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Tulungagung, SMN - Hu-
jan dengan intensitas berat 
yang mengguyur Dusun Jingol 
Desa Pagerwojo dan sekitarnya 
pada Rabu, 2/09/2020, malam 
menyebabkan tanah dibawah 
jalan aspal sepanjang 30me-
ter yang menghubungkan desa 
Kradinan Pagerwojo ke Desa 
Sidomulyo Pagerwojo terkikis 
ambles (longsor) dengan kedala-
man sekitar 8 m , dan longsorn-
ya jalan aspal ini menyisakan 
separo jalan.

Mendengar adanya jalan 
yang menghubungkan desa 
Kradinan kecamatan Pagerwojo 
dengan Desa Sidomulyo keca-
matan Pagerwojo longsor Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, M.M langsung melaku-
kan kunjungan lapangan pada 

Dewan Pers: Media 
Harus Menjadi Mesin 

Perubahan di Masyarakat 

Jakarta, SMN - Ketua 
Dewan Pers, Mohammad 
Nuh, mengatakan Pers ha-
rus mampu menciptakan 
atmosfer agar seluruh 
rakyak Indonesia bisa 
naik gerbong menuju sta-
siun kejayaan Indonesia 
2045.

“Affirmative Policies 
menjadi keniscayaan den-
gan kelompok bawah atau 
miskin menjadi priori-
tas utama, sebagaimana 
filosofi rantai dan mata 
rantai,” kata Mohammad 
dalam sebuah sebuah we-
binar, Jumat, 11 Septem-

ber 2020.
Mohammad menga-

takan pers harus menjadi 
penyubur tumbuhnya tiga 
modalitas utama untuk 
kejayaan Indonesia 2045. 
Ketiga modal tersebut, 
yaitu demographic divi-
dent, digital divident, dan 
nilai-nilai Keindonesiaan.

Populasi usia produktif 
akan menjadi bonus de-
mografi yang ditentukan 
oleh kualitas pendidikan, 
kesehatan dan pendapa-
tan perkapita. Anak muda 

Logo Dewan Pers

“Bupati langsung 

mengintruksikan 

kepada Kepala OPD 

terkait untuk melaku-

kan tindakan lebih 

lanjut”

Bersambung di Hal. 11

Bupati Tulungagung Sidak Jalan 
Longsor di Desa Kradinan Pagerwojo

Bersambung di Hal. 11

Pemkab Ponorogo Apresiasi Kunker Komisi V DPR RI

Ponorogo, SMN -Bertempat 
di Pendopo, Pemkab Ponorogo 
yang diwakili Bupati ponorogo 
H.Ipong Muchlissoni beserta ja-
jarannya mengapresiasi dan me-
nerima  kunjungan kerja DPRRI 
Komisi V yang selama ini telah 
memberikan program infrastruk-
tur pada hari Kamis 17 Septem-
ber 2020 .  

Tampak hadir dalam giat terse-
but ,Bupati Ponorogo H.Ipong 
Muchlissoni, Mitra kerja Komisi 
V DPR RI, Kementrian PUPR, 
Ditjen Bina Marga,  Ditjen SDA, 
Ditjen Penyediaan Perumah-

an, Ditjen Cipta Karya ( terkait 
RTH dan air minum)  dan Kepala 
BWIW, Kementerian Perhubun-
gan, Ditjen Hubdat, Kementerian 
Desa PDT dan Transmigrasi ( 
terkait Bumdes, pasar desa, jalan 
desa serta Program Padat karya 
tunai) ,BMKG, BASARNAS dan 
segenap undangan.

Adapun kunjungannya diawa-
li dari pasar legi ponorogo yang 
di lanjutkan ke Pendopo Ka-
bupaten ponorogo, Bendungan 
Waduk bendo dan berakhir  di 
Telaga Ngebel.

Dalam sambutannya Bupati 

ponorogo, Ipong menyampaikan 
pengajuan kepada Komisi V 
DPR RI berkaitan dengan peleb-
aran jalan yang menghubungkan 
ke pintu tol madiun. Pasalnya 
saat ini sudah sempit dan padat 
,begitu juga dengan  jalur yang 
menuju telaga ngebel sampai ini 
belum bisa di lewati bus pari-
wisata. Disamping itu Ipong 
juga berharap agar penyediaan 
pengadaan sumur dalam untuk 
wilayah ponorogo selatan yang 
sering di landa kekurangan air 
di musim kemarau “ Dengan ter-
cukupinya kebutuhan Infrastruk-

tur dan sumur dalam, pastinya 
pembangunan lancar dan sudah 
tidak ada lagi yang kekeringan,’ 
harap Bupati Ipong.  

Sementara itu hal senada juga 
disampaikan rombongan Komisi 
V DPR RI yang di wakili oleh 
Nurhayati , bahwa pihaknya 
menanggapi dan meluluskan 
pengajuan atas permintaan yang 
telah disampaikan Bupati Ipong  
terkait penambahan pembangu-
nan Infrastruktur  dan perbaikan 
transportasi. Giat berjalan aman 
tertib dan kondusif. (Kominfo/
adv/sy)

Terima Hibah Rp 39 M, Sosialisasi 
Pilkada di Media Massa Rp 250 Juta

Ngawi, SMN – KPU Nga-
wi mengalokasikan anggaran 
sekitar 3 persen dari total hibah 
APBD yang sebesar Rp 39 M, 
untuk kepentingan sosialisasi. 

Keseluruhan anggaran so-
sialisasi Pilkada sendiri menelan 
Rp 1,2 M. Angka tersebut, su-
dah termasuk sosialisasi melalui 
media massa yang dianggarkan 
berkisar Rp 250 juta. 

“Banyak kegiatan tak boleh 

terlaksana karena pandemi, an-
ggaran banyak berkurang. Ker-
jasama media massa Rp 250 juta 
itu juga sudah tinggi dibanding-
kan daerah lain,” ungkap Sudar-
sono, Komisioner KPU Ngawi, 
Divisi Sosialisasi dan Pendi-
dikan Pemilih. 

Sudarsono juga mengung-
kapkan, di masa pandemi, per-
temuan tatap muka dibatasi. 
Namun hal itu tak berarti KPU 

Contoh siaran bende keliling, yang diklaim KPU Ngawi, jadi 
sarana sosialisasi Pilkada yang efektif.

akan mengubah kiat sosialisasi, 
ataupun menambah alokasi ker-
jasama media massa. 

Alih-alih menghindari ker-
umunan, KPU lebih memilih 
mengerahkan PPS, diantaranya 
dengan siaran keliling menabuh 
bende. 

“Wujudnya ya woro-woro 
keliling naik mobil sambil 
menabuh bende. Itu kan tak ber-
esiko mengundang kerumunan 
dan efektif memberi pengertian 
pada masyarakat,” ungkap Su-
darsono, Kamis (17/09/2020). 

Menurut Sudarsono, KPU 
menerima masukan, tak semua 
wilayah Ngawi familiar dengan 
informasi media massa. 

“Ini bukan berdasar survey 
ya, tapi ada masukan dan kemu-
dian kami memetakan. Banyak 
tempat belum tersentuh media 
massa bahkan ada yang sulit 
sinyal. Kami akhirnya lebih 
memilih siaran bende keliling 
itu,” ujarnya. 

Bersambung di Hal. 11

Dikejar Gegara Curi 
Celdam, Pelaku Tancap Gas 
Hingga Mobilnya Terguling

Blora, SMN - Ketahuan 
mencuri celana dalam seharga 
Rp 39 ribu di mini market di ka-
wasan Kunduran, Blora, Jateng, 
seorang pria melarikan diri 
menggunakan mobilnya. Terla-
lu kencang mengemudi karena 
dikejar polisi, mobil pelaku ter-
guling di area persawahan.

Peristiwa tersebut terjadi 

pada Kamis (18/9) kemarin. Ha-
rianto (51) warga kota Semarang 
mengalami banyak kerugian dan 
dikejar dua petugas kepolisian 
Polsek Kunduran, Blora dan 
Polsek Panunggalan, Grobogan.

“Kita kejar dan berhasil 
ditangkap di wilayah hukum 
Polres Grobogan dengan ban-

Bersambung di Hal. 11

Mobil pelaku pencurian celana dalam di Blora terguling di area 
persawahan

Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo meninjau lokasi jalan yang longsor di Desa Kradinan Kecamatan Pagerwojo

Sejoli Pelaku Mutilasi Kuras ATM 
Korban Rp97 Juta, Sebagian 

Dipakai Buat Beli Emas

Jakarta, SMN - Sepasang 
kekasih DAF (26) pria dan dan 
LAS (27) wanita, pelaku pem-
bunuhan dan mutilasi terhadap 
RHW ditangkap. Pembunuhan 
itu mereka rencanakan un-
tuk menguras harga pria yang 
bekerja sebagai Human Re-
source & General Affair Man-
ager di salah satu perusahaan 
kontruksi.

Kapolda Metro Jaya, Irjen 
Nana Sudjana, menjelaskan 

motif dari kedua pelaku mem-
bunuh RHW, karena himpitan 
ekonomi. “Mungkin, karena ti-
dak ada uang mereka kemudian 
mencari korban untuk mendapa-
tkan hartanya. Jadi jumlah yang 
telah diambil pelaku sekitar 
Rp97 juta,” kata Nana saat kon-
ferensi pers, Kamis (17/9).

Kedua pelaku menguras 
uang yang ada di kartu ATM 

Bersambung di Hal. 11

Penemuan Mayat Mutilasi di Apartemen Kalibata City

Bupati Ipong bersama rombongan Komisi V DPR RI saat di Pringgitan

Bupati Ipong saat mendampingi Komisi V DPR RI

Bupati Ipong saat memberikan sambutan
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Tim Pemburu Pelanggar Prokes Diresmikan Tiga Pilar
Tulungagung, SMN - Upa-

ya bersama dalam rangka me-
nekan penyebaran Covid-19, 
Tiga Pilar Kabupaten Tulun-
gagung melaunching Tim 
Pemburu Pelanggar Protokol 
Kesehatan (Prokes) atau Tim 
Mobile Covid Hunter Ka-
bupaten Tulungagung yang 
dilaksanakan di Pendopo 
Kongas Arum Kusumaning 
Bongso, Rabu (16/9/2020) 
malam.

Acara launching tersebut 
dipimpin Tiga Pilar Kabu-
paten Tulungagung, Bupati 
Maryoto Birowo, Kapolres 
AKBP Eva Guna Pandia, 
Dandim 0807 Letkol Inf M.
Junaidi. Turut hadir jajaran 
Forkopimda lainnya dan tim 
mobil covid Hunter terdiri 
dari Polri TNI Satpol PP Di-
shub BPBD dan instansi ter-
kait.

Tim pemburu pelanggar 
Prokes diresmikan oleh Bu-
pati Tulungagung, peresmi-
annya juga ditandai dengan 

Forkopimda Tulungagung 
memakaikan baju rompi ke-
pada petugas.

Kapolres Tulungagung 
berharap dengan adanya tim 
pemburu pelanggar prokes, 
masyarakat semakin tertib 
dalam melaksanakan protokol 
kesehatan.

Sedangkan Dandim 0807 
Tulungagung juga berharap 
dengan apa yang sudah dit-
erapkan bisa mencapai hasil 
yang signifikan. “Sehingga 
secara bertahap covid-19 di 
wilayah kabupaten Tulunga-
gung ini akan dapat sangat 
berkurang,” ujar Dandim.

Sementara itu Bupati Tu-
lungagung menyampaikan 
bahwa upaya bersama untuk 
menanggulangi dan memutus 
penyebaran Covid-19 di Ka-
bupaten Tulungagung sudah 
dilakukan mulai dari penera-
pan prokes di segala kegiatan 
serta pemberlakuan prokes.

Bupati Tulungagung 
menghimbau agar sosialisa-

si protokol kesehatan kepada 
masyarakat terus dilakukan. 
Selain itu menurut Bupati, tim 
mobil Covid Hunter ini mer-
upakan salah satu instrument 
yang baik yang digunakan 
untuk memutus pernyebaran 
Covid-19.

“Dan sebagai upaya untuk 
menyambut di era new normal 
bisa beradaptasi dg kebiasaan 
baru dengan menggunakan 
masker,” sambung Bupati.

Dengan adanya tim pem-
buru pelanggar Prokes dihara-
pkan mampu meningkatkan 
kesadaran masyarakat untuk 
selalu menerapkan Prokes 
dan menekan penyebaran 
Covid-19 di Kabupaten Tu-
lungagung.

Selanjutnya, Bupati did-
ampingi Kapolres Tulunga-
gung , Dandim 0807 mem-
berangkatkan mobil Tim 
mobil covid Hunter untuk 
diterjunkan bertugas.(hms/
adv/ed)

Bupati Tulungagung saat memberi sambutan acara peluncuran Tim Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

Sinergikan Pameran UMKM dengan Event Strategis, Pemkab 
Trenggalek Raih Penghargaan Natamukti Award 2020

Trenggalek, SMN - Kabu-
paten Trenggalek meraih Na-
tamukti Award Tahun 2020. 
Natamukti Award dianugerah-
kan sebagai bentuk apresiasi 
kepada kabupaten/kota atas 
keberhasilan mendorong ke-
berlangsungan UMKM.

Menjadi salah satu dian-
tara kabupaten yang terpilih 
mendapatkan penghargaan Na-
tamukti Award, Trenggalek di-
anggap berhasil mensinergikan 
pameran UMKM dengan event 
strategis seperti lelang investa-
si serta event lain berskala na-
sional.

Penghargaan Natamukti 
Award diinisiasi oleh ICSB 
Indonesia bersama dengan 

Kementerian KUKM Repub-
lik Indonesia ditujukan untuk 
mengapresiasi daerah yang 
berhasil mendorong pening-
katan kualitas produk UMKM 
lokal, serta membangun eko-
sistem UMKM dengan baik.

Menerima penghargaan 
Natamukti secara virtual dari 
Smart Center, Bupati Treng-
galek Mochamad Nur Arifin 
menuturkan penghargaan ini 
semakin memberikan seman-
gat bagi jajarannya dilingk-
up Pemkab Trenggalek untuk 
terus mendorong kemajuan 
UMKM di Trenggalek, Kamis 
(17/9/2020).

“Ini menyemangati kita, dan 
memang pertumbuhan investa-

si khususnya di sektor UMKM 
ini meningkat cukup baik di 
Kabupaten Trenggalek di peri-
ode yang sama Bulan Agustus 
2019 dan 2020,” terang Bupati 
Nur Arifin.

“Ada sekitar 28 Milyar, 
ini cukup baik membuktikan 
bahwa UMKM kita survive 
meskipun di tengah pan-
demi. Jadi Natamukti ini ma-
kin menyemangati kita untuk 
bekerja lebih baik,” lanjutnya 
melengkapi.

Disisi lain, Bupati juga 
mengharapkan agar pelaku 
UMKM yang selama ini masih 
melayani pangsa pasar lokal 
untuk didukung dengan kemu-
dahan perijinan dan permoda-

lan.
Dengan upaya ini diharap-

kan pelaku UMKM bisa naik 
kelas dan semakin siap untuk 
berkompetisi guna merambah 
pasar yang lebih luas.

“Harapanya kan UMKM 
ada yang sektornya mereka 
hanya melayani lokal, sekitar, 
itu biasanya supportnya adalah 
bagaimana dipermudah periji-
nan, kemudian permodalan,” 
ungkap Bupati Nur Arifin.

“Tapi ada yang barang-ba-
rang yang butuh spesifikasi 
khusus, sertifikasi khusus yang 
kita inginnya dampingi mereka 
supaya bisa naik kelas,” pung-
kasnya.(Kominfo/adv/ed)

Kabupaten Trenggalek meraih Natamukti Award Tahun 2020

Kapolres Pasuruan 
Mengenakan Pakaian “Isyana”  

Dihari Jadi Kabupaten Pasuruan

Pasuruan, SMN - Kapolres 
Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Hi-
mawan, S.I.K, S.H, M.H. bersa-
ma Forkopimda Pasuruan, Meng-
gelar upacara peringatan hari jadi 
Kabupaten Pasuruan Ke 1091 Di 
Pendopo Nyawiji Ngesti Wen-
ganing Gusti, jalan alun - alun 
utara no. 7 Kota Pasuruan. Tahun 
ini Kabupaten Pasuruan men-
gusung tema “Keluarga Berdaya 
Lawan Covid-19”.

Upacara yang digelar pada 
jum’at pagi (18/9/2019), Dihad-
iri oleh berbagai pihak, Seperti 
Forkopimda, OPD hingga ormas. 
Seluruh undangan terlihat men-
genakan pakaian “Isyana” Pakain 

khas Kabupaten Pasuruan, dan 
serba putih untuk perempuan. 
Termasuk Kapolres Pasuruan 
yang juga mengenakan pakaian 
Khas dari Kabupaten tersebut.

Peringatan hari jadi Kabu-
paten Pasuruan ini, Mengangkat 
tema “Keluarga Berdaya Lawan 
Covid-19” Dalam rangka mewu-
judkan Kabupaten Pasuruan yang 
sejahtera, maslahat dan berdaya 
saing.

Bupati Pasuruan Berharap, 
agar seluruh komponen bersinergi 
untuk sama-sama untuk mence-
gah Covid-19 di wilayah Kabu-
paten Pasuruan.

“Lewat momentum upacara 

peringatan di hari jadi ini, “Saya 
ingin menyampaikan kepada 
seluruh masyarakat untuk fokus 
pada pembangunan berbasis kel-
uarga dalam melawan Covid-19,” 
Ujar Bupati Pasuruan saat mem-
berikan sambutan di tengah up-
acara tersebut.

Di momentum hari jadi Ka-
bupaten Pasuruan ke 1091 pada 
masa Pandemi Covid-19 ini, Bu-
pati Pasuruan meminta kepada 
masyarakat agar terus mematuhi 
protokol kesehatan Covid-19. 
Yakni dengan memakai masker, 
jaga jarak dan rajin cuci tangan. 
Karena dengan disiplin mener-
apkan protokol kesehatan itu-
lah, Dapat memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.

Bupati Pasuruan “Menga-
takan, sebagai warga Kota yang 
baik, Masyarakat harus menerap-
kan protokol kesehatan Covid-19. 
Hingga kini, Kabupaten Pasuruan 
masih masuk zona merah penyeb-
aran Virus Corona atau Covid-19. 
“Semoga dengan hari jadi Kabu-
paten Pasuruan ini masyarakat 
kita makin disiplin menerapkan 
protokol kesehatan, Sehingga kita 
bisa keluar dari Covid-19 menuju 
Kabupaten Pasuruan yang makin 
sehat,” Tutup Bupati Pasuruan. 
(Hms/Hdr)

Kapolres dan Forkompimda Pasuruan mengenakan pakaian 
“Isyana” di upacara hari jadi Kabupaten Pasuruan

Polres Pasuruan Memasifkan Operasi 
Yustisi Diwilayah Hukumnya

Pasuruan, SMN - Kamis 
(17/9/2020)  pukul 08.30 wib, 
bertempat di Mako Polres Pa-
suruan, dilasanakan kegiatan 
launching Kendaraan Dinas 
Team Covid  Hunter Polres 
Pasuruan, Dalam rangka  op-
erasi Yustisi inpres No 6 tahun 
2020. guna 

peningkatan disiplin dan 
penegakan hukum  Protokol 
kesehatan untuk pencegahan 
dan  pengendalian Covid-19 
diwilayah hukum  Polres Pa-
suruan.

Kegiatan dihadiri,
Bupati Pasuruan  H.M. 

Irsyad Yusuf, SE. MMA,
Dandim Pasuruan Letkol 

Arh. Burhan Fajar Arfian 
S.Sos,

Kapolres Pasuruan AKBP 
Rofiq Ripto Himawan, SIK, 
S.H. M.H,

Wakapolres Pasuruan 
Kompol M.Harris S.IK M.IK,

Kasat Pol PP Kabupaten 
Pasuruan Bhakti Jati Permana. 
S.Sos. M.Si,

PJU Polres Pasuruan,
Para Perwira Polres Pa-

suruan.
Pasukan Upacara terdiri 

dari,
Pleton I (1 SST Kodim 

0819 Pasuruan),
Pleton II (1 SSR BKO Ko-

prs Marinir TNI AL),

Pleton III (1 SSR Sabhara 
Polres Pasuruan), 

Pleton IV ( 1 SSR Satlantas 
Polres Pasuruan), 

Pleton V (2 SSR Gabungan 
Sat Intelkam, Reskrim, Sa-
treskoba Polres Pasuruan),

Pleton VI (2 SSR Satpol 
PP dan Dishub Kabupaten Pa-
suruan).

Kapolres Pasuruan 
AKBP Rofiq Ripto Hi-

mawan, SIK. S.H. M.H., 
dalam sambutannya Menga-
takan,

“Yang saya hormati Bupati, 
Dandim 0819 Pasuruan,  Para 
PJU serta Peserta Apel.

“Kita bersyukur atas nik-
mat yang diberikan oleh Al-
lah SWT, sehingga kita dapat 
melaksanakan kegiatan di 
pagi ini, dalam Rangka ke-
giatan  Launching kendaraan 
dinas Covid Hunter Polres Pa-
suruan.

Kendaraan ini akan dileng-
kapi dengan alat kelengka-
pan Protokol kesehatan, juga 
kendaraan ini akan digunakan 
oleh Aparat Gabungan  TNI, 
Polri dan Pol PP,” Ungkapnya.

Kapolres menambahkan, 
“Kita rencananya akan Me-
launching mobil  kendaraan 
dinas Covid Hunter di unit 
Polsek Jajaran, nanti petu-
gasnya dari TNI, Polri dan Pol 

PP untuk melakukan penega-
kan Operasi Yustisi Inpres No 
6 Th 2020 Guna  Peningkatan 
Disiplin dan Penegakkan Hu-
kum  Protokol Kesehatan un-
tuk Pencegahan dan  Pengen-
dalian Covid-19,” Terangnya.

Selanjutnya
Launching dan pemberang-

katan kendaraan dinas Covid 
Hunter 

Polres Pasuruan,
Kapolres Pasuruan menuju 

Randis Covid Hunter.
Pukul 08.45 wib Launching 

yang ditandai dengan dilaku-
kan pengecekan  kelengkapan 
kendaraan Oleh Kapolres dan 
Forkopimda Kabupaten Pa-
suruan, serta pemakaian Rom-
pi Penegak Hukum  Inpres No 
6 Th 2020 terdiri dari TNI, 
Polri dan Sat Pol PP Kabupat-
en Pasuruan.

Pukul 09.00 Wib Kapolres 
Pasuruan dan Forkopimda 
Kabupaten Pasuruan beser-
ta  para PJU Polres Pasuruan, 
memberangkatkan kendaraan 
Dinas Covid Hunter dengan 
sasaran Kecamatan Gempol, 
Kecamatan Pandaan, dan 
Kecamatan Sukorejo. Untuk 
melakukan kegiatan Operasi 
Yustisi Penegakan Disiplin 
Inpres No. No 6 Th 2020. 
(Haidir)

Bupati Pasuruan bersama Kapolres dan Dandim saat kegiatan 
di Polres Pasuruan
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BPBD Siapkan Dropping Air 
Bersih Atasi Kemarau Panjang

Kediri, SMN - Sejak dua 
bulan terakhir ini, Kabupaten 
Kediri mulai memasuki musim 
kemarau. Sejumlah kecamatan 
akan menghadapi ancaman kri-
sis air bersih maupun kebakaran 
lahan. Untuk itu Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) tengah menyiapkan 
rencana untuk dropping air ke-
pada warga di wilayah tersebut.

Menurut Saifudin Zuhri, 
Kepala Seksi Pencegahan dan 
Kesiapsiagaan BPBD Kabupat-
en Kediri, terdapat 5 kecamatan 
yang paling merasakan dampak 
dari kekeringan ini. Meskipun 
terancam kekurangan air bersih 

akibat musim kemarau atau fak-
tor alam, namun kategorinya 
masih dalam level standard atau 
sedang. 

“Lima kecamatan tersebut 
antara lain Kecamatan Semen, 
Kecamatan Puncu, Kecamatan 
Plosoklaten, Kecamatan Grogol 
dan Kecamatan Tarokan,” ucap 
Zuhri, (17/9/20). 

Sebagai upaya antisipasi ter-
jadinya kekeringan, Pemerintah 
Kabupaten Kediri akan mem-
bangun sejumlah sumur dengan 
kedalaman yang bervariatif. 
Selain itu bantuan dropping 
air bersih akan terus dilakukan 
ke sejumlah titik yang menjadi 

langganan kekurangan pasokan 
air bersih.

“Untuk tahun anggaran 
2020, pengajuan untuk program 
Penyediaan Air Minum Berbasis 
Masyarakat (Pamsimas ) telah 
disetujui dan semoga program 
ini bisa bermanfaat bagi mas-
yarakat untuk penyediaan air 
bersih,” tutur Zuhri.

Selain mendapat ancaman 
kekurangan air bersih, bebera-
pa wilayah di Kabupaten Kediri 
juga mengalami ancaman ke-
bakaran lahan. Saat ini priori-
tas utama dari tim adalah lahan 
yang berada di lereng Gunung 
Wilis, utamanya sebelah utara. 

Untuk itu tim BPBD saat ini su-
dah mulai terjun ke masyarakat 
untuk melakukan sosialiasi 
pencegahan bencana alam tak 
terduga agar jika terjadi bencana 
masyarakat dapat melakukan 
antisipasi lebih dini.

“Tim BPBD jauh-jauh hari 
selalu melakukan sosialisasi ke-
pada masyarakat, terutama yang 
masuk dalam peta kerawanan 
bencana. Dengan cara pendeka-
tan personal langkah ini dihara-
pkan efektif menyampaikan 
segala informasi agar dapat dit-
erapkan oleh masyarakat,”pung-
kasnya.(Kominfo/kan)

BPBD Siapkan Dropping Air Bersih Atasi Kemarau Panjang

Tunanetra Asal Papar Ciptakan 
Karya Seni Bernilai Jual Tinggi

Kediri, SMN - Keterbatasan 
bukan menjadi alasan untuk ti-
dak berkarya dan keluar dari 
ujian kesulitan yang diberikan 
Tuhan. Mungkin itulah kalimat 
yang tepat untuk disematkan 
kepada Totok Yulianto, seo-
rang tuna netra asal Desa Papar, 
Kecamatan Papar, Kabupaten 
Kediri. Pasalnya pria yang akr-
ab disapa Totok tersebut mam-
pu keluar dari kesulitan dengan 
membuat usaha pahatan meja 
dan kursi dari bambu yang dijal-
ani selama 10 tahun terakhir.

Sebelumnya, Totok pernah 
merasakan frustasi akibat sakit 
mata yang diderita sehingga 
mengakibatkan buta. Bahkan ia 
harus merasakan depresi selama 
2 tahun sejak tahun 2008 hingga 
2010. Selain mengalami kebuta-
an mata, saat itu dia mendapat 
ujian bertubu-tubi seperti ke-
hilangan anak pertama dan dit-
inggal pergi oleh sang istri. Dua 
tahun hidup dalam kekecewaan 
dan kesedihan, Totok Yulianto 
kemudian berani mengambil 
keputusan yang cukup berat 

untuk bangkit. Meski dalam ke-
terbatasan, ia ingin buah hatinya 
tetap bisa bahagia, serta menge-
nyam pendidikan. 

Bermodal uang Rp 2 juta 
dari pemberian temannya, pria 
bergelar Sarjana Ekonomi terse-
but memutuskan untuk mem-
beli sejumlah limbah kayu dan 
bambu serta peralatan memahat. 
Dengan berbekal kecintaann-
ya pada dunia seni, ia kemudi-
an mencoba menyulap limbah 
tersebut menjadi kursi dan pig-
ura.

“Memilih menggunakan 
bambu untuk dipahat dan di-
jadikan karya seni karena saat 
itu bambu barang yang mudah 
ditemui,” ungkap Totok.

Meski dalam proses produk-
si hanya mengandalkan indera 
peraba, namun keterampilan 
tangannya justru mampu mem-
buat ukiran yang indah pada 
meja dan kursi. Akhirnya ber-
kat kerja kerasnya tersebut, kini 
hasil karya Totok Yulianto telah 
terjual ke berbagai daerah di In-
donesia. 

Harganya juga bervariasi 
mulai dari Rp. 1 juta hingga Rp. 
5 juta, tergantung jenis dan ting-
kat kerumitan. Dan berkat hasil 
kerja keras dan ketekunannya 
itu, Totok mampu menyekolah-
kan anaknya hingga jenjang per-
guruan tinggi.

Selain mendatangkan keun-
tungan pribadi, berkat usahanya 
itu Totok juga mampu member-
dayakan 2 orang tetangganya. 
Dirinya bersyukur, meski tidak 
dapat melihat indahnya dunia, 
namun ia masih bisa membantu 
sesama.

“Karya yang dibuat ini tetap 
membutuhkan orang lain teru-
tama untuk tahapan finishing 
seperti mengecat, namun yang 
pekerjaan kasar seperti mahat 
dll, itu semua saya sendiri,” tu-
turnya.

Menurut Totok, untuk 1 set 
kursi bambu mampu ia kerjakan 
3 minggu hingga 1 bulan. Se-
lain menghasilkan kursi bambu, 
Totok juga bisa membuat pigo-
ra, tempat sampah dan pahatan 
meja kayu. (Kominfo/kan)

Tunanetra Asal Papar Ciptakan Karya Seni Bernilai Jual Tinggi

Atasi Penurunan Harga, ASN Kabupaten 
Kediri Siap Bantu Serap Cabai Petani

Kediri, SMN - Di tengah 
perkembangan harga cabai yang 
terus menurun di masa pandemi 
Covid-19, Pemerintah Kabupat-
en Kediri tidak tinggal diam. 
Dinas Perdagangan melakukan 
berbagai langkah untuk ‘men-
gerek’ kembali harga cabai agar 
menguntungkan petani, dengan 
cara mendorong daya penyera-
pan.

“Kemarin dari Dipertabun 
mengupayakan teman-teman 
ASN untuk beli. Hanya saja 
serapannya tidak banyak kare-
na dari lingkungan ASN. Tetapi 
minimal ada serapan. Kita juga 
coba diskusi agar terkoordinir, 
biar cabainya dikeringkan. Be-
rupaya mencari pasar kering 

karena permintaan banyak, 
namun dari segi kualitas per-
lu pendampingan,” kata Tutik 
Purwaningsih, Plt. Kepala Dinas 
Perdagangan Kabupaten Kediri.

Sejak bulan Agustus 2020 
kemarin, harga komoditas 
cabai di Kabupaten Kediri ter-
us menurun. Saat ini, harga di 
tingkat petani hanya Rp 8 - 9 
ribu per kilogramnya. Stok cabai 
yang berlimbah ditambah adan-
ya pasokan dari berbagai daerah 
menjadi faktor utama penurunan 
harga cabai.

Pada Hari Raya Idul Adha 
kemarin harga cabai masih berk-
isar Rp 18-20 ribu per kilogram. 
Tetapi setelahnya terus mengala-
mi penurunan. Kondisi itu diper-

parah dengan adanya wabah co-
rona. Permintaan ikut menurun, 
sementara produktifitas cabai 
banyak.

Pandemi Covid-19 me-
mang memukul berbagai sektor 
ekonomi. Banyak tempat usaha 
makanan yang membutuhkan 
cabai terpaksa tutup. Bahkan, 
perusahaan-perusahaan besar 
pengolahan ikut terganggu pro-
duksinya. Sementara Kabupaten 
Kediri yang menjadi penyuplai 
cabai nasional tentu menjadi 
sulit mengeluarkan cabai hasil 
produksi.

Diakui oleh Tutik, permint-
aan cabai di masa pandemi ini 
memang merosot tajam hingga 
50-60 persen. Daerah-daerah 

ASN Kabupaten Kediri siap bantu serap cabai petani

yang menjadi langganan pengi-
riman, seperti Surabaya, Jakarta 
dan Banyuwangi mengurangi 
permintaan. Akibatnya, di Ka-
bupaten Kediri mengalami over 
produksi.

Tutik optimis, persoalan har-
ga cabai di Kabupaten Kediri 
bakal segera memperoleh solu-
si. Mengingat, Dinas Perdagan-
gan kini tengah mengupayakan 
beroperasinya tempat penyim-
panan cabai atau colstorit un-
tuk menampung hasil produksi 
cabai. Ada dua unit kulkas peny-
impanan dengan kapasitas 8-10 
ton yang siap untuk segera diop-
erasikan di Toko Pertanian Indo-
nesia Center (TPIC) Pare.

“Kita sudah mengupayakan 
untuk penyimpanan, ada dua 
colstorit dengan kapasitas 8-10 
ton. Kita masih kendala menaik-
kan daya, masih antri di PLN. 
Kita naikkan menjadi 15.000 
KW. Bulan depan kita upayakan 
sudah bisa,” tegas Tutik.

Sementara itu data Asosiasi 
Petani Cabai Indonesia Kabupat-
en Kediri Provinsi Jawa Timur 
menyebutkan, daftar harga cabai 
di tingkat distributor hari ini :

1. Cabai merah besar varietas 
Gada mk Rp 17.000, Imola Rp 
15.500

2. Cabai merah keriting Rp 
10.000

3. Cabai rawit merah/kecil 
varietas : camelia Rp 8.500, Ori 
212 Rp 10.000, Manu/prentul 
Rp 8.500 dan Tidar Rp 8.500. (*)

Ketua Bhayangkari Cabang Pasuruan 
Bagikan Sembako Kepada Warga

Pasuruan, SMN - Dalam 
rangka memperingati Hari 
Kesatuan Gerak Bhayangkari 
(HKGB) Ke-68 tahun 2020, 
Ketua Bhayangkari cabang 
Pasuruan Ny. Sari Rofiq Rip-
to Himawan, melalui Polwan 
Polres Pasuruan, Melaksanakan 
kegiatan bakti sosial (Baksos) 
Mengunjungi warga masyarakat 
di beberapa Desa, di wilayah 
Kabupaten Pasuruan, Kamis 
(17/9/2020).

Ketua Bhayangkari cabang 
Pasuruan Ny. Sari Rofiq Ripto 
Himawan, “Mengatakan bah-
wa, kegiatan Bakti Sosial dalam 

rangka HKGB Ke-68 dan ini 
merupakan wujud kepedulian 
ibu-ibu Bhayangkari dengan 
melaksanakan kegiatan pem-
bagian Sembako kepada warga 
masyarakat yang membutuhkan.

“Ini merupakan kepedulian 
kami kepada masyarakat dalam 
menghadapi Pandemi Covid-19. 
“Kami berharap, apa yang 
Bhayangkari berikan, dapat ber-
manfaat dan bisa meringankan 
beban hidup Masyarakat, khu-
susnya warga Pasuruan,” Ucap 
Ketua Bhayangkari Cabang Pa-
suruan.

Dalam kegiatan baksos terse-

Ketua Bhayangkari cabang Pasuruan, Ny. Sari Rofiq Ripto Himawan 
saat memberikan sembako ke Polwan untuk di bagikan ke warga

but, Polwan Polres Pasauruan 
Dipimpin IPTU Marthi, S.H, 
dengan beberapa anggota Pol-
wan. Mereka membagikan paket 
sembako kepada masyarakat.

Sementara Itu, Ibu Siti salah 
satu masyarakat yang menerima 

Baksos, Mengucapkan rasa teri-
ma kasih kepada Ibu Bhayang-
kari dan Ibu Polwan yang telah 
memberikan bantuan kepada 
masyarakat Sampung.

“Kami mengucapkan terima 
kasih dan puji syukur atas bantu-

an dari istri Polri. Kami merasa 
bangga dengan kedatangan Ibu 
Bhayangkari yang Di wakili Ibu 
Polwan Polres Pasuruan kepada 
Kami. Kami juga mendoakan 
semoga wilayah Pasuruan tetap 
aman,” Ujar Ibu Siti. (Hms/Hdr)

Tim Gabungan Pemburu 
Pelanggar Protokol Kesehatan 
di Launching Bupati Nganjuk

Nganjuk, SMN - Bupati 
Nganjuk,Novi Rahman Hi-
dayat memimpin langsung giat 
apel dibentuknya sekaligus 
melaunching Tim Pemburu 
Pelanggar Protokol Kesehatan 
(Pro Kes) di halaman Mapolres 
Nganjuk,rabu(16/09/2020).

Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk terus berupaya menga-
jak masyarakat untuk benar-be-
nar melaksanakan dan disiplin 
dalam menerapkan Protokol 
Kesehatan di masa Pandemi 
covid-19 saat ini.

Apel di halaman Mapolres 
Nganjuk ini di hadiri dan dii-
kuti Bupati Nganjuk beserta 

FORKOMPIMDA Kabupaten 
Nganjuk.

Hadir Kapolres Nganjuk 
beserta jajaran,Dandim 0810 
beseta jajaran,Sekretaris Daer-
ah Kabupaten Nganjuk,Satpol 
PP,DISHUB,Linmas beserta un-
sur lainnya.

“Dengan di launchingnya 
Tim Pemburu Pelanggar Pro-
tokol Kesehatan covid-19 ini,se-
moga kesadaran masyarakat 
dalam mematuhi Protokol 
Kesehatan bisa meningkat.
Semua ini demi kebaikan kita 
bersama”,tandas Bupati Ngan-
juk,Novi Rahman Hidayat.

“Pertambahan jumlah pasien 

Bupati dan Kapolres Nganjuk saat giat apel launching Tim 
Gabungan Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan

yang terkonfirmasi covid-19 se-
tiap harinya terjadi karena mas-
yarakat kurang disiplin dalam 
meng implementasikan praktek 
Protokol Kesehatan.Tim ini 
beroperasi di jam-jam tertentu 
dan akan terus berkeliling.Sank-
si yang akan diberikan kepada 
pelanggar bervariasi,mulai dari 
sanksi paling ringan yaitu beru-
pa peringatan,surat pernyataan 
dan selanjutnya akan diterapkan 
sanksi pencabutan KTP sebelum 
mengarah untuk sanksi denda.
Bagi pelaku usaha yang tidak 
menerapkan Protokol Kesehatan 
bisa dikenakan sanksi terberat 
berupa pembekuan usaha,pen-
cabutan izin atau  penutupan 
tempat usaha”,pungkas Bupati 
Nganjuk,Novi Rahaman Hi-
dayat dalam sambutannya.

Sementara,Kapolres Ngan-
juk  AKBP Handono Subiakto 
memberi warning(peringatan) 
kepada seluruh masyarakat un-
tuk selalu mematuhi Protokol 
Kesehatan.

“Mulai hari ini jangan pernah 
lupa memakai masker,Tim Pem-
buru Pelanggar Protokol Kese-
hatan mulai bergerak dan berak-
si di Kabupaten Nganjuk”,Tegas 
Kapolres Nganjuk,AKBP Han-
dono Subiakto dengan singkat 
dan tegas.(Yan)
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Gubernur Jawa Timur Kunjungi Desa UMKM di Blitar

Blitar, SMN - Guber-
nur Jawa Timur, Khofi-
fah Indar Parawansa me-
ngunjungi Desa UMKM 
di Desa Rejowinangun, 
Kecamatan Kademan-
gan, Kabupaten Blitar, 
Sabtu (12/9). Dalam 
kunjungannya Guber-
nur Jawa Timur juga di 
damping oleh Sekretaris 
Daerah Provinsi Jatim, 
Heru Tjahjono dan Bu-
pati Blitar Rijanto, 

Gubernur Khofifah 
menyampaikan bah-
wa kunjungan ke Desa 
UMKM ini potensinya 
sangat luar biasa dan mar-
ketnya sangat luar biasa , 
meskipun saat ini masih 
pandemi covid-19 dan 
sangat berdampak pada 
para pelaku UMKM, 
terutama daya beli mas-
yarakat, akan tetapi ini 
bukan pelemahan tetapi 
masyarakat lebih cend-
erung untuk menyimpan, 
dan sekarang bagaima-
na caranya untuk meng-
gerakan industri kreatif 
dan UMKM, akan teta-
pi masyarakat juga ikut 
tergerak untuk membeli, 
sehingga marketnya bisa 

tumbuh.
Lebih lanjut Khofifah 

menyampaikan bahwa 
sekarang ini UMKM di 
Jawa Timur kontribusin-
ya 54% terhadap PDRB, 
oleh karena itu harus kita 
dorong bagaimana daya 
beli masyarakat bisa ber-
seiring dengan upaya un-
tuk menumbuhkan pro-
duktifitas UMKM.

Sementara itu Bupati 
Blitar Drs Rijanto men-
yampaikan bahwa pi-
haknya juga sangat men-
dukung upaya pelaku 
UMKM untuk membantu 
menggerakkan ekonomi 
dan ini harus dipertah-
ankan, meski hingga 
saat ini masa pandemi 
Covid-19, dan Pemer-
intah Kabupaten Blitar 
juga akan terus men-
dampingi serta memban-
tu para pelaku UMKM 
untuk memasarkan pro-
duk-produknya sehingga 
akan terjalin komunikasi 
yang baik untuk bersa-
ma-sama berjuang di ten-
gah pandemi Covid-19 
yang saat ini masih be-
lum kunjung berakhir.
(mam/adv/kmf) Gubernur Jawa Timur Khofifah di dampingi Bupati Blitar Rijanto

Pemkot Blitar Gelar Upacara Hari Olahraga Nasional Ke-37
Blitar, SMN - Pemer-

intah Kota Blitar meng-
gelar Upacara Hari Olah-
raga Nasional (Haornas) 
Ke-37 Tahun 2020 yang 
diselenggarakan di GOR 
Soekarno Hatta Kota 
Blitar, Selasa (15/09). 
Dengan mengambil tema 
Sport Science, Sport 
Tourism dan Sport Indus-
try, kegiatan upacara ini 
juga dihadiri oleh jajaran 
Forkopimda Kota Blitar, 
Setda Kota Blitar, kepa-
la OPD, serta para tamu 
undangan dan para peser-
ta upacara dari berbagai 
cabang olahraga.

Walikota Blitar Drs. H. 
Santoso, M.Pd menyam-
paikan bahwa kegiatan  
upacara Haornas ke-37 ini 
diselenggarakan dalam 
bentuk yang sederhana 
dan mengikuti protokol 
kesehatan, tetapi tidak 
mengurangi kekhidmatan 
dalam pelaksanaan Haor-

nas ke-37 ini, dengan 
harapan jangan sampai 
kegiatan memperingati 
Haornas nanti ada trac-
ing-tracing baru.

Santoso juga menjelas-
kan bahwa,  sudah saatnya 
kita menggunakan Sport 
Science, Sport Tourism 
dan Sport Industry, art-
inya bagaimana dimasa 
pandemi Covid-19 ini 
perkembangan dari ilmu 
pengetahuan dan teknolo-
gi bisa digunakan untuk 
memacu para atlet-atlet 
untuk lebih berprestasi 
lagi, tidak hanya itu saja 
tetapi bagaimana kita bisa 
membangkitkan indus-
tri dalam negeri disaat 
pandemi Covid-19, seh-
ingga disarankan untuk 
memenuhi segala sarana 
dan prasarana para atlet 
untuk menggunakan pro-
duk-produk dalam negeri 
sekaligus untuk memban-
gkitkan ekonomi disaat 

pandemi.”ujarnya.
Lebih lanjut disam-

paikan oleh Walikota 
blitar Santoso bahwa 
dengan kegiatan Upaca-
ra Haornas ini  semangat 
yang bisa diambil adalah 
bagaimana kita menjaga 
kebugaran tubuh, karena 
disaat pandemi ini, kita 
dituntut untuk menjaga 
daya tahan tubuh, sehing-
ga tidak diserang penyakit 
termasuk covid-19, dan 
Pemerintah Kota Blitar 
akan terus berupaya untuk 
terus menerus melakukan 
pembinaan secara rutin 
melalui KONI yang terdi-
ri 25 cabor ini untuk se-
lalu memacu melakukan 
pembinaan kepada para 
atlet-atletnya yang ada di 
Kota Blitar, agar prestasi 
yang diraih para atlet ter-
us mengalami peningka-
tan,” jelasnya.(mam/adv/
hms)

Upacara Haornas Ke-37 di GOR Soekarno Hatta Kota Blitar

Pemerintah Desa Sumberjo Berikan 
Santunan Anak Yatim Piatu, Sebagai 

Bentuk Kepedulian Kepada Warganya

Blitar, SMN - Kegia-
tan santunan anak yatim 
piatu yang di adakan di 
Desa Sumberjo, Keca-
matan Sanankulon, Ka-
bupaten Blitar merupa-
kan kegiatan rutin yang 
diadakan setiap tahun 
sekaligus dalam rangka 
peringatan 1 Muharram 
atau tahun baru islam, 

yang mana untuk  kegia-
tan santunan anak yatim 
piatu ini merupakan wu-
jud kepedulian Pemerin-
tah Desa Sumberjo ke-
pada warganya terutama 
anak Yatim piatu.

Eko Suharianto selaku 
Kaur Perencanaan Desa 
Sumberjo menyampaikan 
bahwa untuk anggaran 

Pemberian santunan oleh Kepala Desa Sumberjo dan 
Perangkat

yang diberikan kepada 
anak-anak yatim piatu ini 
bersumber dari Pendapa-
tan Asli Desa (PAD) dan 
donatur-donatur dari war-
ga sekitar serta dari ja-
maah-jamaah lingkungan 
yang ada di Desa Sum-
berjo.

Lebih lanjut Eko men-
yampaikan bahwa untuk 
kegiatan santunan anak 
yatim piatu kali ini di 
laksanakan secara se-
derhana, mengingat saat 
ini masih dalam situasi 
pandemi covid-19, jadi 
yang kita undang hany-
alah anak yatim piatu, 
pengurus PKK, Lembaga 
Desa, juga di hadiri oleh 
perangkat Desa Sumber-
jo.

Di tahun ini mas-
ing-masing anak mener-
ima santunan dari Pe-

merintah Desa Sumberjo 
sebesar Rp.500.000 dan 
bingkisan dari pengurus 
PKK, serta untuk tahun 
ini penerima santunan se-
banyak 52 Anak yatim pi-
atu dengan maksimal usia 
11 tahun.

Eko berharap dengan 
adanya kegiatan san-
tunan anak yatim piatu 
ini bisa memberi sedik-
it kebahagiaan terutama 
kepada anak yatim piatu, 
yang mana sebagian dari 
mereka juga ada kondisi 
keluarganya yang tidak 
mampu, disini kita ingin 
berbagi dan menyisihkan 
sebagian rezeki untuk 
membentuk kepedulian 
seluruh warga masyarakat 
Desa Sumberjo kepada 
saudar-saudaranya yang 
kurang beruntung.(mam)

Rapat Paripurna DPRD Kota Blitar 
Tentang Penyampaian Pendapat 
Walikota Terhadap 2 Raperda

Blitar, SMN - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kota Blitar menggelar rapat par-
ipurna dengan agenda penyam-
paian pendapat Wali Kota Blitar 
terhadap dua rancangan pera-
turan daerah (Raperda), Jumat 
(18/9). Kedua Raperda tersebut, 
yakni usul inisiatif DPRD Kota 

Blitar, dan tanggapan atau jawa-
ban fraksi-fraksi DPRD terha-
dap pendapat Wali Kota Blitar.

Rapat paripurna tersebut juga 
di hadiri oleh Wali Kota Blitar, 
Wakil Ketua DPRD, Forkomin-
da, OPD Pemkot Blitar, serta 
para undangan. Rapat paripurna 
dipimpin langsung oleh Wakil 

Suasana rapat paripurna DPRD Kota Blitar

Ketua I DPRD Yasin Hermanto 
dan didampingi Wakil Ketua II 
Agus Zunaidi.

Agus Zunaidi menyam-
paikan bahwa intinya DPRD 
mengajukan perda inisiatif dan 
yang kita cermati dari waliko-
ta secara keseluruhan tidak ada 
tanggapan yang artinya semua 
sudah sepakat, serta tanggapan 
dari Walikota secara keseluru-
han juga tidak ada yang di tolak.

Lebih lanjut di jelaskan 
juga oleh Agus Zunaidi bahwa 
setelah ini tahapan selanjutnya 
adalah penetapan karena sudah 
tidak ada lagi yang di bahas, pi-
haknya juga menjelaskan bahwa 
intinya ini adalah untuk kepent-
ingan masyarakat, yang mana 
untuk jaminan sosial dan ban-
tuan, supaya masyarakat Kota 
Blitar supaya aman dari bahaya 
kebakaran juga tidak akan kha-
watir untuk jaminan hari tua 
nantinya.(mam)
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Rakor secara Vicon Bappeda Kabupaten Madiun dengan Bappeda 

Provinsi Jatim tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Madiun
Madiun, SMN – Pemerintah Madiun 

melalui BAPPEDA Kabupaten Madiun men-
gadakan Rakor dengan BAPPEDA Provinsi 
Jawa Timur secara VICON di ruang rapat 
utama. BAPPEDA Kabupaten Madiun yang 
diikuti Dinas (OPD) terkait dan Camat serta 
kelurahan se-Kabupaten Madiun selama dua 
hari yaitu hari Rabu dan Kamis tanggal 16-17 
September 2020.

Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun 
Kurnia Aminulloh dalam Rapat Koordinasi 
dengan BAPPEDA Provinsi Jawa Timur yang 
diwakili oleh Kepala Bidang Sosial Budaya 

Pembangunan Manusia dan Masyarakat Ali 
Chakim,SE.MSi. membahas tentang sosialisa-
si Permendagri No. 53 Tahun 2020 tentang tata 
cara dan penyelarasan kerja serta pembinaan 
kelembagaan dan sumber daya TIM koordi-
nasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan 
TIM koordinasi penanggulangan kemiskinan 
provinsi Kab/Kota perangkat daerah dalam 
penanggulangan kemiskinan di Kabupaten 
Madiun.

Dalam acara Rakor Vicon BAPPEDA 
Provinsi Jatim dengan BAPPEDA Kabupaten 
Madiun bersama narasumber dari BAPPEDA 

Kabid Sosbud dan Pemberdayaan masyarakat BAPPEDA 
Kabupaten Madiun Ali Chakim pada saat Rakor secara Vicon 

dengan BAPPEDA Provinsi Jatim di ruang rapat utama BAPPE-
DA Kabupaten Madiun bersama Dinas OPD terkait.

Jatim yaitu Yusuf Ardyasana Kabid Kese-
jahteraan rakyat BAPPEDA Provinsi Jatim 
dan Ardhi Erzawan,S.Kom.M.Sos. fungsional 
perencana bidang pemerintahan dan pemban-
gunan manusia BAPPEDA Provinsi Jatim.

Materi Rakor Vicon ini membahas ten-
tang : (a) menumbuh kembangkan Koperasi 
utamanya pada wilayah-wilayah pedesaan, 
pemberdayaan dan pengembangan ekonomi 
kerakyatan berbasis kemampuan local, 
berkembangnya koperasi pada banyak wilayah 
akan mendukung kelancaran arus distribu-
si barang dan jasa serta akan meningkat-
kan jumlah uang yang beredar dan berputar 
yang akan mendorong tingkat pertumbuhan 
ekonomi (b) Pengembangan sektor koperasi 
dan UKM melalui perkuatan modal koperasi, 
volume usaha koperasi, peningkatan jumlah 
koperasi utamanyasebagai koperasi sehat dan 
peningkatan jumlah anggota koperasi. (c) 
Pelatihan-pelatihan keterampilan sebagai pem-
berdayaan masyarakat utamanya masyarakat 
pedesaan yang akan dikembangkan sesuai 
potensi masing-masing wilayah/kecamatan. 
(d) Pengembangan Industri dan perdagangan 
melalui pengembangan kluster industry kecil. 
(e) Visifikasi dan validasi data kemiskinan.

Adapun program yang mendukung pen-
anggulangan kemiskinan di Kabupaten Ma-
diun antara lain : (1) Sumber dana APBN 

diperuntukan untuk PAMSIMAS, PPIP, PKH, 
JKN, Raskin/Rastra dan bantuan khusus 
siswa miskin (BKSM) dan BOS. (2) Sumber 
dana APBD provinsi digunakan untuk APP, 
Program jalin MATRA, Bantuan keuangan 
infrastruktur desa dan bantuan RTSM. (3) 
Sumber dana APBD Kabupaten digunakan 
untuk : pembangunan rumah tidak layak 
huni (RTLH), pelayanan kesehatan bagi mas-
yarakat miskin (PBID) Bansos RTM, Khitan 
missal, bantuan pengobatan penduduk miskin 
untuk penyakit kronis, pemasangan listrik 
murah, pemasangan air minum gratis untuk 
masyarakat berpenghasilan rendah, PMTAS 
penguburan mayat tidak dikenal. (4) Peran 
masyarakat diantaranya : BAZ Swadaya Mas-
yarakat, CSR.

Sedangkan inovasi pemeintah kabupaten 
Madiun diantaranya : BST, PKH, PPIP, IP-
M,Visifikasi dan validasi data BDT, RTLH, 
jambanisasi, dan SLRT.

Kedua narasumber dari BAPPEDA 
Provinsi Jatim dan Kabid Sosial Budaya dan 
Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Ma-
diun saling berdialog dan komunikatif dalam 
acara Vicon ini, begitu pula anggota Vicon 
sangat merespon dengan baik dalam Rakor ini.

“Harapannya dalam Rakor Vicon ini 
semua OPD dan Dinas terkait bisa mereal-
isasikannya dengan baik,” harap Chakim. (sy)

Terkait UMKM, Walikota Madiun: Masyarakat 
Jangan Hanya Jadi Penonton

Madiun, SMN - Program “Walikota Men-
yapa” oleh LPPL Radio Suara Madiun, milik 
Pemkot Madiun, Jawa Timur, terasa berbeda 
dalam siaran, Selasa 15 September 2020. Pas-
alnya, Walikota, H. Maidi, sebagai narasumber 
dalam program ini, ditemani Ketua Dekranas-
da Kota Madiun, Ny Yuni Maidi. Tak heran, 
program talk show radio tersebut terasa makin 
gayeng.

Hadirnya ketua Dekranasda juga bukan 
tanpa sebab. Hal itu mengacu tema dialog 
yang mengangkat soal UMKM di tengah masa 
pandemi. Tak heran, hadirnya Ny Yuni Maidi 
membawa nuansa tersendiri dalam gelaran 
acara. 

Berbagai permasalahan terkait UMKM 
di masa pandemi mengemuka. Dialog ma-

kin komplit dengan bergabungnya sejumlah 
pelaku UMKM secara virtual. Pelaku UMKM 
ini sengaja dihadirkan untuk memahami kondi-
si mereka di tengah pandemi yang tak juga 
berkesudahan.

Walikota mengaku senang dapat berjumpa 
secara virtual dan mendengarkan keluh kesah 
mereka secara langsung. 

“Jadi pandemi ini telah berdampak pada 
banyak hal. Termasuk dunia usaha. Pemer-
intah sudah memberikan langkah antisipasi 
agar dampak tidak meluas sambil menyiapkan 
formula untuk lompatan ekonomi ke depan 
setelah pandemi nanti,” kata H. Maidi.

Seperti diketahui, Kota Madiun tidak 
pernah menerapkan PSBB. Semua kegiatan 
jual-beli tetap berjalan, meski dengan pem-

batasan. Mulai hanya melayani secara take 
away hingga dengan model jaga jarak seperti 
sekarang ini. Hal itu ditempuh agar produk 
UMKM tetap laku.

Saat ini, lanjutnya, Pemerintah Kota Ma-
diun juga sedang menyiapkan formula lain. 
Yakni, peningkatan UMKM melalui jalur sepe-
da wisata. 

“Kita siapkan jalur sepeda untuk wisa-
ta sampai di kelurahan. Jalur ini nanti untuk 
tempat berjualan produk-produk UMKM di 
tiap-tiap kelurahan. Tidak perlu bingung pem-
beli, kita yang hadirkan pembeli melalui wisata 
sepeda,” ungkapnya.

Senada dengan walikota, Ketua Dekranas-
da Kota Madiun, Ny Yuni Maidi, menyebut, 
sudah banyak upaya yang dilakukan untuk 
pelaku UMKM. Salah satunya, menyediakan 
stand-stand gratis di mall. Selain itu, pelatihan 
juga terus dilakukan. Diantaranya, pelatihan 
pemasaran di era digital. Mulai bagaimana me-
manfaatkan media sosial untuk berjualan dan 
mengemas produk agar terlihat menarik di in-
ternet. Pelatihan kembali di gelar di balai PKK 
Kota Madiun dalam waktu dekat. 

“Kita semua tentu tidak ingin pandemi ini 
berkepanjangan. Mari kita bersabar dan terus 
berdoa agar pandemi segera berlalu. Pemerin-
tah pastinya memberikan solusi terbaik untuk 
kebaikan bersama,” tutur Ny Yuni Maidi, yang 
juga istri walikota, sekaligus Ketua TP PKK 
Kota Madiun. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi di acara Walikota menyapa di LPPL Radio Suara 
Madiun milik pemkot Madiun dalam acara program talk show radio mengang-

kat soal UMKM di Kota Madiun di tengah masa pandemic covid-19.

Walikota Madiun H. Maidi Bersama Forkopimda 
Launching Tim Covid-19 Hunter

Madiun, SMN - Walikota Madiun, Jawa 
Timur, bersama jajaran Forkopimda setempat, 
meluncurkan Tim Covid-19 Hunter, di halaman 
balaikota, Rabu 16 September 2020, mal.

Pemburu pelanggar protokol kesehatan 
Covid-19 ini, beranggotakan puluhan petugas 
gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, personil 
Lanud Iswahjudi, Brimob, hingga CPM. Tugas 
mereka, keliling memburu mereka yang tak patuh 
protokol kesehatan. Mereka yang tertangkap bakal 
ditilang dan disidangkan seperti gelaran operasi 
yustisi. “Semua kekuatan kita optimalkan untuk 
menyelematkan warga dari Covid-19. Covid-19 
ini masih ada di lingkungan kita dan kasusnya 
cenderung bertambah. Ini merupakan upaya kita 
untuk mengerem itu,” kata Walikota Madiun, H. 
Maidi. 

Setidaknya terdapat 30 kendaraan yang dili-
batkan dalam tim ini saat beroperasi. Mulai sepeda 
motor, mobil, hingga truk dan ambulan. Petugas 
bakal keliling sewaktu-waktu untuk mencari mas-
yarakat yang tak patuh. Walikota menambahkan, 
upaya tersebut semata untuk menyelamatkan 
masyarakat dari bahaya Covid-19. Tak ayal, mer-
eka yang tak mematuhi protokol kesehatan lebih 
berpotensi tertular Covid-19. “Mereka yang tak 
pakai masker berarti mereka ini terancam bahaya 
Covid-19. Mereka yang terancam ini kita buru 

untuk diamankan.Kita tilang untuk memberikan 
efek jera,” tegasnya. Kegiatan bukan hanya untuk 
mengamankan mereka yang terancam karena tak 
mematuhi protokol kesehatan. Tetapi juga men-
jaga masyarakat yang lain dari bahaya Covid-19. 
Seperti diketahui, pemakaian masker mengurangi 
potensi tertular Covid-19 hingga 70 persen. Artin-
ya, mereka yang tak memakai masker rentan ter-
tular dan terancam bahaya Covid-19. Karenanya, 
tim Covid Hunter turun memburu mereka.

“Covid-19 ini tak kasat mata. Bisa berada 
di mana saja. Bahkan, lingkungan sekitar kita. 
Masker sebagai pengaman pertama. Mereka yang 
tak memakai masker bahaya mengancam sewak-
tu-waktu. Yang seperti itu kita buru untuk dia-

mankan,” tandasnya.
Kapolres Madiun Kota AKBP R Bobby Aria 

Prakasa, SIK, menambahkan, tim bakal terus 
bergerak. Masyarakat yang kedapatan melanggar 
protokol kesehatan bakal ditilang untuk disidang. 
KTP pelanggar bakal disita sebagai jaminannya. 
Mereka disidang sesuai jadwal. Terdapat sejumlah 
sanksi yang dapat dipilih. Mulai sanksi administra-
tif maupun kerja sosial. Prinsipnya, sanksi diharap 
memberikan efek jera. “Intinya sekarang ada dua 
pola yang diterapkan. Pertama pola stationer sep-
erti operasi yustisi dan mobile. Nah, tim ini nanti 
akan bergerak mencari ke tempat yang berpotensi 
pelanggaran. Operasionalnya sewaktu-waktu baik 
siang maupun malam,” ucapnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama forkopimda dan petugas gabungan TNI, 
Polri, Satpol PP, Personil Lanud Iswahyudi, Brimob, hingga CPM dalam acara 

launching covid-19 hunter di Kota Madiun.

Tragis Rinaldi: Hilang Dicari, 
Ditemukan Tewas Dimutilasi

Jakarta, SMN - Rinaldi Harley 
Wismanu (32) tewas mengenaskan 
setelah dilaporkan hilang. Manajer 
HRD sebuah perusahaan kontraktor 
itu tewas dan dimutilasi di Aparte-
men Pasar Baru Mansion, Jakarta 
Pusat.

Kasus ini terkuak setelah Polda 
Metro Jaya menerima laporan kel-
uarga soal hilangnya korban. Kel-
uarga kehilangan kontak dengan 
Rinaldi Harley Wismanu sejak Rabu 
(9/9) lalu.

Keluarga korban kemudian mel-
aporkan kasus hilangnya korban ke 
Polda Metro Jaya pada Sabtu (12/9). 
Tim Subdit Ditreskrimum Polda 
Metro Jaya dipimpin Kompol Han-
dik Zusen, AKP Noor Marghantara 
dan AKP Mugiya, mengungkap ka-
sus tersebut.

"Berdasar laporan tersebut, 
kemudian kami dari Reskrimum 
segera membentuk tim khusus un-
tuk lidik kasus tersebut. Adapun 
tempat kejadian, TKP adalah di 
salah satu apartemen di Pasar Baru, 
Jakarta Pusat," jelas Kapolda Metro 

Jaya Irjen Nana kepada wartawan di 
Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis 
(17/9/2020).

Dari hasil penyelidikan, korban 
ternyata dibunuh oleh kedua ter-
sangka, Laeli Atik Supriyatin (24) 
dan Djumadil Al Fajri (27). Polisi 
menyebut kedua tersangka yang 
merupakan pasangan kekasih itu 
merencanakan pembunuhan terse-
but.

"Adapun dua orang (tersangka) 
atas nama DAF (Djumadil Al Fajri), 
pelaku eksekutor, yaitu membunuh 
korban dan juga memutilasi korban 
dan LAS (Laeli Atik Supriyatin). 
Perannya yang dilakukan oleh LAS 
mengajak korban untuk bertemu dan 
menyewa apartemen di Pasar Baru, 
Jakpus," tuturnya.

Pembunuhan ini diawali perke-
nalan korban dengan tersangka 
Laeli di aplikasi Tinder. Keduanya 
kemudian saling bertukar nomor 
WhatsApp sehingga sering berko-
munikasi.

Singkat cerita, pada tanggal 7 
September 2020, tersangka Laeli 

mengajak korban untuk menyewa 
unit Apartemen Pasar Baru Man-
sion. Korban kemudian mengamini-
ya, lalu menyewa kamar tersebut 
untuk digunakan pada tanggal 9-12 
September.

"Tersangka DAF sudah menda-
hului masuk ke apartemen, kemu-
dian sembunyi di kamar mandi. Ke-
datangan korban dan tersangka LAS 
itu awalnya sempat berbincang, 
kemudian berhubungan," katanya.

Namun rupanya, aparte-
men tersebut dipersiapkan untuk 
mengeksekusi korban. Pada hari 
H-nya, korban dibunuh secara sa-
dis oleh kedua tersangka dengan 
dipukul 3 kali menggunakan batu 
bata dan 7 kali ditusuk.

Setelah membunuh korban, 
kedua pelaku memutilasi korban 
menjadi 11 bagian. Potongan tubuh 
korban lalu dimasukkan ke dalam 
dua buah koper dan 1 tas ransel, lalu 
disimpan di Apartemen Kalibata 
City.

"Rencana oleh para tersang-
ka korban ini akan mereka kubur. 

Makanya mereka ini menyewa ru-
mah di Cimanggis itu. Mereka ini 
sedang menggali kuburan makanya 
ini ada (barang bukti) sekop dan 
cangkul. Mereka akan mengubur di 
belakang kontrakan dia," kata Ka-
polda Metro Jaya Irjen Nana Sudja-
na di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, 
Kamis (17/9/2020).

Kedua tersangka mengaku mem-
bunuh korban lantaran ingin men-
guasai harta milik korban.

"Mereka mengetahui korban ini 
memiliki finansial dan sehingga 
kedua tersangka berencana meng-
habisi korban dan mengambil ba-
rang-barang dan uang korban. Mo-
tifnya adalah ingin menguasai harta 
milik korban," jelas Kapolda Metro 
Jaya Irjen Nana Sudjana kepada 
wartawan di Polda Metro Jaya, Ja-
karta, Kamis (17/9/2020).

Kapolda mengatakan kedua ter-
sangka menguras uang Rp 97 juta 
dari ATM korban. Dalam kasus 
ini, polisi menyita sejumlah barang 
bukti hasil kejahatan dari kedua ter-
sangka.

"Barang bukti ada 11 buah emas 
Antam kurang-lebih 11,5 gram dari 
berbagai jenis. Dua unit laptop, jam 
tangan, perhiasan dan ada beberapa 
kartu visa dari Bank Mandiri, BNI, 
BCA, dan lain-lain," tuturnya.

Terpisah, Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Yusri Yunus 
menjelaskan kedua tersangka men-
guras uang korban setelah mengeta-
hui PIN ATM korban.

"Tersangka ini berupaya men-
gambil harta daripada si korban 
dengan cara menggunakan ATM. 
Setelah dia ketahui PIN dari korban 
langsung karena memang rayuan 
dari Saudari L (Laeli)," jelas Yusri.

Saat ini keduanya telah ditahan 
di Polda Metro Jaya. Mereka teran-
cam hukuman mati karena melaku-
kan pembunuhan berencana. (dtk)Rinaldi Harley Wismanu. 

Terjawab Teka-Teki Tewasnya Briptu Andy 
Akibat Ditabrak Lari Oknum TNI

Jakarta, SMN - Teka-teki mis-
teri tewasnya Briptu Andry Budi 
Wibowo di Jalan Sapi Perah, Pondok 
Ranggon, Jakarta Timur, terjawab 
sudah. Hasil penyelidikan polisi 
menyimpulkan Andry adalah korban 
tabrak lari.

Hal itu terungkap setelah polisi 
melakukan pemeriksaan saksi-saksi 

hingga olah tempat kejadian perkara 
(TKP) di lokasi kejadian. Pelat no-
mor mobil yang tertinggal di lokasi 
kejadian menjadi petunjuk polisi me-
ngungkap kasus tersebut.

"Korban anggota Polri kemarin 
adalah (korban) tabrak lari," kata 
Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Yusri Yunus kepada war-

tawan di Mapolda Metro Jaya, Jakar-
ta, Jumat (18/9/2020).

Yusri mengatakan hal itu terung-
kap dari hasil olah TKP. Polisi mene-
mukan petunjuk bahwa Briptu Andry 
merupakan korban tabrak lari.

"Pada saat itu memang ketemu 
ada pelat nomor di TKP dan indikasi 
arahnya ke sana," kata Yusri.

Dari situlah, polisi akhirnya bisa 
menelusuri jejak pelaku tabrak lari 
yang ternyata adalah seorang oknum 
TNI. Pada Kamis (17/9) lalu, oknum 
TNI tersebut diamankan tim gabun-
gan Polda Metro Jaya dan POM TNI 
AD.

"Dilakukan penyelidikan dan dia-
mankan seseorang yang memang an-
ggota TNI," kata Kabid Humas Pol-
da Metro Jaya Kombes Yusri Yunus 
kepada wartawan di Mapolda Metro 
Jaya, Jakarta, Jumat (18/9/2020).

Yusri menambahkan, oknum TNI 
tersebut telah diserahkan ke Pom-
dam Jaya untuk penyelidikan lebih 
lanjut.

Kodam Jaya angkat bicara terkait 
insiden tabrak lari yang menewas-
kan Briptu Andry Budi Wibowo ini. 
Kodam Jaya mengungkap pelaku 
tabrak lari adalah salah satu oknum 
berpangkat Serka.

"Bahwa benar ada dugaan ket-
erlibatan Serka Bambang Prihatin 
(BP) pada kejadian di Pondok Rang-
gon, Jaktim," kata Pgs Wakil Kepala 
Penerangan Kodam Jaya Letkol Inf 
Audy Kumontoy dalam keterangan-
nya, Jumat (18/7/2020).

Audy menjelaskan saat itu Bam-
bang Prihatin sedang dalam perjala-
nan pulang selepas dinas. Menurut 
Audy, Bambang Prihatin saat itu ti-
dak sadar mobilnya telah menabrak 
korban.

"Jadi dia nabrak, dia merasa 
nabrak, dia merasa melindas sesuatu, 
tapi dia nggak sadar, gitu lho. Dia 
ngantuk karena apa kita juga belum 
tahu," katanya.

Bambang baru mengetahui bah-
wa dirinya menabrak korban setelah 
petugas dari kepolisian mendatangi 
rumahnya pada Kamis (17/9).

"Dia nggak tahu, dia kan tahunya 
dia buat kesalahan kan pada waktu 
polisi datang ke rumah dia, ya kan. 
Kan polisi datang ke rumah dia tuh, 
dia baru tahu, dia nabrak gitu lho," 
katanya.

Lebih lanjut Audy mengatakan 
kasus ini tengah ditangani Pomdam 
Jaya. Audy menegaskan pihaknya 
akan menyelidiki kasus tersebut se-
cara profesional dan transparan.

"Permasalahan Serka BP telah 
ditangani oleh Pomdam Jaya. Kita 
berharap dalam pengungkapan ka-
susnya akan dilakukan secara pro-

fesional, sejelas-jelasnya, dan tidak 
akan ada yang ditutupi karena inti 
kejadian laka lalin yang diduga 
dilakukan Serka BP telah menghi-
langkan nyawa seseorang an (atas 
nama) Briptu Andri BW," tutupnya.

Sebelumnya diberitakan, Briptu 
Andry Budi Wibowo ditemukan te-
was bersimbah darah di Jalan Sapi 
Perah, Pondok Ranggon, Cipayung, 
Jakarta Timur pada Kamis (17/9) 
dini hari. Korban tewas dengan 
kondisi sebagian kulit terkelupas, 
patah kaki, dan benturan di kepala. 
(dtk)

Polisi militer terlibat olah TKP kematian Briptu Andry Budi. 

RK Siapkan Hotel Bintang 3 Jadi Lokasi Karantina Pasien OTG

Bandung, SMN -  Gubernur Jawa Barat 
Ridwan Kamil yang juga Ketua Gugus Tu-
gas Percepatan Penanggulangan Covid-19 
Jawa Barat meminta Perhimpunan Hotel 
dan Restoran Indonesia (PHRI) mendata ho-
tel-hotel yang siap dijadikan tempat isolasi 
mandiri.

Menurut Emil, sejumlah hotel berbin-
tang tiga di Jawa Barat akan disulap menjadi 
ruang isolasi bagi pasien Covid-19, khususn-
ya orang tanpa gejala (OTG) maupun ringan, 
serta menampung tenaga kesehatan.

"Saya telepon ketua PHRI (Persatuan 
Hotel dan Restoran Indonesia) untuk mem-
buat daftarnya. Kita lihat di kota mana, nanti 
kita kontrak dan dibayar oleh pemerintah," 
kata pria yang karib disapa Emil itu di Ge-
dung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (18/9) 
petang.

Emil mengaku penggunaan hotel untuk 
isolasi mandiri sesuai dengan arahan Satuan 
Tugas (Satgas) pusat. Selanjutnya, Kement-
erian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan 
memberikan insentif kepada hotel kelas bin-

tang tiga yang dapat dimanfaatkan bagi dok-
ter dan tenaga kesehatan (Nakes) dan pasien 
Covid-19 tanpa gejala dan gejala ringan.

Selain itu, kebijakan ini mengikuti pola 
penanganan pasien OTG di DKI Jakarta, 
yang merekomendasikan pasien OTG diurus 
negara di ruang-ruang isolasi yang bisa me-
layani secara profesional.

"Saya selalu sampaikan bahwa kebijakan 
khususnya Bodebek itu harus satu frekuensi 
dengan Jakarta. Hasil kesepakatan dipimpin 
oleh Pak Luhut, memang menyepakati kalau 
pola Bodebek harus sama dengan Jakarta, 
salah satunya soal penanganan OTG," ujarn-
ya.

Selama ini, Gugus Tugas Jabar membagi 
manajemen penanganan Covid-19 ke dalam 
tiga bagian wilayah. Sebaran hotel-hotel 
tersebut akan disesuaikan dengan kebutuhan 
ruang isolasi.

"Paling banyak Bodebek 60 persen, 20 
persen Bandung raya, sisanya lain-lain. Kon-
sep ini mayoritas di Bodebek dan Bandung 
raya," ungkapnya.

Emil pun meminta agar pihak hotel dan 
muspika setempat melakukan sosialisasi ke-
pada masyarakat terkait penggunaan hotel 
untuk isolasi Cobid-19. Sehingga tidak terja-
di penolakan oleh warga.

"Dulu kan pernah ada wacana hotel 
Kagum Group itu. Namun ditolak warga, jadi 
itu jadi pengalaman. Sebelum mengajukan 
itu hotel harus mengumumkan dan melaku-
kan sosialisasi pada masyarakat," tuturnya.

Sebelumnya, Kementerian Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akan un-
tuk menyiapkan akomodasi bagi pasien ka-
sus Konfirmasi Tanpa Gejala (gejala ringan) 
Covid-19.

Akomodasi tersebut untuk menambah 
kapasitas selain Rumah Sakit Darurat Wis-
ma Atlet di Kemayoran. Tujuannya agar 
menghindari penularan di lingkungan kel-
uarga dan lingkungan sekitar karena isolasi 
mandiri.

"Menyikapi arahan presiden, Kemen-
parekraf akan kembali bekerja sama dengan 
Kemenkes dan industri hotel untuk meny-
iapkan akomodasi bagi pasien Covid-19 
(tanpa gejala atau gejala ringan) dan tenaga 
kesehatan untuk melakukan isolasi di hotel," 
kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if Wishnutama Kusubandio, Kamis (17/9).

Program tambahan akomodasi ini akan 
difokuskan untuk lima daerah terlebih da-
hulu yakni Jakarta, Bali, dan dilanjutkan di 
Sumatera Utara, Jawa Barat, dan Kaliman-
tan Selatan.

"Penyediaan akomodasi ini diharapkan 
bisa berjalan mulai awal pekan depan," kata 
Wishnutama. (cnn)

Emil mengaku kebijakan hotel untuk isolasi OTG selaras dengan arahan dari pusat. 
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Bupati Hj. P. Tantriana Sari, saat melantik 57 Pejabat Struktural.

Bupati Probolinggo Lantik
 57 Pejabat Struktural 

Probolinggo, SMN - Sebanyak 57 
orang pejabat struktural di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) Proboling-
go dilantik dan diambil sumpahnya oleh 
Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
di Pendopo Prasadja Ngesti Wibawa Kabu-
paten Probolinggo, Rabu (16/9/2020) pagi.

Pelantikan dan pengambilan sumpah 
ini dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo 
Drs. HA. Timbul Prihanjoko, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo 
H. Soeparwiyono, Inspektur Kabupaten 
Probolinggo Sigit Sumarsono, Staf Ahli 
dan Asisten serta perwakilan Kepala Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 
Camat di lingkungan Pemkab Proboling-
go serta Ketua Tim Penggerak PKK Ka-
bupaten Probolinggo Hj. Nunung Timbul 
Prihanjoko.

Kegiatan yang dilaksanakan di ten-
gah-tengah pandemi Corona Virus Disease 
(COVID-19) ini menerapkan protokol kes-
ehatan pencegahan COVID-19. Tempat 
duduk antar peserta berjarak kurang lebih 
2 meter. Sebelum masuk area pendopo, 
para peserta mencuci tangan dengan hand 
sanitizer dan pengukuran suhu tubuh serta 
menggunakan masker.

Pejabat struktural yang dimutasi terdiri 
dari 1 orang pejabat pimpinan tinggi prat-
ama (eselon II), 29 orang pejabat admin-
istrator (eselon III) dan 27 orang pejabat 
pengawas (eselon IV).

Serah terima jabatan diwakili oleh 
Bambang Heriwahjudi kepada Ratna 
Puntowati sebagai Kepala Bagian Pem-
bangunan Setda Kabupaten Probolinggo. 
Selanjutnya Bambang Heriwahjudi akan 
menjabat sebagai Sekretaris Satpol PP 
Kabupaten Probolinggo. Sementara pen-
andatanganan pakta integritas secara sim-
bolis dilakukan oleh Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten 
Probolinggo Munaris.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, mengatakan kesempatan dan keper-
cayaan tidak datang dua kali. Oleh kare-
nanya pergunakan betul-betul dengan baik 
kepercayaan yang telah diberikan dengan 
amanah yang baru di tempat yang baru 

ini untuk sebaik-baiknya memberikan se-
buah perubahan dan kebaikan di unit kerja 
masing-masing. “Ini penting saya ingatkan 
karena tentu kita semua yang ada disini 
wajib mensyukuri semua nikmat yang tel-
ah diberikan oleh Allah SWT masih diber-
ikan sehat wal afiat dan masih diberikan 
kepercayaan sebagai ASN di Kabupaten 
Probolinggo,” katanya.

Bupati Tantri,juga menjelaskan siapap-
un itu, baik pejabat eselon II, III, IV, staf 
maupun honorer masih memberikan keper-
cayaan kepada semuanya. Tidak kemudian 
ada suka dan tidak suka secara pribadi atau 
sentiment pribadi. 

“Tentu saya membawa misi dan suara 
cita-cata masyarakat bagaimana seluruh 
pelayan rakyat untuk mengatur dan me-
mastikan bahwa pelayanan rakyat bisa 
dilakukan dengan sebaik-baiknya,” jelas-
nya.

Bupati Tantri, juga menegaskan era 
disrupsi COVID-19 harus disikapi dnegan 
secerdas-cerdasnya oleh semua. Sudah 
bukan saatnya saat ini mengeluh, jalan 
kesana dan kesini mentok serta anggaran 
dikepras dan lain sebagainya. Tetapi wa-
jib bagi semuanya memanfaatkan seluruh 
sumber daya baik itu potensi maupun pelu-
ang yang bisa dipotret, diputar dan dibalik 
pola pikirnya bahwa disrupsi COVID-19 
menjadi sebuah peluang yang besar bagi 
semuanya.

“Saya selalu mendengungkan, ayolah 
bagaimaan teknologi informasi dimanfaat-
kan sebaik-baiknya. Saya berkeinginan 

bagaimana pejabat itu membaca nota dinas 
dan surat tidak harus duduk manis di ruan-
gan dengan setumpuk kertas tetapi melalui 
gadget. Hari ini kita meeting hampir 75 
persen melalui online, bisa dilakukan di-
manapun dan kapanpun asalkan sudah 
janjian waktu. Setelah saya mencerna luar 
biasa sekali efisiensinya,” tegasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri menambah-
kan pergantian personal adalah hal yang 
sangat biasa dalam tubuh organisasi. 

“Saya memberi harapan yang cukup 
tinggi. Segera lakukan sebuah terobosan 
dan gebrakan maksimal agar supaya jerih 
payah pejabat dan personal sebelumnya 
bisa lebih ditingkatkan. Semoga ini mam-
pu menjawab aspirasi dan keinginan rakyat 
Kabupaten Probolinggo,” tambahnya.

Bupati Tantri mengharapkan bahwa 
semua ASN adalah panutan bagi war-
ga masyarakat. Dalam konteks disrupsi 
COVID-19 ASN ini adalah agen of change 
dalam pelaksanaan protokol kesehatan mu-
lai dari memakai masker, jaga jarak dan 
menghindari kerumunan harus betul-bet-
ul menjadi landasan dalam setiap tingkah 
laku yang akan dilakukan setiap hari.

“Jadilah contoh bagi anak buahnya. Te-
gur dengan baik apabila ada yang tidak me-
nerapkan protokol kesehatan dengan baik. 
Karena tentu kita menginginkan bersama 
pandemi COVID-19 bisa segera berakh-
ir dan kita bisa segera kembali bermimpi 
menunu ke Kabupaten Probolinggo yang 
baldatun toyyibatun warabbun ghafur,” 
pungkasnya. (edy)

Nota Pembangunan RSUD Baru Kota Probolinggo 
Ditandangani oleh Pemerintah Bersama DPRD

Probolinggo, SMN - Pemerintah Kota 
Probolinggo bersama DPRD menandatan-
gani nota kesepakatan bersama terkait per-
setujuan pembangunan RSUD Baru dan 
Revitalisasi Pasar Baru, Rabu (16/9) siang. 
Rencananya, pada bulan September ini 
pembangunan fisik RSUD baru di wilayah 
selatan Kota Probolinggo akan dimulai.

Pembahasan Nota Kesepaka-
tan Bersama antara Pemerintah Kota 
Probolinggo dengan DPRD Kota 
Probolinggo tentang Persetujuan Pem-
bangunan RSUD Baru dan Revitalisasi 
Pasar Baru dalam rangka menindaklan-
juti Surat Wali Kota Probolinggo Nomor 
600/3318/425.101/2020 tanggal 1 Septem-
ber 2020 dan Surat Wali Kota Probolinggo 
Nomor 600/3317/425.101/2020 tanggal 
1 September 2020 serta mengacu pada 
ketentuan pasal 54 A ayat (4) Permendagri 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelo-
laan Keuangan Daerah yang menjelaskan 
bahwa Nota Kesepakatan Bersama se-
bagaimana dimaksud diatas ditandatangani 

bersamaan dengan penandatanganan nota 
kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan 
APBD TA 2020.

Penandatanganan nota kesepakatan 
tersebut disahkan dalam Rapat Paripur-
na DPRD, yang dihadiri oleh Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Sekda 
drg Ninik Ira Wibawati, Ketua DPRD Ab-
dul Mujib, Wakil Ketua I DPRD Nasution 
dan Wakil Ketua II DPRD Fernanda Zu-
lkarnain serta segenap anggota DPRD Kota 
Probolinggo dan pejabat SKPD di lingkun-
gan Pemerintah Kota Probolinggo.

Dalam pembangunan RSUD baru, 
Pemerintah Kota Probolinggo mengalo-
kasikan anggaran sebesar Rp 17 miliar 
pada tahun 2020. Pada anggaran tahun 
2021 dialokasikan sekitar Rp 48 miliar, 
kemudian dilanjutkan tahun 2022 dengan 
alokasi anggaran Rp 134 miliar lebih. 
Sedangkan revitalisasi Pasar Baru dialo-
kasikan Rp 2 miliar di tahun ini dan Rp 4 
miliar di tahun 2021.

Ketua DPRD Abdul Mujib menjelas-

kan penandatangan nota kesepakatan ber-
sama ini merupakan bentuk komitmen an-
tara eksekutif dan legislatif.

“Ada kesepahaman untuk penggunaan 
dana dan program-program yang masuk 
dalam RKPD harus betul-betul ada komit-
men antara eksekutif dan legislatif,” ujar 
Mujib.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin mem-
berikan komentarnya terkait hasil rapat 
tersebut, “Tindaklanjut nota kesepakatan 
sesuai dengan apa yang menjadi kesepaka-
tan pembahasan yang sudah lama kita lalui, 
sehingga kita bisa melaksanakan pemban-
gunan RSUD dan Pasar Baru," jelas Wali 
kota Hadi. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin Bersama Ketua DPRD Abdul Mujib 
saat menandatangani Nota kesepakatan.

Wali Kota Bersama Kapolres Kota Probolinggo 
Launching TIM Gabungan Pemburu Pelanggar Protokol Kesehatan 

Probolinggo, SMN - Kota Proboling-
go kini punya tim pemburu pelanggar 
protokol kesehatan COVID 19 dan kend-
araan COVID hunter yang diinisiasi oleh 
pemerintah setempat, TNI dan Polri, Rabu 
(16/9).

Launching tim gabungan tersebut 
ditandai dengan apel di depan Alun-alun 
dipimpin oleh Kapolres Probolinggo Kota 
AKBP Ambariyadi Wijaya. 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dan 

Dandim 0820 Letkol Inf Imam Wibowo 
hadir dalam apel tersebut. Para petinggi 
di Kota Probolinggo tersebut juga secara 
simbolis menyematkan rompi petugas 
penegak disiplin protokol kesehatan. Se-
mentara kendaraan COVID hunter terdiri 
dari electric scooter, mobil SUV hingga 
truk. 

Kapolres Kota Probolinggo AKBP 
Ambariyadi menyampaikan bahwa Tim 
gabungan TNI-Polri dan Satpol PP ini 

bertugas menertibkan masyarakat di ke-
hidupan sehari-hari agar patuh dan taat 
menerapkan protokol kesehatan sehingga 
COVID 19 bisa ditekankan dan diharap-
kan segera hilang dari Kota Probolinggo. 

“Launching ini sebagai tanda agar 
masyarakat lebih perhatian dan menyadari 
bahwasanya Pemkot-TNI-Polri, semua un-
sur sepakat dan serius mencegah penyeba-
ran COVID 19. Bukan untuk menakut-na-
kuti tapi melambangkan keseriusan kami. 
Setiap hari COVID 19 bukannya menurun 
tapi ada terus, kalau tidak menyikapi den-
gan keseriusan kami khawatir akan sema-
kin parah,” tegas AKBP Ambariyadi saat 
menyampaikan amanat apel. 

Lebih lanjut Kapolresta AKBP Am-
bariyadi mengatakan, Tim pemburu 
pelanggar protokol kesehatan ini juga 
memberikan sinyal imbauan pada mas-
yarakat bahwa COVID 19 masih ada dan 
berbahaya. “Harapannya masyarakat sadar 
bahwa kami tetap semangat membantu 
masyarakat supaya sehat dan menekan 
penyebaran COVID 19,” katanya. 

Kapolresta juga menjelaskan, Sasaran 
tim pemburu ini sesuai dengan perda dan 

Inpres nomer 6 tahun 2020 bahwa pro-
tokol kesehatan berlaku dimana saja di 
semua kegiatan masyarakat. Seperti pusat 
keramaian, pasar, kafe, warung, sarana pe-
layanan publik hingga perkantoran. Sanksi 
yang diberikan teguran tertulis, lisan dan 
denda. Tim akan beroperasi terpusat dan 
mobile di berbagai sasaran. 

“Minggu ini sifatnya sosialisasi serta 
sanksi sosial, target ke depan bisa ada den-
da. Berapa dendanya? Kami akan berkoor-
dinasi kira-kira yang sesuai berapa dan 
besaran denda bisa mendidik masyarakat,” 
jelas kapolresta. 

Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin dikesempatan tersebut menga-
takan, melalui tim pemburu ini diharap-
kan dapat menumbuhkan kesadaran mas-
yarakat di Kota Probolinggo supaya tidak 
ada penambahan penyebaran COVID 19. 

“Lebih bagus mencegah daripada ke-
walahan menangani COVID ini. Dan yang 
perlu diketahui, bahwa kami (pemerin-
tah) bersama TNI-Polri selalu melakukan 
evaluasi perkembangan, penanganan dan 
dampak COVID 19 untuk mengambil 
langkah yang tepat,” katanya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi Kapolres AKBP Am-
bariyadi, serta Komandan Kodim 0820 Letkol Inf. Imam Wibowo 
saat melaunching Tim Gabungan Pemburu protokol kesehatan.

Forkopimda Jatim Launching Tim Pemburu 
Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19

Surabaya, SMN - Kapolda Jawa 
Timur Irjen Pol Dr. Mohammad Fadil 
Imran, M.S,i bersama Pejabat Utama 
(PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Trunoyudo Wisnu 
Andiko, bersama jajaran Forkopimda 
Jawa Timur Gubernur Jatim serta Pang-
dam V Brawijaya, Launching Tim Pem-
buru Protokol Kesehatan Covid-19. Yang 
dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya, Rabu sore (16/9/2020).

Launching ini juga diikuti oleh berb-
agai elemen masyarakat, baik dari Or-
ganisasi Masyarakat (Ormas) maupun 
dari suporter sepak bola.

Launching Tim Pemburu Pelanggar 
Protokol Kesehatan Covid-19, dilaku-
kan langsung oleh Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa dengan did-
ampingi Kapolda Jawa Timur dan Pang-
dam V Brawijaya.

Nantinya Mobil Tim Pemburu Pe-
langgar Protokol Kesehatan Covid-19, 
akan berkeliling di Surabaya dan seki-
tarnya untuk mengantisipasi penyebaran 
Covid-19. Nantinya akan terus dilakukan 
operasi yustisi sebagai langkah pencega-
han penularan covid-19 di Jawa Timur 
sesuai dengan Peraturan daerah (Perda).

Operasi Yustisi Penegakan Peratur-

an Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 
2 Tahun 2020. Tentang Perubahan atas 
peraturan daerah provinsi jawa timur no-
mor 1 tahun 2019 tentang penyelengga-
raan ketentraman ketertiban umum dan 
pelindungan masyarakat

Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Mo-
hammad Fadil Imran menyatakan, bah-
wa saat ini dilakukan operasi yustisi se-
bagai langkah penegakan hukum dalam 
penerapan protokol kesehatan di Pan-
demi Covid-19. Dan yang sudah diatur 
didalam perda nomor 2 tahun 2020.

"Kita sudah melakukan proses so-
sialisasi dan edukasi kepada masyarakat, 
saat ini akan dilakukan penegakan hu-
kum secara masif yang tertuang didalam 
peraturan daerah (Perda)," kata Kapolda 
Jatim, Rabu (16/9/2020).

Ditambahkan Kabid Humas Polda 
Jatim Kombes Trunoyudo menyebutkan, 
bahwa operasi yustisi ini adalah peker-
jaan kolaborasi, TNI, Polri, Pemerintah 
Daerah dan elemen masyarakat. Untuk 
jumlah petugasnya yang diterjunkan dis-
esuaikan polres jajaran setempat.

Selama dua hari mulai tanggal 14 
dan 15 September 2020, sudah ada 
3.624 teguran, dalam melakukan pen-
indakan atau penegakan hukum perda 

nomor 2 tahun 2020.
Teguran berupa lisan sebanyak 

2.738 teguran, tertulis sebanyak 886, 
sanksi sosial sebanyak 1.933, denda ad-
ministratif 538 kali terkait dengan badan 
usaha, jumlah nilai denda seluruh jaja-
ran Polda Jatim sebesar Rp. 21. 143.000, 
penyitaan KTP ada 190. Ini diseluruh 
Jawa Timur yang dilakukan potensi 
klaster, seperti pasar, stasiun, mall, mau-
pun mobile.

"Kita lakukan penindakan hukum 
perda nomor 2 tahun 2020, tentang pro-
tokol kesehatan, masyarakat yang ban-
yak melanggar yaitu tidak tertib meng-
gunakan masker," ucap Trunoyudo.

Sementara itu Gubernur Jawa Timur 

Khofifah Indar Parawansa dalam sam-
butannya menyebutkan, bahwa di massa 
Pandemi Covid-19. Pemerintah Provinsi 
maupun Kabupaten/ Kota sudah cukup 
memberikan proses edukasi dan sosial-
isasi kepada masyarakat.

"Maka hari ini proses berikutnya 
adalah ada operasi yustisi, ingin men-
egakkan proses yang lebih masif, ada 
tim yang akan memburu mereka yang ti-
dak mematuhi protokol kesehatan," kata 
Gubernur Jatim, Rabu sore (16/9/2020).

Forkopimda Jawa Timur pada hari 
ini melepas tim hunter untuk mendorong 
masyarakat agar tetap bisa mematuhi 
protokol kesehatan. Karena penyebaran 
Covid-19 masih terjadi. (Bry)

Launching tim pemburu pelanggar protokol kesehatan di ge-
dung Negara Grahadi Surabaya.

Tim Pemburu Pelanggar Prokes Covid-19 
Gelar Razia, Ratusan Warga Surabaya Terjaring

Surabaya, SMN - Kapolda Jatim, Ir-
jen Pol Dr Mohammad Fadil Imran M.Si, 
didampingi pejabat Utama dan Kabid hu-
mas Polda Jatim, Kombes Pol Trunoyudo 
Wisnu Andiko, serta Pangdam V Brawi-
jaya, Mayor Jenderal TNI Widodo Iryan-
syah dan Sekda Prov Jatim, Heru Tjahjo-
no, secara langsung melepas tim pemburu 
pelanggar protokol kesehatan Covid-19 
bersama ormas dan elemen masyarakat., 
Rabu malam 16/09/2020.

Secara serentak operasi ini dilaku-
kan diseruluh kawasan Kota Surabaya, 
yang dibagi menjadi tiga tim. untuk tim 
1, bergerak di kawasan Surabaya Barat 
- Utara. Tim 2, di kawasan Surabaya Se-
latan, dan Tim 3, di kawasan Surabaya 
timur.

Hasilnya ratusan warga Surabaya 
terjaring razia yustisi oleh tim Pemburu 
Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19. 
Selanjutnya para pelanggar di kenakan til-
ang KTP dan dibawa ke Taman Bungkul 
Surabaya, untuk dilakukan penegakan hu-
kum protokol kesehatan. 

Bagi pelanggar yang terjaring razia, 

disiapkan tempat sidang yang dilengkapi 
dengan Hakim dan panitera, selanjutnya 
pelanggar dapat membayar denda di loket 
pembayaran yang telah disediakan. Untuk 
pelanggar yang tidak mengenakan masker 
harus membayar denda sebesar 52 ribu ru-
piah, 50 ribu rupiah untuk denda pelangga-
ran, dan 2 ribu rupiah untuk biaya perkara. 

Gubernur Khofifah menyampaikan, 
Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak 
masyarakat untuk patuh dari berbagai reg-
ulasi, "Mengajak masyarakat patuh untuk 

kebaikan kita semua, untuk kesehatan kita, 
perlindungan kita, keamanan kita, dan 
semuanya. Maka penegakan itu dilakukan 
antara lain melalui operasi yustisi. Hara-
pannya kepatuhan dari seluruh elemen 
masyarakat semakin meningkat," jelasnya. 

Gubernur Jatim menambahkan, "Beri-
kutnya adalah tentu derajat kesehatan kita 
juga semakin meningkat, bagaimana cara 
kita untuk melindungi diri kita dan orang 
lain. antara lain, menggunakan masker, 
physical distancing,” pungkasnya. (Bry)

Ratusan Warga Surabaya Terjaring Operasi Yustisi prokes 
Covid-19.

Gowes Kapolda Jateng Bersama ICJS Jateng dan 
Komisi 3 DPR RI Perangi Covid 19 dengan 

Berbagi Kebahagian di Surakarta

Surakarta, SMN - Jawa Tengah ma-
sih dalam kondisi pandemi covid-19 yang 
memberi dampak sangat besar bagi ke-
hidupan bangsa baik sosial, ekonomi, sam-
pai kesehatan. Masyarakat dituntut disiplin 
menerapkan protokol kesehatan dan men-
jaga pola hidup sehat dan berolahraga agar 
tetap fit, salah satunya dengan bersepeda 
seperti Gowes.

Polda Jawa Tengah bersama ICJS (In-
tegrated Criminal Justice System) Jateng 
dan Komisi 3 DPR RI dan Forkompinda 
Jawa Tengah giat olahraga bersama dengan 
bersepeda santai mengelilingi Kota Benga-
wan Solo.

Gowes pagi ini sekaligus sosialisasi 

Protokol Kesehatan Covid 19 yang meliputi 
Pola Hidup Sehat 3M (Memakai Masker, 
Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) dan 
Berbagi Kebahagiaan Kepada masyarakat 
Solo Raya dimulai dengan Pengibasan 
Bendera Star di Plasa Manahan Oleh Wakil 
Ketua Komisi 3 DPR RI Adies Kadir menu-
ju Balai Kota Surakarta dan finis di Rumah 
makan pecel Solo, Sabtu (19/9/2020).

Acara gowes ini sebagai upaya berba-
gi kebahagiaan dengan memasyarakatkan 
olahraga khususnya bersepeda. Belakangan 
minat warga khususnya di wilayah Jateng 
untuk bersepeda semakin tinggi, terlihat 
dari bertambahnya acara sepeda santai serta 
beragamnya klub-klub olahraga bersepeda.

Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad 
Luthfi menyambut baik kegiatan ini sebagai 
ajang tali silaturahmi antara Polda Jateng 
bersama Komisi 3 DPR RI dan Forkomp-
inda Jawa Tengah dalam Upaya Memu-
tus Mata Rantai Penyebaran COVID-19 
dengan Berbagi Kebahagian kepada mas-
yarakat Solo Raya dan Masyarakat Jawa 
Tengah.

"Mari jadikan semangat berolahraga 
menjadi nafas kita dalam keseharian, baik 
dalam berorganisasi, pekerjaan maupun 
kehidupan personal, semangat yang patut 
ditiru dan menjadi landasan kita semua da-
lam bertindak dan berkarya,” kata Kapolda 
Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad Luthfi, dalam 
pembukaan gowes bersama. 

Tak lupa protokol kesehatan ketat di-
jadikan pedoman dalam kegiatan ini serta 
sebelum melaksanakan Gowes peserta di-
wajibkan Tes Kesehatan dulu diarea lokasi 
Plataran Stadion Manahan serta sosialisasi 
Protokol Kesehatan Covid 19 kepada Mas-
ayarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut.

"Kami megajak seluruh masyarakat 
agar sehat bersama tetap optimis dan 
bahagia, kuncinya satu agar terhindar 
dari pandemi Covid 19 yaitu bahagia dan 
menjaga pola hidup, pola pikir, pola rasa 
dan pola makan tentunya," ucap Ibu Eva 
Yuliana Komisi 3 DPR RI Perwakilan 

dari Partai Nasdem, Sabtu (19/9/2020).
"Protokol kesehata agar selalu dija-

ga, masker selalu dipakai, jaga jarak dan 
jangan lupa mencuci tangan, semoga per-
jalanan Goes ini berjalan dengan lancar 
dan dapat kembali ke garis finish dengan 
sehat dan selamat," imbau Wakil Ketua 
Komisi 3 DPR RI Bapak Dokter Insinyur 
H. Adies Kadir.

Gowes Bersama Polda Jateng bersa-
ma ICJS dan Komisi 3 DPR RI dengan 
dihadiri juga oleh Wakapolda Jateng 
Brigjen Pol Abiyoso Seno Aji ditem-
puh 10 Km dimulai dari Plaza Manahan 
dengan Pemeriksaan Kesehatan, Men-
cuci Tangan dan Menggunakan Masker 
dan dilanjutkan dengan Senam Bersama 
sebagai Pemanasan dan Gowes menu-
ju Sp.4 Pemuda Teater – Pasar Nongko 
– Sp.3 Kelurahan Punggawan – Jl. Ga-
tot Subroto – Sp.3 Novotel – Bundaran 
Gladag – Depan Balaikota Surakarta – 
Bundaran Gladag – Keraton Solo – Pasar 
Klewer – Jl Dr Radjiman – Sp.3 Sabar 
Motor Timur – Jl Slamet Riyadi – Sp.4 
Gendengan – Sp.3 Sriwedari – Sp.3 Pen-
gadilan – Sp.4 Muha – dan finis di Ru-
mah Makan Pecel Solo. (S Anto Saputro)

Polda Jawa Tengah bersama ICJS (Integrated Criminal Justice 
System) Jateng dan Komisi 3 DPR RI lakukan giat olahraga bersa-

ma dengan bersepeda santai mengelilingi Kota Bengawan Solo.

Wujud Bela Sungkawa, Kasdim Batang 
Pimpin Upacara Pemakaman 

Batang, SMN - Kasdim 0736/
Batang Mayor Kav. Haryono Bersama 
Perwakilan Perwira Staf dan Jajaran 
Danramil wilayah Kodim melaksanakan 
takziah kekediaman rumah duka Almar-
hum Kapten Purnawirawan Shohef (82 
th).

Almarhum meninggal pada hari 
Senin pukul 01.00 Wib di rumah duka 
karena sakit, alamat Dukuh Cendoko Rt 

03/Rw 06 Desa Krengseng, Kecamatan 
Gringsing, Senin (14/9/20) meninggal-
kan satu orang istri dan empat orang 
anak.

Prosesi pemakaman dilaksanakan 
secara militer dipimpin oleh Kasdim 
Mayor Kav. Haryono dengan diiringi 
tembakan oleh regu salvo di tempat pe-
makaman umum Desa Krengseng. 

Kasdim Mayor Kav. Haryono men-

yampaikan, “Meninggalnya almarhum 
sangat mengejutkan dan menyedihkan 
perasaan kita semua, tetapi Allah Swt 
menghendaki yang demikian, oleh kare-
na sebagai umat beragama yang percaya 
kepada kuasanya harus menerima den-
gan ikhlas setiap keputusan dan kehen-
dak-Nya.”

''Pada kesempatan yang penuh rasa 
bela sungkawa ini, saya atas nama 
pemerintah dan yang hadir disini 
mengucapkan ikut berduka cita yang 
sedalam-dalamnya atas meninggalnya 
almarhum.”

''Kepada seluruh hadirin marilah kita 
bersama sama memanjatkan doa kehad-
irat Allah Swt, semoga segala kesalahan, 
serta kekhilafan semasa hidup Almar-
hum dapat diampuni dan diterima amal 
baiknya. Semoga keluarga Almarhum 
dapat menerima dengan tabah, tawakal 
dan ikhlas,” terang Kasdim. (S Anto Sa-
putro)

Prosesi pemakaman Almarhum Kapten Purnawirawan Shohef.
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Desa Tanggaran Trenggalek Salurkan 

BLT Dana Desa Tahap Kedua Tahun 2020

Kades Tanggaran (kanan) saat memberikan BLT ke penerima 
manfaat.

Trenggalek, SMN – Pemer-
intah Desa Tanggaran Keca-
matan Pule Trenggalek salurkan 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
Dana Desa Tahap Kedua Tahun 
2020.

Penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa 
ini dilaksanakan di Balai Desa 
Tanggaran, Kec. Pule Treng-
galek, Kamis (17/09/2020).

Hadir dalam kegiatan terse-
but Kepala Desa Tanggaran, 
Babinsa, Babinkamtibmas, serta 

BPD desa setempat.
Kepala Desa Tanggaran Ji-

mio menjelaskan bahwa penyal-
uran BLT Dana Desa tahap per-
tama senilai Rp 600.000 selama 
3 bulan sudah disalurkan kepa-
da Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM).

“Untuk gelombang perta-
ma BLT Dana Desa senilai Ro 
600.000 selama tiga bulan sudah 
kami realisasikan beberapa bu-
lan yang lalu,” ujar kepala desa.

Selanjutnya masih menurut 

kades, penyaluran Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) Dana 
Desa Tahap Kedua ini mengacu 
pada petunjuk tehnis Kemendes, 
yaitu setiap KPM menerima se-
jumah Rp 300.000 selama tiga 
bulan.

” BLT dana desa tahap kedua 
di desa Tanggaran disalurkan ke-
pada KPM sejumlah 49 orang,” 
terang kades.

Selain BLT Dana Desa, Pe-
merintah Desa Tanggaran juga 
menyalurkan bantuan sosial 
lainnya seperti KPE, BPNT, 
PKH hingga saat ini total KPM 
mencapai 585 orang.

“Usulan bantuan program 
UMKM datanya sudah kami 
serahkan ke Dinas, mudah mu-
dahan segera cepat realisasi,” 
imbuhnya.

Kades berharap bantuan yang 
telah disalurkan bisa diman-
faatkan sebaik baiknya dan bisa 
membantu meringankan beban 
masyarakat di tengah situasi 
Pandemi Covid-19. (Edy)

Jembatan Rusak Mulai Dikerjakan
Lumajang, SMN - Bupati 

Lumajang, Thoriqul Haq turun 
langsung untuk melihat perkem-
bangan pembangunan jembatan 
rusak, yang terletak di Desa 
Boreng Kecamatan Lumajang.

Pembangunan jembatan 
tersebut, dimulai pada Jum'at 
(18/09).

Kepala Bidang Bina Mar-
ga Dinas Pekerjaan Umum dan 
Tata Ruang Kabupaten Luma-
jang, Agus Siswanto menjelas-
kan, bahwa proses pembangu-
nan jembatan di Desa Boreng 
tersebut dikerjakan sejak 08 
September 2020 lalu.

"Proses pembangunan jem-
batan tersebut dimulai dengan 
proses pembongkaran kepala 
jembatan atau abutment yang 
lama, sebelum nantinya digan-
ti dengan abutment baru," jelas 
Kabid Bina Marga.

Menurut Agus, progress 
pembangunan jembatan sudah 
berjalan, saat ini proses pem-

bongkaran abutment yang lama, 
diharapkan minggu ini sudah 
selesai, dan minggu depan su-
dah mulai dikerjakan pemban-
gunan pondasi jembatan.

Lebih lanjut, Agus Siswan-
to menjelaskan bahwa proyek 
yang menelan anggaran Rp 
1,7milyar tersebut ditangani 
oleh CV. Dharma Bhakti Jaya, 
dan diawasi oleh Konsultan 
Pengawas dari CV. Alam Persa-

da Consultant.
Dinas PUTR Kabupaten 

Lumajang menargetkan dalam 
105 hari atau pada 21 Desem-
ber 2020 mendatang, jembatan 
tersebut rampung dan dapat di-
gunakan oleh masyarakat.

"Waktunya 105 hari selesai, 
direncanakan pada 21 Desem-
ber, dan harapan kami, di awal 
Desember sudah bisa digu-
nakan," pungkasnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq tinjau langsung perkembangan 
pembangunan jembatan rusak.

Operasi Yustisi Penegakan Protokol Pencegahan Covid-19, 
Resmi Digelar

Lumajang, SMN - Bupati 
Lumajang Thoriqul Haq, mem-
berangkatkan Mobil Covid-19 
Hunter di halaman Mapolres 
Lumajang, pada Selasa (15/09), 
untuk operasi yustisi.

Mereka terdiri dari Aparat 
Gabungan dari unsur Polisi 
Pamong Praja, Polres Lumajang 
dan Kodim 0821 Lumajang. 
Aparat Gabungan tersebut, mu-
lai gencarkan Operasi Yustisi 
penegakan protokol pencegah-
an Covid-19.

Bupati menjelaskan, bah-
wa operasi yustisi digelar, agar 
masyarakat semakin sadar 
terhadap upaya pencegahan 
Covid-19. 

"Hingga pertengahan Sep-
tember, terjadi lonjakan kasus 
konfirmasi positif yang cukup 
tinggi di Lumajang," ungkap 

Bupati.
Operasi yustisi di lakukan 

untuk memastikan, bahwa 
seluruh masyarakat Lumajang 
patuh terhadap protokol keseha-
tan, agar Covid-19 tidak sema-
kin menyebar.

Dari hasil operasi yustisi 
ini, tidak sedikit yang terjaring 
dan langsung menjalani proses 
sidang di tempat, dilanjutkan 

menandatangani surat pernyata-
an disiplin protokol kesehatan. 
Bupati menyayangkan, may-
oritas pelanggar yang terjaring 
merupakan generari muda.

"Saya sebenarnya berharap 
anak-anak mudanya yang leb-
ih care dan lebih patuh terha-
dap protokol kesehatan, tetapi 
malah anak muda yang justru 
melanggar," keluh Bupati.

Bupati berpesan agar dalam 
penindakan pada Operasi Yusti-
si ini, aparat melakukan dengan 
cara-cara yang humanis.

Sementara itu, Kapolres 
Lumajang, AKBP Deddy Foury 
Millewa menjelaskan, bahwa 
Operasi Yustisi ini dilakukan 
agar masyarakat yang tidak 
patuh terhadap protokol kes-
ehatan merasa jera. Padahal 
menurutnya, salah satu kekua-
tan untuk melawan Covid-19 
adalah penggunaan masker.

Kapolres meminta petugas 
dalam proses penindakan juga 
melakukan sosialisasi agar mas-
yarakat kembali sadar menerap-
kan perilaku disiplin terhadap 
protokol kesehatan pencegahan 
Covid-19. 

"Saya berharap anda semua 
sebagai pelopor, tutur tinular 
untuk menjaga Lumajang bebas 
dari Covid-19," pungkasnya. 
(Tik) 

Aparat Gabungan dari unsur Polisi Pamong Praja, Polres 
Lumajang dan Kodim 0821 Lumajang gelar Operasi Yustisi.

Paparan Program dan Kegiatan di Lingkup 
Pemkab Lumajang Tahun Anggaran 2021
Lumajang, SMN - Kegiatan 

paparan program dan kegiatan 
di lingkungan Pemerintah Kabu-
paten Lumajang tahun anggaran 
2021, dibuka Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq, yang didampingi 
Wakil Bupati Lumajang, Indah 
Amperawati, bertempat di Lan-
tai II Kantor BPKD Kabupaten 
Lumajang, pada Selasa (15/9).

Dalam sambutannya, Bu-
pati Lumajang, Thoriqul Haq 
berkeinginan agar kegiatan 
tersebut dapat memberikan 
evaluasi yang berkenaan yang 
sekiranya merupakan prioritas, 
sehingga nantinya akan bisa di-
agendakan pada kegiatan yang 
akan direncanakan pada tahun 
anggaran 2021.

Dengan begitu, maka dirinya 

berharap ada prioritas kegiatan 
yang memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat.

"Saya berharap, kita prior-
itaskan untuk pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat, baik 
dari sisi pelayanan administrat-
if, maupun pelayanan program 
yang terstruktur, berdasarkan 
keinginan masyarakat agar bisa 
terpenuhi dengan cepat," hara-
pnya.

Dirinya berkeinginan, kede-
pannya mekanisme yang Pe-
merintah Kabupaten Lumajang 
lakukan dalam setiap pengang-
garan bisa lebih rinci, sehingga 
berbagai lintas program dari 
Bupati dan Wakil Bupati Luma-
jang nantinya akan bisa memu-
nculkan program kegiatan yang 

sesuai tupoksi perangkat daerah, 
dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat.

Senada dengan hal itu, Wakil 
Bupati Lumajang, Indah Am-
perawti berharap, program dan 

kegiatan yang nantinya akan 
dilakukan disetiap OPD pada 
anggaran tahun 2021, dihara-
pkan pelayanan kepada mas-
yarakat harus diprioritaskan, 
baik dari segi sarana maupun 
prasarananya.

"Jangan sampai mengurangi 
kinerja kita buat memberikan 
pelayanan yang terbaik buat 
masyarakat," tutup Wakil Bupati 
Lumajang. (Tik) 

Bupati Lumajang Thoriqul Haq, didampingi Wakil Bupati Lumajang 
Indah Amperawati, ikuti kegiatan paparan program dan kegiatan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2021.

Jabatan Kasat Reskrim dan Kasat Resnarkoba Polres Salatiga 
Diserahterimakan, Dipimpin oleh Kapolres Salatiga

Salatiga, SMN - Jabatan 
Kepala Satuan Reserse Krimi-
nal (Kasat Reskrim) dan Kepala 
Satuan Reserse Narkoba (Kasat 
Resnarkoba) Polres Salatiga se-
cara resmi telah diserah terimak-
an kepada pebajat baru, Upacara 
Serah Terima jabatan (Sertijab), 
dipimpin langsung oleh Kapol-
res Salatiga Polda Jawa Tengah 
AKBP Rahmad Hidayat SS, di 
lapangan Apel Polres Salati-
ga, pada hari Jumat tanggal 
18/09/2020.

AKP Akhwan Nadzirin SH 
MH sebagai Kasat Reskrim 
Polres Salatiga digantikan oleh 
AKP Lanang Tegum Pambudi 
SIK yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kanit Idik 2 Satreskrim 
Polresta Surakarta, AKP Ahkwan 

Nadzirin SH selanjutnya diper-
caya menjabat sebagai Kasat Re-
skrim Polres Pekalongan, adapun 
Kasat Resnarkoba AKP Giri Nar-
wanto SH MH yang mendapat 
promosi jabatan sebagai Panit 
2 Unit 3 Subdit 1 Ditresnarko-
ba Polda Jateng digantikan oleh 
AKP Andie Prasetyo SH yang 
sebelumnya menjabat Kasat Res-
narkoba Polres Semarang.

Dalam amanatnya Kapolres 
Salatiga menyampaikan bahwa 
serah terima jabatan adalah ses-
uatu hal yang biasa dalam sebuah 
organisasi hal tersebut sebagai 
upaya mendinamisasikan organ-
isasi dan merupakan penyega-
ran yang harus dilakukan secara 
kontinyu agar kinerja Polri tetap 
terjaga dalam memberikan pe-

layanan, perlindungan dan pen-
gayoman kepada masyarakat, 
disamping itu untuk mengan-
tisipasi perubahan yang begitu 
cepat terjadi dimasyarakat, Pol-
ri akan mendukung keinginan 
masyarakat sejauh masih dalam 
bingkai demokrasi dan konstitu-
si.

Kota Salatiga merupakan 
Kota yang sangat unik, sangat 
heterogen dan sangat menjun-
jung tinggi toleransi, untuk itu 
perlu kerja keras kita dengan 
berbagai inovasi guna mem-
pertahankan sebagai Kota Ter-
toleran Se Indonesia, selain itu 
kejadian kriminaitas juga masih 
cukup tinggi untuk itu perlu up-
aya serius untuk menekan angka 
kriminalitas, khususnya kepada 
AKP Lanang Teguh Pambu-
di SIK agar segera berlari in-
jak gas dan menyesuaikan diri 
dengan meneruskan ide atau 
pikiran kreatif yang telah dib-
uat pejabat lama sehingga dapat 
memberikan pelayanan prima 
kepada masyarakat yang ingin 
memperoleh kepastikan hukum 
terkait tindak pidana, kemudian 
kepada AKP Andie Prasetyo SH 
berharap dengan pengalaman di-
tempat tugas sebelumnya dapat 
memberikan kontribusi lebih ter-
kait penanganan kasus narkoba, 
Wilayah Hukum Polres Salati-
ga walaupun lebih kecil namun 

karena karakteristiknya cukup 
berbeda dengan Kabupaten 
Semarang sehingga kasus nar-
koba juga cukup dominan untuk 
itu perlu berlari lebih kencang 
untuk memberantas peredaran 
narkoba, saya yakin dengan 
pengalaman dari tempat tugas 
sebelumnya kedua pejabat dapat 
mengemban tugas dan amanah 
pimpinan ini sebaik mungkin, 
sambut AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S.

Kapolres Salatiga mengu-
capkan rasa terima kasih kepada 
AKP Giri Narwanto SH MH dan 
AKP Akhwan Nadzirin SH MH, 
atas dedikasi tingginya terhadap 
Satker yang dipimpinnya serta 
capaian kinerja yang sangat ba-
gus selama bertugas sehingga 
berhasil mengungkap berbagai 
kasus yang ada di Kota Salatiga, 
tetap jalin hubungan yang baik 
dan selamat atas promosi ja-
batan yang diamanahkan, sukses 
bersama keluarga, tutup AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S.

Selesai kegiatan serah teri-
ma dilanjutkan dengan kegiatan 
kenal pamit di Pendopo Polres 
Salatiga yang Kapolres Salatiga 
dan diikuti Pejabat Utama Polres 
Salatiga dan seluruh Anggota 
Polri dan ASN Polri dan seluruh 
rangkaian tetap mengikuti Pro-
tokoler Pencegahan Covid-19. 
(Agus Purnomo)Kegiatan Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab).

Operasi Yustisi Gabungan dalam Rangka 
Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 di 

Kota SalatigaSalatiga, SMN - Dalam 
rangka pencegahan penyebaran 
virus Covid-19 di Kota Salatiga, 
Aparat Gabungan dari TNI, Pol-
ri dan Satpol PP, melaksanakan 
operasi yustisi terhadap mas-
yarakat yang tidak disiplin men-
erapkan protokol kesehatan yai-
tu memakai masker dan menjaga 
jarak di Wilayah Kota Salatiga.

Senin 14/09/2020, Apel 
Gabungan Polri, TNI dan Sat-
pol - PP dipimpin oleh Kabid 
Tibum Tramlinmas Kusdiyan-
to SH yang didampingi Kasat 
Sabhara Polres Salatiga AKP 
Hari Slamet S.Sos. yang men-
yampaikan arahan bahwa Apel 
bersama ini menindaklanjuti 
perintah pimpinan dalam rangka 
mencegah penyebaran Covid - 
19 di Kota Salatiga, kegiatan ini 
nanti langsung kita tindak lanjuti 
dengan Operasi Yustisi, penerti-
ban masyarakat yang masih be-

lum memakai masker dan masih 
berkerumun tidak menjaga jarak 
satu dengan yang lainnya, yang 
masih belum mematuhi Protokol 
kesehatan pencegahan Covid-19 
di Kota Salatiga, Operasi Yustisi 
akan kita fokuskan di dua tempat 
yaitu Sekitar Lapangan Pancasi-
la dan Jl Jendral Sudirman Kota 
Salatiga, jelasnya.

Dari kegiatan gabungan 
tersebut saat di sekitar Lapangan 
Pancasila memberikan 6 teguran 
terhadap warga yang berkeru-
mun dan selanjutnya diperintah-
kan untuk membubarkan diri, 
dan 3 teguran dengan sangsi so-
sial ditegur didepan umum terh-
adap warga yang tidak memakai 
masker.

Selanjutnya saat operasi yus-
tisi di Jalan Jendral Sudirman di 

depan Pasar Raya Salatiga mem-
berikan 8 teguran pada warga 
yang berkerumun 8 kali dan 
selanjutnya dibubarkan, serta 
menegur 12 kali dengan sank-
si sosial ditegur didepan umum 
terhadap warga masyarakat yang 
tidak mengenakan masker, jelas 
Kasat Sabhara Polres Salatiga 
AKP Hari Slamet Trianto S.Sos.

Dalam kegiatan Operasi Yus-
tisi tersebut seluruh personil 
yang terlibat juga memberikan 
himbauan dan ajakan untuk sela-
lu cuci tangan, memakai mask-
er, tidak berkerumun, selalu 
jaga jarak dan tidak menyentuh 
hidung, mata dan mulut, him-
bauan dan ajakan tersebut dis-
ampaikan juga melalui pengeras 
suara didepan umum agar lebih 
bisa didengar oleh umum, tam-
bah AKP Hari Slamet Trianto 
S.Sos.

Kapolres Salatiga yang 
ditemui secara terpisah men-
yampaikan bahwa Polres 
Salatiga bersama seluruh stake 
holder terkait senentiasa bersin-
ergi dan bekerjasama dalam 
upaya mencegah penyebaran vi-
rus Covid-19 dan pendisiplinan 
masyarakat agar mematuhi 
adaptasi kebiasaan baru guna 
memutus mata rantai penyeba-
ran virus Covid-19 khususnya 
di Kota Salatiga, jelas AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. (Agus 
Purnomo)

Polres Salatiga beserta, Aparat Gabungan dari TNI, Polri dan 
Satpol PP, melaksanakan operasi yustisi terhadap masyarakat 

yang tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan.

Satlantas Polres Salatiga Ajak Masyarakat Tertib 
Berlalu Lintas dan Disiplin Memakai Masker

Salatiga, SMN - Sebagai upa-
ya terciptanya tertib berlalu lintas 
ditengah pandemi covid 19, Kasat 
Lantas Polres Salatiga Polda Jateng 
AKP Yuli Anggraini SH MSi, bersa-
ma jajarannya mengajak masyarakat 
pengunjung Pasar Blauran Kota 
Salatiga untuk selalu tertib berlalu 
lintas dan disiplin memakai masker 
saat beraktifitas untuk mengantisi-
pasi penyebaran virus covid19  khu-
susnya di Kota Salatiga.

Dalam kegiatannya, pada Sela-
sa 15/09/2020, selain memberikan 
himbauan pentingnya adaptasi ke-
biasaan baru dengan langkah 3M 
(memakai masker, menjaga jarak 

dan mencuci tangan) juga mem-
bagikan ratusan masker bagi peng-
guna jalan yang melintas maupun 
pengunjung dan pedagang Pasar 

Blauran Kota Salatiga.
Kasat Lantas dalam kesempatan 

tersebut mengatakan bahwa untuk 
lebih mendekatkan diri dengan mas-

yarakat sekaligus upaya melestari-
kan bahasa ibu yaitu bahasa jawa 
pada saat memberikan himbauan 
kepada masyarakat menggunakan 
bahasa jawa, bagi pengguna jalan 
maupun pengunjung pasar  khu-
susnya yang tidak memakai masker 
kita beri masker dan diingatkan un-
tuk disiplin memakai masker agar 
bisa melindungi diri, keluarga dan 
orang lain dari terpapar virus covid 
19, dan yang tidak kalah pentingn-
ya adalah tertib berlalu lintas agar 
terhindar dari fatalitas akibat ke-
celakaan lalu lintas, ucap AKP Yuli 
Anggraini SH MSi.

 Diharapkan masyarakat mengi-
kuti protokol kesehatan pencegahan 
penularan Covid-19, dengan di-

siplin menggunakan masker dan se-
lalu mencuci tangan serta menjaga 
jarak, jadilah pelopor keselamatan 
berlalu lintas dan pelopor menggu-
nakan masker, selamat dari dijalan 
raya dan selamat dari covid19, tam-
bah AKP Yuli Anggraini SH MSi.

Kapolres Salatiga yang ditemui 
secara terpisah menyampaikan 
apresiasi kepada jajarannya yang 
terus bersemangad mensosial-
isasikan pencegahan penyebaran 
Covid1 dengan disiplin menerapkan 
3M, semoga dengan kedisiplinan 
dan kesadaran kita bersama dapat 
membantu pemerintah dalam upaya 
memutus mata rantai penyebaran  
virus Covid19, jelas AKBP Rahmad 
Hidayat SS. (Agus Purnomo)

Satlantas Polres Salatiga membagikan ratusan masker bagi pengguna jalan yang 
melintas maupun pengunjung dan pedagang Pasar Blauran Kota Salatiga.
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Pemberian bantuan sosial kepada korban kebakaran di Desa 
Purworejo, Selasa (15/9/2020).

Kendal, SMN - Kebakaran 
di Desa Purworejo mengetuk 
hati Polsek dan Bhayangkari 
Gemuh. Kepedulian tersebut 
tertuang dalam bentuk pembe-
rian bantuan sosial kepada kor-
ban kebakaran.

Pemberian bantuan terse-
but dilaksanakan di TKP ke-
bakaran, Dusun Jaan Desa 
Purworejo Kecamatan Ringi-
narum Kabupaten Kendal, Se-
lasa (15/9/2020) oleh Kapolsek 
Gemuh AKP Abdullah Umar 
SH beserta jajarannya dan 
mewakili Bhayangkari ranting 
Gemuh untuk menyerahkan 
bantuan sembako dikarenakan 
Bhayangkari dimasa pandemi 
covid 19 tidak diperkenankan 

melaksanakan kegiatan terse-
but. Bantuan diterima langsung 
oleh Ketua posko penanggu-
langan bencana Desa Purwore-
jo.

Menurut keterangan Ka-
polsek Gemuh, "Kegiatan ini 
sebagai bentuk kepedulian 
Polsek Gemuh dan Bhayang-
kari ranting Gemuh tapi untuk 
Bhayangkari tidak bisa ikut 
hadir karena masih pandemi. 
Dan kami harap bantuan ini 
bisa sedikit meringankan be-
ban korban kebakaran. Ban-
tuan ini berupa indomie 15 
dus, gula pasir 25 kg, beras 1 
karung 25 kg, susu putih 1 dus, 
susu coklat 1 dus, kopi ABC 1 
dus, teh 1 dus, pakaian pantas 

Bhakti Sosial Polsek Gemuh dan Bhayangkari 
Ranting Gemuh, Peduli Korban Kebakaran

pakai 1 dus," terangnya.
Ketua posko Desa Purwore-

jo mengatakan, "Saya sangat 
berterima kasih kepada Kapol-
sek Gemuh dan Bhayangkari 

yang sudah begitu peduli den-
gan warga Purworejo yang se-
dang mengalami musibah dan 
ini tentunya sangat berarti bagi 
warga kami," jelasnya. (Peni)

Polsek Rowosari Lakukan Operasi 
Yustisi di Jalan Bahari Rowosari

Kendal, SMN - Dalam 
rangka penegakan Perbup No. 
67 tahun 2020 tentang Pener-
apan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan 
sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Covid-19 di Ka-
bupaten Kendal. Forkompim-
cam Rowosari melakukan oper-
asi Yustisi.

Bertempat di Jl. Bahari de-
pan kantor Kecamatan Rowo-
sari, Senin (14/9/2020) pukul 
08.00 wib. Dalam acara terse-
but yang hadir adalah Plt Camat 
Rowosari Marwoto S. Sosial 
beserta jajarannya, Kapolsek 
AKP Zaenal Arifin beserta ja-
jarannya, Satpol PP, TNI, dan 
Linmas.

Dalam pelaksanaan kegia-
tan penegakan Perbup 67 tahun 
2020. Forkompimcam menjar-
ing 23 orang warga.

Tindakan yang diberikan 
kepada pelanggar adalah di-
minta memakai rompi sebagai 
tanda yang bersangkutan me-
langgar protokol kesehatan. 
Kepada warga yang melanggar 

diberi sangsi menyapu di hala-
man kantor Kantor Kecamatan 
Rowosari. Didata oleh petugas 
Satpol PP Kecamatan Rowosa-
ri. Diminta menyanyikan lagu 
Indonesia Raya dan mengucap-
kan Pancasila.

Menurut keterangan Kapol-
sek Rowosari, "Operasi ini se-
bagai pelaksanaan dari Perbup 
no. 67 tahun 2020 dalam rang-
ka mendisiplinkan masyarakat 
untuk melaksanakan protokol 
kesehatan dalam kehidupan se-

hari-hari, yang bertujuan untuk 
memutus mata rantai covid 19," 
terangnya.

Salah satu warga yang terjar-
ing Operasi Yustisi saat dimint-
ai keterangan, dia mengatakan, 
"Saya pulang dari mengantar 
istri bekerja, ketika berangkat 
lupa pakai masker. Saya tau 
saya salah. Saya berjanji akan 
ikut serta memutus rantai covid 
dengan menjalankan protokol 
kesehatan," jelasnya. (Peni Ku-
sumawati)

Polsek Rowosari saat melakukan operasi Yustisi.

Komisi 3 DPR RI Kunker di Polda Jateng dan 
Membagikan 36.000 Masker kepada Masyarakat Jateng

Semarang, SMN – Di hala-
man Mapolda Jateng Rombon-
gan Komisi 3 DPR RI melak-
sanakan Kunjungan Kerja di 
Polda Jateng disambut oleh Ka-
polda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi, Gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo dan Forkompinda Jawa 
Tengah, Jumat 18/09/2020.

Selain melaksanakan Kunker 
Komisi 3 DPR RI juga melak-
sanakan kegiatan Pembagian 
Masker kepada Komunitas Mas-
yarakat Jateng sebanyak 36.000 
masker dengan didampingi Ka-

polda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi, gubernur Jateng Ganjar 
Pranowo, Forkompinda dan Pe-
jabat Utama Polda Jateng.

Total hampir 7 Juta masker 
telah dibagikan Polda Jateng 
sebagai upaya penyadaran dan 
pembiasaan protokol kesehatan.

Kapolda Jawa Tengah Irjen 
Pol Ahmad Luthfi, Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
beserta Kepala Kejaksaan 
Jateng, Priyanto dan ketua 
Tim Kunjungan Kerja (kunk-
er) Komisi III DPR RI, Adies 

Kadir menyempatkan masker 
langsung secara simbolis ke-
pada 17 perwakilan komunitas 
masyarakat yang sebelumnya 
telah dinyatakan bebas covid 
melalui hasil rapid test.

Pengunaan masker diikuti 
serentak oleh peserta lainnya 
diantaranya Bhabinkamtibmas, 
Babinsa, kepala pasar, komu-
nitas ojek online, komunitas 
sepeda, komunitas paranormal, 
hingga komunitas mobil kom-
pak melakukan aksi pengunaan 
masker secara serentak.

Gubernur Jawa Tengah, Gan-
jar Pranowo mengingatkan agar 
masyarakat membiasakan 3M 
(Menjaga jarak, Mengunakan 
masker dan Mencuci tangan 
dengan sabun).

"Adaptasi kebiasaan baru itu 
tidak sulit, Pemprov Jateng ini 
diminta menekan angka covid 
dalam dua minggu. Saya ingin 
sampaikan yang punya gula da-
rah tinggi, hipertensi anda tidak 
klayapan harus banyak dirumah, 
dua penyakit ini yang angka ke-
matiannya tinggi," terang Gan-
jar Pranowo saat sambutan.

Sementara itu, ketua Tim 
Kunjungan Kerja (kunker) 
Komisi III DPR RI, Adies Kadir 
mengajak masyarakat untuk 
perang melawan corona.

"Saya agak kaget juga katan-
ya Semarang angka covid paling 
tinggi. Saya agak deg-degan 
juga. Tapi saya sudah dapat pen-
jelasan dari pak gubernur tenya-
ta datanya tidak benar. Kawan 
kita banyak yang gugur terakhir 
teman kita di Sekda yang gugur, 
penggunaaan masker ini jangan 
dianggap remeh," ujar Adies da-
lam sambutannya.

Adies juga meminta kepada 
pemerintah dan aparat penegak 
hukum untuk menghadirkan 
regulasi atau aturan sangsi bagi 
masyarakat yang melanggar.

"Sementara sangsinya ada 
yang nyanyi ada yang nyapu. 
Harus ada regulasi ditingkat 
camat, kelurahan provinsi sama 
jadi tidak menbingungkan mas-
yarkat, tempatnya yang digu-
nakan untuk menegakan aturan 
itu juga harus diperhatikan jan-
gan sampai jadi klaster baru co-
rona," usulnya. (S Anto Saputro)

Pembagian Masker kepada komunitas masyarakat Jateng 
sebanyak 36.000 masker.

Pelayanan Prima Rutan Batang Bukti Pemberdayaan 
Masyarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan

Batang, SMN - Rutan Kelas 
IIB Batang kini semakin menun-
jukkan transformasi pelayanan 
publik yang lebih prima dan 
mengedepankan keramahta-
mahan, sehingga kenyaman-
an diperoleh masyarakat dan 
Warga Binaan Pemasyarakatan 
(WBP).

Berbagai pelayanan yang 
dilakukan lebih cepat dapat ber-
pengaruh positif bagi Kemen-
terian Hukum dan HAM akan 
memperoleh kepercayaan dari 
masyarakat serta awak media.

“Bagi WPB pun membuat 
lebih nyaman karena berb-
agai pelatihan yang diberikan 
bermanfaat secara pribadi. Di 
dalam Rutan sudah diberikan 
pelatihan peternakan, perkebu-
nan, salon kecantikan, menjahit 
dan Pondok Pesantren Darut-
taubah, yang semua bermanfaat 
bagi WBP,” tutur Kepala Kan-
wil Kemenkumham Jawa Ten-
gah, Priyadi didampingi Kepala 
Rutan Batang, Rindra Wadhana, 
usai meresmikan Pelayanan 
Prima, di Aula Rutan Kelas 
IIB Kabupaten Batang, Senin 

(14/9/2020).
Ia menegaskan, meskipun 

suasana nyaman sudah tercipta, 
namun pihakmya menghara-
pkan masyarakat untuk tidak 
berkeinginan menjadi penghuni 
Rutan.

“Saya percaya teman-teman 
media juga tidak ingin tidur di 
sini, meskipun nyaman. Para 
media pun kami persilahkan 
untuk meliput suasana dalam 
Rutan, bukti transparansi yang 
ingin ditunjukkan Rutan kepada 
masyarakat,” terangnya.

Priyadi mengharapkan, mas-
yarakat ikut berkontribusi nyata 
sekaligus memahami dan me-
nikmati manfaat yang dilakukan 
Kemenkumham.

 “Pelayanan prima ini supaya 
Kemenkumham RI meraih 
kepercayaan publik, sehing-
ga mampu menghadirkan pe-
layanan bermanfaat kepada 
masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Batang Suyono mengapresia-
si berbagai inovasi pelayanan 
yang diberikan pihak Rutan 
baik kepada masyarakat mau-

pun WBP. “Banyak ruang pela-
tihan yang dibuka, sehingga 
WBP bisa berkreasi untuk men-
ciptakan sesuatu yang baru dan 
luar biasa,” katanya.

Wakil Bupati menerangkan, 
pelayanan prima yang diusung 
Rutan Batang sangat positif. 
Yaitu berupaya melayani mas-
yarakat sesuai dengan harapan 
Kemenkumham. 

“Salah satunya dengan mem-
berikan bantuan hukum sampai 
selesai. Ke depan masyarakat 
harus saling mendukung agar 
bisa tercapai yang dicita-citakan 

Kemenkumham RI,” harapnya.
Turut hadir pada acara 

Kepala Kantor wilayah Ke-
mentrian Hukum dan Ham 
Provinsi Jateng Drs. Priyadi, 
Wakil Bupati Batang Suyono, 
Dandim 0736/Batang Letkol 
Inf. Dwison Evianto diwakili 
Kepala Staf Mayor Inf. Raji, 
Pimpinan Tinggi Pratama Kan-
tor wilayah Kementerian hu-
kum dan Ham Jateng Yasonna 
H. Laoly, Kepala Kantor BRI 
Cabang Batang Sari Wahono, 
Forkopimda Kabupaten Batang. 
(S Anto Saputro)

Pelayanan Prima Rutan Batang Bukti Pemberdayaan Mas-
yarakat dan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Penarik Gerobak Sampah Pasar Kliwon 
Siap Menangkan Gibran Teguh Diatas 92%

Surakarta, SMN - Panas-
kan mesin kemenangan Gi-
bran-Teguh, PDI Perjuangan 
Kota Surakarta rutin adakan 
konsolidasi bersama masyarakat. 
Dipimpin langsung Ketua DPC, 
FX. Hadi Rudyatmo, ratusan 
penarik gerobak sampah mengh-
adiri silaturahmi bersama Bakal 
Pasangan Calon Wali Kota dan 
Wakil Wali Kota Surakarta.

Ajang konsolidasi yang di-
hadiri Gibran Rakabuming pada 
Kamis (17/9) malam, diadakan 
di pinggir kali Pucangsawit 
dekat kediaman Ketua DPC.

Dihadapan penarik gerobak, 
FX. Hadi Rudyatmo menyatakan 

bahwa selama PDI Perjuangan 
memenangkan Pemilukada dan 
Pileg kesejahteraan masyarakat 
Surakarta sudah jauh berubah 
kearah lebih baik. Dulu para pe-
narik sampah hanya mendapat 
gaji ratusan ribu sekarang sudah 
dengan gaji sesuai Upah Min-
imum Kota (UMK), serta hak 
gaji ke-13. Apalagi sekarang 
seluruh penarik sampah tidak 
hanya dilengkapi JKN KIS me-
lainkan juga jaminan ketenaga-
kerjaan.

Untuk itu orang nomor satu 
di Kota Bengawan ini mene-
gaskan bahwa jika di Pemi-
lukada 9 Desember nanti Gi-

bran-Teguh menang 92 persen, 
saya yakin kesejahteraan para 
pejuang kebersihan akan tam-
bah meningkat. Sebab sebagai 
partai pemenang telah berhasil 
mendapatkan 30 kursi di leg-
islatif. Dan demi masyarakat 
Surakarta lebih sejahtera den-
gan 3WMP nya, Pemilu kepa-
la daerah nanti Gibran Teguh 
wajib kita menangkan bersama 
agar seluruh program kebijakan 
yang pro rakyat ini bisa kita re-
alisasikan kembali.

Sementara Bacalon Wali 
Kota Gibran Rakabuming 
juga sudah menyatakan bahwa 
setelah di lantik bersama Teguh 
Prakosa dirinya akan langsung 
tancap gas dan bekerja untuk 
memulihkan ekonomi paska 
pandemi virus Covid-19. Gi-
bran menyatakan bahwa strategi 
jitu sudah kita persiapkan, satu 
contoh adalah mengusahakan 
pengadaan vaksin virus Corona 
bagi seluruh masyarakat di Sura-
karta selain program pemulihan 
ekonomi.

Sementara itu, seluruh pe-
narik gerobak sampah se Ke-
camatan Pasar Kliwon berjanji 
akan siap mengawal kemenan-
gan Gibran-Teguh dengan per-
olehan suara 92%. (S Anto Sa-
putro)

Gibran Rakabuming hadiri kegiatan Ajang konsolidasi bersama 
masyarakat.

Rapat Koordinasi Upaya Peningkatan Recovery Rate dan 
Menurunkan Mortality Rate serta Evaluasi Gerakan Zero Covid-19

Batang, SMN - Sema-
kin banyak warga masyarakat 
Batang terpapar covid-19, seti-
daknya setiap hari mencapai 
20 sampai 23 orang terpapar. 

Dengan tingginya angka war-
ga terpapar, Pemerintah daer-
ah Batang bersama TNI Ko-
dim0736/Batang, Polres serta 
instansi lainnya menggelar rapat 

koordinasi upaya peningkatan 
Recovery Rate dan menurunk-
an Mortality Rate serta evaluasi 
gerakan Zero Covid-19.

Dandim 0736/Batang Letkol 
Inf Dwison Evianto,SE, M.Han 
menghadiri rapat di ruang Abi-
rawa Pemerintah daerah Batang, 
Jum'at (18/9/20). Rapat di ikuti 
oleh para Camat Batang bersa-
ma Danramil dan Kapolsek se - 
kabupaten Batang melalui zoom 
meeting.

Bupati Batang H. Wihaji me-
ngungkapkan bahwa kedepan 
pemerintah daerah akan lebih 
tegas dalam penegakan perihal 
covid-19. Disampaikannya pada 
rapat tersebut bahwa nanti akan 
ada sangsi bagi para pelanggar 
selama operasi yustisi yang tel-

ah di tetapkan oleh pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah 
terkait semakin banyaknya war-
ga Batang yang terpapar covid, 
terang Bupati.

Untuk penyelenggaraan aca-
ra yang besar di himbau Bu-
pati agar tidak di laksanakan, 
guna mensosialisasikan bahaya 
covid-19 akan ditegakkannya 
operasi yustisi secara rutin. Pel-
ibatan kegiatan ini sudah pasti 
melibatkan berbagai instansi, 
dalam membantu Kelancaran 
akan di buatnya duta-duta untuk 
sosialisasi serta edukasi, sehing-
ga masyarakat dapat memahami 
apa itu covid-19 dan bagaimana 
bahayanya virus ini.

Lanjutnya, meningkatnya 
covid di Batang tak lepas dari 

kurangnya pemahaman mas-
yarakat dan ketaatan yang masif 
oleh masyarakat, maka dari itu 
akan disosialisasikan melalui 
pendekatan yang unik. Seperti 
kegiatan ibadah Jumatan agar 
sesuaikan dengan protokol kes-
ehatan, ungkap Wihaji.

Kapolres Batang AKBP Ed-
win Louis Sengka, S.IK., M.Si 
menekankan beberapa hal yakni 
menekan penyebaran covid- 19 
dengan inti 3M (mencuci tan-
gan, memakai masker dan men-
jaga jarak). Dalam mengurangi 
lebih banyak lagi orang yang 
terpapar, agar di aktifkan kem-
bali operasi yustisi. 

Lanjut Kapolres, dengan 
di bentuk agen-agen untuk 
menanggulangi hal ini. Kemu-
dian menggerakkan masyarakat 
muda dengan lomba fotografi 
guna mensosialisasikan 3 M.

Kapolres telah memerintah-
kan para Polsek dan Bhabinkam-
tibmas untuk door to door men-
sosialisasikan 3 M degan tujuan 
Zero covid, tutup AKBP Edwin 
L. Sengka.

Dalam kesempatan yang 
sama, Dandim menyampaiakan 
tentang duta covid sependapat 
dengan Kapolres. Yang selan-
jutnya forkopimda agar lebih 
intens dan turun kebawah atau 

ke masyarakat srawung bersa-
ma, guna menekan penyebaran 
covid-19. Dengan turun ke-
bawah, Dandim yakin akan ada 
keberhasilan.

Sudah di sampaikan Dandim 
ke jajaran agar di intensifkan 
dengan forkopimcam serta berk-
erjasama dengan Karang taruna 
atau PKK juga door to door. 
Apabila para unsur yang di atas 
jalan, yang di bawah juga akan 
mengikuti dengan tujuan kita 
menjaga masyarakat terjaga dari 
covid, penegakan Yustisi den-
gan cara Soft saja atau persuasif. 
Tutup Letkol Inf Dwison Evian-
to. (S Anto Saputro)

Kegiatan rapat koordinasi upaya peningkatan Recovery Rate dan 
menurunkan Mortality Rate serta evaluasi gerakan Zero Covid-19.
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Akibat PSBB Jakarta, Wisata Bandung Selatan Diprediksi Terdampak

Bandung, SMN - Wisata 
Bandung Selatan diprediksi 
akan terdampak akibat dit-
erapkannya kembali Pem-
batasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) DKI Jakarta. 
Pasalnya, wisatawan Band-
ung Selatan didominasi oleh 
wisatawan dari Jakarta.

Hal tersebut disampaikan 
langsung oleh Kepala Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Bandung Yosep 

Nugraha. Yosep mempre-
diksi dengan diterapkannya 
PSBB Jakarta maka akan 
berdampak pada ekonomi 
wisata di Bandung Selatan.

"Tentu ini akan ber-
dampak kepada pariwisa-
ta. Karena customer atau 
wisatawan yang datang ke 
Kabupaten Bandung itu se-
bagian besar berasal dari Ja-
karta," ujar Yosep Nugraha 
usai diskusi Ngawangkong, 

Soreang, Kabupaten Band-
ung, Jumat (18/9/2020).

Meski demikian, dirinya 
yakin wisata di Bandung 
Selatan mampu bertahap. 
Intinya, kata Yosep, setiap 
lokasi wisata harus mener-
apkan protokol kesehatan 
secara disiplin.

Dengan begitu, katanya, 
wisatawan akan datang den-
gan sendirinya tanpa harus 
berharap pada wisatawan 

yang berasal dari Jakarta.
"Tetapi saya yakin dan 

percaya orang-orang sehat 
dari manapun nanti, ketika 
tata kelolanya baik, keti-
ka protokol kesehatannya 
dapat menjamin keaman-
an, insyalloh akan datang," 
ujarnya.

Selain itu, pihaknya akan 
memberlakukan sertifikasi 
bagi wisatawan yang me-
nerapkan protokol keseha-

tan dengan baik. Sertifikat 
tersebut akan berdampak 
positif pada penilaian wisa-
tawan yang akan berkun-
jung.

"Untuk sertifikat kita 
sedang dalam pengkajian, 
mungkin di awal akan kita 
berikan surat keterangan 
bahwa lokasi wisata ini su-
dah menerapkan protokol 
kesehatan dengan baik," pa-
parnya. (dtk)Destinasi wisata di Bandung Selatan. 

IDI Cemas Indonesia akan Jadi 
Episentrum Covid-19 Dunia

Jakarta, SMN - Ketua Tim 
Mitigasi PB Ikatan Dokter In-
donesia (IDI), Adib Khumaidi 
mengatakan Indonesia belum 
mencapai puncak pandemi 
Covid-19 gelombang pertama. 
Menurutnya, Indonesia akan 
menjadi episentrum Covid-19 
dunia jika tak ada perubahan.

"Apabila hal ini terus berlan-
jut, maka Indonesia akan menja-
di episentrum Covid dunia, yang 
mana akan berdampak semakin 
buruk pada ekonomi dan kes-
ehatan negara kita," kata Adib 
dalam keterangan resmi kepada 
wartawan, Jumat (18/9).

Adib menyebut kematian 
ratusan dokter dan tenaga kes-
ehatan selama pandemi virus 
corona turut menambah peker-

jaan besar pihaknya untuk tetap 
memberikan pelayanan keseha-
tan yang proporsional.

Sampai kemarin, Kamis 
(17/9), dokter yang meninggal 
terpapar Covid-19 mencapai 
117 orang. Para dokter tersebut 
tersebar di sejumlah wilayah 
Indonesia. Kematian dokter ter-
banyak di Jawa Timur dan Su-
matera Utara.

"Angka kematian dokter 
yang semakin cepat dan tajam 
ini menunjukkan masyarakat 
masih abai terhadap protokol 
kesehatan yang diserukan oleh 
para tenaga kesehatan dan pe-
merintah," ujarnya.

Lebih lanjut, Adib yang me-
wakili seluruh tenaga kesehatan 
di Indonesia memahami ada 

kebutuhan ekonomi yang juga 
perlu diperhatikan selama pan-
demi ini. Namun, kata Adib, 
masyarakat harus tetap disiplin 
menerapkan protokol kesehatan 
Covid-19.

"Pandemi ini tidak akan per-
nah berakhir apabila tidak dis-
ertai peran serta semua elemen 
masyarakat . Dan hal ini tentun-
ya juga akan berdampak negat-
if bukan hanya pada kesehatan 
namun juga ekonomi secara 
berkepanjangan," katanya.

Sementara itu, Ketua Tim 
Protokol Tim Mitigasi PB IDI, 
Eka Ginanjar mengatakan jum-
lah kematian masyarakat dan 
tenaga kesehatan di Indonesia 
merupakan yang tertinggi di 
Asia selama pandemi Covid-19.

Eka menyebut hidup disiplin 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan dan perilaku 3M yai-
tu selalu mengenakan masker, 
menjaga jarak, dan rajin men-
cuci tangan pakai sabun bisa 
menekan tingkat penularan dan 
kematian akibat Covid-19 di 
semua lapisan.

Berdasaran studi ilmiah yang 
dipublikasikan di The Lancet, 
kata Eka, penggunaan alat pe-
lindung diri dalam protokol 
kesehatan sangat memban-
tu mencegah penularan virus. 
Menurutnya, menjaga jarak 
sekitar 1 meter dapat mencegah 
penularan hingga 82 persen.

Kemudian penggunaan 
masker sesuai standar dapat 
mencegah penularan hingga 85 
persen. Sementara itu, peng-
gunaan face shield saja hanya 
mencegah hingga 78 persen.

"Kasus penularan yang tak 
terkontrol di masyarakat akan 
mengakibatkan kolapsnya 
sistem kesehatan yang ditandai 
dengan tingginya tenaga kese-
hatan yang terpapar Covid dan 
sulitnya mencari tempat per-
awatan," kata Eka.

Sampai kemarin,  Kamis 
(17/9), kasus positif virus corona 
di Indonesia mencapai 232.628 
orang secara kumulatif. Dari 
jumlah tersebut, 166.686 orang 
sembuh, 9.222 orang meninggal 
dunia, dan 56.720 orang lainnya 
dalam perawatan.

DKI Jakarta masih menjadi 
provinsi yang memiliki jumlah 
kasus positif terbanyak dengan 
55.099 kasus. Disusul kemu-
dian Jawa Timur 38.431 kasus, 
Jawa Tengah 17.913 orang, 
Jawa Barat 14.591 orang, dan 
Sulawesi Selatan 13.476 orang. 
(cnn)IDI menyebut Indonesia akan menjadi episentrum penyebaran Covid-19. Ilustrasi. 

Kabupaten Jombang Komitmen
Lakukan Percepatan Layanan Kependudukan

Jombang, SMN – Saat ini 
segala urusan publik berbasis 
Nomor Induk Induk Kepen-
dudukan (NIK). Antara lain 
untuk kepengurusan BPJS, Per-
bankan, Agraria, Pendidikan, 
Perpajakan, Ijin Usaha, bantu-
an kesejahteraan dan lainnya. 
Bahkan untuk memiliki nomor 
telepon pun kita harus mendaft-
arkan dengan Nomor Induk 
Kependudukan. Selain itu, 
database kependudukan juga 
dipergunakan untuk mengambil 
keputusan strategis dalam pem-
bangunan di Indonesia.

Menyikapi hal tersebut Ke-
mentrian Dalam Negeri men-
canangkan Program Gerakan 
Indonesia Sadar Administrasi 
(GISA) guna membangun eko-
sistem pemerintahan yang pedu-
li dan sadar akan pentingnya ad-
ministrasi kependudukan.

Hal ini seperti disampaikan 
Kepala Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil (Dispenduk 
Capil) Kabupaten Jombang, 
Drs. Marzuki Zakaria MSI pada 
acara Sosialisasi Pelayanan Ad-
ministrasi Kependudukan Ting-
kat Desa Se Kabupaten Jom-
bang, yang digelar pada Rabu 
(16/9/2020) digedung Bung 
Tomo Kantor Pemkab Jombang.

Sosialisasi yang diikuti para 
operator kependudukan dari 
masing masing desa ini sebagai 
tindak lanjut dikeluarkannya 
Permendagri No 19 tahun 2018 
tentang Peningkatan Kualitas 
Layanan Administrasi Kepen-
dudukan. Pada pasal 3 ayat (1) 
Permendagri dinyatakan bahwa 
dokumen kependudukan yang 
ditingkatkan kualitas pelayanan-
nya antara lain: KK, KTP-EL, 
Akta Kelahiran, Akta Perkaw-
inan, Akta Akta Kematian, dan 
Surat Keterangan Pindah.

Kegiatan Sosialisasi Pe-
layanan Kependudukan yang 
dibuka oleh Bupati Jombang Hj. 
Mundjidah Wahab ini selain un-
tuk menyamakan persepsi juga 
untuk memantapkan komitmen 

Pemerintah Kabupaten Jom-
bang untuk melakukan perce-
patan, peningkatan pelayanan 
administrasi kependudukan bagi 
Dispendukcapil Jombang juga 
efektif efisiensi bagi masyarakat 
Jombang, sehingga pelayanan 
lebih dekat lagi bisa dilayani 
operator di tingkat desa, tambah 
Masduki Zakaria.

“Saya berharap para peserta 
sosialisasi dapat menindaklan-
juti hasil sosialisasi ini, sehing-
ga nantinya betul-betul dapat 
menjelaskan kepada pemohon 
dalam hal ini masyarakat terkait 
dengan pendaftaran kependudu-
kan dan pencatatan sipil di Ka-
bupaten Jombang agar tidak ada 
yang kembali lagi ke rumah atau 
kembali lagi ke kantor desa atau 
Kecamatan karena ada keleng-
kapan-kelengkapan yang belum 
terpenuhi. Data kependudukan 
sudah saatnya harus betul betul 
diperbaiki, sehingga valid,” tu-
tur Masduki Zakaria.

Bupati Jombang Hj. Mund-
jidah Wahab dalam sambutann-
ya menghimbau kepada seluruh 
Institusi Pemerintah maupun 
swasta wajib mendukung Ger-
akan Indonesia Sadar Admin-
istrasi (GISA). Bahkan seka-
ligus mampu mengembangkan 
pendekatan kerjasama yang 
menempatkan database kepen-
dudukan sebagai dasar dalam 
melaksanakan tugas pokok dan 
pelayanan setiap institusi.

“Kepada para Camat dan 
Kepala Desa, Saya minta agar 
gencar mensosialisasikan 4 
program pokok GISA yakni 
Program Sadar Kepemilikan 
Dokumen Kependudukan, Pro-
gram Sadar Pemutakhiran Data 
Kependudukan,Program Sadar 
Pemanfaatan Data Penduduk 
sebagai satu satunya data yang 
dipergunakan untuk semua 
kepentingan dan Program Sadar 
Melayani Administrasi Kepen-
dudukan menuju masyarakat 
yang bahagia, lakukan tero-
bosan yang dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat,” tutur 
Bupati Jombang.

Bupati berharap Dispenduk-
capil Jombang nantinya dapat 
menuntaskan pelaksanaan per-
ekaman E-KTP dengan men-
ciptakan dan melakukan inovasi 
baru terkait pelayanannya. Baik 
dengan system jemput bola ter-
utama untuk wilayah yang ter-
kendala dengan akses ke kantor 
pemerintahannya jauh, faktor 
alam maupun yang kawasannya 
susah signal internet. Sedangkan 
untuk program Online diharap-
kan dapat dioptimalkan. Seh-
ingga pelayanan kependudukan, 
terutama selama pandemic ini 
bisa dilakukan cukup dirumah 
saja, masyarakat dapat mengu-
rus dokumen kependudukan di-
manapun dan kapanpun melalui 
HP yang terhubung dengan in-
ternet.

Bupati juga mengatakan 
bahwa pada tahun 2021 akan di 
launching pelayanan dokumen 
kependudukan di desa, melalui 
program CAK NGATESO 
(Cetak Pengajuan Teko Deso). 
“Tahun depan program CAK 
NGATESO, program sistem 
informasi yang memudahkan 
masyarakat untuk mengajukan 
permohonan KK, Akta Kelahi-
ran, Akta Kematian hanya dari 
desa harus dapat dilaksanakan. 
Proses pengajuan dan pence-
takan dapat dilakukan di desa 
dengan bantuan aparat desa, 
dengan demikian masyarakat 
tidak perlu jauh jauh datang ke 
Disdukcapil,” tandas Bupati 
Mundjidah Wahab.

Sosialiasi Bagi Oerator Pe-
layanan Kependudukan di ting-
kat desa ini dilakukan dalam 6 
tahap. Perdesa mengirimkan 2 
orang petugas pelayanan kepen-
dudukan didesa. Agar program 
tersebut dapat berjalan lancar, 
maka desa harus siap dalam 
berbagai hal pendukung mulai 
dari petugas operator computer, 
scanner, ada jaringan internet. 
(PJ)

Bupati Jombang Hj. Mundjidah Wahab saat menyampaikan sambutan.

Pemkab Pasaman Hibahkan Tanah
kepada Kementerian Agama RI

Pasaman, SMN – Bupati 
Pasaman H. Yusuf Lubis me-
nerima rombongan Kepala 
Wilayah Kementerian Agama 
Provinsi Sumatera Barat da-
lam rangka Penyerahan Hibah 
Tanah Milik Pemerintah Daer-
ah Kabupaten Pasaman kepada 
Kementerian Agama RI yang 
akan digunakan untuk pemba-
ngunan gedung Pelayanan Haji 
dan Umrah Terpadu Kantor 
Kementerian Agama Kabupat-
en Pasaman seluas 1000 meter 
persegi, Rabu (16/09/20).

Dalam sambutannya, Bupati 
Pasaman menyampaikan bahwa 
agenda kegiatan ini merupakan 
salah satu capaian dari visi dan 
misi Pemerintah Kabupaten 
Pasaman dan sangat mendukung 
karena pelayanan kepada mas-
yarakat merupakan fungsi yang 
diutamakan untuk mencapai 
tujuan kesejahteraan sebagai 
tolak ukur terselenggaranya tata 

kelola pemerintahan yang baik 
dan bermuara pada peningkatan 
kualitas pelayanan publik teru-
tama dalam pelayanan haji dan 
umrah di 
Kabupaten 
Pasaman.

Area lo-
kasi yang 
dihibahkan 
terletak di 
suatu Ka-
wasan Pe-
l a y a n a n 
P u b l i k 
(KPP) ter-
padu di 
Kabupaten 
P a s a m a n , 
d i m a n a 
s e l u r u h 
pe layanan 
masyarakat 
akan berpu-
sat di lokasi tersebut, di lokasi 
tersebut telah ada Kantor Dinas 

Kependudukan dan Capil, Kan-
tor UKK imigrasi kelas II Non 
TPI Agam dan direncanakan 
juga akan dibangun kantor Pen-

didikan dan 
Kantor KPU 
yang menun-
jukannya su-
dah ditetapkan 
dengan Kepu-
tusan Bupati, 
ungkap Yusuf 
Lubis.

H a r a p a n 
Yusuf Lu-
bis, setelah 
p e n y e r a h a n 
aset tanah ini, 
diminta kepa-
da Kementeri-
an Agama RI 
untuk dapat 
sesegera mun-
gkin melaku-

kan kegiatan pembangunan seh-
ingga pelayanan haji dan umrah 

di Kabupaten Pasaman dapat 
segera dinikmati dan terseleng-
gara dengan baik.

Kepala Kantor Kemenag 
Kabupaten Pasaman, H. Dedi 
Wandra, S,Ag, MA. dalam ke-
sempatan terpisah kepada awak 
media menyampaikan ucapan 
terimakasih kepada Pemerintah 
Daerah Kabupaten Pasaman 
yang telah bekerjasama dalam 
mewujudkan pelayanan haji dan 
umrah yang lebih baik lagi den-
gan memberikan hibah tanah 
untuk pembangunan gedung pe-
layanan publik untuk Haji dan 
Umrah di Kabupaten Pasaman.

Pantauan awak media yang 
hadir dalam acara penyerah-
an Aset Tanah tersebut, Sekda 
Drs. Maraondak, para Asisten 
di lingkungan Pemda Pasaman, 
Staf Ahli Bupati, Kepala SKPD, 
Kepala BPN Kabupaten Pasa-
man, Kepala UKK imigrasi Ke-
las II Non TPI Agam. (Mad)

Bupati Pasaman H. Yusuf Lubis menerima 
rombongan Kepala Wilayah Kementerian 
Agama Provinsi Sumatera Barat dalam 
rangka Penyerahan Hibah Tanah Milik 

Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman 
kepada Kementerian Agama RI.

37 Adegan Rekonstruksi, Ini Urutan 
Perencanaan-Mutilasi Rinaldi oleh Sejoli
Jakarta, SMN - Polda Met-

ro Jaya menggelar rekonstruksi 
kasus mutilasi Rinaldi Harley 
Wismanu (32) oleh tersangka 
Laeli Atik Supriyatin (27) dan 
Djumadil Al Fajri (26). Total ada 
37 adegan yang direka ulang oleh 
kedua tersangka.

Rekonstruksi dipimpin oleh 
Dirkrimum Polda Metro Jaya 
Kombes Tubagus Ade Hidayat, 
Kabid Humas Polda Metro Jaya 
Kombes Yusri Yunus, Wakil Di-
rektur Reskrimum Polda Metro 
Jaya AKBP Jean Calvijn SI-
manjuntak, Kasubdit Resmob 
Ditreskrimum Polda Metro Jaya 
Kompol Handik Zusen, Kanit 
III Resmob AKP Mugia Yarry, 
dan Kanit IV Resmob AKP Noor 
Marghantara. Polisi mengatakan 
37 adegan itu terbagi dalam tiga 

tahapan.
"Dari ke 37 adegan ini, kami 

penyidik membagi menjadi tiga 
tahapan. Tahapan pertama adalah 
tahapan perencanaan, tahapan 
kedua adalah tahapan pelaksa-
naan, dan yang terakhir ketiga 
adalah pasca-pelaksanaan, yai-
tu pembersihan TKP dan pem-
buangan barang bukti lainnya," 
kata Calvijn kepada wartawan di 
Apartemen Pasar Baru Mansion, 
Jakarta Pusat, Jumat (18/9/2020) 
malam.

Total ada 13 TKP dari tahapan 
pembunuhan dan mutilasi terse-
but. Rekonstruksi diawali peren-
canaan untuk mencari korban le-
wat aplikasi Tinder di kontrakan 
mereka yang berlokasi di Depok.

Setelah tersangka Laeli ber-
hasil berkenalan dengan korban, 

keduanya sepakat bertemu per-
tama kali di sebuah kedai kopi 
di daerah Juanda, Jakarta Pusat. 
Dari sana mereka akan menuju 
Apartemen Pasar Baru Mansion, 
yang telah disewa keduanya.

"Adegan 4: tersangka LAS 
dan korban bertemu di Kopi Ke-
nangan di Stasiun Juanda, Jakarta 
Pusat," kata Panit 3 Subdit Res-
mob AKP Windi Irawan memba-
cakan reka adegan.

Korban dan tersangka Laeli 
lalu masuk ke dalam apartemen. 
Namun di sana rupanya tersang-
ka Fajri telah menunggu di kamar 
mandi dengan membawa batu 
bata dan gunting.

Tersangka Laeli dan korban 
pun sempat berhubungan badan 
di kamar apartemen tersebut. 
Saat itulah tersangka Fajri kelu-

ar dan memukul kepala korban 
dengan batu bata. Fajri kemudian 
mencoba memeras korban den-
gan alibi korban telah meniduri 
istrinya.

Korban pun beberapa kali me-
nerima pukulan dan tusukan oleh 
tersangka Fajri. Tersangka Laeli 
memaksa korban menyebutkan 
password handphone Rinaldi ke-
tika dirinya tengah dianiaya oleh 
Fajri. Baru di permintaan kedua, 
korban akhirnya menyerahkan 
password handphone-nya sebe-
lum akhirnya meninggal dunia.

"Adegan 13: tersangka DAF 
menusuk punggung korban dela-
pan kali. Tersangka LAS kemba-
li menanyakan PIN handphone 
dua kali karena yang pertama 
tidak memberikan. Password 
diberikan dan tidak lama korban 

meninggal," ucap Iptu Sidik, 
yang memimpin reka adegan di 
Apartemen Pasar Baru Mansion.

Setelah korban meninggal, 
tersangka lalu sempat mening-
galkan jenazah korban di kamar 
mandi selama tiga hari. Tersang-
ka yang telah mendapatkan akses 
rekening korban lalu menguras 
harta korban.

Pelaku diketahui mengambil 
isi rekening korban di sebuah 
ATM yang berada di daerah Tan-
jung Barat. Dari sana, pelaku lalu 
membeli peralatan untuk memu-
tilasi korban berupa gergaji dan 
pisau daging di Pasar Minggu. 
Hingga pelaku membeli emas 
dan sebuah motor baru di daerah 
Kramat Jati.

Setelah menguras isi rekening 
korban, pada 12 September dini 
hari kedua pelaku kembali ke 

apartemen di daerah Pasar Baru 
untuk memutilasi korban. Proses 
mutilasi diketahui terjadi pada 
12-13 September.

Setelah memutilasi korban 
menjadi 11 bagian selesai, tubuh 
korban kemudian dimasukkan ke 
dalam dua koper dan satu ran-
sel untuk dibawa ke Apartemen 
Kalibata City. Guna menutupi 
bau dari jenazah korban, pelaku 
sempat menaburi koper dengan 
bubuk kopi.

"Adegan 33: Tersangka DAF 
menaburkan kopi di ransel dan 
koper, termasuk koper sebelumn-
ya dan pengharum ruangan," kata 
AKP Windi membacakan reka 
adegan di Mapolda Metro Jaya.

Setelah koper dan ransel yang 
berisi tubuh korban ditempat-
kan sementara di Kalibata City, 
kedua pelaku kemudian meny-

iapkan satu lubang galian di ru-
mah kontrakan mereka di daer-
ah Cimanggis, Depok. Lubang 
tersebut nantinya digunakan un-
tuk mengubur korban.

"Adegan 37: Perumahan Ci-
manggis, Tapos, Depok. Pada 
saat itu mereka sudah meny-
iapkan lubang dengan menggu-
nakan cangkul. Mereka sudah 
menyiapkan lubang di rumah 
kontrakan itu, di belakang rumah 
yang rencananya untuk mengu-
burkan korban," kata AKP Win-
di.

Niat jahat tersebut akhirn-
ya gagal setelah keduanya dia-
mankan polisi pada Rabu (16/9) 
siang. Atas perbuatannya, kedua 
pelaku dijerat dengan pasal ber-
lapis, mulai dari Pasal 340, 338, 
hingga 365 KUHP, dengan an-
caman hukuman mati. (dtk)
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Marini digosipkan akan bergabung dengan Ducati musim depan. 

Adiknya Digosipkan ke Ducati, Ini Kata Valentino Rossi
Jakarta, SMN - Luca 

Marini digosipkan akan 
bergabung dengan Ducati 
di MotoGP 2021. Apa tang-
gapan Valentino Rossi se-
bagai soal peluang adiknya 
itu masuk ke balapan kelas 
primer?

Penampilan Marini se-
dang menanjak, menyusul 
kemenangannya di Moto2 
San Marino pada akhir pe-
kan lalu. Kini rider 23 tahun 
itu tengah memimpin klase-
men sementara Moto2 den-
gan raihan 112 poin.

Marini juga sudah 4 kali 
naik podium dari 7 bala-

pan Moto2 yang sudah di-
gelar, dengan rincian dua 
kali sebagai juara dan dua 
kali sebagai runner-up. 
Penampilannya yang cukup 
konsisten itu membuatnya 
mulai dianggap layak ma-
suk ke kelas MotoGP tahun 
depan.

Kabarnya, tim satelit 
Ducati, Reale Avintia Rac-
ing, yang akan merekrut-
nya. Ia disebut-sebut akan 
dipasangkan oleh rider Ita-
lia lainnya, Enea Bastiani-
ni, yang sudah lebih dulu 
dikonfirmasi akan masuk ke 
MotoGP 2021, mengganti-

kan Johann Zarco dan Tito 
Rabat.

Rossi pun membenarkan 
bahwa adik tirinya itu su-
dah bicara dengan Ducati. 
Namun ia menyebut saat ini 
sebaiknya Marini fokus dulu 
memenangi gelar juara dun-
ia Moto2 bersama Sky Rac-
ing Team VR46.

"Mengenai Luca, ya dia 
bicara dengan Ducati, soal 
kesempatan membalap di 
MotoGP tahun depan, bersa-
ma dengan Avintia Ducati," 
kata Rossi, dikutip dari situs 
resmi MotoGP.

"Itu luar biasa, karena 
Ducati amat kompetitif, 
dan mereka berusaha keras 

dalam program MotoGP, 
dan mereka juga mempro-
mosikan para pebalap muda, 
jadi jika Luca bisa masuk 
ke MotoGP dan membalap 
dengan Ducati, aku pikir itu 
akan bagus untuknya."

"Tapi seperti yang dia 
bilang, sekarang yang ter-
penting dia konsentrasi dulu 
untuk menjuarai Moto2 ta-
hun ini, karena itulah yang 
terpenting saat ini, sebelum 
(ke MotoGP) tahun depan," 
tukas Rossi.

Seperti MotoGP, Moto2 
pun akan kembali mentas di 
Sirkuit Misano pada Ming-
gu (20/9) dengan tajuk GP 
Emilia Romagna. (dtk)

The Jak dan Bobotoh Komitmen Patuhi Protokol Covid-19 Liga 1
Jakarta, SMN - Suporter 

Persija Jakarta, The Jakmania, 
dan Persib Bandung, Bobotoh, 
berkomitmen mematuhi protokol 
kesehatan yang diterapkan sela-
ma berlangsungnya lanjutan Liga 
1 2020 di tengah masa pandemi 
covid-19.

Ketua Pengurus Pusat The 
Jakmania Diky Soemarmo ke-
pada awak media mengatakan 
komitmen itu disebut sebagai 
salah satu bentuk dukungan The 
Jak buat Persija dalam mengarun-
gi musim 2020. Termasuk salah 
satunya mematuhi tak datang ke 
stadion jika pertandingan digelar 
tanpa penonton.

"Kami paham Persija memi-
lih homebase di Bantul karena 
efisiensi dan sebagainya. Kami 
komitmen untuk mematuhi segala 
bentuk protokol kesehatan yang 
nanti ditetapkan, termasuk kebi-
jakan tidak boleh menonton dan 

mendekati stadion. Jakmania ber-
komitmen untuk tidak merugikan 
Persija dengan mematuhi pro-
tokol," kata Diky, Jumat (18/9).

Secara organisasi, Diky telah 
menyarankan dan memerintah-
kan kepada rekan-rekan The Jak 
untuk menahan diri dengan tidak 
ke stadion, tidak menonton lati-
han Persija, menggelar nonton 
bareng dan kegiatan lain yang si-
fatnya berkumpul lebih dari lima 
orang khusus di wilayah Jakarta 
atau sesuai dengan kebijakan pe-
merintah daerah setempat.

Meskipun sebenarnya, lanjut 
Diky, The jak dari awal keber-
atan jika Liga 1 2020 dilanjut-
kan karena situasi masih dalam 
pandemi covid-19. The Jak lebih 
memikirkan keselamatan pemain 
ditambah protokol kesehatan dari 
operator PT. Liga Indonesia Baru 
(LIB) maupun PSSI yang sampai 
saat ini dianggap belum juga ram-

pung.
"Pasti kecewa, sebuah sik-

saan berat kalau tidak bisa men-
yaksikan langsung klub kesay-
angan di stadion. Ini jadi sebuah 
ujian. Tapi kami sudah koordi-
nasikan ke seluruh Korwil dan 
Biro The Jakmania untuk me-
matuhi protokol. Kami juga minta 
ke tim Persija memegang komit-
men jadi juara musim ini sesuai 
target awal,” ucapnya.

Sementara itu, Ketua Viking 
Persib Club (VPC) Herru Joko 
juga mengungkapkan memaha-
mi kesehatan lebih penting dari 
segala hal. Sebagai suporter, 
Bobotoh memahami keadaan 
pandemi yang membuat ia dan 
rekan-rekannya tidak bisa men-
dukung langsung Maung Band-
ung dari atas tribune.

"Semua suporter Persib harus 
sadar dengan keadaan ini. Kami 
dukung dengan cara baru, salah 

satunya doa, kreativitas bisa 
diakalin. Kami cari cara melalui 
teknologi, bagaimana panitia 
pelaksana bisa tetap memban-
gun chemistry antara pemain dan 
suporter," sebut Herru Joko kepa-
da awak media.

Seperti yang dialami The Jak, 
Bobotoh juga sedih dan kecewa 
karena tidak bisa secara langsung 
mendukung saat Persib tampil. 
Namun, Bobotoh juga disebut 
Herru harus sadar kebijakan tan-
pa penonton di Liga 1 2020 bertu-
juan untuk mencegah penyebaran 
covid-19.

"Kami akan tetap koordinasi 
pas hari H [pertandingan]. Kami 
berharap polisi bertindak tegas 
mengawasi demi kesehatan kita 
semua. Ini menyangkut banyak 
orang dengan karakter yang ber-
beda. Semoga pandemi cepat ber-
lalu dan keadaan kembali sedia 
kala," ungkap Herru. (cnn)

The Jakmania akan mematuhi tak datang ke stadion jika pertandingan Liga 1 2020 digelar tanpa 
penonton. 

MotoGP Emilia Romagna 2020: Balapan Tanpa Marquez Indah
Jakarta, SMN - Direk-

tur Ducati, Gigi Dall'Igna, tak 
memungkiri absennya Marc 
Marquez membawa perubahan 
berarti dalam persaingan juara 
MotoGP 2020.

Hingga seri keenam MotoGP 
2020, terdapat lima pembalap 
yang menjadi juara. Hal yang 
tampak mustahil jika Marquez 
turut serta dalam kompetisi.

Marquez membuktikan 
dominasi tak tergantikan sejak 
tampil di kelas MotoGP pada 
2013. Kini pemandangan per-
saingan perebutan gelar juara 
jauh berbeda.

"Akan sangat tidak sportif 
jika mengatakan itu (ketiadaan 
Marquez) membuat MotoGP 

menjadi bagus karena kita ber-
bicara dalam kaitan Kejuaraan 
Dunia. Meski demikian, saya 
harus katakan balapan ber-
langsung indah dan spektakul-
er. Banyak yang bersaing demi 
gelar juara dan banyak pembal-
ap meraih hasil signifikan."

"Itu bagus bagi semua pabri-
kan dan Kejuaraan Dunia. Teta-
pi sejujurnya, dari pandangan 
seorang penggila balap motor, 
saya merasa kecewa tidak me-
lihat Marquez dengan kendala 
yang dia alami," tutur Dall'Igna.

Kini pembalap Ducati, An-
drea Dovizioso, tampil sebagai 
pemuncak klasemen MotoGP 
2020. Dall'Igna pun berharap 
Dovizioso bisa tampil sebagai 

juara, terlepas dari masa depan 
yang buram antara Ducati dan 
pembalap veteran Italia tersebut.

"Dari lubuk hati saya ber-
harap dia bisa menang. Saya 
harap saya bisa membuatnya 
memenuhi tujuan itu," kata 
Dall'Igna dikutip dari Speed-
week.

"Seperti saya tekankan be-
rulang kali, saya tak mau mem-
bicarakan hal itu (situasi bekerja 
sama dengan Dovizioso men-
jelang akhir kebersamaan den-
gan Ducati). Memang ada salah 
paham di antara kami, tetapi 
kami sama-sama profesional 
yang tahu sedang mengejar tu-
juan penting," ucap Dall'Igna. 
(cnn)MotoGP 2020 menampilkan juara-juara yang berbeda di hampir setiap seri. 

Tak Punya Banyak Teman 
Tingkatkan Risiko Gangguan Jantung

Jakarta, SMN - Banyak 
orang beranggapan bahwa pop-
ularitas di masa remaja akan 
berkaitan dengan kesehatan 
fisik dan psikis di masa dewa-
sa. Sebuah penelitian baru me-
nemukan, remaja yang tidak 
populer berisiko mengalami 
gangguan jantung dan penya-
kit kardiovaskular lainnya di 
kemudian hari.

Dalam hal ini, para peneliti 
mendefinisikan 'populer' se-
bagai seseorang yang dikelilin-
gi, disukai, dan dihormati oleh 
teman sebaya.

Studi yang dilakukan di 
Swedia ini menggunakan data 
dari Stockholm Birt Cohort 
Multigenerational Study. Data 
mencakup semua orang yang 
lahir pada 1953 dan tinggal di 
Stockholm pada 1963.

Melansir dari awak media, 
kesehatan sebanyak 5.410 pria 
dan 5.990 wanita dilacak hing-
ga usia 60-an. Mereka ditanya 
soal keberadaan teman saat ma-
sih menginjak usia 13 tahun.

Ada empat kategori yang 
ditentukan peneliti. Skor satu 
(rendah) menggambarkan 
remaja yang terpinggirkan, skor 
dua dan tiga (menengah) meng-
gambarkan remaja dengan 
teman yang tak terlalu banyak, 
dan skor empat (tinggi) meru-
juk pada remaja yang memiliki 
banyak teman.

Hasilnya, 30 persen pria dan 
28,5 persen wanita menikmati 
status pertemanan dalam skor 
empat (tinggi) pada usia 13 ta-
hun. Sekitar 16 persen wanita 
dan 12 persen pria digolongkan 
sebagai kelompok yang terp-

inggirkan saat remaja.
Studi yang dipublikasikan 

dalam BMJ Open ini menemu-
kan, penyakit kardiovaskular 
lebih umum terjadi pada pria 
daripada wanita. Namun, mere-
ka yang sebelumnya tergolong 
dalam kelompok 'terpinggirkan' 
pada usia 13 tahun memiliki 
risiko 33-34 persen untuk men-
galami penyakit kardiovasku-
lar.

Namun, sebagai studi ob-
servasi, penelitian ini hanya 
menunjukkan hubungan antara 
keduanya, tapi tidak dapat men-
jelaskan apa yang mendorong 
terbentuknya hubungan terse-
but.

Psikolog Katherine Ehrlich, 
yang tidak terlibat dalam pe-
nelitian tersebut, mengatakan 
bahwa hasil studi yang ditemu-

kan cukup masuk akal.
"Masuk akal bahwa pengala-

man sosial yang penuh tekanan 
dapat menyebabkan peradan-
gan terus-menerus yang tidak 
terselesaikan," kata dia. Jika 
dibiarkan, peradangan akan 
meningkatkan risiko seseorang 
terkena penyakit kardiovasku-
lar.

Selain itu, lanjut Ehrlich, 
individu yang terisolasi secara 
sosial juga cenderung memiliki 
pola makan yang tidak sehat, 
kerap mengonsumsi minuman 
beralkohol, dan menjalani 
gaya hidup minim bergerak. 
Kesemuanya diketahui dapat 
meningkatkan risiko masalah 
kardiovaskular.

Hal yang lebih ilmiah di-
ungkapkan oleh ahli saraf dari 
North California University, 
Mitch Prinstein. "Spesies kita 
[manusia] sangat unik, posisi 
sosial sangat penting bagi ma-
nusia. Sebagai sesama manusia, 
kita selalu mengandalkan satu 
sama lain," kata dia.

Prinstein mengatakan, be-
berapa penelitian telah mene-
mukan bahwa penolakan sosial 
mengaktifkan wilayah otak 
yang diketahui bertugas untuk 
merespons rasa sakit secara 
fisik. Kondisi tersebut pada 
akhirnya membuat seseorang 
lebih rentan terhadap infeksi 
dan peradangan.

"Meski banyak yang tak 
menyadarinya, keberadaan 
banyak teman adalah salah satu 
faktor terkuat dari kondisi psi-
kologis dan kesehatan fisik di 
kemudian hari," kata Prinstein. 
(cnn)

Ilustrasi. Sebuah penelitian observasional menemukan, remaja yang tidak memiliki banyak 
teman berisiko mengalami gangguan jantung di masa dewasa. 

Bintang MU Puji Ezra Walian: 
Dia Cetak Banyak Gol

Jakarta, SMN - Pemain 
anyar Manchester United Don-
ny van de Beek memberikan 
pujian kepada striker PSM 
Makassar, Ezra Walian. Van de 
Beek mengaku Ezra seorang 
pria yang baik dan juga mence-
tak banyak gol.

Pujian itu diberikan Van de 
Beek saat melakukan sesi waw-
ancara dalam program Adam 
Talks milik Stadium Astro di 
kanal Youtube yang diung-
gah pada Jumat (18/9). Van 
de Beek juga mengaku masih 
berkomunikasi dengan mantan 
penyerang Timnas Indonesia 
U-23 itu.

"Ya, saya bermain bersama 
dia di Ajax. Dia mencetak ban-
yak gol, seorang yang baik juga, 

saya terkadang masih berkomu-
nikasi dengan dia, dan sekarang 
dia kembali bermain," ujar Van 
de Beek.

"Dia selalu berfokus pada 
gol, layaknya seorang striker. 
Saya rasa itu adalah kekuatan 
terbesar dia," ia melanjutkan.

Van de Beek dan Ezra me-
mang sama-sama pemain jebo-
lan akademi Ajax. Van de Beek 
berada di akademi Ajax sejak 
2008 sampai 2015, sedangkan 
Ezra dari 2012-2016.

Van de Beek juga lebih dulu 
promosi ke tim Jong Ajax dari 
2015-2017. Setahun berselang, 
Ezra mengikuti jejak rekannya 
itu naik ke tim yang sama.

Namun, jalan karier Van de 
Beek dan Ezra saat ini jauh ber-

beda. Ezra sempat berkarier di 
Almere City, RKC Waalwijk, 
dan sekarang di PSM Makas-
sar setelah meninggalkan Jong 
Ajax tahun 2017.

Ezra juga sempat mem-
perkuat timnas Belanda U-16 
dan U-17 sebelum melakukan 
naturalisasi tahun 2017. Ezra 
juga memperkuat Timnas Indo-
nesia U-23 di ajang SEA Games 
2017.

Sementara itu, Van de Beek 
baru saja meresmikan kepinda-
hannya ke Manchester United 
dari Ajax pada bursa transfer 
musim ini. Pemain berusia 23 
itu dikontrak selama lima ta-
hun dengan transfer 40,3 juta 
poundsterling atau setara Rp791 
miliar. (cnn)

Ezra Walian pernah bermain dalam satu tim dengan Donny van de Beek. 
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tuan anggota kepolisian Polres 
Grobogan,” kata Kasat Reskrim 
Polres Blora, AKP Setiyanto, 
Jumat (18/9/2020).

Setiyanto menjelaskan, 
pelaku ketahuan oleh karyawan 
mini market saat mencuri se-
buah celana dalam. Pelaku 
melarikan diri menggunakan 
mobil Honda Brio H 9032 AW 
ke arah barat menuju Kabupaten 
Grobogan.

“Kejadian itu langsung di-
laporkan ke Polsek Kundu-
ran. Yang kemudian langsung 
berkoordinasi dengan Polsek 
Wirosari dan Polsek Panung-
galan Polres Grobogan untuk 
melakukan penghadangan di de-
pan Polsek,” kata Setiyanto.

Penghadangan yang dilaku-

kan petugas di depan Mapolsek 
Panunggalan disadari pelaku 
yang kemudian putar arah ma-
suk jalan alternatif. Namun poli-
si tetap mengejar. Mobil baru 
terhenti karena terguling di area 
persawahan di di Desa Bulu, 
Wirosari, Grobogan.

“Mungkin saking takutnya, 
mobil yang dikendarai pelaku 
melaju sangat kencang. Padahal 
kondisi jalan itu jelek. Karena 
salah satu ban mobilnya mele-
tus, mobil oleng dan terguling 
diarea persawahan milik war-
ga,” terangnya.

“Tidak ada penembakan. Itu 
ban meletus karena kondisi jalan 
yang dilalui jelek, bukan karena 
ditembak,” lanjutnya.

Pelaku berhasil diamankan di 

dalam mobil beserta barang buk-
ti sebanyak lima buah celana da-
lam di dalam tas. “Barang bukti 
lima buah sempak dari beberapa 
lokasi mini market berada di da-
lam tas pelaku,” jelasnya.

“Yang dicuri hanya sebuah 
sempak saja seharga Rp 39 ribu. 
Sedangkan keseharian pelaku 
bekerja sebagai sales kaca,” lan-
jutnya.

Sedangkan informasi dari 
Kapolsek Kunduran, Iptu Lilik 
Eko, diketahui bahwa pelaku 
mengalami luka di kepala aki-
bat benturan saat mobil saat ter-
guling. “Pelaku beserta barang 
bukti tadi malam, sekitar pukul 
20.00 WIB sudah diamankan di 
Polres Blora,” kata Lilik.(dtk)

senin, 14/09/2020 sekitar pukul 
10.00 wib.

Tiba di lokasi jalan yang 
mengalami jalan longsor terse-
but Bupati disambut oleh Camat 
pagerwojo bersama anggota 
forkopimca serta Kepala Desa 
Kradinan Kecamatan Pagerwo-
jo Eko Sujarwo, dalam kesem-
patan ini bupati melihat secara 
langsung jalan yang longsor dan 
mendengarkan secara seksama 
kronoli kejadian longsor dari 
Kepala Desa Krandinan. Usai 
mendengarkan secara seksama 
dari Kades Kradinan ini Bupati 
langsung mengintruksikan ke-
pada Kepala OPD terkait untuk 
melakukan tindakan lebih lan-
jut.

Ketika dikonfirmasi war-
tawan Bupati Tulungagung 
mengatakan dengan adanya 
kondisi jalan yang ambles saat 
ini, mengharuskan segera ada 
penanganan. Karena tidak me-
nutup kemungkinan, tanah yang 
bersifat andesit itu kembali 
terkikis dan longsor jika hujan 

kembali datang. “Jalan ini su-
dah dua kali longsor. Pertama 
pada 2019 lalu, dan kedua Rabu 
(2/9/2020) setelah hujan kiri-
man datang mengguyur hampir 
semalam,” kata Bupati.

Dijelaskan oleh Bupati peris-
tiwa longsor yang pertama ha-
nya bagian tepi jalan, namun 
untuk longsor yang kedua mem-
buat jalan yang berlokasi tepat 
di Dusun Jingkol RT10/RW06, 
Desa Kradinan ini mengikis 
tanah hingga tanah ambles dan 
memakan separo jalan. Kebet-
ulan melalui PAK ini, pihaknya 
telah merencanakan perbaikan 
infrastruktur jalan Desa Kra-
dinan tersebut sepanjang 50 
meter. Bahkan saat ini sudah 
proses lelang. Dimungkink-
an, Sabtu (18/9/2020) sudah 
akan turun Surat Perintah kerja 
(SPK). “ Kalau SPK-nya turun, 
maka minggu depan sudah ada 
pengerjaan. semoga pelaksa-
naan tidak ada kendala,” kata 
Bupati melanjutkan.

Selanjutnya bupati menjelas-

kan perbaikan jalan longsor 
tersebut nantinya akan diban-
gun badan pengaman jalan atau 
berem. Mengingat, lokasi jalan 
tersebut berada di tebing pe-
gunungan. Perbaikan ini nantin-
ya akan menelan total anggaran 
mencapai Rp 900 juta.“Untuk 
kontruksinya tetap. Nanti kami 
akan pakai tros. Jadi pakai pan-
cang itu sebagai pengikatnya.
Dan sekaligus ada talud juga. 
Ini untuk menahan badan jalan, 
mengingat lokasi jalan berada di 
pegunungan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Desa 
Kradinan, Eko Sujarwo men-
gapreasiasi langkah cepat Pem-
kab Tulungagung untuk segera 
melakukan perbaikan jalan di 
desanya. Mengingat, jalan yang 
ambles ini merupakan jalan uta-
ma yang sering dilewati roda 2 
dan 4, truk bahkan bus DAMRI 
jurusan kabupaten Tulungagung 
ke kabupaten Ponorogo. “Saya 
sangat berterimakasih atas per-
hatian dan responnya. Dengan 
adanya perbaikan itu, otomatis 

lalu lintas nantinya kembali nor-
mal. Tidak buka tutup seperti 
saat ini,” katanya.

Sekedar informasi, lokasi 
tersebut sudah dua kali men-
galami longsor (ambles). Peris-
tiwa pertama terjadi pada Maret, 
2019 lalu. Ketika itu, tanah yang 
longsor hanya bagian tepi jalan. 
Namun, dinilai membahayakan, 
kemudian dari pihak desa ser-
ta warga setempat berinisiatif 
memasang palang dari bambu 
pada tepi jalan yang ambles. 
Sebagai upaya meningkatkan 
kewaspadaan. Kemudian, long-
sor lagi pada Kamis (3/9/2020) 
kemarin. Karena ketika itu, te-
patnya Rabu (2/9/2020) intensi-
tas hujan cukup deras. Membuat 
tanah dibawah aspal tersebut 
terkikis dan ambles ke bawah 
dengan kedalaman kurang leb-
ih 8 meter. Hingga menyisakan 
separo jalan. Meski demikian, 
jalan tersebut masih difung-
sikan. Tentunya dengan kon-
sekuensi lebih meningkatkan 
kewaspadaannya. (hms/adv/ed)

yang berkualitas, jelas Mo-
hammad, menjadi penentu 
masa depan dan pendidikan 
sebagai kata kunci. “Kalau ti-
dak berkualitas justeru men-
jadi bencana demografi,” tan-

das Mohammad.
Sebab itu, ia berharap agar 

pers terus bertumbuh dan 
menjadi mesin perubahan da-
lam masyarakat. Kebebasan 
pers, ungkapnya, merupakan 

nyawa demokrasi yang per-
lu ditingkatkan. “Pers tidak 
boleh menjadi penandus so-
sial, kegersangan sosial,” 
kata Ketua Dewan Pers.
(tmpo)

korban. Diduga, keduanya sem-
pat bertanya nomor PIN ATM 
sebelum korban tak lagi berna-
pas.

Uang yang mereka dapatkan 
digunakan untuk membeli sep-

erti logam mulia hingga dipakai 
untuk menyewa rumah di daer-
ah Cimanggis, Kota Depok. Di 
rumah itu, keduanya berencana 
menguburkan jasad korban.

“Barang bukti, 11 buah emas 

kurang lebih 11,5 gram dengan 
berbagai bentuk. 2 buah laptop, 
cangkul, skop, jam tangan, per-
hiasan dan beberapa buah kartu 
visa dan bank,” bebernya.

Atas perbuatannya, sepasang 

kekasih ini terancam dikenakan 
Pasal 340 dengan hukuman pal-
ing berat, hukuman mati atau 
pidana seumur hidup atau 20 ta-
hun kurungan penjara.(Merde-
ka)

Siaran bende keliling dilaku-
kan 4 kali di tiap desa, namun 
baru terlaksana sekali. Angga-
ran Rp 500 ribu untuk sekali 
pelaksanaan kegiatan, sehingga 
totalnya Rp 2 juta per desa. 

Dana itu digunakan untuk 
sewa kendaraan dan sound sys-
tem. Kegiatan bende keliling 
oleh para PPS ini, total diren-
canakan sebesar Rp 434 juta 
karena ada 217 desa di Kabupat-
en Ngawi. 

Selain andalkan menabuh 
bende, kegiatan sosialisasi oleh 
PPS juga dilakukan dengan per-
temuan. Namun jumlahnya ter-
batas.

“Tiap pertemuan maksimal 
20 orang saja, mengundang to-

koh masyarakat yang diharap-
kan dapat menerangkan kembali 
tentang pentingnya berpartisipa-
si dalam Pilbup. Pertemuan juga 
memakai protokol kesehatan,” 
terangnya. 

Sudarsono yang juga man-
tan wartawan ini, menjelaskan 
bahwa KPU juga memanfaatkan 
media sosial. 

KPU memberikan give 
away atau semacam hadiah atas 
penyelenggaraan kuis seputar 
Pilkada, di laman facebook. Ini 
menelan anggaran sekitar Rp 
20-an juta. 

Saat hari H pemilihan, KPU 
juga akan melakukan lomba sel-
fie di TPS bagi pemilih. Sosial-
isasi lainnya juga melalui alat 

peraga dan melakukan kegiatan 
Focus Group Discussion (FGD). 

Menurut Sudarsono, kerjasa-
ma dengan media massa hanya 
kegiatan yang melekat dalam 
tahapan. 

“Anggaran sosialisasi media 
massa yang Rp 250 juta tadi, 
sudah terpakai lebih dari Rp 150 
juta. Misalnya terpakai untuk 
memasang iklan pengumuman,” 
katanya. 

Anggaran yang tersisa kini, 
kurang dari Rp 100 juta. Dana 
itulah yang digunakan untuk 
sosialisasi di media massa, sam-
pai saat 14 hari masa kampanye 
kelak. 

Diakui Sudarsono, tantangan 
KPU saat ini lebih berat dalam 

menggugah partisipasi mas-
yarakat. Misalnya, adanya pan-
demi Covid-19 serta ancaman 
apatisme warga dalam memilih 
ketika Pilkada Ngawi dipastikan 
satu paslon saja. 

Kreatifitas dan model sosial-
isasi yang dilakukan KPU saat 
ini, tetap diyakini oleh Sudar-
sono, akan efektif menggugah 
partisipasi masyarakat untuk 
mencoblos. 

KPU juga optimis, partisipasi 
masyarakat di Pilkada 9 Desem-
ber 2020 kelak, bisa optimal. 
Pihaknya yakin, akan mencapai 
target partisipasi pemilih ses-
uai capaian nasional yakni 78,8 
persen. (ari)

Mucikari In Lounge Pub 
Karaoke Diamankan 

Ditreskrimum Polda Jatim

Surabaya, SMN -  Unit III, 
Subdit IV Renakta, Ditreskrim-
um Polda Jatim kembali men-
gungkap tindak pidana asusila/
tindakan memudahkan perbua-
tan cabul. Senin 14/09/2020.

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko dalam Konferensi pers 
menjelaskan,  berdasarkan lapo-
ran dari masyarakat bahwa di 

IN LOUNGE Pub & Karaoke 
kota Madiun menyediakan LC 
(pemandu lagu) yang dapat 
melakukan layanan hubungan 
seks.

Setelah petugas kepolisian 
menerima informasi terse-
but kemudian pada tanggal 
09/09/2020, petugas melakukan 
pemeriksaan dan penggeledahan 
dan menemukan seorang LC 

Kabid Humas Polda Jatim tunjukkan barang bukti ungkap kasus 
asusila

beserta tamu sedang melakukan 
hubungan seks di kamar mandi 
room IN LOUNGE Pub & Ka-
raoke tersebut.

tersangka YAP (46) warga 
jalan Borobudur Kota Madiun 
berhasil diamankan oleh petugas 
dalam penggerebekan tersebut.

Barang bukti yang berhasil 
diamankan oleh petugas berupa, 
uang tips papi Rp 400.000, uang 
tips ML Rp 1500.000, 1 buah 
kondom bekas, 1 buah kondom 
belum terpakai, 1 buah celana 
dalam pria, 1 buah celana dalam 
wanita.

Atas perbuatannya tersangka 
ini dikenakan pasal 296 dan pas-
al 506 KUHP dengan ancaman 2 
tahun Penjara.

Kabid Humas Polda Jatim 
menambahkan dan menghim-
bau “dalam melakukan proses 
penyidikan kasus ini, agar tetap 
memperhatikan beberapa hal 
terkait masa pandemi covid 19 
terutama tetap melaksanakan 
protokol kesehatan secara 
ketat”, Pungkasnya. (Bry)

Bupati Ngawi Izinkan SMKN 2 
Belajar Praktik Secara Tatap Muka

Ngawi, SMN – Seko-
lah Menengah Kejuruan 
( SMK) Negeri 2 Ngawi 
sudah melakukan pembe-
lajaran tatap muka. 

Namun itu hanya dipe-
runtukkan kelas 12 (ke-
las 3), dengan total siswa 
sekitar 90 anak dibagi 5 
jurusan. 

Menurut Tri Yudo, 
Kepala SMKN 2 Ngawi, 
bahwa kegiatan belajar 
tatap muka juga dipan-
tau oleh Puskesmas dan 
BPBD. Dalam belajar tat-
ap muka juga siswa juga 
memakai protokol keseha-
tan.

“Kegiatan pembelaja-
ran kita juga dihadiri dari 
puskesmas dan BPBD un-
tuk memantau kegiatan 
belajar tatap muka ses-
uai protokol kesehatan,” 
terang Yudo.

Ia menambahkan ke-
giatan tersebut telah 
mendapatkan ijin dari ket-
ua gugus tugas covid yaitu 
Bupati Ngawi. 

Tri Tudo bahkan 
mengklaim, belajar tatap 

muka di SMK Negeri 2 
Ngawi tersebut, bisa jadi 
panutan sekolah kejuruan 
lainnya.

“Usai kegiatan itu, kami 
telpon Bupati dan dapat 
ijin. Bahkan sekolah keju-
ruan lain bisa mengikutin-
ya,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua 
Komite SMKN 2 Ngawi, 
Bambang, saat ditemui 
menyayangkan kegiatan 
tersebut. Dia masih kha-
watir bila siswa belajar 
tatap muka. 

Sebab menurut Bam-
bang, saat ini Ngawi ma-
sih termasuk zona oranye 
dan pertambahan pen-
derita Covid-19, belum 
menurun. 

“Sebenarnya saya ku-
rang setuju, sebab situa-
si belum memungkinkan 
tapi bagaimana lagi sudah 
dilaksanakan oleh seko-
lah,” katanya. 

Bupati sekaligus Ket-
ua Gugus Tugas Percepa-
tan Penanganan Covid-19 
Kabupaten Ngawi, Budi 
Sulistyono, menyatakan, 

hanya akan mengizinkan 
belajar tatap muka untuk 
kelas 3 SMK dan semata 
demi belajar praktik.

Izin itu pun diberikan 
setelah ada pengajuan dari 
sekolah. Orangtua siswa 
juga harus memberikan 
izin untuk putra-putri mer-
eka belajar tatap muka di 
sekolah. 

“Jumlah per kelas mak-
simal hanya diisi 15 anak, 
patuhi protokoler, cuci 
tangan, pakai masker dan 
jaga jarak. Interval wak-
tu pemakaian kelas saat 
dilakukan bergantian, 
minimal 1 jam, supaya ti-
dak sampai berkerumun,” 
jelasnya.

Pria yang akrab disapa 
Kanang ini menegaskan, 
SMA/SMK yang akan 
membuka belajar tatap 
muka itu, harus mengaju-
kan izin khusus ke gugus 
tugas. 

Izin dari gugus tugas 
akan diberikan setelah cek 
lokasi dan memastikan sa-
rana kepatuhan protokoler 
kesehatan dilakukan oleh 
sekolah tersebut. 

Kanang juga membe-
narkan sudah ada izin 
pembelajaran tatap muka 
untuk SMKN 2 Ngawi. 
Namun, tidak dengan se-
kolah yang lain.

“Sudah kita izinkan 
yang di SMKN 2 Ngawi 
itu, tapi sekolah lain be-
lum ada yang mengajukan 
izin belajar tatap muka,” 
ungkapnya. (iko/ari)

Belajar tatap muka di SMKN 2 Ngawi, untuk praktik kelas 12.

Faisol Manajer Persinga, Terpilih 
sebagai Ketua KONI Ngawi

Ngawi, SMN - Pergan-
tian Ketua Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) 
Kabupaten Ngawi dilakukan 
dalam Musyawarah Olahra-
ga Kabupaten (Musorkab) 
di Command Center, Rabu 
(16/09/2020). 

Musorkab dihadiri 
langsung Bupati Ngawi, Budi 
Sulistyono. Secara aklama-
si, Faisol, manajer Persinga 
(Persatuan Sepakbola Ngawi), 
terpilih sebagai Ketua (KONI) 
setempat, periode 2020-2024. 

Tampuk kepemimpinan 
KONI pun beralih dari sebel-
umnya diemban Rachmad Su-
prasono, beralih ke Faisol. 

Rachmad Suprasono atau 
acap disapa Soni, berharap 
agar KONI mendatang sema-
kin baik dalam memajukan 
olahraga di Ngawi. 

Beberapa hal masih jadi PR 
bagi KONI. Misalnya, kantor 
KONI yang semestinya bisa 
lebih representatif. Selain itu, 
adanya lokasi membina atlet 

berbakat. 
“Bila ada tempat pembi-

naan khusus, bisa dilakukan 
latihan intensif sebelum at-
let bertanding, juga bisa di-
awasi,” ungkap Soni. 

Soni mengakui, KONI 
Ngawi selalu mendapat per-
hatian Pemkab. Menurut dia, 
setiap tahun, mengalir dana 
hibah dari APBD setempat, 
setidaknya Rp 2 M. 

“Jumlahnya bisa variatif, 
namun semua itu untuk pem-
binaan cabor. Sekarang ini ada 
28 cabor yang dinaungi KONI 
Ngawi,” tuturnya. 

Sedangkan Faisol, usai 
terpilih sebagai Ketua KONI 
Ngawi, menyatakan tekadnya 
memajukan olahraga di Nga-
wi. 

“Nanti tentu akan kita ba-
has bersama, baik untuk cabor 
yang sudah berprestasi mau-
pun yang belum, semua harus 
diperhatikan,” janjinya.

Menurut dia, cabor yang 
belum berprestasi selayakn-

ya juga didorong, agar lebih 
bersemangat meningkatkan 
kemampuan dan mengasah at-
let berbakat. 

Sampai saat ini, diakui oleh 
Faisol, bahwa cabor terbesar 
memakai dana KONI adalah 
sepakbola. 

“Jangan sampai, kurangnya 
perhatian juga menjadi sebab 
minimnya prestasi sebuah ca-
bor tadi. Seluruh cabor wajib 
dibina, soal pendanaan tentu 
akan dibahas secara propor-
sional,” pungkas Faisol. (ari)

Faisol (jas hitam) usai terpilih sebagai Ketua KONI Ngawi.
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Penyerahan Sembako untuk Lansia Kecamatan Jetis dan Kunker PT. Ajinomoto
“Tak Lelah Gaungkan Disiplin Protokol Kesehatan”

Mojokerto, SMN - 80 
orang lansia Desa Jetis dan 
Desa Sidorejo Kecamatan 
Jetis, menerima bantuan so-
sial berupa paket sembako 
Program Nasional Pember-
dayaan Masyarakat (PNPM) 
Program Peduli Lansia “Mer-
pati Putih”. Paket diserahkan 
langsung oleh Bupati Mojok-
erto Pungkasiadi didampingi 
Ketua TP PKK Yayuk Pung-
kasiadi, Jumat (18/9) pagi di 
Kantor Desa Jetis.  

Tri Cahyo Harianto Plt. 
Camat Jetis melaporkan, bah-
wa kegiatan ini merupakan 
aktivitas rutin yang diada-
kan tiap tahun. “Dapat kami 
laporkan, kegiatan bansos 
ini sudah dua tahun berjalan, 
Pak. Kami berharap agar ke-
giatan ini, dapat memberi 
manfaat bagi semuanya, khu-
susnya dalam masa pandemi 
Covid-19 seperti ini,” kata 

Tri.
Masih berfokus pada 

penanggulangan pandemi 
Covid-19, Bupati Pungkasi-
adi tidak bosan mengajak 
masyarakat untuk menjaga 
kesehatan dengan disiplin 
menjalankan protokol kese-
hatan.

“Ibu Bapak, mohon satu-
kan pemahaman kita. Wabah 
Covid-19 ini ada, dan belum 
selesai sampai hari ini. Mo-
hon dipatuhi semua protokol 
kesehatan dimulai dari diri 
masing-masing. Ini akan san-
gat membantu gerak kami, 
dalam usaha memutus mata 
rantai Covid-19 lebih cepat. 
Kita usaha bareng-bareng, 
tidak boleh putus asa dan le-
lah,” kata bupati.

Sebelumnya di hari yang 
sama, bupati juga menekank-
an urgensi dari protokol kes-
ehatan yang harus ditaati, 

demi percepatan pemutusan 
mata rantai Covid-19. Hal 
tersebut disampaikannya 
pada kunjungan kerja di PT. 
Ajinomoto Indonesia-PT. 
Ajinex Internasional. Bupati 
Pungkasiadi mengapresiasi 
perusahaan raksasa yang su-
dah eksis di Indonesia selama 
51 tahun, karena sangat ketat 
dan serius dalam mengap-
likasikan protokol kesehatan 
di lingkungan industri.

“Saya rasa protokol kes-
ehatannya sudah cukup baik 
dan komplit, terlihat sejak 
dari pintu masuk tadi. Di da-
lam perusahaan juga demiki-
an ya, tinggal kondisi pulang 
ke rumah nantinya seperti 
apa. Itu juga harus diperhati-
kan betul. Mohon dijaga betul 
protokol ini, karena kita tidak 
ada yang tahu siapa yang 
membawa virus,” kata bupati.

Direktur Ajinomoto Yud-

ho Kusbandriyo, saat men-
dampingi kunker bupati turut 
menginformasikan bahwa pe-
rusahaan ini telah memben-
tuk tim khusus pencegahan 
Covid-19. Yakni terbagi da-
lam tiga unsur meliputi mana-
jemen, perwakilan karyawan 
dan dokter kesehatan. Tim 
khusus ini juga sudah berko-
laborasi dengan Gugus Tugas 
Covid-19 Kab/ Kota Mojok-
erto.

Tim bertugas melakukan 
sosialisasi 3M (Menggu-
nakan masker, Mencuci tan-
gan dan Menjaga jarak) lalu 
disempurnakan dengan Per-
ilaku Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS). Selain itu, disiapkan 
tim penegakan disiplin seban-
yak 16 orang, yang melaku-
kan patroli dengan menyem-
protkan disinfektan dan 
memastikan sirkulasi udara 
berjalan baik.(hms/adv/sl) Bupati Mojokerto Pungkasiadi saat memberikan paket sembako

Gubernur Khofifah Serahkan 25 Unit Ventilator 
Untuk Rumah Sakit  dan Masker Kepada  

Kepada Relawan 9 Daerah Ex-Karesidenan Madiun

Madiun, SMN - Penyerahan 
bantuan Ventilator ke berbagai 
Rumah Sakit Rujukan Covid-19 
di Jawa Timur memasuki batch 
ke lima. Kali ini giliran sem-
bilan daerah ex-Karesidenan 
Madiun, mendapatkan bantuan 
25 unit Ventilator yang dibagi 
kepada  15 RS Rujukan Covid. 

Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa, menyer-
ahkan secara simbolis ke-25 
ventilator tersebut kepada 15 
perwakilan RS se- Ex Karesi-
denan Madiun di Pendopo Kab. 
Madiun pada Jum’at (18/9) sore. 
Ke-15 RS itu tersebar di Ngan-
juk, Ponorogo, Tulungagung, 
Ngawi, Trenggalek, Magetan, 
Pacitan, Kota Madiun dan Kab. 
Madiun. 

“Ini adalah etape kelima kita 
membagi Ventilator ke rumah 
sakit yang membutuhkan venti-
lator,” ungkap Gubernur Khofi-
fah di Madiun, Jum’at (18/9). 

Ventilator ini merupakan 
bantuan dari USAID melalui 

Kementerian Kesehatan. Total 
ada 210 ventilator dari Kement-
erian Kesehatan yang rencanan-
ya akan diserahkan secara ber-
tahap ke kab/kota lain di Jatim 
yang masih membutuhkan.

Selain ventilator, dalam aca-
ra ini juga diserahkan bantuan 
berupa 29.500 pcs masker den-
gan rincian, 28.500 pcs untuk 
relawan Dinsos (Pendamping 
Program Keluarga Harapan 
(PKH), Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kecamatan (TKSK) dan 
Tagana) dan1.000 pcs untuk rel-
awan Dinas PMD (Pendamping 
desa)

Pembagian masker kepada 
tim relawan ini tak lain guna 
mendukung penegakan disiplin 
protokol kesehatan di wilayah 
Bakorwil Madiun. Hal ini se-
jalan dengan dilaunchingnya 
Tim Nadirotan yang dibentuk 
oleh Kapolres Madiun dengan 
dukungan Pemkab Madiun ser-
ta Forkopimda Kabupaten Ma-
diun di Taman Kota Caruban 

siang harinya. Kegiatan ini akan 
dilaksanakan secara continue, 
bekerjasama dengan seluruh pa-
guyuban yang ada di Kab. Ma-
diun.

“Masker ini bukan tuntutan, 
bukan kewajiban tetapi kebutu-
han. Kita butuh sehat, lingkun-
gan kita juga harus aman dan 
sehat, maka kita butuh masker. 
Ini adalah kebutuhan,” pesan 
Khofifah kepada masyarakat 
Jawa Timur.

Gubernur Khofifah bersama 
Forkopimda juga meresmikan 
Tim penegak disiplin protokol 
kesehatan desa. Tim  ini mer-
upakan bentukan yang terdiri 
dari berbagai tokoh dan elemen 
masyarakat yang tersebar di 
seluruh dari berbagai desa yang 
bertugas mengawal dan menjadi 
pelopor penegak disiplin pro-
tokol kesehatan di tingkat desa 
hingga RT/RW.

“Tim relawan ini bisa jadi 
front liner untuk mengajak 
masyarakat disiplin terhadap 

protokol kesehatan,” imbuhnya 
kembali.

Tim ini harus menyatu den-
gan tiga pilar yang tercermin 
dalam simbol “NADIROTAN” 
yang merupakan unsur terdepan 
secara sukarela di masyarakat 
yang dapat menjadi tauladan da-
lam upaya mendisiplinkan mas-
yarakat memakai masksr, men-
jaga jarak dan mencuci tangan.

Bupati Dawami yang ikut 
mendampingi Gubernur Khofi-
fah  menyampaikan bahwa di 
Kab. Madiun akan secara tertib 
melakukan operasi Yustisi guna 
meningkatkan ketertiban pro-
tokol kesehatan di masyarakat.

Turut mendampingi kunjun-
gan kerja Gubernur  Khofifah 
antara lain  Kepala Dinas Kes-
ehatan, Kepala Dinas Pember-
dayaan Masyarakat Desa, Kepa-
la Dinas Pendidikan, Kepala 
Dinas Sosial serta Kepala Dinas 
Kominfo, Ka. BPSDM serta 
Karo Kessos.(*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan secara simbolis unit ventilator

DPRD Kabupaten Pasaman Gelar 
Sidang Paripurna secara Virtual

Pasaman, SMN – Sidang 
Paripurna ke 22 Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
kabupaten Pasaman gelar sidang 
Paripurna pembacaan surat ma-
suk dan keluar perihal KUA/PPS 

APBD Kabupaten Pasaman se-
cara virtual di gedung Syamsiar 
Thaib, Kamis (17/09/2020).

Sidang Paripurna ke 22 dip-
impin wakil ketua DPRD Yasri 
dalam sambutannya menyam-

Sidang Paripurna DPRD kabupaten Pasaman digelar secara 
virtual di gedung Syamsiar Thaib

paikan sehubungan dengan ke-
hadiran anggota dewan secara 
fisik pada rapat paripurna hari 
ini telah mencapai quorum, ses-
uai dengan ketentuan pasal 158 
ayat (1) huruf c Peraturan DPRD 
kabupaten Pasaman Nomor 1 Ta-
hun 2019 tentang tata tertibnya 
DPRD kabupaten Pasaman.

Rapat Paripurna Dewan kali 
ini dilaksanakan adalah dalam 
rangka pembacaan surat masuk 
dari Bupati Pasaman perihal 
KUA/PPAS APBD kabupaten 
Pasaman Tahun Anggaran 2021.

Sementara itu pembacaan su-
rat Bupati Pasaman Kabag Persi-
dangan dan perundang undangan 
Haprizal Zul membacakan surat 
dari Bupati Pasaman menyusul 
surat Nomor 050/304/set/Bappe-
da-2020 tanggal 29 Juni 2020 
perihal penyampaian rancangan 
KUA dan PPAS kabupaten Pas-
aman tahun Anggaran 2021 tel-
ah kami sesuaikan berdasarkan 
peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 70 tahun 2019 tentang 
sistem informasi Pemerintahan 
Daerah dan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 90 tahun 
2019 tentang klafikasi.

Kodefikasi dan Perencanaan 
Pembangunan dan Keuangan 
Daerah dan struktur Belanja dis-
esuaikan dengan peraturan pe-
merintah nomor 12 tahun 2019 
tentang pengelolaan keuangan 
daerah.

Sehubungan hal tersebut, 
dengan ini kami sampaikan ran-
cangan KUA dan PPAS kabu-
paten Pasaman tahun Anggaran 
2021, untuk selanjutnya dapat 
di jadwalkan pembahasan sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
sehingga dapat disepakati dan 
dituangkan dalam nota antara 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Pasaman dengan DPRD kabu-
paten Pasaman. (Mad)

Pingsan di Depan Toko, Kakek di 
Tasikmalaya Dievakuasi Petugas Ber-APD

Tasikmalaya, SMN - Seo-
rang pria mengagetkan warga 
di Komplek Pertokoan Dozer, 
Desa Cipakat, Kecamatan Sin-
gaparna, Tasikmalaya karena 
tiba-tiba jatuh pingsan. Warga 
tak ada yang berani menolong 
karena khawatir COVID-19.

Warga di sekitar ruko tidak 
berani mendekat. Mereka mem-
biarkan korban tergeletak di lan-
tai ruko cukup lama tanpa perto-
longan medis. Korban diketahui 
bernama Lukman (57) warga 
Desa Sirnajaya, Sukaraja.

“Gak berani pak takut ke-
napa-napa. Ngabari polisi aja,” 
ujar Yudi, salah seorang warga 
di lokasi, Sabtu (19/9/2020).

Petugas Kepolisian yang 
datang ke lokasi langsung koor-
dinasi dengan Pihak RSUD 
SMC. Korban setelah itu die-
vakuasi petugas medis ber-APD 
lengkap menggunakan Ambu-
lans Sigesit 119 menuju RSUD 
SMC Tasikmalaya.

“Saya lagi operasi yusti-
si taunya ada yang pingsan 
langsung kita koordinasi dengan 

RSUD SMC,” ucap Kompol 
Kresno, Kapolsek Singaparna.

Sebelumnya korban diketa-
hui berjalan sempoyongan den-
gan memegang perut kiri. Tak 
lama berselang korban ambruk 
jatuh pingsan.

“Saksi melihat korban sem-
poyongan dengan memegang 
perutnya sebelah kiri sambil 
berjalan menuju teras depan,” 
jelas Kresno.

Berdasarkan hasil pemerik-
saan medis, korban tidak men-
galami gejala COVID-19. Kor-
ban tidak demam, batuk maupun 
sesak nafas. Korban tidak per-
nah keluar kota dalam waktu 
14 hari terakhir. Diagnosa awal, 
korban alami darah tinggi.

“Hasil pemeriksaan dari dok-
ter pihak Rumah Sakit SMC, dr. 
Septian, hasil pemeriksaan tidak 
ada gejala sesak napas, suhu 
badan dalam keadaan normal, 
korban tidak ada riwayat pergi 
keluar kota. Menurut keterangan 
keluarga korban mempunyai ri-
wayat penyakit darah tinggi 
hingga korban mengalami ge-
jala stroke.”, Pungkas Kresno.
(dtk)

Kakek di Tasikmalaya tiba-tiba pingsan di depan toko


