguna anggaran saat dikonfirmasi di rumah di-
nasnya, “Terkait surat peryataan yang dibuat oleh Abu 
Kusmanto yang menjabat kaur kesra dan PK desa saya 
dak menyuruh dan itu dari pak Abu sendiri untuk pem-
buktian benar tidaknya nanti di pengadilan. Dan ini 
untuk pembelajaran perangkat yang lain,” terangnya.

Siolikin yang mengaku masyarakat asli Ngulan 
Wetan juga menjelaskan kepada media bahwa tujuan-
nya dan rekan menanyakan ketransparanan kegunaan 
anggaran agar ke depan Ngulan Wetan bisa lebih ba-
gus. (Edy)

Sejumlah warga desa Ngulan Wetan mendatangi balai desa.
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Asisten Ahmad Hasyim Ashari secara simbolis menyerahkan 
bantuan.

Probolinggo, SMN - Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Probolinggo melalui 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bekerja 
sama dengan BRI Cabang Probolinggo 
secara resmi melaunching dan menyer-
ahkan Bantuan Presiden Produktif Usaha 
Mikro (BPUM) Kabupaten Probolinggo 
di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Ka-
bupaten Probolinggo, Jum’at (11/9/2020) 
pagi.

BPUM tersebut diserahkan secara 
simbolis oleh Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan Sekretaris Daerah 
Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasy-
im Ashari didampingi Pimpinan BRI 
Cabang Probolinggo Farida Budi Wi-
jayanti, Manager Bisnis Mikro BRI Kan-
tor Cabang Probolinggo Hadi Indria serta 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Probolinggo Anung Widi-
arto kepada 5 (lima) orang perwakilan 
UMKM di Kabupaten Probolinggo.

 Susanti asal Desa Menyono Keca-
matan Kuripan dengan usaha menjual 
kelapa, Supaedi asal Desa Menyono Ke-
camatan Kuripan dengan usaha pracan-
gan, Noto asal Desa Wedusan Kecamatan 
Tiris dengan usaha service sepeda motor, 
Humaidi asal Desa Wedusan Kecamatan 
Tiris dengan usaha jual alat dapur, anglo 
dan cowek serta Hesim asal Desa Betek 
Kecamatan Krucil dengan usaha penjual 
baju.

Hadir dikegiatan tersebut Kepala 
Bappeda Santiyono, Kabag Perekono-
mian dan SDA Susilo Isnadi, OPD (Or-
ganisasi Perangkat Daerah) terkait serta 
Camat Kuripan Rochim, Camat Tiris 
Imron Rosyadi dan Camat Krucil Febrya 
Ilham Hidayat. Launching dan penyera-
han BPUM Kabupaten Probolinggo ini 
juga diikuti secara virtual oleh 21 camat 
dan perwakilan UMKM yang ada di mas-
ing-masing kecamatan.

Pimpinan BRI Cabang Probolinggo 
Farida Budi Wijayanti mengungkap-
kan BPUM ini diberikan kepada para 
pengusaha mikro sebesar Rp 2,4 juta 
untuk membantu usaha produktif yang 
telah dilakukan. Dimana ini juga bisa 
dipakai oleh ibu-ibu rumah tangga yang 
masih memulai usaha di masa pandemi 
COVID-19 maupun pekerja yang terkena 
PHK yang baru memulai usaha dan butuh 
bantuan modal usaha, “Kami berkolab-
orasi dengan Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kabupaten Probolinggo untuk 
membantu kelancaran proses penyaluran 
kepada penerima BPUM. Dimana kami 
membuatkan rekening bagi yang belum 

Pemkab Probolinggo Launching 
dan Serahkan BPUM 

mempunyai rekening sehingga dana itu 
bisa diterima dengan lancar,” ungkapnya.

Tetapi semua ini tergantung kepada 
Kementerian Koperasi dan UKM RI yang 
memang menentukan para penerimanya. 
Karena yang diusulkan banyak sekali dan 
kuotanya secara nasional itu hanya 12 
juta penerima BPUM, “Mudah-mudahan 
ini terus berjalan dan semakin banyak 
masyarakat yang mendapatkan BPUM 
ini sehingga ke depan bisa dimanfaatkan 
untuk usaha prouktif dengan harapan 
perekonomian di Kabupaten Proboling-
go semakin bagus. Orang-orang yang 
selama ini terkena dampak COVID-19 
dan kehilangan pekerjaan serta merasa 
kesulitan bisa menumbukan usahanya 
sehingga ekonomi masyarakat bisa lebih 
baik lagi,” tegasnya.

 Asisten Perekonomian dan Pemba-
ngunan Sekretaris Daerah Kabupaten 
Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari men-
yampaikan saat ini pelaku usaha mikro 
Kabupaten Probolinggo yang telah dia-
jukan telah mencapai 29.469 orang calon 
penerima BPUM yang tentunya nanti 
akan diverifikasi dan divalidasi oleh Ke-
menterian Koperasi dan UKM RI. Ada-
pun kuota yang disediakan untuk ban-
tuan ini sebanyak 12 juta UMKM untuk 
seluruh Indonesia, “Penerima BPUM ini 
difokuskan kepada pelaku usaha mikro 
terdampak yang unbankable. Untuk itu, 
BPUM ini benar-benar menjadi angin se-
gar bagi pelaku usaha mikro untuk dapat 
melanjutkan usahanya. Oleh karena itu, 
saya berpesan kepada seluruh penerima 
BPUM menggunakan bantuan ini dengan 
bijak sebagai stimulan dalam melanjut-
kan usaha dan jangan sampai digunakan 
untuk keperluan lain yang bersifat kon-
sumtif,” katanya.

Hasyim meminta kepada Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Probolinggo agar terus melaksanakan 

monitoring evaluasi terhadap peman-
faatan dana BPUM agar dapat benar-be-
nar bermanfaat menjadi stimulan dan 
pendorong percepatan pemerataan kes-
ejahteraan serta peningkatan pertumbu-
han ekonomi di Kabupaten Proboling-
go, “Atas nama Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo saya sampaikan apresiasi 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada Pimpinan BRI Cabang Proboling-
go beserta segenap jajarannya yang telah 
berperan aktif memfasilitasi pelaku usaha 
mikro di Kabupaten Probolinggo dengan 
mengusulkan calon penerima dan meny-
alurkan BPUM,” jelasnya.

Lebih lanjut Hasyim mengharapkan 
agar Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Probolinggo terus melak-
sanakan koordinasi dengan pihak BRI 
Cabang Probolinggo untuk memantau 
pergerakan proses pencairan BPUM di 
Kabupaten Probolinggo, “Saya harapkan 
keseluruhan proses BPUM di Kabupaten 
Probolinggo mulai pendataan dan pengu-
sulan dapat berjalan lancar sehingga ti-
dak ada kendala yang dapat menghambat 
proses pencairan BPUM,” harapnya.

 Kepala Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro Kabupaten Probolinggo Anung 
Widiarto mengungkapkan agar BPUM 
ini disyukuri karena bagaimanapun juga 
banyak UMKM di wilayah Kabupaten 
Probolinggo dalam masa COVID-19 
ini sangat berdampak sekali. Oleh se-
bab itu, pihaknya sesuai petunjuk Bu-
pati Probolinggo akan memaksimalkan 
semua data yang ada supaya bisa diusul-
kan sepenuhnya ke Kementerian Kopera-
si dan UKM RI, “Harapan kami kepada 
penerima BPUM agar bantuan ini tidak 
digunakan untuk hal-hal yang konsumtif. 
Karena bantuan ini adalah tambahan un-
tuk modal mereka. Mudah-mudahan ban-
tuan ini bisa bermanfaat untuk mengem-
bangkan usahanya,” pungkasnya. (edy)

Wakil Wali Kota Probolinggo 
Tinjau Tempat Ibadah Tangguh 

Probolinggo, SMN - Wakil 
Walikota lakukan peninjauan 
tempat ibadah tangguh COVID 
19 yang masih terus dilak-
sanakan bersama Tim Pemer-
intah Kota Probolinggo juga 
jajaran forkopimda. Pada Jumat 
(11/9) siang, tim meninjau ke 
tiga masjid tangguh sesaat sebe-
lum menggelar sholat Jumat.

Peninjauan tempat ibadah 
tersebut dipimpin Wakil Wali 
Kota Probolinggo Mocham-
mad Soufis Subri didampingi 
Wakapolresta Kompol Teguh 
Santoso, perwakilan Dandim 
0820 serta OPD terkait. Masjid 
pertama yang dikunjungi adalah 
Masjid Agung Roudlotul Jan-
nah, Masjid At Taqwa Kebonsa-
ri Kulon dan Masjid Al Hikmah 
Perum Bromo Ketapang.

Dikesempatan tersebut 
Wawali Subri dan Wakapolresta 
Kompol Teguh memberikan 
rompi kepada pihak keaman-
an masjid sebagai penegak di-

siplin kesehatan untuk mence-
gah penularan COVID 19 di 
area masjid. Takmir juga diberi 
masker dan diminta untuk me-
nerapkan protokol kesehatan 

yang ketat.
Saat meninjau kesiapan 

masjid sebagai masjid tangguh, 
Wawali Subri mengatakan ada 
beberapa saran dan temuan. 

Seperti jumlah thermo gun yang 
perlu ditambah, area serambi 
masjid perlu diberi penanda ja-
rak dan durasi kutbah harus dis-
esuaikan.

“Rata-rata takmir masjid 
yang kami kunjungi mengaku 
siap menerapkan protokol kes-
ehatan yang ketat. Mereka juga 
berterimakasih atas kunjungan 
dan saran yang diberikan oleh 
tim. Karena apa yang kami sam-
paikan demi keselamatan ja-
maah sendiri, Kami berharap ja-
maah yang akan melaksanakan 
ibadah di masjid agar tetap me-
matuhi protap kesehatan. Mask-
er jangan lupa. Sebab semua 
jamaah ingin beribadah dengan 
khusyuk dan nyaman,” jelasnya. 
(edy)

Wakil Walikota Muhammad Soufis Subri Bersama Tim pada 
saat meninjau Masjid Tangguh.

Wali Kota Probolinggo Serahkan Hadiah 
Juara Lomba Vlog dalam Rangka Hari Jadi Kota ke 661 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin did-
ampingi Wakil Wali kota Muham-
mad Soufis Subri secara langsung 
menyerahkan hadiah kepada para 
pemenang lomba vlog dan video 
makan nasi jagung dalam rangka 
Hari Jadi Kota Probolinggo ke 661 
Jumat (11/9). Pemberian hadiah 
kepada juara lomba tersebut ten-
tunya melalui dengan proses pen-
jurian yang panjang.

Bertempat di Pantai Permata 
Pilang, penyerahan Hadiah ber-
samaan dengan gowes wisata 
lingkungan yang merupakan rang-
kaian Hari Jadi Kota Probolinggo 
di tahun 2020. 

Wali Kota Hadi dikesempa-

tan tersebut mengucapka selamat 
atas antusias masyarakat kota 
Probolinggo, "Selamat kepada 
seluruh pemenang, antusiasme 
masyarakat begitu luar biasa. 
Jangan lihat hadiahnya tapi lihat 
penghargaannya. Semangat ya,” 
ujar Wali Kota Hadi.

Lomba vlog dibagi menjadi 
dua kategori yaitu OPD (Organi-
sasi Perangkat Daerah) dan umum, 
setiap kategori diambil 10 besar. 
Untuk kategori umum pemenan-
gnya adalah Gifta Nirwana Su-
mantri, Zhafa Putra Syah, Belva 
Ayu Altamis, Galuh Margi Pra-
mista, AV Multimedia Television, 
DIGMA Visual (Bengkel Tomo 
Probolinggo), Tasya Aulia Djuhae-

di, Cyan Imajinasi Kautzar, Halo 
Probolinggo dan Nabilatul Ilmiah 
Rosikhoh.

Sedangkan kategori OPD 10 
besar diraih Dispopar, Disper-
tahankan, Kecamatan Kanigaran, 
Dispendukcapil, Satpol PP, Ke-
camatan Wonoasih, Kecamatan 
Mayangan, DKUPP, Dishub, Din-
sos P3A.

Sementara itu, pemenang juara 
video makan nasi jagung yang 
hadiahnya dari uang pribadi Wali 
Kota Hadi adalah MI Kahasri, Ke-
camatan Wonoasih, SD Integral 
Hidayatullah, Juniyanti dan TK 
Mutiara Hati. “Terima kasih atas 
peran serta seluruh masyarakat 
dan OPD. Karya-karyanya begitu 
menarik dan kreatif. Nantikan ya 
lomba vlog dan video di event-
event selanjutnya,” tutur Habib 
Hadi.

Juri lomba ini dari Dinas Ko-
munikasi dan Informatika (Komin-
fo), Dispopar, komunitas youtuber 
dan pegiat film. 

Menurut salah satu juri lomba, 
Agus Setyawan, ada sekitar 400 
video yang terkirim di akun Pe-
merintah Kota Probolinggo baik 
itu vlog tentang Hari Jadi dan 
makan nasi jagung. Khusus pe-
nilaian video makan nasi jagung 

kriteria penilaian berdasarkan like 
dan view terbanyak.

“Jumlah peserta tahun ini mem-
bludak dari target kami. Awalnya 
kami menargetkan 100 peserta tapi 
tahun ini sampai 600 peserta. Un-
tuk kriteria lomba vlog ini meliputi 
kesesuaian tema, protokol keseha-
tan dan isi pesan,” jelas Agus. 

Salah satu ketentuan lomba ini 
adalah video berdurasi 3 menit.

Vlog yang paling menarik 
adalah peserta yang mengam-
bil tema tentang pembangunan 
infrastruktur yang tersendat di 
Kota Probolinggo, “Tapi di end-
ing-nya yang menonton video itu 
mendapat informasi kenapa pem-
bangunan itu tersendat. Ada juga 
yang mengambil lokasinya di luar 
Kota Probolinggo harus kami di-
skualifikasi meski videonya ba-
gus,” sambung Agung Ekananta 
Santoso, juri dari Multimedia Dis-
kominfo. 

Sebelum ke Pantai Permata 
Pilang, Wali Kota Habib Hadi – 
Wawali Subri berhenti di Taman 
Pemrosesan Akhir (TPA) Bestari 
untuk memberikan bantuan berupa 
beras 5 kg, uang tunai dan masker 
kepada para pemulung yang ada di 
sekitar lokasi yang berada di Jalan 
Anggrek itu. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Wakil Wali kota Mu-
hammad Soufis Subri menyerahkan hadiah kepada para juara 

lomba.

Antisipasi Cluster Pilkada, Tiga Pilar Jatim 
Tingkatkan SinergitasSurabaya, SMN - Apel Dansat TNI 

Angkatan Darat (AD) Kodam V Braw-
ijaya, Tahun Anggaran (TA) 2020, turut 
dihadiri Kapolda Jatim Irjen pol M Fadil 
Imran bersama Pejabat Utama Polda Jatim 
dan Kabid Humas Polda Jatim Kombes pol 
Trunoyudo Wisnu Andiko. Bertempat di 
Balai Prajurit Kodam V Brawijaya, Rabu 
09/09/2020.

Kegiatan ini menjadi bagian strategis 
untuk terus menerus melakukan konsol-
idasi khususnya di Kodam V Brawijaya. 
Gubernur dan Kapolda Jatim menjadi satu 
kesatuan untuk bisa saling mensinergikan 
seluruh kepemimpinan kolaboratif.

"Hari ini, Sinergitas diantara semua 
elemen menjadi kebutuhan. Berbagai din-
amika yang harus kita lakukan, antisipasi 
melalui program-program dan gerakan 
strategis, membutuhkan kolaborasi semua 
lini, semua sektor, semua stakeholders," 
jelas Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa. 

Gubernur Khofifah menyampaikan 
pesan dari Presiden RI untuk mengantisi-
pasi penularan Covid-19 di cluster - cluster 
baru. 

"Ada hal yang menjadi pesan pak Pres-
iden, awas cluster keluarga, awas cluster 
perkantoran dan awas cluster pilkada. Ini 

harus kita antisipasi karena ekonomi harus 
bergerak tetapi proteksi dan perlindungan 
kesehatan masyarakat juga harus tetap di 
jaga," pungkas Khofifah.

Sinergitas dan soliditas juga di sam-
paikan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Dr 
Mohammad Fadil Imran, M.Si pada saat 
memberikan pemaparan. Pasalnya, saat ini 
kepemimpinan produktif lebih mengede-
pankan prinsip-prinsip kolaborasi, komu-
nikasi, dan koordinasi.

"Jadi dalam konteks persoalan yang 

kita hadapi. Covid-19, Pilkada, gangguan 
Kamtibmas, kita harus berkolaborasi, kita 
harus berkomunilasi, kita harus berko-
munikasi. Fungsi deteksi atau monitoring 
kita harus kuat, ketika misalnya ada isue 
tentang pilkada, isu tentang covid-19, isue 
tentang liga, dan isu tentang keamanan, 
kita hanya berfokus kepada penegakan hu-
kum, maka itu akan menjadi persoalan. Ini 
adalah pendekatan-pendekatan pemolisian 
moderen saat ini," papar Kapolda Jatim. 

Kapolda juga menyampaikan, jika ko-

laborasi bisa dilakukan oleh TNI dengan 
Polri di tingkat bawah, seperti Kapolsek 
dengan Danramil, dan Dandim dengan 
Kapolres untuk melakukan monitoring dan 
deteksi, bisa melakukan komunikasi atau 
sharing informasi. 

"Kolaborasi dan komunikasi serta 
koordinasi dalam melakukan intervensi. 
Karena prinsip untuk menghadapi perso-
alan itu tidak bisa lagi dilakukan secara 
sendiri-sendiri. Demikian juga persoalan 
yang kita hadapi itu harus berorientasi ke-
pada pemecahan masalah," imbuh Irjen Dr 
Mohammad Fadil Imran, M.Si. 

Kapolda menambahkan, jika ingin 
menjadi institusi yang dipercaya oleh mas-
yarakat, maka harus melakukan apa yang 
diharapkan dan apa yang di minta oleh 
masyarakat. 

"Kita harus tampil dan hadir sebagai 
pelindung, pengayom, pelayan, sahabat 
serta penolong masyarakat. Dalam situasi 
pendemi saat ini, kehadiran TNI Polri un-
tuk memberikan pertolongan adalah ses-
uatu yang kita harapkan," pungkasnya.

Kapolda Jatim Menyimpulkan, 
"Kepemimpinan satuan yang unggul ter-
percaya dan moderen kedepan adalah. Ko-
mandan yang mengedepankan, Kolaborasi, 
Komunikasi, dan Koordinasi.” (Bry)

Sinergitas tiga pilar antisipasi timbulnya cluster baru.

Upaya Menjaga Netralitas dan Profesionalisme 
TNI/Polri dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak
Surabaya, SMN - Bersama Forkop-

imda Jawa Timur, Kapolda Jatim Irjen 
Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, M.S,i 
didampingi Pejabat Utama (PJU) Pol-
da Jatim serta Kabid Humas Polda Ja-
tim Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, 
menghadiri Zoom Meeting dalam rangka 
koordinasi pengamanan dan penegakan 
hukum protokol kesehatan dalam pilka-
da serentak tahun 2020 dengan pimpinan 
Menkopolhukam, di Gedung Negara Gra-
hadi Surabaya, Rabu sore (9/9/2020).

Dalam kegiatan Zoom Meeting ber-

sama pimpinan Menkopolhukam, ada 
penekanan dalam pelaksanaan Pilkada 
serentak tahun 2020 TNI/Polri akan men-
jaga netralitas dan profesionalisme dalam 
melaksanakan tugas untuk menghindari 
kepentingan politik.

Sementara untuk menangani pelang-
garan yang akan terjadi selama pelaksa-
naan Pilkada serentak tahun 2020. Maka 
Polri bersama Kejaksaan akan memak-
simalkan sentra Gakkumdu untuk mem-
proses pelanggaran yang terjadi selama 
Pilkada.

"Kegiatan Zoom Meeting bersama 
Pimpinan Menkopolhukam ini sebagai 
upaya untuk menjaga netralitas Polri saat 
berlangsungnya Pilkada Serentak di Jawa 
Timur," kata Kapolda Jatim, usai hadiri 
zoom meeting di Grahadi Surabaya.

Kapolda menambahkan, dalam 
pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 
ini, tetap bisa menjaga protokol kese-
hatan, sehingga penyebaran Covid-19 
bisa ditekan. Karena saat pilkada sangat 
identik dengan pengumpulan orang atau 
massa.

"Pilkada serentak ini identik dengan 
pengumpulan massa, sehingga pelaksa-
naan pilkada serentak ini masyarakat ha-
rus tetap mentaati protokol kesehatan di 
saat pandemi Covid-19 di Pilkada Jatim," 
tambahnya.

 Diharapkan kepada seluruh Stake 
holder dan instansi terkait dapat melak-
sanakan tugas secara maksimal, "Seh-
ingga dapat tercapainya Pilkada serentak 
yang aman dan damai," pungkasnya. 
(Bry)

Zoom Meeting koordinasi pengamanan dan penegakan hukum 
Prokes jelang Pilkada serentak.

Wakapolda Jatim Buka Seminar Pencegahan 
Paham Radikalisme dan Intoleransi 

Surabaya, SMN - Bertem-
pat di Gedung Rupatama Polda 
Jatim, Wakapolda Jatim Brig-
jen pol Slamet Hadi Supraptoyo 
didampingi Pejabat Utama Polda 
Jatim dan Kabid Humas Polda 
Jatim Kombes pol Trunoyudo 
Wisnu Andiko membuka Seminar 
Pencegahan Paham radikalisme 
dan Intoleransi khususnya bagi 
personil Polda Jatim, secara Vir-
tual, Selasa pagi (8/9/2020) pukul 
08.00 WIB. 

Selain pejabat utama Polda 
Jatim, juga diikuti oleh jajaran 
Wakapolrestabes/ ta jajaran Polda 
Jatim dan nara sumber didatang-
kan juga dari ekstern Polri.

Dalam seminar tersebut, 
Wakapolda Jatim Brigjen Slamet 
Hadi Supraptoyo menyampaikan 
gambaran tentang bahaya laten 
dari paham radikalisme dan in-
toleransi yang berpotensi menim-
bulkan gangguan kamtibmas dan 
berpotensi mengoyak persatuan 

atau eksistensi Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI)

Apalagi dalam waktu yang ti-
dak lama lagi akan dihelat pesta 
demokrasi Pilkada Serentak tang-
gal 9 Desember 2020. Sehingga 
seluruh personil Polri khususnya 
Polda Jatim harus terbebas dari 
paham radikalisme dan intoleran-
si tersebut.

"Seminar ini menggambarkan 

bagaimana bahaya latent dari pa-
ham radikalisme dan intoleransi 
yang berpotensi menimbulkan 
gangguan kamtibmas dan persat-
uan yang dapat mengoyak eksis-
tensi Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Sehingga seluruh per-
sonil Polri khususnya Polda Jatim 
harus terbebas dari paham radi-
kalisme dan intoleransi tersebut,” 
kata Wakapolda Jatim. (Bry)

Seminar pencegahan paham radikalisme dan Intoleransi di 
ruang Rupatama Mapolda Jatim.
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Kapolres Salatiga Bersama Personil 

Sat Resnarkoba Jalani Test Swab
Salatiga, SMN - Setelah be-

berapa saat yang lalu puluhan 
personil Polres Salatiga bagian 
pelayanan masyarakat menjal-
ani test swab, kali ini Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S. bersama seluruh per-
sonil Sat Resnarkoba sejumlah 
12 personil menjalani test swab 
di Depan Kantor Sat Resnar-
koba, pada hari Selasa tanggal 
08/09/2020.

"Bekerjasama dengan Dinas 
Kesehatan Kota Salatiga kita 
melaksanakan test swab bagi 
personil Sat Resnarkoba, saya 
bersama Kasi Propam juga akan 
ikut melakukan pemeriksaan 
sebagai antisipasi kemungkinan 
terpapar Covid-19,” ucap AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. sebelum 
diswab.

"Polres Salatiga telah be-
berapa kali melaksanakan test 
swab terhadap personilnya peri-
ode pertama kepada 40 Person-
il yang sering bersinggungan 
langsung dengan masyarakat 
yaitu jajaran Bhabinkatibmas 
dan Personil yang bertugas di-
lapangan, selanjutnya beberapa 
saat yang lalu kepada 25 Person-
il Bagian Pelayanan Publik, dan 
saat ini sejumlah 21 Personil Sat 
Resnarkoba dan saya bersama 
Kasie Propam,” jelas Kapolres.

"Pelaksanaan test Swab 
dilaksanakan oleh petugas dari 
Dinas Kesehatan Kota Pariaman 

Personil Sat Resnarkoba menjalani test swab di depan Kantor 
Sat Resnarkoba, Selasa 08/09/2020.

yang langsung dipimpin oleh 
Kadis Kesehatan Kota Pariaman 
Syahrul," jelasnya.

Pemeriksaan tes Swab diawa-
li oleh Kapolres Salatiga AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. yang 
diambil sample lendir tenggoro-
kan dan hidung bagian dalam 
dengan alat swab yang nantinya 
akan diperiksa menggunakan 
metode PCR (Polymerase Chain 
Reaction), untuk hasil akhir dari 
pemeriksaan, nantinya akan 
keluar dalam tiga hari kedepan 
dan memperlihatkan apabila ada 
Covid-19 di tubuh seseorang.

Pemeriksaan Selanjutnya 
Kasie Propam Iptu Dwi Atmoko 
SH dan Kasat Res Narkoba AKP 
Giri Narwanto SH MH dan dii-
kuti seluruh personil Sat Res-
narkoba Polres Salatiga.

Selesai dites swab Kapol-

res menegaskan bahwa tujuan 
utama dilaksanakan test swab 
ini guna mengetahui ada tida-
knya personil Polres Salatiga 
yang terpapar Covid-19, se-
bagai langkah antisipasi penye-
barannya, dan apabila nantinya 
ada yang terpapar namun tanpa 
gejala akan diisolasi mandiri 
namun apabila dengan geja-
la tentunya akan dilaksanakan 
perawatan, Polres Salatiga juga 
telah melaksanakan berbagai 
upaya dalam rangka pencegah-
an penyebaran virus Covid-19 
dengan secara ketat mengawasi 
seluruh anggotanya menerap-
kan adaptasi kebiasaan baru 
utamanya dengan disiplin 3 M 
(Memakai Masker, Mencuci 
Tangan dan Menjaga Jarak), tut-
up AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 
(Agus Purnomo)

Semakin Intens, secara Door to Door Babinsa 
Beri Himbauan serta Masker Gratis ke Warga
Salatiga, SMN - Kondisi 

Pandemi Covid-19 yang sampai 
saat ini belum ada tanda tanda 
akan berakhir membuat Babin-
sa semakin intens untuk berbuat 
bagi warga di wilayah binaann-
ya untuk pencegahan Covid-19 
ini, mulai dari memberikan him-
bauan ditempat keramaian, Pa-
troli malam hari, turun ke jalan 
sampai dengan cara Door to 
Door ke rumah warga.

Seperti yang dilaksanakan 
oleh Babinsa Ledok Sertu Fi-
delius melaksanakan sosialisasi 
Covid-19 di RT 01 RW 07 Le-
dok di rumah Komaru warga 
kelurahan Ledok kecamatan 
Argomulyo Salatiga, Senin 
(07/09).

Dikatakan oleh Danramil 16/
Tingkir Kapten Cba M.Qurdi 
ketika dihubungi Pelda Yudha 
dari Penerangan Kodim, bahwa 
kegiatan ini merupakan Perintah 
Dandim 0714 Salatiga Letnan 
kolonel Inf Loka Jaya Sembada 
SIP yang disampaikan kepada 
seluruh Danramil jajaran Kodim 
0714/Salatiga.

"Para Babinsa agar melak-
sanakan kegiatan sosialisasi dan 
himbauan kepada warga secara 
Door to Door agar lebih mu-
dah dan memahami himbauan 
pencegahan Covid-19 yang dis-
ampaikan oleh Babinsa," ujarn-
ya.

"Karena selama ini banyak 
warga yg selalu mengabaikan 

protokol pemerintah, oleh kare-
na itu saya langsung memerin-
tahkan Babinsa Jajaran Koramil 
16/Tingkir mendatangi warga 
rumah ke rumah untuk member-

ikan himbauan dan juga mem-
bagikan masker dan hand san-
itizer secara gratis ke warga," 
tambah Danramil 16/Tingkir 
tersebut. (Agus Purnomo)

Babinsa Jajaran Koramil 16/Tingkir membagikan masker dan 
hand sanitizer kepada warga.

Kapolres Salatiga Bersama Jajaran Satlantas 
Adakan Gerakan Minum Jamu Bablas Covid Te

Salatiga, SMN - Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S. yang didampingi 
Kasat Lantas AKP Yuli Ang-
graeni SH MSi bersama pulu-
han Personil Sat Lantas Polres 
Salatiga mengadakan gerakan 
minum jamu dan membagikan 

masker dalam rangka antisipasi 
penyebaran Covid-19, sekaligus 
mensosialisasikan adaptasi ke-
biasaan baru kepada masyarakat 
yang sedang beraktifitas di 
Alun-Alun Lapangan Pancasila 
Kota Salatiga, pada hari Jum'at 
tanggal 11/09/2020.

Disela kegiatan Kapolres 
Salatiga menyampaikan bah-
wa kegiatan ini bertujuan un-
tuk meminimalisir penyebaran 
Covid-19, dan sebagai bentuk 
edukasi kepada masyarakat ten-
tang pentingnya menjaga kese-
hatan yaitu dengan berolahraga 
dan minum jamu, selain itu past-
inya tetap mematuhi protokol 
kesehatan dengan tetap me-
makai masker, mencuci tangan 
dan menjaga jarak, ucap AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S.

Kasat Lantas menambah-
kan bahwa kegiatan ini akan 
rutin kita laksanakan minimal 
seminggu sekali, selain untuk 
membantu masyarakat menjaga 
imun tubuhnya dengan minum 
jamu bablas Covid Te, juga agar 
masyarakat disiplin menerapkan 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19, tambah AKP Yuli An-
ggraeni SH MSi.

Warga sangat antusias atas 
kegiatan yang diadakan oleh 
Satlantas Polres Salatiga ter-
lebih Kapolres Salatiga yang 
turut hadir pada kegiatan terse-
but, tidak sedikit dari warga 
setelah minum jamu dan men-
yampaikan terima kasih juga 
berharap Kapolres bersedia foto 
bersama.

Dengan diadakannya budaya 
minum jamu tradisional yang 
merupakan salah satu ragam 
kekayaan kita, bisa sebagai sa-
rana untuk mengingatkan warga 
Kota Salatiga, untuk menjaga 
imun tubuhnya sehingga tidak 
mudah terpapar Covid-19, 

Warga Kota Salatiga yang 
datang ke Alun-alun Pancasi-
la selain dapat melaksanakan 
olahraga mereka juga sekaligus 
dapat menikmati jamu bablas 
Covid Te, tutup AKBP Rahmad 
Hidayat, S.S. (Agus Purnomo)

Kapolres Salatiga Bersama Jajaran Satlantas mengadakan 
gerakan minum jamu dan membagikan masker dalam rangka 

antisipasi penyebaran Covid-19.

Penemuan Mayat Pria di Bawah 
Jembatan Tol Pemalang-Batang

Batang, SMN - Tepatn-
ya di Desa Sawahjoho Keca-
matan Warungasem Kabupaten 
Batang menggegerkan warga, 
mayat pria yang tidak diketa-
hui identitasnya itu ditemukan 
sudah membusuk dalam kondi-
si telungkup dan tangan terikat 

tali.
Kapolres Batang AKBP Ed-

win Louis Sengka melalui Ka-
polsek Warungasem Iptu Hery 
Suprobo membenarkan, “Pen-
emuan mayat tanpa identitas 
tersebut telah ditemukan mayat 
laki laki dalam kondisi tangan 

terikat plastik warna putih den-
gan posisi telungkup dengan ciri 
ciri memakai celana warna hi-
tam dan jaket bermotif loreng," 
jelas Kapolsek.

Mayat ditemukan pertama 
kali oleh warga yang sedang 
mencari rumput di sekitar TKP 
pada Jumat (11/9/2020) sekira 
pukul 14.30 WIB.

Mendengar adanya laporan 
warga tersebut, Forkopimcam 
dan petugas Polsek serta Kepala 
Puskesmas Warungasem diban-
tu Tim Inafis Satreskrim Polres 
Batang langsung mendatangi lo-
kasi untuk melakukan olah TKP 
dan proses identifikasi.

Polisi kemudian menge-
vakuasi mayat pria tersebut 
dibawa ke RSUD Kalisari. 
Hingga berita ini diturunkan, pi-
hak kepolisian masih menunggu 
hasil autopsi rumah sakit untuk 
memastikan penyebab kematian 
korban. (S Anto Saputro)

Proses evakuasi penemuan mayat pria tanpa identitas.

14 Ribu Personil TNI/Polri Diturunkan 
untuk Amankan Pilkada Serentak 2020

Semarang, SMN - Sebanyak 
14 ribu lebih personel kepolisian, 
akan dikerahkan Polda Jawa Tengah 
untuk mengamankan pelaksanaan 
Pilkada Serentak 2020. Belasan ribu 
personel kepolisian dibantu aparat 
TNI diterjunkan, untuk mengamank-
an pelaksanaan pilkada nanti.

Polda Jateng sendiri telah me-
metakan sejumlah titik kerawanan 
dalam Pilkada Serentak 2020 yang 
diselenggarakan di 21 daerah. Polda 
Jateng menggunakan alat ukur In-
deks Potensi Kerawanan (IPK).

“Dari polda dengan 21 kabupat-
en/kota yang melaksanakan pilka-
da, yang diturunkan sekitar 14 ribu 
personel Polri ditambah TNI. Bapak 
kapolda juga sudah meminta jajaran, 
untuk mengamankan daerah-daer-
ah yang menggelar pilkada. Semua 
daerah menjadi fokus perhatian pen-
gamanan pilkada, tapi dengan ekska-
lasi yang berbeda,” kata Kabidhu-
mas Polda Jateng.

Sementara Komisioner Bawaslu 
Jateng Anik Sholihatun menambah-
kan, sejumlah daerah yang meng-
gelar pilkada masuk dalam kategori 
potensi kerawanan pelanggaran ting-
gi. Dari 21 daerah yang menggelar 
pilkada di Jateng, sembilan daerah 

di antaranya potensi kerawanannya 
tertinggi.

“Sembilan daerah yang masuk 
kategori rawan tinggi ada Kabupat-
en Pekalongan, Klaten, Pemalang, 
Sragen dan Rembang. Kemudian 
ada Kabupaten Semarang dan Kota 
Semarang. Sisanya masuk rawan se-
dang,” ujar Anik.

"Tidak menutup kemungkinan di 
21 lokasi tersebut ada daerah-daerah 
kita anggap kurang rawan, rawan, 
dan sangat rawan," tutur Kabidhu-
mas Polda Jateng Kombes Pol Iskan-
dar Fitriana Sutisna di kantornya, 
Sabtu (12/9/2020).

Iskandar tidak merinci titik mana 
saja yang sudah dicatat dan dievalu-
asi. Sejauh ini, tim terus bekerja agar 
potensi gangguan dan kerawanan 
pada Pilkada 2020 dapat diminimal-
isasi hingga titik nol.

"Tentunya hal ini menjadi data 
intelijen yang tidak bisa kami sam-
paikan," jelas dia.

IPK Pilkada 2020 diukur meng-
gunakan lima dimensi, 17 variabel, 
dan 118 indikator. Keseluruhannya 
disandingkan dengan karakteris-
tik potensi kerawananan dari mas-
ing-masing daerah.

"Itu sudah menjadi catatan ke-

polisian untuk dijadikan pedoman 
dalam rangka melakukan deteksi 
dini dan mencegah dini terjadinya 
gangguan kamtibmas, atau terjad-
inya hal-hal yang tidak diinginkan 
yang jadi dasar pengamanan oleh 
satuan kewilayahan," Tambah Iskan-
dar.

Sebelumnya, Kapolri mengeluar-
kan Surat Telegram Nomor ST/2607/
IX/OPS.2./2020 tertanggal 7 Sep-
tember 2020 untuk memperkuat up-
aya pencegahan klaster baru penye-
baran virus Corona atau Covid-19 
saat semarak Pilkada Serentak 2020.

Surat Telegram atas nama Ka-
polri Jenderal Idham Azis itu ditan-
datangani oleh Kabaharkam Polri 
Komjen Agus Andrianto selaku 
Kaopspus Aman Nusa II-Pencega-
han Covid-19 Tahun 2020, yang 
ditujukan kepada para Kasatgas dan 
Kasubsatgas Opspus Aman Nusa II-
2020, serta para Kaopsda dan Kaop-
sres Aman Nusa II-2020.

Agus menyampaikan, pelaksa-
naan tahapan Pilkada 2020 saat ini 
sudah memasuki penetapan Paslon 
dan menuju masa kampanye. Dua 
tahapan tersebut nantinya menye-
babkan interaksi masyarakat secara 
langsung.

"Antara penyelenggara Pilkada, 
peserta Pilkada, dan masyarakat 
pemilih, yang berpotensi menye-
babkan munculnya klaster baru 
Covid-19. Oleh karena itu, sesuai 
arahan pimpinan Polri, kita perkuat 
pencegahannya," tutur Agus dalam 
keterangannya.

Menurut Agus, aturan tersebut 
sekaligus demi memperkuat peme-
liharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat pada setiap tahapan 
pelaksanaan Pilkada 2020. Adapun 
perintah dalam surat telegram terse-

but untuk Polda dan Polres adalah 
sebagai berikut:

1. Bersinergi, berkoordinasi, dan 
berkolaborasi dengan KPU, Bawas-
lu, Pemda, TNI, dan stakeholder 
terkait pelaksanaan Pilkada 2020 ini 
agar berjalan dengan aman, damai, 
dan sejuk, serta aman Covid-19.

2. Mempelajari dan memahami 
peraturan KPU Nomor 5, 9, dan 10 
Tahun 2020 terkait penerapan pro-
tokol kesehatan pada setiap tahapan 
Pilkada 2020 khususnya tentang 
pembatasan jumlah peserta kampa-
nye (Rapat Umum maksimal 100 
orang, Ratas maksimal 50 orang, 
debat maksimal 50 orang, dan lain-
lain).

3. Melakukan penggalangan 
kepada seluruh Paslon gubernur, 
wali kota, bupati, dan Parpol untuk 
mendeklarasikan komitmen untuk 
mematuhi protokol kesehatan pada 
setiap tahapan Pilkada Tahun 2020.

4. Melakukan kembali sosial-
isasi penerapan Protokol Kesehatan 
secara masif dengan melibatkan in-
fluencer, Youtuber, artis, tokoh mas-
yarakat, tokoh agama, dan lain-lain 
yang membumi atau diterima/diden-
gar oleh masyarakat sekitar dengan 
menggunakan pendekatan secara 
formal maupun informal.

5. Meningkatkan pelaksanaan 
Patroli Cyber dalam mencegah 
penyebaran hoax, black campaign, 
hate speech, dan pelanggaran lainn-
ya (sebagai contoh kampanye pada 
masa tenang) mengingat di masa 
pandemi ini penggunaan teknologi 
informasi sebagai media kampanye 
akan meningkat.

"Surat Telegram ini bersifat 
perintah untuk dilaksanakan. Se-
belumnya Polri juga telah mem-
bahas penguatan pencegahan agar 
Pilkada 2020 tidak menjadi klaster 
baru penyebaran Covid-19 bersama 
Bawaslu dan KPU lewat rapat vid-
eo conference pengecekan kesiapan 
pengamanan Pilkada 2020," tutup 
Agus. (S Anto Saputro)

Sebanyak 14 ribu Personil TNI/Polri diterjunkan, untuk 
mengamankan pelaksanaan pilkada 2020.Dagulir Bertujuan untuk Menggerakkan 

Sektor Ekonomi Kembali Produktif
Lumajang, SMN - Bupati 

Lumajang, Thoriqul Haq beser-
ta Kepala Daerah lain di Jawa 
Timur, mengikuti launching 
Penyerahan Kredit Dana Ber-
gulir, dalam rangka pemulihan 
ekonomi Jawa Timur, yang dip-
impin Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansah, se-
cara daring melalui saluran vid-
eo conference.

Acara yang dilaksanakan di 
Gedung Negara Grahadi, Sura-
baya, pada Selasa (08/09), dii-
kuti oleh Kepala Daerah se Jawa 

Timur.
Dana Bergulir merupakan 

kredit lunak dengan pola chan-
neling, yang sumber dananya 
dialokasikan oleh Pemerintah 
Daerah Provinsi Jawa Timur, 
untuk kegiatan perkuatan modal 
usaha bagi Usaha Mikro, Kecil, 
Menengah dan Koperasi yang 
berada di wilayah Jawa Timur.

"Bagi kreditur baru yang 
ingin mengajukan keringa-
nan melalui program ini, bisa 
langsung datang ke Bank milik 
Pemrov Jatim," jelas Gubernur.

Gubernur menjelaskan, bah-
wa program Kredit Dana Ber-
gulir (Dagulir) bertujuan untuk 
menggerakkan sektor ekonomi 
kembali produktif, "Penyalu-
ran Dagulir nantinya disalurkan 
melalui Bank Jatim dan Bank 
UMKM," imbuhnya.

Dengan kredit dana bergulir 
Gubernur yakin, semua pelaku 
UMKM cepat bangkit dan suk-
ses kembali.

Gubernur menyampaikan, 
bahwa Kepala Daerah ditun-
tut mampu menyeimbangkan 
'gas dan rem'. Gubernur berpe-
san agar masker saat ini tidak 
hanya menjadi kewajiban tapi 
juga menjadi sebuah kebutuhan 
masyarakat, agar perekonomian 
segera pulih, dan proses penan-
ganan Covid-19 berjalan opti-
mal.

"Saya mohon, sebagai pelaku 
ekonomi UMKM, seperti pelaku 
wisata, pelaku industri olahan, 
semuanya tidak terkecuali, di-
harapkan menjalankan protokol 
kesehatan secara ketat, supaya 
ekonomi kita tumbuh, tapi pro-
tokol kesehatan tetap dijalankan 
dengan baik," pungkasnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengikuti launching Penyer-
ahan Kredit Dana Bergulir, dalam rangka pemulihan ekonomi 

Jawa Timur, yang dilakukan secara online.

Peran Penting Perempuan di Era Pandemi
Lumajang, SMN - Untuk 

mencegah penyebaran Covid-19 
ditingkat keluarga, para ibu di 
Kabupaten Lumajang, banyak 
yang melakukan edukasi, dan 
juga mempersiapkan protokol 
kesehatan.

Perempuan, khusunya para 
ibu, memang memiliki per-
anan penting dalam penguatan 

keluarga pada masa pandemi 
Covid-19.

Tidak hanya itu, para ibu 
juga mulai berpikir kreatif untuk 
membantu perekonomian kelu-
arga, agar tetap stabil, tidak se-
dikit yang memulai usaha kecil, 
ada juga yang memanfaatkan 
lahan pekarangan rumah untuk 
ditanami bunga, sayur bahkan 

mulai membudidayakan ikan 
untuk di konsumsi.

Hal itu disampaikan Wakil 
Bupati Lumajang, Indah Am-
perawati dalam Webinar den-
gan tema "Problem Perempuan 
di Masa Adaptasi Kebiasaan 
Baru". Acara ini diselenggara-
kan oleh Program Studi Sosi-
ologi, Fisip Universitas Wijaya 

Kusuma, Surabaya, pada Selasa 
(8/9).

Dalam adaptasi kebiasaan 

baru, Wabup yang akrab disa-
pa Bunda Indah itu mengung-
kapkan, tidak sedikit ibu yang 

merasa cemas atau bahkan takut 
yang berlebihan dengan kondi-
si pandemi, hal itu menjadikan 
para ibu lebih memproteksi ak-
tifitas keluarganya.

"Kebiasaan baru ini merubah 
pola hidup semuanya, banyak 
hal yang dilakukan kaum ibu, 
mulai menjelaskan persoalan 
kepada anak-anak, hingga upaya 
preventif," ujarnya.

Wabup berharap, pada masa 
pandemi seperti saat ini, para 
ibu lebih kreatif dan inovatif 
dalam menyikapi kemungk-
inan apapun yang akan terja-
di. Wabup juga memberikan 
semangat kepada para peserta 

webinar yang didominasi oleh 
ibu-ibu.

"Saya berharap, agar ibu ibu 
tetap sabar dan telaten, dalam 
menghadapi situasi pandemi," 
harapnya.

Sementara itu, Dosen Sosi-
ologi UWK Surabaya, Suhar-
nanik menyampaikan apresiasi 
atas materi yang disampaikan 
Wabup Lumajang.

"Sebagai seorang yang ber-
pengaruh terhadap pengambilan 
kebijakan di Kabupaten Luma-
jang, Bunda Indah mampu 
mendorong para ibu untuk tetap 
bertahan pada masa pandemi," 
pungkasnya. (Tik) 

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati saat ikuti Webinar, 
pada Selasa (8/9).
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Peluncuran Aplikasi Si Pintar Desa Kalisalak oleh Bupati 
Batang Wihaji di Kantor Balai Desa Kalisalak.

Aplikasi Sistem Informasi Si Pintar 
Desa Kalisalak Diluncurkan

Batang, SMN - Aplikasi Si 
Pintar Desa Kalisalak yang di-
luncurkan Bupati Batang Wi-
haji di Kantor Balai Desa Ka-
lisalak, Kecamatan Limpung, 
Kabupaten Batang, merupa-
kan hasil komitmen bersama 
Pemerintahan Desa Kalisalak 
dan Kabupaten Batang untuk 
membangun sistem informasi 
desa yang maju dan berman-
faat untuk masyarakat, Senin 
(31/8/2020).

Kepala Desa Kalisalak Se-
tiadi mengatakan, aplikasi Si 
Pintar ini merupakan sistem 
informasi masyarakat berbasis 
online yang langsung dapat 
diakses masyarakat Desa Ka-
lisalak baik dari rumah atau 
yang ada di perantauan.

“Menu yang ada di dalam 
aplikasi si Pintar meliputi in-
formasi Desa Kalisalak, infor-
masi Dana Desa pembangu-
nan, laporan progres-progres 
pembangunan desa, dan trans-
paransi anggaran desa kepada 
masyarakat,” jelasnya.

Setiadi menyebut, salah 
satu terobosan penting dan 
pertama kali dilakukan, da-
lam proses administrasi mas-
yarakat Desa Kalisalak, yakni 
pembuatan surat atau pengan-
tar, yang langsung dapat diker-
jakan di rumah masing-mas-

ing warga. Sebagai contoh, 
surat pengantar KTP.

Bupati Batang Wihaji 
mengatakan, peluncuran ap-
likasi Si Pintar merupakan 
terobosan program smart vil-
lage, yang semestinya semua 
desa di Kabupaten Batang, 
tahun ini sudah menerapkan. 
Namun karena terkendala 
pandemi Covid-19, anggaran 
untuk pelaksanaan kegiatan 
tersebut direfocusing.

“Terobosan seperti aplika-
si Si Pintar Desa Kalisalak 
inilah yang kami butuhkan. 
Harus sederhana dan mu-
dah dipakai oleh masyarakat 
yang akan menggunakannya,” 
terang Wihaji.

Menurutnya, pemahaman 

masyarakat di setiap desa ter-
hadap teknologi, berbeda-be-
da. Ada yang dapat langsung 
memahami, ada yang harus 
diberi sosialisasi bahkan 
mempraktekkan terlebih dulu 
baru memahami. Untuk itu, 
harus ada pendamping dari 
kepala Rumah Tangga se-
tempat, sehingga dimanapun 
dapat terlayani.

“Aplikasi Si Pintar ini 
sangat positif untuk kema-
juan desa. Apalagi dengan 
perkembangan teknologi 
yang semakin maju, sehing-
ga harus ada terobosan baru 
yang dapat memudahkan 
pelayanan terhadap mas-
yarakat,” pungkasnya. (han-
doko)

Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng 
Ungkap Pengedaran Sabu di Kota Semarang

Semarang, SMN - Jajaran 
Direktorat Reserse Narkoba 
Polda Jawa Tengah berhasil un-
gkap kasus narkotika jenis sabu, 
Kamis (10/9/2020).

Kapolda Jateng Irjen Pol 
Ahmad Lutfhi pimpin langsung 
kegiatan pers rilis bersama den-
gan Dirnarkoba Polda Jateng 
Kombes Pol IG. Agung Pra-
setyoko dan Kabidhumas Polda 
Jateng Kombes Pol Iskandar Fi-
triana Sutisna.

Berdasarkan informasi dari 
Ka Lapas Kelas I Kedung-
pane Kota Semarang telah dia-
manakan seseorang yang diduga 
pelaku peredaran gelap Narkoti-
ka di depan kantor Lapas kelas 
I Kedungpane Kota Semarang. 

Atas informasi tersebut Di-
rektur Reserse Narkoba Polda 
Jateng beserta anggota melaku-
kan penangkapan terhadap CG 
di depan kantor Lapas kelas I 

Kedungpane Kota Semarang 
pada Senin (24/08/2020) sekitar 
pukul 21.00 Wib.

Saat dilakukan penangka-
pan CG, didapati barang bukti 
berupa 1 (satu) paket sabu be-
rat brutto 101,3 gram. Setelah 
dikembangkan pada Selasa 
(25/08/2020) pukul 01.00 WIB 
Polda Jateng Tangkap Lagi ter-
sangka lain berinisial A dengan 
barang bukti 8 Kg Sabu dan Ek-
stasi sebanyak 5.708 butir, uang 
tunia Rp. 3.000.000,-, timban-
gan digital, alat press dan koper.

"Dalam 2 hari sebanyak 9,1 
Kg lebih sabu telah kita amank-
an, bila dikalkulasikan temuan 
ini telah menyelamatkan 9,1 
ribu jiwa masyarakat indone-
sia," ungkap Kapolda Jateng.

CG mendapatkan sabu terse-
but dengan cara mengambil di 
sebuah Hotel Kota Semarang 
sebanyak 2 (dua) paket sabu 

masing masing @ + 100 gram. 1 
(satu) paket sabu telah di letakan 
disuatu alamat daerah Plom-
bokan, Kec. Semarang Utara 
sedangkan 1 (satu) paket sabu 
lainnya akan di letakan didepan 
kantor Lapas Kelas I Kedung-
pane Kota Semarang namun CG 
sudah ditangkap terlebih dahulu.

Tersangka beserta barang 

bukti 1 (satu) paket sabu berat 
brutto 101,3 gram kini diamank-
an oleh Jajaran Reserse Narkoba 
Polda Jawa Tengah. Tersangka 
CG diancam dengan Pasal 112 
dan 114 ayat (2) UU No. 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika 
dengan Pidana Penjara paling 
lama 20 Tahun. (S Anto Sapu-
tro)

Konferensi pers ungkap tindak pidana kasus narkoba.

Kapolres Kendal Gelorakan Ayo Pakai Masker 
untuk Wujudkan Pilkada yang Aman dan Sehat

Kendal, SMN -  Gelar-
an Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) Kabupaten Kendal 
Desember 2020 akan dilak-
sanakan di masa pandemi 
virus covid 19. Hal ini men-
jadi perhatian Kapolres Ken-
dal AKBP Ali Wardana, S.H., 
S.I.K., M.M. yang berharap 
tidak akan memunculkan 
klaster baru penyebaran virus 
Covid-19 saat tahapan Pilka-
da mulai dari kampanye hing-
ga pemungutan suara.

Hal ini disampaikan Ka-
polres Kendal yang meng-
gelar kampanye Ayo Pakai 
Masker dan Patuhi Protokol 
Kesehatan dalam rangka 
Mewujudkan Pilkada yang 
Aman, Damai dan Sehat yang 
diselenggarakan di Pendo-
po Tumenggung Bahurek-
so Pemkab Kendal, Kamis 
(10/9/2020).

“Kita akan terus meng-
gelorakan ayo pakai masker 
dan patuhi protokol kesehatan 
dalam rangka mewujudkan 
Pilkada yang aman, damai dan 
sehat. Seluruh masyarakat pu-
nya tugas dan tanggungjawab 
bersama bahwa pilkada bu-

kan ajang perpecahan tetapi 
pemersatu sebagai negara Ke-
satuan Republik Indonesia,” 
terang Kapolres Kendal.

Kapolres Kendal juga 
menambahkan bahwa meng-
gunakan masker adalah 
simbol sarana pencegahan 
Covid-19, disamping pro-
tokol kesehatan lainnya sep-
erti mencuci tangan dan men-
jaga jarak. Selain itu Kapolres 
juga berharap dapat memberi-
kan kesadaran bersama untuk 
bersama-sama mengkampa-
nyekan penggunaan masker.

“Yang jelas kita bersa-

ma-sama mensukseskan 
Pilkada yang sehat agar tidak 
muncul klaster baru saat taha-
pan pilkada,” tambah Kapol-
res.

Sementara itu Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kendal Moh 
Toha meminta seluruh mas-
yarakat mengkritisi Pasangan 
Calon (Paslon) yang tidak 
patuh protokol kesehatan.

 “KPU dan Bawaslu harus 
mengingatkan dan mengan-
tisipasi adanya kerumunan 
massa saat tahapan pilkada 
khususnya saat kampanye. 
Lebih baik kampanye dengan 

protokol kesehatan dengan 
membagi masker dan hand-
sanitizer,” katanya.

Pemerintah Daerah juga 
siap membantu KPU saat 
pelaksanaan Pilkada dan akan 
meminjamkan peralatan un-
tuk mengecek suhu tubuh saat 
pelaksanaan tahapan Pilkada.

Di sisi lain Dandim 0715 
Kendal Letkol Iman Widhi-
arto menegaskan banyak 
warga yang merasa pengap 
dan sesak saat menggunakan 
masker.

“Kepada warga untuk tetap 
sabar dalam menggunakan 
masker, cuci tangan dan jaga 
jarak sebagai kunci mendapat 
bantuan dan pertolongan dari 
Allah,” terang Dandim.

Diakhir kegiatan Kapolres 
Kendal, Sekda dan Dandim 
bersama tokoh agama dan 
perwakilan partai politik Ka-
bupaten Kendal kemudian 
membagikan masker kepada 
warga masyarakat dengan 
harapan masker bisa menjadi 
gaya hidup baru, dan selalu 
menggunakan masker saat 
keluar rumah. (S Anto Sapu-
tro)

Kapolres Kendal AKBP Ali Wardana membagikan masker.

Polda Jateng Perkuat Perekonomian Masyarakat 
dan Pemberdayaan Pariwisata di Kudus

Kudus, SMN - Polda 
Jateng kembali melakukan 
bakti sosial di Kabupaten 
Kudus, pada Rabu (9/9/20). 
Selain melaksanakan bak-
ti sosial Polda Jateng juga 
melaksanakan Penanaman 
pohon dan penebaran benih 
ikan.

Kapolda Jateng Irjen Pol 
Ahmad Luthfi ditemani Pang-
dam IV Diponegoro Mayjen 
TNI Bakti Agus Fadjari ber-
seta para PJU Polda Jateng, 
Direktur PT Djarum FX 

Suparji, serta Plt Bupati Ku-
dus HM. Hartopo turut serta 
dalam kegiatan tersebut.

Rangkaian kegiatan hari 
ini merupakan bagian dari up-
aya Polri dalam meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat 
serta ketahanan pangan mas-
yarakat Kabupaten Kudus.

Bupati Kudus, HM Harto-
po menjelaskan saat ini Ku-
dus jadi zona merah dan ak-
tivitas ekonomi masih jalan 
sesuai Inpres No. 6 tahun 
2020.

"Saya ucapkan terimakasih 
atas bantuan Polda Jateng dan 
Kodam IV Diponegoro dalam 
mendukung Pemerintah Ka-
bupaten Kudus dalam Memu-
tus Mata Rantai Penyebaran 
COVID-19 di Kudus," ucap 
Bupati Kudus.

"Saat ini kami sudah me-
nerapkan sangsi bagi mas-
yarakat yang pelanggar Pro-
tokol Kesehatan, dan kami 
mohon dukungan TNI Polri 
dalam memberikan sosialisa-
si kepada masyarakat guna 
penanggulangan protokol 
kesehatan," lanjut Bupati Ku-
dus.

Kapolda Jateng mengajak 
seluruh masyarakat Kudus 
untuk bersama-sama men-
gatasi pandemi Covid-19, 
12 sektor salah satunya pari-
wisata dalam situasi Pandemi 
COVID-19 tetap harus dilak-
sanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan.

"Tak hanya protokol kese-
hatan kita juga harus menjaga 
kesehatan diri, rajin bero-
lahraga untuk meningkatkan 
imunitas kita, dengan cara itu 

kita pasti bisa memutus mata 
rantai Covid-19," ucap Ka-
polda.

Untuk rincian benih ikan 
yang di tabur di Waduk Lo-
gung Kudus yaitu ikan nila 
merah dan nila hitam seban-
yak 75.000 ekor, 7.500 bib-
it Pohon dan Buah dan 750 
Paket Sembako berisi beras, 
gula pasir, minyak goreng, 
kopi, kecap, dan mie instant.

Direktur PT Djarum FX 
Suparji menghimbau mas-
yarakat agar bersama-sama 
melestakan dan merawat po-
hon.

"Marilah kita bersama 
menjaga lingkungan kita den-
gan menanam pohon agar 
jumlah air tercukupi dan tum-
buhan hijau bisa mencukupi 
sampai anak cucu kita," im-
bau Direktur PT Djarum FX 
Suparji.

Kapolda jateng telah 
berkoordinasi dengan Pemda 
Kudus untuk kembali mem-
buka tempat-tempat wisata 
di Kab Kudus dengan tetap 
menerapkan Protokol Kese-
hatan. (S Anto Saputro)

Polda Jateng ikuti kegiatan penebaran benih ikan di Waduk 
Logung Kudus.

Putus Mata Rantai Penyebaran Virus Covid- 19,
PT. Nawakara Gandeng Tiga Pilar 
Bagikan Masker kepada Masyarakat 

Batang, SMN - Dalam rangka 
memutus mata rantai penularan 
Virus Covid-19, PT. Nawakara 
gandeng Pemkab, Kodim dan 
Polres Batang melaksanakan 
penyerahan masker kepada Kepa-
la Desa Ujung Negoro, Keca-
matan Kandeman, Kabupaten 
Batang, Kamis (10/9/20).

Hal ini dinilai sangat te-
pat, sebab dengan masker yang 
dibagikan, warga bisa melaku-
kan pencegahan dan antisipa-
si dari bahaya penularan Virus 
Covid-19.

Sebagai langkah kepedulian 
dan pencegahan penyebaran virus 
corona, Kodim Batang turut andil 
dalam kegiatan yang diselengga-
rakan PT. Nawakara.

Kepala Desa Ujung Negoro, 
Ibu Absah mengatakan, setiap 
orang nantinya akan mendapa-
tkan masker secara gratis, dan 
bagi masyarakat yang mempu-
nyai aktivitas di luar rumah lebih 
banyak, akan diberikan tambahan 
masker.

“Dengan adanya pembagian 
masker tersebut warga diwajib-
kan memakai masker jika kel-
uar rumah. Jika tidak memakai 
maka akan dikenakan sanksi oleh 
pemerintah desa,” katanya saat 
memberikan sambutan.

Absah berharap semoga ke-
giatan ini tetap berlanjut, mohon 
untuk masyarakat Ujung Negoro 

memberikan info kepada war-
ga masyarakat untuk memakai 
Masker, terima kasih kerjasaman-
ya dari masyarakat ujung Negoro 
dalam mengurangi penyebaran 
covid 19.

Selain bhakti sosial sebanyak 
15 pengusaha muda membuat 
masker dengan memakai gam-
bar edukasi. Masker dibagikan 
gratis kepada warga masyarakat 
juga kepada TNI, Polri serta para 
anggota security Nawakara guna 
melawan penyebaran covid-19.

Dandim Batang Letkol Inf 
Dwison Evianto menyampaikan 
suatu kebanggaan bagi kami, 
ini acara yang luar biasa. Kita 
tahu bahwa Negara Indonesia 
masuk dalam salah satu Negara 
yang warganya banyak terpa-
par Covid-19. Menurut berita 
yang berkembang saat ini, bah-
wa Provinsi DKI Jakarta akan 
di-lockdown, karena suspec covid 
semakin banyak dengan dibukan-
ya new normal, tutur Dandim.

Harapan Letkol Inf Dwison 
pembagian masker kepada mas-
yarakat oleh Nawakara tidak ha-
nya sampai disini, namun bisa 
dilanjutkan ke depannya, teru-
tama masyarakat pedesaan yang 
tidak terjangkau. 

"Kodim 0736/Batang dalam 
hal ini Dandim sampaikan akan 
bekerja sama dengan Polres 
Batang untuk mengintensifkan 

patroli bersama. Dengan tujuan 
bagi masyarakat yang tidak pakai 
masker, untuk sekarang hanya 
diberikan peringatan saja, apabila 
nantinya terazia dan ketahuan ti-
dak memakai masker maka yang 
bersangkutan akan di beri sang-
si,” tegas Dandim.

Dandim berpesan, dengan 
keadaan pandemi Covid yang tak 
berkesudahan usahakan berolah 
raga tiap hari akan menjaga kes-
ehatan badan, jaga pola makan 
yang baik, Semoga kedepan 
covid segera hilang, sehingga kita 
dapat beraktifitas seperti biasa 
lagi, terang Letkol Inf Dwison 
Evianto.

Kapolres Batang AKBP Ed-
win Louis Senka, dalam sambu-
tannya selain memperkenalkan 
diri juga menyampaikan pesan 
menjadi atensi seluruh dunia yak-
ni covid, salah satu mencegah 
adalah dengan membagi masker. 
Jangan hanya simbolis, mini-
mal mengingatkan masyarakat 
dengan memberikan himbauan. 
Adanya penyebaran covid, kita 
harus tetap gembira, maskerku 
melindungiku, maskermu me-
lindungimu, ucap Kapolres.

"Sebanyak 60.000 masker 
kain dibagikan gratis oleh Pol-
da Jateng kepada warga Batang. 
Pembagian masker bertujuan 
mencegah penyebaran Covid-19, 
khusus di Desa Ujung Negoro,” 
ungkapnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Bupati Batang Wihaji di-
wakili Suyono menyampaikan 
salam dari pak Bupati yang tidak 
dapat hadir karena ada kegiatan 
di Jakarta. Terima kasih pada 
Danramil, Camat sehingga Kan-
deman dalam keadaan kondusif, 
aman serta damai.

“Semoga nanti bisa berek-
spansi dengan desa lain, sehingga 
dengan kegiatan seperti ini bisa 
tetap berjalan hingga PT Nawa-
kara dikenal semua masyarakat. 
Dengan banyak melakukan hal 
positif, Nawakara akan di kenal 
banyak orang. Ini akan menjadi 
contoh bagi masyarakat, jangan 
lalai dalam memakai masker.”

Lanjutnya Suyono menga-
takan, “Manfaat memakai masker 
juga sangat bagus, bukan hanya 
dalam mencegah penularan covid 
namun bisa juga untuk melindun-
gi kita," ujarnya. (S Anto Saputro)

Penyerahan masker kepada Kepala Desa Ujung Negoro Kabu-
paten Batang, Kamis (10/9/20).

Ramalan Zodiak Virgo
Jakarta, SMN - Kamu 

seorang realis yang prak-
tis, kamu mungkin me-
nemukan pengaruh hari 
ini agak membingungkan 
dan membebani. Infor-
masi yang kamu terima 
di tempat kerja, mungkin 
membingungkan atau 
menyesatkan.

Melansir chicagotri-

bune, kamu mungkin 
harus menunjukkan ke-
cakapan emosional yang 
besar untuk menghada-
pi arus yang bergejolak. 
Hindari berperan sebagai 
martir atau mengasihani 
diri sendiri, dan menung-
gu untuk membuat kepu-
tusan jangka panjang 
sampai kamu benar-be-

nar memiliki kejelasan.
Sepertinya ini hari 

yang menyenangkan un-
tuk kamu, ketika energi 
dan vitalitas kamu men-
capai puncaknya. Ambil 
masalah dengan kedua 
tangan kamu sendiri dan 
singkirkan diri kamu 
sekali dan untuk semua 
masalah.

Pertahankan sikap 
yang tenang dan dewasa, 
maka kamu akan berha-
sil. Dan jika kamu dih-
adapkan pada beberapa 
kesulitan yang menant-
ang sendirian, jangan 
ragu untuk meminta 
bantuan dari orang yang 
kamu cintai.

Kamu akan memasu-

ki fase baru dalam hid-
up kamu, dan bertemu 
banyak orang hebat dan 
mendapatkan pengala-
man baru yang luar biasa. 
Ketika berbicara tentang 
cinta, cobalah untuk men-
jauhkan masalah kamu 
sehari-hari dari hubungan 
kamu. Luangkan wak-
tu untuk saling memberi 

perhatian penuh.
Lakukan yang terbaik 

untuk memanfaatkan pe-
luang yang telah kamu 
lewati di masa lalu dan 
segala sesuatunya akan 
meningkat untuk kamu. 
Keuangan kamu belum 
pulih sepenuhnya, jadi 
cobalah untuk membatasi 
pengeluaran. (oke)
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Antisipasi Tawuran, Polda Metro 
Pantau Akun Medsos Gangster

Jakarta, SMN -  Di tengah 
masa pandemi, aksi tawuran 
pelajar kian marak terjadi di 
wilayah Jakarta dan sekitarnya. 
Mirisnya, aksi tersebut bahkan 
telah direncanakan lewat media 
sosial.

"Tawuran pelajar yang se-
karang menggunakan modus 
menantang sesama gengnya 

itu, saling tantang lewat media 
sosial yang ada. Jadi itu yang 
terjadi di beberapa tempat, baik 
itu di Jaktim, Jaksel, dan se-
bagainya. Sistemnya itu mereka 
menantang lewat media sosial," 
kata Kabid Humas Polda Met-
ro Jaya Kombes Yusri Yunus 
kepada wartawan di Mapol-
da Metro Jaya, Jakarta, Jumat 

(11/9/2020).
Mencegah aksi tawuran ini, 

polisi akan melakukan patro-
li siber. Polisi akan memantau 
akun media sosial kelompok 
tawuran.

"Tim sudah bekerja juga da-
lam hal ini kita lakukan patroli 
siber di dunia maya. Kita sering 
lakukan preventif, pencegah-

an. Yang baru mau melakukan 
tawuran di media sosial kita su-
dah bisa antisipasi, kita lakukan 
pencegahan," jelas Yusri.

Untuk diketahui, sejumlah 
kasus tawuran antarpelajar ter-
jadi selama masa pandemi. Aksi 
tersebut ditengarai bermula dari 
saling sindir dan tantang di me-
dia sosial.

Terbaru, satu orang pelajar 
berinisial MRR (17) tewas diba-
cok di daerah Kebayoran Lama, 
Jakarta Selatan. Penyelidikan 
polisi mengungkap MRR adalah 
korban dari tawuran antarpela-
jar.

Lima pelaku telah diamank-
an polisi dari aksi tawuran yang 
terjadi di daerah Kebayoran 
Lama pada Sabtu (5/9). Tiga 
orang pelaku diketahui masih 
berstatus di bawah umur.

Aksi serupa pernah terjadi 
pada Juni lalu di Depok. Tawu-
ran akhirnya melukai seorang 
pelajar akibat dibacok pada 
bagian punggung. Tawuran itu 
terjadi di Jalan Raya Sawan-
gan, Depok, Jawa Barat, sekitar 
pukul 02.30 WIB.

Dari hasil penyelidikan poli-
si, tawuran disepakati kedua pi-
hak lewat media sosial.

"Kelompok dari rumahnya 
itu depan Perumahan Revaria. 
Dia janjian dengan kelompok 
'Parung', dan kelompok ini yang 
rata-rata murid baru mau seko-
lah yang daftar SMK-SMA, gitu 
kan," kata Katim Jaguar Polre-
stro Depok Iptu Winam Agus 
saat dihubungi, Rabu (10/6).

"Begitu janjian (tawuran) 
lewat medsos di pertigaan Bo-
jongsari, jalanlah ini yang dari 
Revaria ke Bojongsari," sam-
bung dia. (dtk)

Ilustrasi. 

Bank, Non-Bank dan Pasar Modal 
Tetap Buka Saat PSBB Total DKI

Jakarta, SMN - Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) menga-
takan industri jasa keuangan 
meliputi perbankan, Industri 
Keuangan Non Bank, dan pasar 
modal khususnya di DKI Jakar-
ta tetap beroperasi selama masa 
Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) yang rencananya 
akan kembali diterapkan pada 
14 September 2020.

Deputi Komisioner Humas 
dan Logistik OJK Anto Pra-
bowo mengatakan kebijakan ini 
mengacu pada ketentuan PSBB 
yang tercantum dalam Per-
menkes Nomor 9 Tahun 2020 
tentang Pedoman PSBB dalam 
Rangka Percepatan Penanganan 
Covid-19. Dalam aturan itu, 
sektor jasa keuangan termasuk 
dalam 11 bidang usaha vital 
yang boleh tetap berjalan den-
gan kapasitas minimal.

"OJK meminta kepada 
seluruh lembaga jasa keuan-
gan untuk tetap memberikan 
layanan yang optimal kepa-
da masyarakat dengan sela-
lu mengutamakan protokol 
kesehatan untuk pencegahan 
penyebaran covid-19," ujarnya 
dikutip dari keterangan resmi, 
Jumat (11/9).

Meski tetap beroperasi, ia 
menuturkan seluruh lembaga 
jasa keuangan wajib menerap-
kan protokol kesehatan. Mulai 
dari menjaga jarak fisik, mengu-
rangi layanan tatap muka den-
gan memaksimalkan peman-
faatan teknologi, menggunakan 
masker, dan selalu menjaga 
kesehatan.

Sementara itu, pengaturan 
bekerja dari rumah (Work from 
Home) diserahkan kepada mas-
ing-masing lembaga jasa keuan-
gan, Self Regulatory Organiza-
tion (SRO) di pasar modal, dan 
lembaga penunjang profesi di 
Industri jasa keuangan.

Anto mengatakan OJK akan 
berkoordinasi dengan pemer-
intah provinsi DKI Jakarta dan 
Kapolda Metro Jaya untuk me-
mastikan layanan operasional 
lembaga jasa keuangan ser-
ta transaksi investasi di pasar 
modal berjalan dengan baik se-
lama PSBB.

"Para pegawai sektor jasa 
keuangan juga diminta untuk 
selalu membawa kartu identitas 
perusahaannya yang bisa ditun-
jukkan untuk membuka akses 
jalan menuju kantor tempat 
bekerja," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI 
Jakarta Anies Baswedan men-
erapkan kembali PSBB sebagai 
langkah rem darurat terkait pen-
anggulangan pandemi virus co-
rona. Saat PSBB berlaku, Anies 
akan meniadakan sementara 
pembatasan lalu lintas berdasar-
kan nomor polisi ganjil-genap, 
serta membatasi transportasi 
umum.

"Dalam rapat tadi sore disim-
pulkan, kami akan menarik rem 
darurat kita terpaksa kembali 
menerapkan pembatasan ber-
skala besar seperti masa awal 
pandemi. Bukan PSBB transisi, 
tapi PSBB sebagai mana masa 
dulu. Ini rem darurat yang kita 
tarik," ujar Anies. (cnn) 

Ilustrasi bank.

KPU Tunda Tahapan dan Jadwal Pilkada, Selanjutnya Perpanjang 
Pendaftaran Bakal Paslon Bupati dan Wakil Bupati Pasaman

Pasaman, SMN – Sa-
ma-sama diketahui bahwa 
sampai Tanggal 6 September 
2020 pukul 24.00 WIB, hanya 
ada satu pasangan calon yang 
mendaftar ke KPU Kabupaten 
Pasaman. 

Sesuai aturan yang ada yai-
tu Peraturan KPU No. 3 Ta-
hun 2017 tentang Pencalonan 
Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil 
Bupati, dan/atau Walikota dan 
Wakil Walikota. KPU Pasaman 
melakukan sosialisasi pemili-
han pasca penundaan tahapan, 
program dan jadwal Pemilihan 
Bupati Dan Wakil Bupati Pas-
aman Tahun 2020 yang dilak-
sanakan selama dua hari tang-
gal 8 dan 9 September 2020 
bertempat di Aula arumas hotel, 
Lubuk Sikaping. 

Hari pertama tanggal 8 sep-
tember 2020 sosialisasi dihadiri 
oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Pasaman, Kepala Kejaksaan 
Negeri Pasaman, Ketua Penga-
dilan Negeri Lubuk Sikaping, 
Kapolres Pasaman, Dandim 
0305 Pasaman, Bawaslu Kabu-
paten Pasaman dan pimpinan 
partai politik se-Kabupaten Pas-
aman.

Hari kedua sosialisasi akan 
dihari oleh organisasi mas-
yarakat yang ada di Kabupaten 
Pasaman.

Dalam pembukaan acara 
tersebut, Ketua KPU Kabu-
paten Pasaman Rodi Andermi 
menyampaikan bahwa proses 
pendaftaran calon kepala daer-
ah di Kabupaten Pasaman dari 

tanggal 4 s.d 6 september 2020 
kemaren sudah berjalan lancar, 
akan tetapi terkait dengan ha-
nya ada satu bakal pasangan 
calon yang mendaftar ke KPU, 
maka KPU Kabupaten Pasaman 
berdasarkan aturan yang ada 
menunda tahapan dan jadwal 
selanjutnya melakukan perpan-
jangan pendaftaran bakal pas-
angan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati pasaman.

“Alhamdulilah selama pros-
es pendaftaran dari tanggal 4 s.d 
6 September 2020 telah berjalan 
lancar, terkait dengan hanya 
satu pasang bakal calon Kepala 
Daerah saja yang mendaftar ber-
dasarkan aturan yang ada maka 
kami telah melakukan rapat ple-
no pada tanggal 7 September 
2020 tepat setelah penutupan 
pendaftaran Pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Pasa-
man pada tanggal 6 September 
2020 pada pukul 24.00 WIB. 
Hasil rapat pleno tersebut ada-
lah dikeluarkannya keputusan 
untuk menunda tahapan pilkada 
selanjutnya melaksanakan sos-
ilisasi pencalonan dan perpan-
jangan pendaftaran bakal calon 
Bupati dan Wakil Bupati Pasa-
man, maka hari ini dilakukanlah 
sosialisasi pencalonan dan hal 
teknis yang harus dilalui,” ujar 
Rodi Andermi.

Juli Yusran selaku Ketua 
Divisi Teknis dan Penyeleng-
garaan Pemilu KPU Kabupaten 
Pasaman dalam pemaparann-
ya, menyampaikan bagaima-
na kondisi teknis pencalonan 
yang terjadi di Kabupaten Pas-

aman saat ini. Kondisi dimana 
pada akhir pendaftaran hanya 
ada satu pasang calon yang 
mendaftar ke KPU Pasaman 
yaitu H. Benny Utama, SH. 
MM dan Sabar AS, S.Ag yang 
didukung delapan partai (Gol-
kar, Demokrat, PAN, PPP, PKS, 
PDI P, PKB, NasDem) 29 kursi 
dari 35 kursi yang ada di DPRD 
Kabupaten Pasaman yang ber-
hak mengusung pasangan calon 
Bupati dan Wakil Bupati Kabu-
paten Pasaman.

“Apabila tidak merubah 
komposisi partai pengusung 
maka sudah tertutup kemungk-
inan untuk calon baru. Kemun-
gkinan calon baru akan muncul 
jika salah satu parpol dikeluar-

kan oleh bapaslon dan gabun-
gan partai yang telah mendaftar 
ke KPU Pasaman maka baru 
bisa dimungkinkan bapaslon 
baru untuk didaftarkan ke KPU 
Untuk maju dalam pilkada Ta-
hun 2020, KPU Kabupaten Pas-
aman melakukan sosilisasi sela-
ma dua hari (8 dan 9 September 
2020) dilanjutkan dengan pros-
es pendaftaran pasangan calon 
pada tanggal 11 dan 12 Septem-
ber 2020,” Juli Yusran.

Dalam sosialisasi pencalonan 
ini juga menghadirkan Ketua 
Bawaslu Kabupaten Pasaman, 
Rini Juita yang menyampaikan 
tentang pengawasan Pemilihan 
Tahun 2020 yang dilakukan 
oleh Bawaslu Kabupaten Pas-

aman serta sanksi-sanksi yang 
akan dihadapi terutama dalam 
tahapan kampanye.

Para peserta sosialisasi ter-
lihat sangat antusias dalam 
mengikuti kegiatan terbukti 
dengan beberapa pertanyaan 
dimana potensi calon tunggal 
yang baru pertama kali terja-
di khususnya di Kabupaten 
Pasaman dan Sumatera Barat 
pada umumnya. Beberapa per-
tanyaan mengenai keterkaitan 
antara potensi calon tunggal 
dengan tingkat partipasi pemi-
lih dalam pilkada dan bagaima-
na mekanisme kampanye jika 
hanya ada calon tuggal dalam 
Pilkada Kabupaten Pasaman. 
(Mad)

Pasca penundaan tahapan Pilkada Pasaman, kini KPU kembali lakukan sosialisasi.

Pencuri Bersenpi Beraksi di Jambi, Sekeluarga Pemilik Rumah Dianiaya

Jambi, SMN - Dua orang 
diduga pencuri bersenjata 
api beraksi di salah satu ru-

mah di Desa Sei Gebar, Kua-
la Betara, Tanjung Jabung 
Barat, Jambi. Pemilik rumah, 

Ibrahem (50), serta istri dan 
anaknya menjadi korban 
penganiayaan oleh dua pen-

curi itu.
Aksi pencurian itu didu-

ga terjadi pukul 03.00 WIB, 
Jumat (11/9/2020). Pemilik 
rumah itu diduga dianiaya 
setelah memergoki aksi dua 
pencuri itu.

"Jadi, saat itu dua orang 
pencuri ini masuk ke dalam 
rumah warga, lalu kemudi-
an diketahui oleh pemilik 
rumah. Lantaran dipergoki 
aksinya, pencuri itu menga-
niaya pemilik rumah itu, baik 
suami, istri, serta anaknya, 
dengan menggunakan sen-
jata tajam sambil mengan-
cam dengan menggunakan 
senjata api," kata Kapolres 
Tanjung Jabung Barat, Jam-
bi, AKBP Guntur Saputro, 
kepada wartawan.

Guntur mengatakan kedua 
terduga pencuri itu mengam-
bil ponsel korban dan uang 
dari dalam lemari. Korban 
sempat melawan dengan 
menggunakan parang dan 
melukai salah satu tangan 

pencuri.
"Ketika dua kawanan pen-

curi ini menjalankan aksinya, 
lalu korban, yakni Ibrahem, 
melawan dengan mengambil 
senjata tajam jenis parang 
dan melukai tangan salah 
seorang pelaku hingga 
kemudian mereka kabur," 
ujar Guntur.

Ibrahem serta istri dan 
anaknya sudah dibawa ke ru-
mah sakit karena mengalami 
luka robek pada bagian tan-
gan dan kepala. Polisi juga 
sudah melakukan olah TKP 
dan mengantongi ciri-ciri 
terduga pencuri.

"Kita sudah mengetahui 
ciri-ciri mereka ini. Insyaal-
lah akan kita tangkap, dan 
secepatnya akan kita tang-
kap," ujar Guntur.

Polisi telah mengamank-
an dua parang panjang milik 
terduga pelaku serta satu pa-
hat besi yang diduga digu-
nakan untuk membobol pintu 
rumah. (dtk)

Ilustrasi. 

Keluh Kesah Dokter 
Hingga Pengubur Jenazah 

yang Kewalahan Hadapi COVID-19

Jakarta, SMN – Wabah virus 
Corona di Indonesia masih belum 
bisa dikendalikan. Hingga hari 
Jumat (11/9/2020), terdapat 3.737 
kasus baru membuat total yang 
sudah terkonfirmasi sebanyak 
210.940 kasus. Namun, tampakn-
ya masih ada saja yang tidak per-
caya terhadap ancaman virus ini.

Di lapangan, mereka yang ber-
juang langsung menghadapi pan-
demi ini mulai mengeluh kewala-
han dengan kasus yang semakin 
membeludak.

Perhimpunan Dokter Paru 
Indonesia (PDPI) membeberkan 
data jumlah dokter spesialis pa-
ru-paru di tiap daerah Indonesia 
tidak cukup untuk menghadapi 
kasus yang ada.

Di DKI Jakarta contohnya, 
187 dokter paru harus menangani 
47.397 kasus per 7 September 
lalu. Sementara pada waktu yang 
sama 90 dokter paru di Jawa Ten-
gah kebagian menangani 15.615 
kasus.

"Kita PDPI ini sungguh di-
minta perannya dan memang ha-

rus kita akui bahwa kita memang 
sudah kelelahan, sebaran dokter 
paru tidak merata, karena dokter 
paru ini jumlahnya sedikit, tidak 
cukup untuk mengatasi kasus 
COVID-19 yang angkanya terus 
meningkat," kata Ketua Pokja 
Infeksi PDPI, dr Erlina Burhan, 
beberapa waktu lalu.

Selain tenaga medis, para 
penggali kubur jenazah pasien 
Corona juga mengaku merasakan 
hal yang sama. Seorang pengga-
li kubur di Tempat Pemakaman 
Umum (TPU) Pondok Ranggon, 
Jakarta Timur, menyebut ra-
ta-rata menguburkan 24 jenazah 
per hari dengan rekor terbanyak 
pernah sampai mengubur 38 
jenazah.

"Kalau boleh jujur mah, saya 
sudah capek, Mas. Mau minta 
pindah saja nggak dipindahin, 
karena yang lain belum tentu 
mau, apalagi posisinya di protap 
COVID-19," ungkap seorang 
penggali yang tak ingin disebut-
kan namanya pada awak media. 
(dtk)

Penggali kubur di TPU Pondok Ranggon. 
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Lionel Messi sempat bertikai dengan Barcelona. 

Kasus Messi Buat 
Mantan Pemain Barcelona Kecewa

Jakarta, SMN - Mantan 
kiper nomor satu Barcelona, 
Victor Valdes, merasa terluka 
dengan pertikaian yang meli-
batkan Lionel Messi dan ma-
najemen Blaugrana.

Valdes tak menyangka Mes-
si mendapat serangan terkait 
keinginan hengkang dari klub 
pada akhir Agustus.

Penjaga gawang yang per-
nah bermain dengan La Pulga 
itu merasa bersyukur akhirnya 
Messi memilih kembali mem-
perkuat Barcelona di bawah 
arahan Ronald Koeman.

"Saya menderita karena per-
ilaku Messi dan sikapnya terh-
adap Barcelona ternyata diper-
tanyakan tetapi saya senang 

dia bertahan dan bisa memberi 
kesenangan untuk Barca dan 
itu adalah hal yang dibutuhkan 
mereka," kata Valdes.

Pertikaian antara Barcelona 
dan Messi pun berakhir seiring 
dengan pernyataan sang mega-
bintang yang memastikan tetap 
bertahan hingga akhir musim 
2020/2021 seperti kontrak 
yang telah disepakati sebelum-
nya.

Valdes pernah berada satu 
lapangan dengan Messi selama 
10 musim serta turut mengang-
kat Barcelona menjadi pen-
guasa La Liga Spanyol pada 
dekade pertama 2000-an seka-
ligus meraih tiga gelar juara 
Liga Champions pada 2006, 

2009, dan 2011.
Mantan kiper timnas Span-

yol itu sempat hengkang dari 
Barcelona ke Manchester Unit-
ed kemudian sempat pulang 
dan bergabung ke klub raksasa 
Spanyol itu sebagai pelatih tim 
muda, namun kemudian berpi-
sah untuk kali kedua.

"Barcelona adalah kesebela-
san dengan filosofi yang begi-
tu kuat sementara saya adalah 
pemain yang lebih dinamis, 
saya beradaptasi dengan para 
pemain dan melepaskannya 
[jabatan di Barcelona]. Saya 
merasa tidak bisa membuat 
banyak keputusan," ujar Val-
des dalam wawancara dengan 
RAC1 dikutip dari Sport. (cnn)

Piala Asia U-19 Ditunda, PSSI Minta
Ubah Program Timnas U-19

Jakarta, SMN - Konfedera-
si Sepak bola Asia (AFC) resmi 
menunda Piala AFC U-19 dan 
U-16 hingga awal tahun 2021. 
Semula turnamen tersebut dijad-
walkan pada pada Oktober dan 
November 2020.

Keputusan tersebut diumum-
kan AFC setelah menggelar 
rapat virtual Komite Eksekutif 
pada Kamis (10/9).

"Komite Eksekutif AFC 
menyadari bahwa pandemi tel-
ah mempengaruhi kemampuan 
AFC untuk menyelenggarakan 
kompetisi," tulis AFC dalam ril-
isnya.

"Dengan pemikiran ini dan 
dengan mempertimbangkan 
kebutuhan untuk memprioritas-
kan kesejahteraan para pemain 
muda, serta tantangan perjala-
nan dan kesehatan, Kejuaraan 
AFC U-16 dan AFC U-19, yang 
dijadwalkan untuk Bahrain dan 
Uzbekistan, telah ditunda hingga 
awal tahun 2021."

Presiden AFC, Shaikh Sal-
man bin Ebrahim Al Khalifa, 
mengatakan, penundaan jadal 
jadi keputusan yang mengun-
tungkan semua pihak.

"Ini adalah masa-masa su-
lit bagi semua orang yang ber-

hubungan dengan sepak bola 
dan olahraga secara umum. 
Kami mengambil langkah-lang-
kah untuk memastikan kese-
jahteraan finansial AFC dan an-
ggota kami."

"Saya yakin bahwa dengan 
persatuan dan solidaritas yang 
membuat AFC dikagumi di 
seluruh sepak bola, kami dapat 
mengatasi tantangan terbaru 

ini," sambungnya.
Ketua Umum PSSI, Mo-

chamad Iriawan, menghormati 
keputusan AFC. Apalagi saat ini 
pandemi Covid-19 masih belum 
berakhir di seluruh dunia.

"PSSI mendukung keputusan 
AFC terkait penundaan Piala 
AFC U-19 dan U-16 tahun ini. 
Dengan ini tentunya tim pelatih 
akan mengubah program latihan. 

Kami berharap pemain tetap se-
mangat dan berlatih terus untuk 
memberikan yang terbaik untuk 
timnas Indonesia," kata Iriawan.

Awalnya Piala AFC U-16 
akan digelar pada 25 November 
hingga 12 Desember 2020 di 
Bahrain. Sementara kick off Pi-
ala AFC U-19 dimulai pada 14-
31 Oktober 2020 di Uzbekistan. 
(cnn)

Timnas Indonesia U-19 harus mengubah program pemusatan latihan karena Piala AFC U-19 
ditunda. 

Usai Insiden Ngamar sama Model, 
Greenwood Latihan Sendiri di MU

Manchester, SMN - Mason 
Greenwood telah berlatih lagi 
di Manchester United setelah 
dicoret dari Timnas Inggris. Dia 
harus latihan sendiri dulu, belum 
boleh gabung sama yang lain.

Mason Greenwood dan Phil 
Foden baru saja melakukan de-
but di Timnas Inggris kala ber-

hadapan dengan tuan rumah Is-
landia pada ajang UEFA Nations 
League di akhir pekan lalu pada 
Sabtu (5/9).

Tapi sehari kemudian, mer-
eka berulah. Mereka mengajak 
dua wanita, yang disebut sebagai 
model, ke dalam kamar hotel!

Mereka berdua pun melang-

gar aturan protokol kesehatan 
Covid-19. Tak ayal, keduanya 
langsung dicoret dari Timnas In-
ggris dan kembali lebih awal ke 
klub masing-masing.

Diberitakan dari Daily Star, 
Mason Greenwood sudah tiba 
di Manchester dan berlatih ke 
kamp latihan Manchester United 

di Carrington. Namun, pemain 
berusia 18 tahun itu harus berla-
tih sendiri dulu.

Pelatihan yang diberikan ke 
Mason Greenwood berfokus 
pada kebugaran fisik. Selain itu, 
dia juga harus menjalani tes pe-
meriksaan seperti swab test. Ma-
son Greenwood pun harus ber-
latih sendiri dulu dan tak boleh 
bergabung dengan skuad lainya.

Mason Greenwood sebenarn-
ya merupakan salah satu talen-
ta muda yang cukup bersinar 
bersama Setan Merah musim 
lalu. Dirinya bermain di sektor 
penyerang sayap dan mampu 
mencetak 18 gol di seluruh kom-
petisi dan menyumbang lima 
assist.

Greenwood pun sudah men-
yampaikan permintaan maaf dan 
berjanji akan lebih bijak serta ti-
dak mengulangi kesalahan yang 
sama.

"Saya meminta maaf kepada 
semua pihak atas kejadian yang 
memalukan ini," katanya seperti 
dilansir di situs resmi Manches-
ter United.

"Saya berjanji kepada keluar-
ga, Manchester United, dan Tim-
nas Inggris akan menjadikan ini 
sebagai pelajaran," sambungnya. 
(dtk)Usai Insiden Memalukan, Greenwood Latihan Sendiri Dulu di MU.

5 Negara Mundur dari Piala Thomas 
& Uber 2020, Ini Respons PBSI

Jakarta, SMN - Pengurus 
Pusat Persatuan Bulutangkis 
Seluruh Indonesia (PP PBSI) 
merespons mundurnya lima 
negara peserta dari Piala Thom-
as dan Piala Uber 2020. Apa 
kata mereka?

Piala Thomas dan Uber 2020 
direncanakan berlangsung di 
Aarhus, Denmark, 3-11 Ok-
tober. Kejuaraan beregu putra 
dan putri itu diputuskan tetap 
bergulir meskipun di tengah 
pandemi virus corona. Bahkan 
undian telah dilakukan.

Tim Thomas Indonesia bera-
da di Grup A bersama Malaysia, 
Belanda, dan Inggris. Sementa-
ra Gregoria Mariska dkk akan 
bersaing dengan Korea Selatan, 
Australia, dan Malaysia.

Dalam proses kesiapan tur-
namen, ternyata ada lima negara 
yang membatalkan keikutser-
taannya. Antara lain Taiwan, 
Thailand, Hong Kong, Austra-
lia, dan Singapura.

Menyikapi banyak yang 
mundur, bagaimana sikap PBSI?

"Ya, kami menghargai kepu-
tusan negara-negara tersebut 
karena pastinya melihat situasi 
dan kondisi COVID-19," kata 
Sekretaris Jenderal PBSI, Ach-
mad Budiharto, kepada awak 
media, Kamis (10/9/2020).

"Tentu sebagai manusia kami 
juga ada kekhawatiran terkait 
pandemi tersebut. Tapi kami 
masih melihat kondisi nanti sep-
erti apa," lanjutnya.

Selain kabar mundurnya 
lima negara, faktanya pandemi 
virus Corona juga memuncul-
kan penolakan 59 negara ter-
hadap warga Indonesia. Ter-
masuk salah satunya Denmark 
yang menjadi tuan rumah Pi-
ala Thomas dan Piala Uber. 
Tingginya angka kasus positif 
COVID -19 di Tanah Air pemic-
unya.

"Saya malah tahunya 68 
negara. Itu termasuk Denmark. 
Kami juga masih dalam proses 
persiapan juga. Seperti pengu-
rusan visa, administrasinya, dan 
lain-lain," ujar dia.

"Kita lihat saja nanti seperti 
apa. Tapi sejauh ini masih sesuai 
rencana (jalan ke Denmark)," 
dia menambahkan. (dtk)

 PBSI merespons kabar 5 negara mundur dari Piala Thomas dan Piala Uber 2020. 

Valentino Rossi Tepis Rumor 
Mau Pensiun di MotoGP 2021

Jakarta, SMN - Valentino 
Rossi dirumorkan mau menga-
khiri karier balapannya di dunia 
MotoGP tahun depan. Isu terse-
but langsung dibantah oleh The 
Doctor.

Rossi diklaim bakal segera 
mengumumkan gantung helm 
dari dunia balapan seusai 
balapan MotoGP San Mari-
no yang berlangsung Minggu 
(23/9/2020) malam WIB. Be-
berapa laporan menyebut rider 
41 tahun itu ingin pensiun lan-
taran dirinya belum mendapat-
kan tim baru selepas kontraknya 
habis bersama Monster Energy 

Yamaha pada akhir musim ini.
Juara dunia sembilan kali 

itu sebelumnya beberapa kali 
dikaitkan dengan kepindahan 
ke tim Petronas Yamaha SRT. 
Namun sampai saat ini, belum 
ada kesepakatan kontrak di an-
tara kedua pihak.

Di tengah ketidakpastian 
itu, tim Petronas Yamaha just-
ru disebut-sebut mengalihkan 
targetnya ke Andrea Dovizio-
so. Rider 34 tahun tersebut 
menyudahi kontraknya bersa-
ma Ducati pada akhir MotoGP 
2020 dan belum mendapatkan 
tim baru untuk balapan tahun 

depan.
Kabar soal ketertarikan 

tim asal Malaysia itu kepada 
Dovizioso kemudian dibantah 
Razlan Razali selaku Presiden 
Petronas Yamaha. Razali masih 
tetap mengupayakan penan-
datanganan kontrak Rossi untuk 
musim depan sebagai prioritas 
utamanya.

Valentino Rossi sendiri ikut 
angkat bicara soal spekulasi 
yang mengklaim dirinya akan 
pensiun lantaran gagal digaet 
tim Petronas Yamaha tahun de-
pan. Menurutnya, isu tersebut 
tidak benar dan dia menegaskan 

bakal tetap balapan di MotoGP 
2021.

"Tidak, itu tidak benar, situ-
asinya seperti dua atau tiga 
minggu lalu. Kami mengambil 
waktu dengan Yamaha karena 
kami tidak terburu-buru dan 
ada sesuatu yang mesti diper-
baiki," kata Rossi, dilansir dari 
Crash.

Namun kami sangat dekat 
untuk kesepakatan itu dan saya 
akan balapan dengan Petronas 
tahun depan. Saya mau bil-
ang 99 persen karena sekarang 
belum ditandatangani, tetapi 
saya rasa kami bakal mengu-
mumkannya di Barcelona," dia 
menambahkan.

"Terkait kabar saya pensiun, 
itu berita besar, bukan? Jika di 
internet anda menuliskan 'Val-
entino pensiun', maka ada ban-
yak orang yang membacanya. 
Saya rasa isu itu muncul untuk 
alasan tersebut karena tidak ada 
alasan lain lantaran situasinya 
belum berubah."

"Saya sudah sering bilang 
beberapa kali kalau saya akan 
balapan tahun depan, teta-
pi mungkin saja yang lebih 
menarik kalau dikatakan saya 
bakal pensiun. Saya tidak tahu 
kalau itu muncul karena mere-
ka [media] ingin saya pensiun," 
ujar Valentino Rossi soal isu 
dirinya mau gantung helm dari 
MotoGP tahun depan. (dtk)

Valentino Rossi membantah isu dirinya bakal pensiun tahun depan. 
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Boyolangu, Yang mana jalan 
tersebut sudah rusak dan ban-
yak sekali lubangnya sehingga 
membahayakan keselamatan 
bagi pengguna jalan dan perlu 
segera di perbaiki

 kemudian yang kedua Proyek 
Pengadaan Pembangunan ge-
dung Kantor UPTD Puskesmas 
Bendilwungu Kec. Sumbergem-
pol, di desa ini rombongan bu-
pati di sambut oleh Forkopim-
cam Kec. Sumbergempol dan 
kepala Dinas Kesehatan dr. 
Kansil Rohmat, kemudian bupa-
ti menijau proyek pembangunan 
Puskesmas Desa Bendilwungu 
tepat berada di sebelah barat Ba-
ngunan lama.

Dan yang terakhir Rabat 

Jalan Beton yang ada di desa 
Kalidawe Kec. Pucanglaban. 
Di daerah ini Bupati meninjau 
secara langsung Proyek rabat 
jalan beton yang mana beberapa 
waktu yang lalu jalan ini pernah 
di perbaiki, tetapi karena kontur 
tanahnya kurang representatif 
sehingga jalan ini mudah rusak, 
dan sekarang segera di perbaiki 
dengan Rabat Jalan Beton, den-
gan satu harapan jalan tersebut 
akan bertahan lama dan mas-
yarakat akan bisa memanfaat-
kan dengan sebaik-baiknya..

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo MM. mejelas-
kan bahwa manfaat dari pada 
rabat jalan beton ini adalah bisa 
di manfatkan untuk mobilitas 

anak-anak untuk pergi keseko-
lah, kegiatan-kegiatan sosial, 
Ekonomi serta, perdagangan. 
Namaya Infrastrukur jalan, ka-
lau jalanya paling bagus maka 
akan didukung sektor lain.

Bupati menambahkan, da-
lam satu tahun anggaran, infra-
struktur apa saja yang kita Ba-
ngun misalnya pembangunan 
jalan, ada sarana pendidikan, 
sarana pelayanan kesehatan, 
saluran dan pasar tempat regu-
lasi ekonomi bagi warga, semua 
pembangunan itu harus selesai 
sesuai Jadwal, paling tidak ada-
lah P1 (penyerahan) penyerahan 
pertama setidak-tidaknya 2 Bu-
lan sebelum akhir tahun angga-
ran.(hms/adv/ed)

suaikan modus aksinya.
“Ada melalui brownies 

dicampur dengan kukis, gan-
ja dicampur brownies dan ku-
kis yaitu di Jepara. Ada yang 
melalui dubur di Semarang 
bandara, ada melalui micro-
wave. Dengan situasi pandemi 
COVID-19 ini banyak kreativi-
tasnya, sedangkan modus ope-
randi yang paling sering adalah 
melalui ekspedisi,” ujar Benny.

Tersangka JML memasukkan 
sabu ke dalam masker warna 

biru yang sudah dilubangi ba-
gian tengahnya. Masker berisi 
sabu itu lalu dipakai oleh ter-
sangka.

Benny mengungkap JML 
merupakan warga Desa Sindure-
jan, Kecamatan Purworejo, Ka-
bupaten Purworejo. JML ditang-
kap BNN Kabupaten Magelang 
di Jalan Magelang-Purwore-
jo KM 01, Pakelan, Keca-
matan Mertoyudan, Kabupaten 
Magelang pada Kamis (27/8).

Aparat menyita sabu seberat 

0,55 gram yang disimpan JML 
di dalam masker. Selain itu 
aparat juga menyita HP dan satu 
unit sepeda motor dari tangan 
tersangka.

Pada waktu yang bersamaan. 
BNN Kabupaten Magelang juga 
menangkap tersangka SR (58), 
warga Desa Tamanagung, Ke-
camatan Muntilan, Kabupaten 
Magelang. Dari tangan tersang-
ka disita sabu barang bukti 0,53 
gram sabu.

“Kedua tersangka baik JML 

dan SR merupakan residivis 
kasus narkotika sehingga per-
lakuannya pun berbeda dengan 
orang-orang yang coba pakai. 
Saat ini, keduanya dilakukan pe-
meriksaan dan kita kembangkan 
terus dari mana dia mendapat-
kannya,” ujarnya.

Kedua tersangka, katanya, 
dijerat Pasal 112 ayat (1) dan 
atau Pasal 127 ayat (1) huruf a 
UU No 35 Tahun 2009 tentang 
narkotika dengan ancaman pi-
dana maksimal 12 tahun.(dtk)

Covod-19.
Penutupan layanan Puskes-

mas juga disertai perintah isola-
si mandiri untuk sekitar puluhan 
tenaga yang bekerja di institu-
si tersebut. Selain itu, mereka 
yang berkontak aktif dengan 

penderita terpapar, juga diswab. 
Meskipun hanya menutup 

layanan lima hari, Yudono yakin 
sudah dapat beroperasi normal 
saat hari Senin. 

“Selama tiga hari dilakukan 
desinfeksi intensif, termasuk di 

luar gedung,” ungkapnya. 
Pelayanan pada pasien sudah 

dialihkan ke Puskesmas terdekat 
seperti Puskesmas Ngrambe dan 
Kendal. 

Kendati banyak yang sembuh 
dan angka meninggal dunia ter-

catat relatif kecil, tingkat penu-
laran Covid-19 di Ngawi cukup 
rentan. Saat ini, masyarakat 
Ngawi diminta lebih waspada 
dan disiplin melaksanakan pro-
tokoler kesehatan. (ari)

Kendati mengalami peningka-
tan, beberapa persoalan yang 
menghambat pelaksanaan ke-
merdekaan pers di Indonesia 
masih terjadi.

Antara lain, yaitu adanya 
tekanan pemilik perusahaan 
pers pada kebijakan redak-
si, termasuk penentuan arah 
politik media, dan intervensi 
pemerintah daerah terhadap isi 

pemberitaan.
Selain itu, Dewan Pers juga 

mencatat adanya kekerasan 
wartawan di masa tahun poli-
tik 2019, kurangnya kese-
jahteraan wartawan, dan masih 
banyak wartawan yang kurang 
menjunjung tinggi etika pers.

Survei Indeks Kemerdekaan 
Pers Tahun 2020 merupa-
kan gambaran dari kondisi 

kemerdekaan pers periode 
Januari 2019 sampai dengan 
Desember 2019. Survei peny-
usunan IKP 2020 dilaksanakan 
di 34 provinsi dengan 9 infor-
man ahli pada setiap provinsi.

Adapun 9 informan ahli 
tersebut terdiri dari 3 orang 
pengurus aktif organisasi war-
tawan, 2 orang dari pimpinan 
perusahaan pers, 2 orang dari 

unsur pemerintahan, dan 2 
orang dari unsur masyarakat.

Sehubungan dengan hal 
tersebut, Dewan Pers akan 
menyelenggarakan Semi-
nar Hasil Survei Indeks Ke-
merdekaan Pers Tahun 2020 
yang akan diselenggarakan 
secara telekonferensi, pada 
Jumat, 11 September 2020, 
pukul 13.00 WIB.(tmpo)

gan pengemudi kendaraan truk, 
pengemudi kendaraan Luxio 
menabrak bagian belakang 
kendaraan truk di lajur satu,” 
ucap Kepala Induk PJR Tol Cip-
ularang AKP Stanley Sosialisa.

Dalam kecelakaan ini, tiga 
orang tewas dan tiga orang 

penumpang lainnya mengalami 
luka berat dan ringan. Identi-
tas korban tewas yaitu Suhardi 
(32), warga Kecamatan Sidare-
ja, Kabupaten Cilacap yang 
merupakan sopir minibus, Suh-
li (37) warga Dusun Kaliwedi, 
Kecamatan Patimuan, Cilacap, 

dan Saliyah warga Citerep, Bo-
gor.

“Untuk korban satu orang 
meninggal di TKP, satu orang 
ketika proses evakuasi dan 
satu orang meninggal di rumah 
sakit,” kata Stanley.(dtk)

Bupati Nganjuk Gelar Prosesi Siraman 
Sedudo dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nganjuk, SMN - Setiap bu-
lan suro(Kalender Jawa),yang 
tepatnya tiap tanggal 15 sur-
o(bulan purnama)sekali dalam 
setahun pemerintah Kabupaten 
Nganjuk menggelar tradisi sir-
aman sedudo di air terjun sedudo 
kecamatan Sawahan Kabupaten 
Nganjuk.

Ritual Prosesi Siraman tahun 
ini terasa berbeda bila diband-
ingkan tahun-tahun sebelum-
nya,disebabkan adanya pandemi 
covid-19. Dengan protokol kese-

hatan yang ketat semua pengun-
jung yang hadir wajib memakai 
masker serta disediakan Hand 
Sanitizer dan tempat cuci tangan.
Seluruh yang hadir atau pengun-
jung wajib mematuhi protokol 
kesehatan yang ketat.

Acara dimulai dengan had-
ir(rawuh)nya Bupati Nganjuk 
beserta ibu serta rombongan 
FORKOMPIMDA di area air 
terjun sedudo.Kemudian dilan-
jutkan dengan Doa Pembu-
kaan,sambutan Bupati Nganjuk 

dan Kepala Dinas Pariwisata 
Propinsi Jawa Timur.Kemudian 
prosesi penyerahan tempat air(-
jun) oleh Bupati Nganjuk kepada 
gadis dan manggala yang di irin-
gi tarian Amek Tirto. Prosesi se-
lanjutnya adalah pengambilan air 
suci sedudo yang juga di iringi 
oleh pembawa sesaji,dilanjutkan 
tabur bunga oleh Bupati Ngan-
juk beserta FORKOMPIMDA. 
Prosesi terakhir, tempat air(-
jun) diserahkan kepada sesepuh 
Sedudo oleh Bupati Nganjuk.

Acara ditutup dengan Doa 
Penutup dan Potong Tumpeng. 
“Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya,tahun ini tidak ada 
prosesi berebut hasil bumi,be-
berapa prosesi juga kami ku-
rangi,mengingat dengan adanya 
pandemi covid-19 protokol kes-
ehatan harus di patuhi.

Tahun-tahun sebelumnya 
mulai dari atas sudah ada rit-
ual-ritual,namun kali ini tidak 
ada,kita persingkat.Meski begitu 
tidak mengurangi makna penting 

prosesi siraman sedudo ini”tan-
das Bupati Nganjuk, Novi Rah-
man Hidayat.

Bangsa yang besar adalah 
bangsa yang tidak nelupakan se-
jarahnya.Dengan tetap diseleng-
garakannya prosesi siraman 
sedudo(meski ditengah pandemi 
covid-19 dan protokol kesehatan 
yang ketat) ,ini untuk membuk-
tikan walaupun keadaan telah 
berubah namun budaya tidak 
akan hilang.Saya tidak ingin 
menghilangkan sejarah dan bu-
daya yaang diwariskan oleh para 
sesepuh”ungkap Mas Novi(sapa-
an akrab Bupati Nganjuk) lebih 
lanjut.

“Pengunjung kita batasi,ka-
lau tidak dibatasi bisa puluhan 
ribu yang hadir disini.Kita tetap 
ke depankan protokol kesehatan 
yang ketat dengan tidak menghi-
langkan atau mengurangi makna 
penting dari tradisi siraman sedu-
do ini”pungkas Bupati Ngan-
juk,Novi Rahman Hidayat.(Yan)

Bupati Nganjuk Foto bersama pejabat FORKOMPIMDA di 
acara siraman sedudo

Akhir 2020, Pembangunan 
Rumah PAN OKI 

Ditargetkan Sudah Rampung

OKI, SMN - Pembangunan 
Kantor DPD PAN Ogan Komering 
Ilir (OKI) dimulai, ditandai dengan 
peletakkan batu pertama oleh Ketua 
DPW PAN Sumsel H Iskandar, SE 
melalui Wakil Ketua DPW PAN Sum-
sel Supadmi Kohar didampingi Ketua 
DPD PAN OKI Rohmat Kurniawan, 
dan Kepala Badan Kesbangpol OKI 
Ari Mulawarman, di Jalan Lintas 
Timur (Jalintim), tepatnya samping 
Masjid Al Muslimin Kayuagung, 
Rabu (9/9/2020).

Wakil Ketua DPW PAN Sum-
sel Supadmi Kohar mengapresiasi 

langkah DPD PAN OKI yang ber-
niat membangun Rumah PAN OKI. 
Diketahui, pembelian tanah ini mer-
upakan hasil sumbangan dari 6 anggo-
ta DPRD OKI.

Saat ini, kata dia, kabupaten dan 
kota di Sumsel yang memiliki kantor 
sendiri antara lain Muba, Banyuasin, 
Empat Lawang dan OKI.

“Dengan adanya kantor PAN OKI, 
masyarakat dapat menyampaikan 
aspirasinya langsung dan nanti akan 
dituangkan dalam program. Yakinlah 
sekarang 6 kursi, kedepan kursi PAN 
di DPRD akan makin bertambah. Ya, 

ini akan menjadi amal jariyah, jadi 
berbanggalah 6 anggota DPRD OKI 
karena ini merupakan amal yang terus 
mengalir. Mudah-mudahan langkah 
ini dapat menginspirasi kabupaten dan 
kota lain untuk memiliki kantor sendi-
ri,” jelasnya.

Ketua DPD PAN OKI Rohmat 
Kurniawan menambahkan pihaknya 
berencana akan membangun Rumah 
PAN satu lantai seluas 10×15 meter.

Ditargetkan pembangunan Rumah 
PAN OKI ini dapat rampung akhir ta-
hun 2020 ini.

“Ya, saat ini sudah dilakukan 
groundbreaking. InshaAllah pemban-
gunan kantor DPD PAN OKI selesai 
akhir tahun 2020,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Badan 
Kesbangpol OKI Ari Mulawarman 
menambahkan dengan didirikannya 
Rumah PAN ini, mudah-mudahan 
Partai PAN makin bersinar dalam 
memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Lokasi Rumah PAN OKI cukup 
strategis. Dengan adanya Rumah PAN 
ini, masyarakat akan lebih mudah da-
lam menyampaikan aspirasinya secara 
langsung,” terangnya.

Pembangunan Rumah PAN OKI 
di atas lahan 24×30 meter tersebut juga 
dihadiri Sekretaris PAN OKI Alvian, 
Wakil Ketua DPRD OKI Hj Yusmin, 
Ketua Fraksi PAN OKI Taufan 
Rekayasa, Ketua Komisi IV DPRD 
OKI Budiman, Rahmat Hidayat, 
Aguscik, Reka dan Camat Kayuagung 
Iskandar serta tamu undangan lainnya.
(Ludfi)

Ini Tanggapan Kapus Cipari Terkait 
Temuan BPK TA 2018/2019

Kepala Puskesmas Cipari Kecamatan Cicurug Kabupaten Suk-
abumi. Dr. Teddy Mulyady. S

Sukabumi, SMN - Ber-
dasarkan Buku Ikhtisar 
Badan Pemeriksa Keuan-
gan (BPK) Perwakilan Jawa 
Barat No : 32A/LHP/XVIII.

BDG/05/2019 Tahun Anggaran 
(TA) 2018 dan 2019, hasil pe-
meriksaannya atas Pencatatan 
Buku Kas Umum ( BKU ) 
menunjukan bahwa adanya 

kekurangan kas Jaminan Kes-
ehatan Nasional (JKN) sebe-
sar Rp. 235. 996. 607. 00 di 
Puskesmas Cipari Kecamatan 
Cicurug Kabupaten Sukabumi.

Kepala Puskesmas Cipari 
Dr. Teddy Mulyady. membe-
narkan bahwa adanya temuan 
tersebut, namun dirinya tidak 
mengetahui secara detail den-
gan adanya temuan tersebut.

“Saya kurang hafal betul 
sampai terjadinya   permas-
alahan ini, saat itu bukan saya 
yang menjabat disini kalo ti-
dak salah Pak Ano terus ke 
Pak Ade”. Tegas Teddy saat 
di temui di kantornya Selasa 
(08/09/2010).

“kalo tidak salah benda-
haranya sudah di pindahkan 
ke puskesmas cicurug”. Tam-

bahnya.
Menurutnya, kejadian itu 

akan menjadi pelajaran bagi 
pihaknya khususnya di Pusk-
esmas Cipari ini.

“Kejadian ini menjadi pe-
lajaran untuk kami disini agar 
prngelolaan keuangan menjadi 
lebih tertib lagi.” Ungkapnya

Lebih jauh, Teddy ber-
pendapat bahwa peraturan 
yang seharusnya untuk ASN 
yang melakukan Korupsi itu 
beri hukuman’dimiskinkan’ 
seperti dinegara cina.

“Satu hal lagi, seharusnya 
yang ASN yang tidak kon-
stitusional atau melanggar 
norma-norma hukum itu di 
miskinkan, seperti di negara 
cina.” Tambah Teddy. (Roby)

SMPN 1 Cicurug Persiapkan 
KBM Tatap Muka

Sukabumi, SMN - 
Sebagai Sekolah Per-
contohan di Kabupaten 
Sukabumi, Sekolah Me-
nengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Cicurug sedang 
mempersiapkan Kegia-
tan Belajar Mengajar 
(KBM) tatap muka ses-
uai Surat Edaran Dinas 
Pendidikan Kabupaten 
Sukabumi dengan No : 
421/7386/sekret, yang 
disampaikan beberapa 
waktu lalu.

Dalam surat terse-
but pihak sekolah yang 
berada di zona kun-
ing dan hijau diijinkan 
KBM tatap muka den-

gan syarat persetujuan 
dari orang tua siswa, 
pihak sekolah pun di 
larang memaksa jika 
orang tua siswa tidak 
mengizinkan mengikuti 
KBM tersebut. Surat itu 
mengacu kepada Kepu-
tusan Bersama Menteri 
Pendidikan dan kebu-
dayaan, Menteri Agama, 
Menteri Kesehatan serta 
Menteri Dalam Negeri.

Oleh sebab itu SMP 
N 1 Cicurug melakukan 
komunikasi intens den-
gan para wali murid agar 
KBM tatap muka dapat 
berjalan. Salah satu staf 
yang mewakili Kepa-

Staf SMPN 1 Cicurug Bambang

la Sekolah SMP 1 Ci-
curug Bambang menga-
takan pihaknya sedang 
melakukan sosialisasi 
terlebih dahulu dengan 
para Wali atau orang tua 
murid. Nantinya, kata 
bambang, keputusan tat-
ap muka bergantung ke-
pada persetujuan Orang 
tua murid.

“Kami sosialisasikan 
dulu dengan para wali 
murid, siap atau tidak-
nya untuk KBM tatap 
muka, keputusan ada di 
wali murid, jika mereka 
setuju kami akan men-
gajukan kepada ketua 
Gugus Tugas Penan-
ganan Covid-19 Kabu-
paten Sukabumi”. Kata 
Bambang. Saat di temui 
diruangannya. Senin 
(07/09/2020).

“Nantinya, persetu-
jan itu akan di tentukan 
oleh dinas pendidikan 
hasil dari Verifikasi dari 
sekolah, baik dari sara-
na prasarana maupun 
kesiapan sekolahnya, 
dari situ kami baru bisa 
melakukan KBM tat-
ap muka”. Tambahnya.
(Roby)

Ipong Penuhi. . .
Sambungan dari hal. 1

beri dukungan kepada Cabup 
dan Cawabup Ipong-Bambang 
sepanjang jalan menuju KPUD 
Ponorogo.

Sekitar jam 14.00 wib Cab-
up dan Cawabup Ipong-Bam-
bang sampai di kantor KPUD 
Ponorogo bersama 6 partai 
pendukungya yaitu NAS-
DEM, PKB, GERINDRA,  
DEMOKRAT, GOLKAR dan 
PKS yang diteruskan pendaft-
aran dirinya sebagai Cabup dan 

Cawabub serta dilanjutkan ser-
ah terima  berkas pendaftaran.

Dalam Jumpa Pers Ipong 
- Bambang menyampaikan 
kepada awak media terkait ke-
berhasilanya mendapatkan 36 
kursi dari partai pendukungnya 
berkat kinerjanya selama lima 
terakhir, mampu melaksanakan 
semua Janji Politknya.

“Saya kok yakin karena po-
norogo dalam lima terkahir ini 
semua janji politik telah saya 

tunaikan  walaupun belum 
menyelesaikan seluruh permas-
alahan, karenanya slogan kami 
atau tagline kami adalah men-
jaga amanah dan tetap menja-
ga amanah dan menuntaskan 
yang  tertunda, artinya apa 
artinya amanah lima tahun ini 
alhamdulillah telah sudah saya 
tunaikan dan saya akan menun-
taskan yang tertunda ketika 
nanti saya menjadi bupati pada 
periode  kedua ini.Dan saya 

yakin partai partai yang jum-
lahnya 36 kursi ini mendukung, 
juga karena melihat dan men-
yaksikan itu,” Jelasnya.

Pada Kesempatan yang 
sama, ketika di tanya oleh 
awak media terkait kabar adan-
ya tambahan satu partai Ipong 
mengatakan bahwa hal terse-
but tidak ada atau tidak jadi 
dan mendukung pasangan lain. 
(kominfo/sy)
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Pelaku UMKM di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Surabaya, SMN - Pemprov 
Jatim terus melakukan berbagai 
upaya pemulihan ekonomi untuk 
meredam dampak akibat pan-
demi Covid-19. Salah satunya 
melalui program dana bergulir 
yang diberikan untuk penguatan 
modal usaha pengembangan us-
aha mikro, kecil, menengah, ko-
perasi dan usaha lainnya. 

Penyerahan Kredit Dana Ber-
gulir dalam rangka pemulihan 
ekonomi Jatim ini  secara resmi 
diserahkan oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa 
kepada perwakilan penerima di 
Gedung Negara Grahadi Suraba-
ya, Selasa (8/9). 

Turut hadir Wakil Gubernur 
Jatim Emil Elestianto Dardak, 
Kepala Perwakilan BI Jatim, 
Kepala OJK Regional IV Jatim, 
Bupati Lamongan, dan Bupati 
Probolinggo. Serta disaksikan 
secara virtual oleh Bupati/Wa-
likota se-Jatim.

Dana bergulir merupakan pro-

gram bantuan pembiayaan kredit 
lunak untuk meningkatkan dan 
memperluas akses pembiayaan 
kepada usaha produktif, ser-
ta menanggulangi kemiskinan, 
pengangguran dan mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 

Sasaran dana bergulir ini 
adalah para pelaku UMKM, 
pelaku IKM, Poktan/Gapoktan, 
koperasi, BUMDesa, serta Lem-
baga Keuangan Mikro (LKM) 
lainnya. Program Kredit  Dana 
Bergulir  yang diakselerasi oleh 
Bank Jatim dan BPR Jatim ini 
dapat dimanfaatkan untuk  ske-
ma Petik, Olah, Kemas, Jual 
pada sektor  pertanian, peri-
kanan, perkebunan dan dapat 
juga  dimanfaatkan  untuk skema 
tunda jual  dengan  pola Reken-
ing Koran perbankan.

Khofifah mengatakan, kebija-
kan-kebijakan pemerintah salah 
satunya dana bergulir ini dilaku-
kan agar pelaku usaha dapat 
menjalankan usahanya kembali, 

baik skala UMKM dan besar/
corporate akibat terdampak 
Covid-19.

Harapannya, skema dana ber-
gulir ini akan berdampak kom-
prehensif  terhadap kehidupan 
ekonomi masyarakat sehingga 
secara perlahan akan memberi-
kan daya dorong meningkatnya 
literasi dan inklusi keuangan se-
hingga pertumbuhan ekonomi  di 
Jatim menjadi lebih baik.  

“Harapan kami melalui pen-
yaluran dana bergulir ini per-
tumbuhan ekonomi Jatim bisa 
kembali take off setelah pada 
Triwulan II Tahun 2020 terkon-
traksi minus 5,9 persen. Kami 
harap di Bulan September ini 
akan ada proses yang lebih mak-
simal lagi untuk bisa terus ber-
lari kencang,” katanya.

Untuk memaksimalkan per-
tumbuhan ekonomi, menurutnya 
diperlukan sinergi dan kolabora-
si berbagai pihak. Termasuk kin-
erja profesionalisme Stakeholder 

terkait di Jawa Timur bersama 
dengan  Lembaga Perbankan. 

Tentunya, lanjut Khofifah, 
proses ini harus diikuti dengan 
protokol kesehatan yang ketat, 
baik oleh masyarakat maupun 
para pelaku usaha. Apalagi pan-
demi Covid-19 belum berakhir. 
Oleh karena itu diperlukan ke-
hati-hatian untuk bisa menjaga 
supaya ekonomi tetap tumbuh 
tapi kesehatan juga terjaga den-
gan baik.

“Seperti yang disampaikan 
Bapak Presiden Jokowi bahwa 
kunci agar ekonomi baik adalah 
kesehatan yang baik, pun kes-
ehatan yang baik akan menja-
dikan ekonomi kita baik. Itulah 
pentingnya rem dan gas dalam 
penanganan pandemi Covid-19,” 
terangnya.

Skema Kredit Dana Bergulir 
di Jatim ini meliputi Kredit mod-
al kerja sampai dengan Rp. 300 
juta (bunga 3%, 4% dan 6%), 
Kredit investasi sampai dengan 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Rp. 500 juta (bunga 6%), serta 
Kredit  Petik, olah,  Kemas,  jual 
sampai Rp.10 Milyar (bunga 
6%). Kemudian Kredit untuk 
IKM sampai dengan Rp. 50 Juta 
(bunga 4%), dan Kredit  dengan 
pola Rekening Koran (bunga 
6%).

Dengan modal dana Rp. 330 
miliar, Program Dana Bergulir 
di Jatim telah  memfasilitasi  
17.038  pelaku usaha di Jatim. 
Kemudian tenaga kerja yang 
terserap  mencapai ± 36.312 
orang yang berkolerasi dapat 
menurunkan angka kemiskinan 

di Jatim. 
Sejak pandemi Covid-19, 

Dana Bergulir yang telah disal-
urkan sejumlah  Rp. 12,83 miliar 
Rp.12,83 miliar kepada 55 Deb-
itur. Penyaluran ini berkontri-
busi dalam pemulihan ekonomi 
pelaku UMKM dari sisi per-
modalan.

Lepas Ekspor Kopi Robus-
ta 19,2 ton ke United Kingdom

Seusai menyerahkan dana 
bergulir kepada UMKM, Khofi-
fah didampingi Wagub Jatim 
Emil Dardak dan Kepala Per-
wakilan BI Jatim melepas ek-

spor kopi robusta sebanyak 19,2 
ton ke United Kingdom atau Ing-
gris di Halaman Gedung Negara 
Grahadi Surabaya.

Dengan adanya ekspor ini, 
Khofifah berharap bisa memba-
ngun market yang lebih luas lagi, 
sekaligus memberikan nilai tam-
bah untuk masyarakat Jatim.

“Mudah-mudah ekspor kita 
akan makin banyak, jejaring 
yang kita bangun marketnya ma-
kin luas. Dan tentu akan mem-
berikan nilai tambah yang makin 
besar bagi masyarakat Jatim,” 
pungkasnya.(*)

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim Launching dana bergulir kepada pelaku usaha mikro, 
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Gubernur Berikan Paparan Pada Evaluasi SAKIP Provinsi Jatim di Grahadi
Surabaya, SMN - Dalam 

mewujudkan Reformasi Birokra-
si dan mengoptimalkan Sistem 
Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintahan (SAKIP) Kemen-
terian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokra-
si (Kemenpan RB) melakukan 
evaluasi kepada setiap kepala 
daerah. 

Khusus bagi Jawa Timur, Sek-
retaris Deputi Bidang Reformasi 
Birokrasi, Akuntabilitas Apara-
tur dan Pengawasan Kemenpan 
RB sekaligus Ketua Tim Evalu-
ator Drs. Agus Uji Hantara ME 
memuji paparan Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa 
yang meletakkan isue strategis 
yang berkembang di masyarakat 
yang diramu menjadi sebuah ke-
bijakan yang solutif. 

“Ibu Gubernur sangat men-
guasai isue yang berkembang 
di masyarakat dan memberikan 
solusi lewat kebijakan kebijakan 
yang ada di Pemprov Jatim,” un-
gkapnya setelah mendengarkan 
paparan pada Evaluasi SAKIP 
dan Reformasi Birokrasi Pemer-
intah Provinsi Jawa Timur secara 
Virtual di Gedung Negara Gra-
hadi, Surabaya, Kamis (10/9). 

Selain menguasai isue dan 
memberikan solusi atas permas-
alahan yang terjadi di masyarakat, 
Agus juga memuji langkah Pem-
prov Jatim yang mewujudkan 
Kolaboratif Goverment yang tel-
ah diimplementasikan di semua 
unsur intansi dan lembaga bersa-
ma Pemprov Jatim. 

“Saya berharap, pemikiran 
dari ibu gubernur bisa diimple-
mentasikan oleh jajaran OPD. 
Ketika kita membahas isue strat-
egis dan berbicara impact atau 
dampak dari adanya sistem atau 
program tidak bisa hanya diwu-
judkan oleh satu dua OPD saja, 

melainkan harus melibatkan 
kolaborasi dari OPD lain agar 
impact bisa terwujud dengan ter-
ukur dan optimal,” ungkapnya. 

“Saya yakin predikat SAKIP 
A yang diperoleh Jatim sangat 
layak, semoga bisa dijadikan  in-
spirasi oleh provinsi lain,” puji 
Agus seusai mendengarkan pa-
paran Gubernur perempuan per-
tama di Jatim. 

Gubernur Khofifah menga-
takan, kolaborasi dan sinergi 
menjadi pasword kami untuk 
melangkah. Karena disadari da-
lam memajukan Jawa Timur 
membutuhkan peran serta semua 
pihak untuk bisa memberikan ke-
cepatan dan pemenuhan tuntutan 
secara dinamis. “Saya meng-
gunakan istilah equilibrium dy-
namic  atau mencari titik keseim-
bangan diantara  dinamika yang 
berkembang  untuk mewujudkan 
keseimbangan baru,” ungkapnya. 

Ia mengatakan, implementasi 
SAKIP dan percepatan reforma-
si birokrasi menjadi salah satu 
prioritas dalam membangun pe-
merintahan yang akuntabel dan 
terukur serta mempertangung-
jawabkan hasil atau manfaat 
kepada masyarakat atas penggu-
naan setiap anggaran. “SAKIP ini 
menjadi prioritas pembangunan 
utamanya dalam RPJMD, RKPD 
yang kemudian di breakdown di 
masing masing renstra OPD yang 
ada dengan membagi habis tugas 
yang ada,” jelasnya. 

Khofifah Laporkan Kenaikan 
Capaian IKU

Sejak tahun 2014 - 2019 Pem-
prov Jatim berhasil memperoleh 
predikat SAKIP A yang salah 
satu indikator keberhasilannya 
ditentukan oleh kenaikan capaian 
di 11 Indikator Kinerja Utama 
(IKU). 

Di sebelas IKU tersebut bisa 

dilihat adanya kenaikan atau 
capaian yang cukup menggem-
birakan. Dimulai dari pertum-
buhan ekonomi, indeks theil, 
indeks gini, prosentase penduduk 
miskin, indeks pembangunan 
gender, indeks pembangunan 
manusia, Presentasi Tingkat 
Pengangguran Terbuka, Indeks 
Reformasi Birokrasi, indeks ke-
salehan sosial, indeks kualitas 
lingkungan hidup dan indeks 
resiko bencana. 

“Allhamdulillah, pertumbu-
han ekonomi kita diatas rata rata 
nasional, indeks gini dibawah 
rata rata nasional, prosentase 
penduduk miskin capaiannya ter-
penuhi bahkan justru melampaui 
dari target yang telah ditetapkan 
dari target RPJMD 10.84 - 10.42 
dapat terealisasi 10.2 persen di 
tahun 2019,” urainya. 

Khusus TPT, Khofifah akan 
berkoordinasi lebih detail  den-
gan BPS  bahwa penyumbang 
pengangguran terbuka (TPT)  ter-
besar berasal dari SMK. Saat ini  
lulusan SMK tersebut  banyak 
yang menerima layanan peker-
jaan berbasis online dan tidak 
berada dalam sebuah perusahaan 
tertentu. Mereka bisa menerima 
order secara mandiri.

 “Jadi mereka yang berada di 
sektor sambungan listrik, atau 
perbengkelan mereka lebih sen-
ang mendapatkan order secara 
mandiri atau individu. Ini yang 
sedang kami koordinasikan den-
gan BPS bahwa mereka ini ses-
ungguhnya bukan menganggur 
melainkan sudah melakukan 
pekerjaan secara individual door 
to door. Saya yakin format kede-
pan akan semakin banyak online 
sistem seperti ini,” contohnya. 

Khofifah juga menyadari 
bahwa IPM di Jatim harus ter-

ung didorong peningkatannya. 
Salah satu langkah yang akan di 
dorong adalah peningkatan kuali-
tas pendidikan. Di Jatim terdapat 
8 ribu lebih  pondok pesantren. 
Sebagian diantaranya  melak-
sanakan proses pembelajaran 
dengan sistem salaf yakni  tidak 
mengikuti pembelajaran dengan 
kurikulum  secara klasikal seperti 
disekolah umum. 

Kondisi tersebut antara lain 
Pemprov Jatim berkordinasi dan 
kirim surat ke Kemendikbud agar 
pendidikan di Ponpes Salaf bisa 
mengikuti Kejar Paket A,B atau 
C dengan waktu tertentu untuk 
mendapatkan ijazah sesuai lev-
elnya. Itu yang menjadikan IPM 
kita berada diurutan yang belum 
signifikan. 

 “Allahmdulillah IPM di Ja-
tim mengalami kenaikan. Teta-
pi kami harus terus tingkatkan. 
Kami terus mendisukusikan ber-
sama BPS agar bisa merevisi ter-
hadap indikator indikator capaian 
yang ada khusus bagi pesantren 
salaf,” tegasnya. 

Ketua Tim Evaluator Agus Uji 
Hantara mengatakan, setiap ta-
hun setiap Pemerintah Daerah di-
minta untuk melaporkan perkem-
bangan reformasi birokrasi di 
wilayahnya masing masing serta 
akuntabilitas kinerja. “Setiap ta-
hun kami meminta untuk diukur 
setiap capaian kinerja sehingga 
dapat mengukur capaian RP-
JMN,” ungkapnya. 

Hari ini kita mendengarkan 
progres di Jatim untuk memapar-
kan akuntabilitas di level setiap 
OPD. Tentang perkembangan 
akuntabilitas dan implementasi 
reformasi birokrasi. Kami ingin 
mendengar capaian apa saja yang 
sudah di hasilkan pada tahun 
2020.(*)

Wagub Jatim Jadi Narasumber Ceramah 
Tematik PKN II di BPSDM Jatim

Surabaya, SMN - 7 September 
2020 Wakil Gubernur Jawa Timur 
Emil Elestianto Dardak berbagi tips 
pengambilan keputusan strategis di 
masa krisis, khususnya dalam meng-
hadapi Pandemi Covid-19. Sebab, 
ada sekitar 200an negara mengalami 
pandemi tersebut, yang berdampak 
bagi kesehatan maupun ekonomi.

“Saya mau mengajak semua un-
tuk berbagi cerita, tips. Apa yang 
mungkin disampaikan sudah di-
jalankan. Sehingga tips ini dibagikan 
agar bisa menjadi referensi untuk 
memperkaya khasanah bagi Peserta 
PKN II,” ujar Emil Dardak panggi-
lan akrab Wagub Jatim saat menjadi 
narasumber Ceramah Tematik Pelati-
han Kepemimpinan Nasional (PKN) 
II Angkatan II Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2020 di Badan 
Pengembangan Sumber Daya Ma-
nusia (BPSDM) Provinsi Jatim, Jalan 
Balongsari Tama Surabaya, Senin 
(7/9).

Menurutnya, kepemimpinan atau 
leadership di masa pandemi seperti 
saat ini ditutunt agar bisa mengambil 
berbagai keputusan yang strategis. 
Namun perlu diingat bahwa setiap 
keputusan yang diambil ada risikon-
ya.

Dijelaskan, ada perbedaan an-
tara pengambilan keputusan saat 
biasa dengan saat krisis. Saat krisis, 
waktu pengambilan keputusan lebih 
pendek, kondisi sedang tidak siap, 
dan masalahnya berat.

“Itulah ciri-ciri dari krisis. Setiap 
keputusan baik sedang krisis maupun 
tidak itu pasti ada konsekuensi, ada 
risikonya. Risiko gagal atau berha-
sil,” kata Mantan Bupati Trenggalek.

Dicontohkan, hal yang paling se-
derhana misalkan membuat keputu-
san saat membeli proyektor. Setelah 
diputuskan membeli, keesokan harin-
ya harga lebih murah dibanding saat 
membeli. 

“Kalau berharap turun harganya, 
kita tidak akan beli proyektor itu. Hal 
sesederhana itu saja ada risikonya. 
Sampai dengan adanya krisis pasti 
ada risikonya. Banyak sekali lang-
kah-langkah diambil yang risikonya 
besar,” jelasnya.

Karena itu, lanjutnya, tantangan-
nya akan membutuhkan pendekatan 
yang berbeda pada saat berada di 
tengah krisis. Begitu juga dengan 
situasi krisis Pandemi Covid-19. Da-
lam mengambil keputusan di situasi 
ini harus menggunakan pedoman il-
miah.

“Kalau kita terlalu berasumsi ter-
jadi chaos kepanikan. Tetapi kalau 
kita terlalu rileks juga membahaya-
kan karena trustnya akan lebih susah 
ketika kita terkesan rileks atau abai. 
Karena itu kita harus berpatokan 
pada pedoman ilmiah,” tegasnya. 

Ia juga mencontohkan, ada di-
alektika dalam pengambilan kepu-
tusan pada masa pandemi. Seperti 
yang disampaikan hasil survey Indo-
pol, sebanyak 43 persen masyarakat 
Jatim merasa Covid-19 ini sangata 
berbahaya dan harus ketat penanga-
nannya. Sementara 43 persen lain-
nya, masyarakat Jatim berpendapat 
bahwa Covid-19 jangan menghalangi 
kegiatan.

Agar Covid-19 tidak menyebar 
begitu pesat, jelasnya, Gubernur Ja-
tim mengambil keputusan pada 13 
Maret 2020 untuk meningkatkan 
kewaspadaan terhadap Covid-19. 
Apalagi saat itu sudah ada dua kasus 
Covid-19. 

Sementara pada tanggal 15 Ma-
ret 2020, Pemprov Jatim mengam-
bil keputusan selaras dengan arahan 
Presiden RI dan daerah lain untuk 
bekerja, belajar dan beribadah di ru-
mah. Yang menjadi prinsipnya adalah 
mengutamakan nyawa masyarakat.

“Banyak yang menanyakan kepu-
tusan tersebut diambil. Keputusan 

tersebut diambil karena kita tidak 
bisa mengkalkulasi seberapa yang 
kita hadapi. Seberapa menular, seber-
apa siap masyarakat kita. Semuanya 
tidak pasti,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikannya, 
keputusan ini juga mengambil pen-
galaman yang ditempuh negara-neg-
ara lain yang berhasil melandaikan 
kurva Covid-19. Untuk melandai-
kan kurva ini, keputusan berat harus 
diambil. Termasuk berdiskusi dengan 
para pemuka agama di Jatim.

“Agama adalah hal yang sangat 
sensitif bagi setiap individu. Sedang-
kan kita berhadapan dengan situasi 
yang sangat sulit apabila ditanya 
risiko yang dihadapi,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM 
Prov. Jatim Aries Agung Paewai 
mengatakan peserta PKN II diikuti 
sebanyak 60 orang baik diikuti se-
cara langsung maupun virtual. Di-
antaranya dari Kejaksaan Agung RI, 
Kemendes PDT dan Transmigrasi, 
Biro Pusat Statistik, Provinsi Jatim, 
Provinsi Kalimantan Barat, Kabupat-
en/Kota di Jatim.

Pada akhir Agustus 2020, lanjut-
nya, ada keputusan dari Lembaga 
Administrasi Negara (LAN) kepa-
da BPSDM seluruh Indonesia yang 
dapat menyelenggarakan kegiatan se-
cara langsung, maka boleh diadakan 
secara tatap muka dengan prosedur 
protokol kesehatan yang sangat ketat. 

Ke depan, dirinya ingin mengem-
bangkan inovasi dengan membuat 
laboratorium inovasi sesuai arahan 
Gubernur dan Wagub Jatim. Selain 
itu, juga akan dikembangkan labora-
torium kompetensi bagi ASN.

“Jadi nanti kami akan punya lab-
oratorium inovasi. Bagi OPD-OPD 
yang punya program, yang kebetulan 
belum bisa diolah informasinya, mer-
eka akan ditraining di sini. Mereka 
keluar harus punya inovasi,” pung-
kasnya.(*)


