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Tulungagung, SMN - Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM., meninjau beber-
apa Proyek Jalan 23/09/2020. 
perbaikan jalan kabupaten yang 
menghubungkan Desa Ngujang 
dan Boro di Kecamatan Ke-
dungwaru. Untuk jalan kabupat-
en ini, masih tahap leveling atau 
meningkatkan ketinggian jalan. 
Jika leveling selesai, maka jalan 
tersebut akan dilanjutkan den-
gan pengaspalan hotmix.  akses 
jalan  ini, diharapkan dapat men-
dorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat. Misalnya awalnya 

Dewan Pers Minta Media 
Kampanyekan Disiplin 

Protokol Kesehatan Covid-19

Jakarta, SMN - Ket-
ua Dewan Pers, Moham-
mad Nuh meminta insan 
media terus mempro-
mosikan disiplin dalam 
menerapkan protokol 
kesehatan Covid-19 ke-
pada masyarakat.

Hal ini disampaikan-
nya dalam acara webinar 
21 Tahun UU Pers: Pros-
pek dan Tantangan, Rabu 
(23/9/2020).

Selain itu, dia merasa 
khawatir dengan pertum-
buhan kasus Covid-19 
di Indonesia yang terus 
mengalami peningkatan.

“Dari situlah kita in-
gin mengajak kawan-

kawan pers untuk terus 
menggelorakan agar mas-
yarakat patuh terhadap 
protokol kesehatan karena 
supaya tidak naik terus,” 
ucap Nuh.

Menurut Nuh, jika an-
gka kasus Covid-19 terus 
menunjukkan tren ke-
naikan seperti saat ini, 
maka bisa-bisa rumah 
sakit akan over kapasitas. 
Di mana imbasnya angka 
kematian pasien Covid-19 
akan semakin membum-
bung.

“Kita itu berusaha agar 
tidak melalui puncak itu 

“Akses jalan  

ini, dihara-

pkan dapat 

mendorong 

pertumbuhan 

ekonomi mas-

yarakat”

Bersambung di Hal. 11

Bupati Tulungagung Tinjau 
Proyek Infrastruktur 

Bersambung di Hal. 11

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh memberi sambu-
tan pada acara Pisah Sambut Anggota Dewan Pers di 

Jakarta

Curi Motor dan Bunuh 
Korban, Pria di Langkat 

Sumut Ditangkap

Langkat, SMN - Polisi 
mengungkap kasus pencurian 
dengan kekerasan hingga me-
newaskan seorang wanita, Rani 
Angreni (23) di Kecamatan 
Selesai, Kabupaten Langkat, 
Sumatera Utara (Sumut). Polisi 
menangkap pelaku sekitar enam 
jam usai penemuan korban.

“Pengungkapan kasus pen-
curian dengan kekerasan yang 
mengakibatkan hilangnya nya-
wa orang. Pelakunya adalah 
Gabriel Zefanya (20),” kata 
Kasubbag Humas Polres Bin-
jai, AKP Siswanto dimintai 

Ilustrasi
konfirmasi detikcom, Jumat 
(25/9/2020).

Siswanto menjelaskan pen-
gungkapan tersebut berdasar-
kan laporan Nomor: LP/67/IX/
SPKT B Polsek Selesai. Kemu-
dian, Kasat Reskrim Polres Bin-
jai, AKP Yayang Rizki Pratama 
mendapatkan informasi terkait 
tersangka telah membawa sepe-
da motor korban mengarah ke 
Lincun Binjai Barat.

Kemudian, petugas melaku-
kan penyelidikan di seputaran 
TKP tersebut. Ternyata, benar 

Bersambung di Hal. 11

Korban Meninggal Banjir 
Bandang Cicurug  Ditemukan

Sukabumi, SMN - Banjir 
bandang yang menimpa kaki 
Gunung Salak Wilayah Keca-
matan Cicurug, Sukabumi dik-
abarkan menelan 3 korba jiwa.

Korban pertama atas nama 
Jeje (58) warga Kampung Ci-
buntu, Desa Pasawahan, Hasy-

kepala desa pasawahan cicurug sukabumi jawabarat saat 
diwawancara awak media

im (70), dan korban ketiga atas 
nama Anang (25) masih dalam 
pencarian.

Menurut penuturan dari salah 
satu warga, Didin, korban atas 
nama Jeje ditemukan jauh dari 

Bersambung di Hal. 11

Tersangka Pelecehan di Bandara 
Soetta Ditangkap Polisi di Sumut

Tangerang, SMN - Polisi 
berhasil menangkap tersangka 
EF, pelaku pelacehan di Banda-
ra Soekarno-Hatta (Soetta). Ter-
sangka dijemput polisi di Termi-
nal 2E Bandara Soetta siang ini.

“Sudah (ditangkap),” ucap 
Kasat Reskrim Polres Bandara 
Soekarno-Hatta AKP ALexander 
Yurikho dalam keterangan kepa-
da detikcom, Jumat (25/9/2020).

Bersambung di Hal. 11Ilustrasi police line

WN China Napi Lapas 
Tangerang Pernah Kabur dari 

Rutan Narkoba Bareskrim

Ilustrasi penjara

Jakarta, SMN - Seorang napi 
narkoba warga negara (WN) 
China bernama Cai Changphan 
kabur dari Lapas Kelas I Tan-
gerang dengan menggali lubang 
di sel tahanan. Ternyata aksi 
pelariannya itu bukan kali perta-
ma. Sebelumnya dia juga pernah 
kabur saat menjadi tahanan nar-
koba Bareskrim Polri.

Direktur Tindak Pidana Nar-
koba Bareskrim Polri Brigjen 
Krisno Siregar mengatakan, 
pada 2017 lalu Cai menjadi tah-
anan Bareskrim. Dia ditahan di 
Rutan Narkoba Cawang, Jakarta 
Timur.

“Betul sekali, ketika ditahan 
di Bareksrim juga CCP ( Cai 
Changpan) pernah melarikan 
diri dari Rutan Polri di Cawang 
(pada 2017),” kata Krisno saat 
dihubungi detikcom, Kamis 

(24/9/2020).
Krisno menuturkan, kaburn-

ya Cai dari lapas kali ini mer-
upakan yang kedua kali. Dika-
takan Krisno, Cai pernah kabur 
dari Rutan Narkoba Polri den-
gan cara membobol tembok.

“Iya kali kedua (Cai Chang-

pan kabur). Memang dia itu 
dikenal lincah, badannya kecil. 
Dulu waktu di Rutan Cawang 
dia kabur bobol tembok seka-
rang dari lubang,” tuturnya.

Krisno menyampaikan, pada 
saat Cai membobol tembok, 

Bersambung di Hal. 11

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM., saat tinjau proyek infrastruktur

Komnas HAM Temukan 
Indikasi Penyiksaan di 

Tewasnya Hendri, Ini Kata Polisi

Jakarta, SMN - Komnas 
HAM menilai ada indikasi pen-
yiksaan di kasus tewasnya Hen-
dri Alfree Bakari alias Otong (38) 
dengan kepala dibungkus plastik 
(wrapping). Bagaimana tangga-
pan Polda Kepulauan Riau?

“Di pres konfren terdahulu su-
dah disampaikan oleh Kompol-
nas, yang melakukan klarifikasi 
bahwa tidak ada kaitannya antara 
dugaan tindakan berlebihan yang 
dilakukan oleh oknum penyidik 

Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Harry Goldenhardt

dalam proses penyidikan dengan 
penyebab kematian sesuai vi-
sum dan otopsi RS BP Batam,” 
ujar Kabid Humas Polda Kepri, 
Kombes Pol Harry Goldenhardt, 
saat dihubungi detikcom, Selasa 
(26/9/2020).

Harry menjelaskan, oknum 
polisi yang diduga melakukan 
tindakan kepada Harry menjal-
ani proses pemeriksaan. “Terha-
dap oknum yang diduga melaku-

Bersambung di Hal. 11

Kebakaran di Central Park 
Jakbar, Kepulan Asap Masih Tebal

Jakarta, SMN - Terjadi Ke-
bakaran di Central Park, Jakarta 
Barat. Saat ini, menurut petugas 
Suku Dinas Penanggulangan 
Kebakaran dan Penyelamatan 
(Gulkarmat) Jakarta Barat, asap 
masih terlihat pekat di lokasi ke-

jadian.
“Kejadian tadi pukul 3.10 WIB. 

Masih dalam penanganan karena 
asap tebal di bagian basement,” 
ucap petugas call center Sudin 
Gulkarmat Jakarta Barat, Norman, 
saat dihubungi, Sabtu (26/9/2020).

Foto Ilustrasi

Norman menyebut sebanyak 
16 unit diterjunkan ke lokasi. Petu-
gas masih menyelesaikan proses 
pemadaman.

“Api sudah padam, tinggal 
asapnya yang masih,” katanya.

Norman belum mengetahui 
penyebab kebakaran tersebut. Ter-
masuk ada tidaknya korban jiwa.

“Belum ada informasi dari 
lapangan,” katanya.

Pengelola Central Park menye-
but api di yang berasal di gudang 
sudah berhasil dipadamkan oleh 
petugas subuh tadi. Tidak ada ker-
usakan dan gangguan operasional 
mal.

“Pada tanggal 26 September 
2020 pada pukul 03.40 WIB, kami 

Bersambung di Hal. 11

Rumah Makan Ditutup 
Sementara, Terkait Pendisiplinan 

Protokol Kesehatan  

Pasuruan, SMN - Pentingnya 
pendisiplinan protokol kesehatan 
diwilayah Kecamatan Beji, agar 
bisa meminimalisir warga yang 
terpapar virus Corona dan seka-
ligus memutus mata rantainya.

Camat Taufiqul Ghoni bersa-
ma Kapolsek dan Danramil Beji, 
ikut serta dalam rangka giat terse-

Tiga Pilar Kecamatan Beji Saat Breefing

but yang kali ini sasarannya ada-
lah rumah makan Teko di Desa 
Gajah Bendo, Kecamatan Beji, 
Kabupaten Pasuruan.

Sebelumnya, Taufiqul Ghoni 
selaku Camat Beji memberikan 
pemahaman tentang protokol 
kesehatan, “Ini untuk bisa  dimen-

Bersambung di Hal. 11

Tiga Orang Diduga 
Terkonfirmasi Positif Covid-19, 

Tim Hunter Lakukan Penjemputan

Surabaya, SMN - Diduga ter-
dapat beberapa masyarakat yang 
terkonfirmasi positif covid-19, 
sebagai tindaklanjut dari pelak-
sanaan Inpres Nomor 6 Tahun 
2020, tim Hunter Covid-19 se-

bagai tim pemburu pelanggar 
protokol kesehatan langsung 
diterjunkan untuk melakukan 
penerapan protokol kesehatan. 
Selasa malam, 22/09/2020. 

Bersambung di Hal. 11

Tim Hunter sedang melakukan penjemputan warga yang ter-
konfirmasi positif Covid-19
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Pemkab Bondowoso Melakukan Studi Tiru ke Pemkab Tulungagung
Tulungagung, SMN 

- Dalam rangka penata-
an ruang di kabupaten 
Bondowoso, yang terarah 
dan terkendali serta untuk 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat di 
bidang penyelenggaraan 
reklame, maka pemerin-
tah kabupaten Bondowoso 
kamis, 17/09/2020. sekitar 
pukul 09.00 wib melak-
sanakan Studi Tiru di kabu-
paten Tulungagung. 

Acara pelaksanaan Studi 
Tiru dalam rangka melaku-
kan revisi peraturan Bupa-
ti no 5 tahun 2015 tentang 
penyelenggaraan reklame  
ini dipimpin langsung oleh 
Wakil Bupati Bondowoso 
dan diterima langsung oleh 
Sekertaris Daerah kabupat-
en Tulungagung Drs. Su-
kaji, M.Si di Ruang Sidang 
Prajamukti Kantor Pemkab 
Tulungagung. 

Dalam  sambutanya ket-
ua rombongan Studi Tiru 
dari Pemkab Bondowoso  
Wakil Bupati Bondowoso 
Haji Irwan Bachtiar Rahmat 
SE,.M.Si pada acara yang 
diikuti sekitar 15 orang ini 
diantaranya mengatakan 
oleh karena Tulungagung 
semakin lama semakin maju 
dibawah kepemimpinan bu-
pati Drs.Maryoto birowo 
MM di bidang perijinan 
penyelenggaraan reklame  
maka pemkab Bondowoso 
melakukan Studi Tiru terkait 
dengan penyelenggaraan 
reklame di kabupaten Tu-
lungagung.” Studi Tiru ini 
sebetulnya bukan saya yang 
mengarahkan, akan tetapi 
berasal dari teman-teman 
OPD setelah ada permasala-
han di Bondowoso di dalam 
melakukan penataan, untuk 
itu saya bersama teman-
teman OPD memilih kabu-

paten Tulungagung. karena 
menurut teman-teman OPD 
kabupaten Tulungagung ke-
majuannya luar biasa, mulai 
dari tata kelola Pemerintah-
annya  juga beberapa hal 
yang berkaitan dengan pem-
bangunan kemasyarakatan 
dan inilah yang mendorong 
kita untuk melakukan Studi 
Tiru ke kabupaten Tulunga-
gung.” kata Irwan.

Sekretaris Daerah ka-
bupaten Tulungagung Drs.
Sukaji M.Si dalam mener-
ima tamunya diantaranya 
menyampaikan selayang 
pandang tentang kabupaten 
Tulungagung mulai dari le-
tak geografis Tulungagung, 
berbagai produk unggulan, 
tempat wisata, budaya serta 
berbagai kuliner yang ada 
di kabupaten Tulungagung. 

Sukaji juga mengatakan 
untuk memperoleh berbagai 
informasi lain yang lebih 

mendalam tentang perikla-
nan di kabupaten Tulun-
gagung maka dirinya telah 
menghadirkan OPD terkait 
lingkup Pemkab Tulunga-
gung. kepada OPD dari ka-
bupaten Bondowoso Sukaji 
juga menjelaskan supaya 
berkoordinasi dengan OPD 
kabupaten Tulungagung 
yang hadir.

Acara Studi Tiru ini 
dilanjutkan dengan pe-
maparan tentang perikla-
nan dan perijinannya oleh 
OPD kabupaten Tulunga-
gung yang membidangi dan 
kemudian dilanjutkan den-
gan sesi tanya jawab serta 
tukar menukar cindera mata 
dari Wakil Bupati Bon-
dowoso Haji Irwan Bachtiar 
Rahmat SE,.M.Si kepada 
Sekretaris Daerah kabupat-
en Tulungagung Drs.Sukaji 
M.Si. (hms/adv/ed)

Pemkab Bondowoso melakukan Studi Tiru ke Pemkab tulungagung

Bupati Trenggalek Serahkan Bantuan Sosial Kepada Warga Desa Gador 
dan Sumberejo Durenan Trenggalek, SMN - Bupa-

ti Trenggalek Mochamad Nur 
Arifin menyerahkan bantuan 
kepada warga Desa Gador dan 
Sumberejo Kecamatan Du-
renan. Bantuan yang diserahkan 
berupa paket sembako dan mer-
upakan program bantuan sosial 
penguatan dari Dinsos PPPA, 
Jumat (18/9/2020).

Program bantuan sosial ini 
diterimakan kepada penerima 
manfaat fakir miskin dan yat-
im piatu demi membantu me-
menuhi kebutuhan pokoknya 
sehari-hari.

“Hari ini kita meninjau ber-
sama Dinas Sosial beberapa 
warga masyarakat yang lay-
ak untuk mendapatkan bansos 
yang penguatan dari Program 
Dinas Sosial,” tutur Bupati Ar-
ifin.

Selain memastikan ketepatan 
sasaran bansos bersama Kepala 
Desa, Bupati juga menjelaskan 
beberapa penerima diantaranya 
ada yang dalam kondisi sakit, 
usia lanjut, dan sebatang kara 
dengan pekerjaan membuat 
batu-bata yang memang layak 
diberikan bantuan.

“Jadi kita mengecek 
langsung ke lapangan sambil 
berdiskusi dengan kepala desa 
dan perangkat mengecek kete-
patan sasaran bansos di Desa 
Gador dan Sumberejo,” jelasn-
ya.

Disisi lain, Bupati juga 
menyebut masih ada beberapa 
masyarakat yang memang lay-
ak menerima bantuan namun 
terkendala dengan dokumen 
kependudukan. Mengingat saat 
ini seluruh bantuan sosial dari 

Pemerintah mengacu dari data 
NIK.

Untuk itu, Bupati Nur Arifin 
akan menindaklanjuti dengan 
segera menginstruksikan kepa-
da jajaranya di Dinas Dukcapil, 
untuk mendata dan melakukan 
perekaman dengan layanan jem-
put bola pada lokasi tersebut.

“Ya paling penting dulu se-
hingga nanti updating data, tadi 
karena ada petugas administra-
si desa yang sudah berdiskusi 
dengan kami sehingga nanti 
agar semua warga yang mem-
butuhkan ini teregistrasi,” jelas 
Bupati.

“Karena kita semua tahu 
semua bantuan ini berbasis 
NIK tapi kita juga tahu bahwa 
pengupdate an NIK ini juga 
butuh waktu. Makanya seka-
rang apalagi dimasa pandemi, 

mungkin pelayanan di kantor 
Dukcapil belum seperti semula 
normal tapi nanti kita lebih gal-
akan jemput bola,” imbuhnya 
melengkapi.

Sementara itu, Kepala Din-
sos PPPA Kabupaten Treng-
galek, dr.Ratna Sulistyowati 
menyebut penyerahan bantuan 
ini merupakan agenda tahunan 
dari Dinsos PPPA.

Jika sebelumnya bantuan pa-
ket sembako seperti ini diserah-
kan pada saat Safari Ramadhan, 
namun dikarenakan ada pan-
demi bantuan diberikan dengan 
langsung mendatangi sasaran.

“Untuk di Sumberejo hari ini 
ada 47, terus nanti Gador nan-
ti juga 47. Total di Kabupaten 
Trenggalek ada 675 paket sem-
bako,” terang Kepala Dinsos. 
(Kominfo/adv/ed)Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin saat  menyerahkan bantuan kepada warga

Bupati Tulungagung Gowes Bersama Gubernur Jawa Timur
Tulungagung, SMN - Bu-

pati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM dan Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awangsa bersama Jajaran Pe-
merintah Propinsi Jawa Timur 
dan Forkopimda Kabupaten 
Tulungagung serta Jajaran Pe-
merintahan Kabupaten Tulun-
gagung melaksanakan Gowes 
bersama sekaligus membagikan 
masker dan sembako pada 
warga Tulungagung, Minggu 
(13/9/2020). Adapun rute Gow-
es yaitu berangkat dari Pendo-
po Kongas Arum Kusumaning 
Bongso mulai pukul 08.00 WIB 
menuju Pasar Ngemplak dan 
dilanjutkan ke Pasar Kliwon 
kecamatan Kauman. 

Kegiatan Gowes yang 
dilakukan untuk mengkam-

panyekan dan mengedukasi 
masyarakat luas tentang di-
siplin protokol kesehatan, 
khususnya penggunaan mask-
er guna memutus penyeba-
ran virus covid-19 di wilayah 
Provinsi Jawa Timur khusus-
nya Kabupaten Tulungagung 
ini Gubernur dan rombongan  
membagikan masker kepada 
pedagang pasar yang ada di 
pasar ngemplak, pasar kliwon 
Kecamatan kauman serta para 
pengguna jalan yang kebetu-
lan dilintasi rombongan. Usai 
melakukan Gowes Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awangsa selanjutnya mengun-
jungi Industri Kerajinan Batik 
di Batik Gajah Mada Desa Mo-
josari Kecamatan Kauman. 

Dalam keterangannya ketika 

di konfirmasi wartawan Guber-
nur Khofifah Indar Parawangsa 
diantaranya mengatakan bahwa 
Gubernur Jawa Timur menga-
presiasi UMKM di Kabupaten 
Tulungagung yang bergerak 
pada sektor Industri Batik Tulis 
karena dapat membantu dalam 
pemulihan Ekonomi di masa 
Pandemi Covid-19 dan dihara-
pkan sektor industri Batik inik 
dapat memanfaatkan program 
bantuan dari Pemprov Jawa 
Timur. “UMKM (Usaha Me-
nengah, Kecil dan Mikro) harus 
bangkit di masa pandemi coro-
na dan bisa memberikan daya 
dukung terhadap bangkitnya 
perekonomian khusunya di Ka-
bupaten Tulungagung. Pemuli-
han ekonomi di masa pandemi 
ini harus mengikutsertakan 

peran UMKM  secara lebih 
dominan yang telah terbukti se-
bagai backbone perekonomian 
di Jawa Timur “.kata Khofifah. 

Dalam kesempatan ini Gu-
bernur Jawa Timur dan Forkop-
imda Kabupaten Tulungagung 
membagikan 20.000 Masker 
secara gratis di Sekitar Pasar 
Kliwon Desa Kauman, kemudi-
an dilanjutkan meninjau Indus-
tri Kerajinan Batik Gajah Mada 
yang diikuti oleh pengrajin Ba-
tik Tulungagung serta Penyer-
ahan apresiasi kepada 3 pem-
batik tua atau pelestari batik di 
kawasan selatan (Tulungagung, 
Trenggalek, Blitar) dan apresi-
asi kepada 26 pembatik di ka-
wasan selatan. (hms/adv/ed)

Profile Atlet HIMSSI OKI Redho Argo Peraih 2 Mendali Emas Dikejuaraan IPSI CUP 2020

OKI, SMN - Pada ke-
juaraan IPSI (ikatan pencak 
silatan Indonesia) OKI CUP 
2020 yang diselenggarakan 
pada tanggal 19-20 Septem-
ber 2020.

Terdapat satu sosok yang 
menjadi sorotan pada pertand-
ingan tersebut, salah satu atlet 
HIMSSI (Himpunan Seni Silat 
Indonesia) OKI, Muhammad 
Redho Romli Argo Peraih 
2 Mendali Emas pada ke-
juaraan IPSI CUP 2020. Yang 
diselenggarakan dipadepokan 
PSHT Desa Dabok Rejo, Ke-
camatan Lempuing, Kab.OKI. 
Prov.Sumsel.

Berikut profile lengkap.
-Nama Lengkap : Muham-

mad Redho Romli Argo
-Nama Panggilan : Redho
-Tempat, Tanggal Lahir : 

Kotaraya, 21   November 2001
-Umur : 18 Tahun
-Ayah : Abdul Tolib
-Ibu    : Dahlamah
Riwayat Pendidikan.
 - Tk negeri pembina kayu-

agung (2007-2008)
 - SD Negeri 2 Kayuagung 

(2008-2014)
 - SMP Negeri 2 Kayua-

gung (2014-2017)
 - SMK Negeri 1 Kayua-

gung (2017-2020) 
-Prestasi yang digapai.
1. Juara 1 O2SN TIK. KAB 

2012
2. Juara 2 O2SN TIK. 

PROV 2012
3. Juara 1 O2SN SD TIK. 

KAB 2013
4. Juara 3 O2SN SD TIK. 

PROV 2013
5. Juara 1 O2SN SMP TIK 

KAB 2015
6. Juara 1 POPDA TIK. 

KAB 2016
7. Juara 1 Kategori  Tung-

gal Putra O2SN SMK TIK. 
KAB 2017

8. Juara 1 Kategori Kelas D 
Putra O2SN SMK TIK. KAB 
2017

9. Juara 1 Kategori  Tung-
gal Putra KEJURNAS YOG-

YAKARTA CHAMPIONSHIP 
2 2017

10. Penghargaan Atlet Ber-
prestasi Kabupaten OKI 2018

11. Juara 1 Kategori Ganda 
Putra KAPOLDA CUP 2018

12. Juara 1 Kategori Gan-
da Putra KEJURNAS PRA-
BOWO CUP 2018 Di Jakarta

13. Juara 1 Kategori  Tung-
gal Putra O2SN TIK. KAB 
2019 

14. Juara 1 Kategori Ke-
las D Putra O2SN TIK. KAB 
2019

15. Juara 1 Kategori Tung-
gal Putra O2SN TIK. PROV 

2019
15. Juara 3 Kategori Kelas 

D Putra O2SN TIK. PROV 
2019

16. Juara Umum 1 Putra 
Cabor Pencak silat O2SN 
TIK. PROV 2019

17. Penghargaan Atlet Ber-
prestasi Kabupaten OKI 2019

18. Juara 1 Ganda putra 
KEJURNAS LAMPUNG 
CHAMPIONSHIP 4

19. Juara 1 Ganda Putra 
LAMPUNG BERJAYA NA-
SIONAL INTERNASIONAL 
2019

20. Juara 1 Kategori  Tung-

gal Putra Dewasa IPSI CUP 
OKI 2020

21. Juara 1 Kategori Be-
regu Putra IPSI CUP OKI 
2020

Saat Dikonfirmasi, Hara-
panya untuk HIMSSI OKI, 
Dengan Menjadi Juara Umum 
1 Ini  Semoga Makin Banyak 
Tumbuh Dan Berkembang 
Atlet-Atlet Berprestasi Dari 
HIMSSI OKI Untuk Keting-
kat Provinsi, Nasional Dan In-
ternasional, terangnya. (Lud-
fi)

Bupati Tulungagung saat Gowes Bersama Gubernur Jawa Timur
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Satlantas Polres Kediri Bagi-Bagi Masker

Kediri, SMN - Mem-
peringati Hari Lalu Lintas 
Bhayangkara ke-65, Satlantas 
Polres Kediri membagikan 
masker kepada warga yang 
melintas di kawasan Simpang 
Lima Gumul, utamanya war-
ga yang kedapatan tidak me-
makai masker. Dalam kesem-
patan tersebut, petugas juga 
melakukan sosialisasi perihal 
kewajiban penerapan Protokol 
Kesehatan (prokes) di masa 
pandemi, utamanya memakai 
masker dalam setiap aktifitas. 
Pembagian masker tersebut 

juga sebagai salah satu upaya 
dari kepolisian untuk mem-
berikan edukasi kepada ma-
yarakat agar tertib bermasker. 
Harapannya masyarakat akan 
lebih disiplin memakai masker 
dimanapun tempatnya. Kenda-
ti demikian untuk pelaksanaan 
razia masker dan juga operasi 
yustisi terus dijalankan, tu-
juannya agar masyarakat be-
nar-benar tertib dan tidak abai 
dengan protokol kesehatan.

Kasat Lantas Polres Kedi-
ri, AKP Bobby Mochammad 
Zulfikar mengatakan, kegia-

tan ini merupakan rangkaian 
dari puncak Hari Ulang Tahun 
(HUT) Lalu Lintas Bhayang-
kara yang ke-65, tujuannya 
adalah memutus mata rantai 
penyebaran COVID-19.

“Dalam kegiatan ini petu-
gas Satlantas Polres Kediri 
membagikan masker kepada 
pengemudi kendaraan bermo-
tor, selanjutnya dalam 14 hari 
kedepan juga akan dilakukan 
operasi yustisi,, ungkapnya.

AKP Bobby menambahkan, 
kegiatan ini juga bertujuan 
untuk mendisiplinkan war-

ga untuk menerapkan Prokes 
dengan terus memakai masker 
dalam setiap aktifitas, teruta-
ma aktifitas di luar rumah. Se-
mentara dalam operasi yustisi 
jika masih ditemukan warga 
yang tidak memakai masker 
ketika beraktifitas di luar ru-
mah, maka petugas akan tetap 
memberikan tindakan dengan 
pemberian sanksi sesuai Per-
bup Nomor 44 Tahun 2020 dan 
Perda Provinsi Jawa Timur no-
mor 2 tahun 2020. (Kominfo/
kan)

Satlantas Polres Kediri membagikan masker kepada warga yang melintas di kawasan Simpang Lima Gumul

Peternak Kediri Mulai 
Kembangkan Biogas dari Limbah

Kediri, SMN - Sejumlah 
warga Desa Kanyoran, Keca-
matan Semen, Kabupaten Kedi-
ri mulai mengembangkan energi 
alternatif dari kotoran sapi. Lim-
bah lethongÂ diubah menjadi 
kompos gas untuk memasak ser-
ta lampu penerangan.

Salah satunya Ibu Siti, war-
ga Dusun Karanglo. Ibu rumah 
tangga yang satu ini mengam-
bil program instalasi Biogas 
Rumah (BIRU) yang diseleng-
garakan oleh Yayasan Rumah 
Energi (YRE) dan Perkumpulan 
‘SuaR Indonesia’ Kediri. Kini ia 
mendapatkan manfaatnya untuk 
kebutuhan sehari-hari.

Siti mengaku, sudah dua ta-
hun berternnak sapi. Ada tiga 
ekor sapi pedagang yang dikem-
bangbiakkan secara konven-
sional untuk diperoleh anakan-
nya. Bila sebelumnya limbah 
kotoran sapi dibuang sembaran-
gan, kini langsung dialirkan ke 
bak instalasi biogas.

“Selama ini pembuangan 
limbah dari kotoran sapi saya 
buang begitu saja. Karena ru-
mah saya berada di daerah 
miring, sering kali kotoran sapi 
merusak tanaman milik tetang-
ga. Akhirnya saya memilih pro-
gram biogas ini,” ujar Siti.

Mayoritas masyarakat Dusun 
Karanglo bekerja sebagai petani 
dan beternak sapi seperti kelu-
arga Siti. Melimpahnya rumput 
hijau dan dedaunan di daer-
ah pegunungan ini menjadi 

faktor pendorong masyarakat 
mengembakbiakkan sapi.

Direktur SuaR Indonesia, Sa-
nusi mengatakan, ada dua poin 
yang dapat dipetik oleh mas-
yarakat apabila mengikuti pro-
gram tersebut. Pertama, warga 
dapat mengolah limbah kotoran 
sapi yang ramah lingkungan. 
Kedua, mereka dapat memetik 
hasilnya melalui energi alterna-
tif untuk kebutuhan sehari-hari 
yaitu, biogas. Bahkan, bonusnya 
berupa pupuk organik bio sluru-
ry yang bernilai ekonomis.

Biogas sendiri merupakan 
teknology tepat guna (TTG) 
yang sebenarnya kalau dikem-
bangkan bisa menjadi indikator 
inovasi desa. Sehingga melalui 
otonomi baik pada tingkat reg-
ulasi maupun skema dukungan 
pendanaannya, desa sudah se-
harusnya mulai melihat potensi 
biogas ini.

“Biogasnya sendiri dipakai 
untuk lampu penerangan dan 
memasak. Kalau misalnya ket-
erlambatan gas 3 kilogram (kg), 
dengan harga kecenderungan 
mahal, maka biogas menjadi 
solusi. Kemudian untuk pupuk 
slururynya bisa dipakai untuk 
menyuburkan tanah. Kita keta-
hui bahwa di daerah ini pengha-
sil durian yang terkenal. Dengan 
pemberian pupuk organik, tentu 
hasilnya jauh lebih baik lagi,” 
kata Sanusi.

Dari pemetaan SuaR, di Desa 
Kanyoran ada 300 orang peter-

nak sapi, dengan estimasi pop-
ulasi sapi mencapai 900 ekor. 
Berdasarkan hasil komunikasi 
dengan kelompok tani setempat, 
ada 20-24 peternak yang men-
gambil program instalasi bio-
gas tersebut. Saat ini, Yayasan 
Rumah Energy (YRE) bareng 
SuaR Indonesia tengan melatih 
warga setempat menjadi tukang 
instalasi melalui pelatihan su-
pervisi dan tukang biogas Ru-
mah (BIRU) Type Fixed Done.

Untuk mendapatkan istalasi 
biogas dengan volume 6 kubik, 
peternak harus merogoh kocek 
hingga Rp 11 juta. Namun, 
karena mendapat subsisi senilai 
Rp 3 juta, maka peternak cukup 
mengeluarkan investasi Rp 8 
juta. Dari nilai investasi terse-
but, mereka akan mendapatkan 
manfaat gas secara gratis dan 
pupuk organik (bio slurury) siap 
pakai. Sementara itu, peternak 
akan menemui titik kembali 
modal atau break event point 
(BEP) selama tiga tahun.

Perlu diketahui, Program 
BIRU mulai masuk pada akh-
ir 2009 lalu. Program tersebut 
awalnya diinisasi oleh sebuah 
LSM dari Belanda. Kemudian, 
pada 2012 berubah nama men-
jadi YRE. Program ini berbasis 
manegement kotoran ternak, 
yang menjadi perubahan iklim 
(perubahan ozone) dengan beru-
saha mengurangi emisi karbon. 
(kominfo/kan)

Peternak Kediri Kembangkan Biogas dari Limbah

Panwascam Cicurug Lakukan 
Penurunan Alat Peraga Sosial

Sukabumi, SMN - Menin-
daklanjuti surat Badan Penga-
was Pemilihan Umum Kabu-

paten Sukabumi
Nomor 413/Bawaslu-Prov.

JB-16/PM.00.02/IX/2020 Pri-

Panwaslu Kecamatan Cicurug melakukan penertiban ratusan 
alat peraga Sosial (APS) Fokusnya yang berada di sepanjang 

jalan protokol dan titik-titik fasilitas publik di Kecamatan Cicurug

hal Himbauan Penurunan Alat 
Peraga Sosial (Aps) Panwaslu 
Kecamatan Cicurug melaku-
kan penertiban ratusan alat 
peraga Sosial (APS) Fokusn-
ya yang berada di sepanjang 
jalan protokol dan titik-titik 
fasilitas publik di Kecamatan 
Cicurug. Jumat (25/09/2020).

Ketua Panwaslu Keca-
matan Cicurug Deni HR men-
gatakan pihaknya bersinergis 
dengan Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) Kecamatan 
Cicurug dan Personil dari Di-
shub Cicurug.

“Ya, Alhamdllah lancar un-
tuk penurunan APS di Ruang 
Lingkup  dan Jalur Protokol 
di Cicurug yang dibantu oleh 
Pihak Kecamatan Cicurug 

Satpol Pp dan Dishub.” Ung-
kapnya

“Untuk penuran Aps siang 
ini Kebanyakannya APS den-
gan Nomor Urut 03.” Tambah 
Deni.

Lanjutnya, sesuai dengan 
Tupoksi dan regulasi ia akan 
mencegah para Paslon untuk 
memasang baliho-baliho Aps 
yang belum ditentukan oleh 
KPU.

“Sesuai regulasi, Kami 
akan cegah para Paslon un-
tuk memasang Baliho-baliho, 
jika masih membandel, pihak 
kami akan berkoordinasi lagi 
dengan pihak kecamatan yaitu 
Satpol Pp” Ucap Deni. (Roby) 

INTI Salurkan Bantuan untuk 
Para Warga Terdampak Banjir

Sukabumi, SMN - Pasca 
bencana alam banjir bandang 
menerjang beberapa lokasi di 
Kecamatan Cicurug, Kabu-
paten Sukabumi, Jawa Barat, 
pada senin(21/9/2020) lalu, 
mengundang banyak simpati-
san dari berbagai elemen.

Salah satunnya dari Him-
punan Indonesia Tiongkok 

(INTI), mendistribusikan ban-
tuan sembako terhadap korban 
banjir Di Kecamatan Cicurug 
Kabupaten Sukabumi.

Seketaris Jendral INTI Can-
dra mengatakan, bantuan yang 
disalurkan ini bukan soal be-
rapa nilainya, tetapi ketulusan 
lembaga dan dirinya untuk me-
ringankan korban terdampak 

Himpunan inti saat penyerahan Bantuan Sosial(sumber foto : Roby 
Cahyadi)

banjir bandang.
“Saudara-saudara saya yang 

terkena dampak bencana , saya 
sendiri dan dari lembaga san-
gat turut prihatin dan berduka 
cita atas kehilangan keluar-
ga dan harta benda. Apalagi 
di tengah kesulitan Pandemi 
Covid-19 ini,” ujarnya. Rabu 
(23/09/2020).

Sementara itu, Perwakilan 
dari Pihak Kecamatan Cicurug 
Budi mengatakan sangat amat 
berterimakasih kepada Organ-
isasi Inti tersebut yang telah 
menyalurkan bantuan untuk 
yang terdampak banjir di keca-
matan cicurug.

“ kami akan tindak lanjuti 
bantuan ini untuk disalurkan 
ke Posko Bantuan di Kp. Ci-
buntu Desa Pasawahan.” Ucap 
budi sebagai Kasubag Peren-
canaan saat ditemui di ruan-
gannya.

Ia pun berpesan, semo-
ga Himpunan Inti ini bisa 
terus aktif dalam bidang so-
sial, berkembang dan sukses. 
(Roby)

Program Keluarga Harapan (PKH) OKI Akan 
dapat Bantuan Sosial Beras 15 Kilogram

OKI, SMN -  Pemerintah 
meluncurkan bantuan sosial 
beras untuk penerima program 
keluarga harapan (PKH)  setiap 
keluarga yang terdaftar dalam 
PKH akan mendapatkan 15 kg 
beras perbulan untuk jangka tiga 

bulan, yakni Agustus-Oktober 
2020.

Menteri Sosial, Juliari P. 
Batubara, mengatakan total be-
ras yang disalurkan untuk pro-
gram ini sebanyak 450.000 ton. 
Seluruh beras yang disalurkan 

Zulfikri, Kordinator Kabupaten Program Keluarga Harapan 
(PKH) Ogan Komering Ilir (OKI), saat dikonfirmasi diruang ker-

janya, Jumat (25/09/2020)

ini berasal dari Perum Bulog.
Saat dikonfirmasi diruang 

kerjanya Zulfikri, Selaku koor-
dinator kabupaten (KORKAB) 
Program Keluarga Harapan 
(PKH) Ogan Komering Ilir 
(OKI).  “untuk bantuan sosial 
beras ini, sasaran bantuan itu 
keluarga penerima manfaat 
(KPM) PKH, berjumlah 35.285 
KPM tersebar didalam 18 Keca-
matan Kabupaten OKI”, Jumat 
(25/09/2020).

Untuk koordinasi ke pe-
merintah desa itu sudah kami 
lakukan terkait penyaluran ban-
tuan sosial ini, yaitu dari pihak 
dinsos sudah bersurat Kekeca-
matan Sekabupaten OKI untuk 
memberitahukan kepada kepala 
desa akan ada bantuan sosial be-
ras ini.

Untuk proses penyaluran ini 
sendiri Yang menjadi penang-

gung jawabnya adalah pihak 
ketiga PT.DNR yang ditunjuk 
langsung oleh kementrian so-
sial (kemensos) dimana mereka 
berkewajiban mengantarkan be-
ras tersebut dari titik distribusi 
bulog ketitik bagi didesa.

Pendamping pkh disini ber-
tugas sebagai pengawas mon-
itoring memastikan bantuan 
tersebut sampai ke KPM, Sesuai 
juknis yang kami terima, bahwa 
beras tersebut dialokasikan 3 
bulan, Agustus Sampai Oktober. 

Lanjutnya, Tahap realisa-
si sudah dimulai pada hari ini, 
Jumat 25 September 2020. Se-
karang ini akan diterima KPM 
PKH 2 bulan langsung Agustus 
dan september 30 kg. Untuk 
realisasi tahap selanjutnya  15 
kg pada bulan Oktober nanti. 
(Ludfi)
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Pelatihan Pembuatan Pestisida Nabati Asap Cair 
Limbah Tembakau Melalui DBHCHT TA 2020

Blitar, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Blitar, 
melalui Dinas Pertanian 
dan Pangan Kabupaten 
Blitar menggelar pelati-
han pembuatan pestisida 
nabati asap cair limbah 
tembakau, bertempat di 
rumah Achmad Najib, 
Desa Sukorejo Keca-
matan Sutojayan, ka-
mis, (24/09). Dengan 
narasumber P4S Alam 
Lestari. Dalam kegiatan 
pelatihan tersebut juga 
dihadiri oleh kelompok 
petani tembakau dari 
Desa Sukosewu, Keca-
matan Gandusari, Kabu-
paten Blitar.

Dengan tetap men-
erapkan protokol kes-
ehatan pencegahan 
covid-19, peserta pelati-
han wajib menggunakan 
masker, menjaga jarak, 
cuci tangan serta di tes 
suhu badan sebelum 
memasuki ruangan dan 
jumlah peserta di batasi 
mengingat saat ini masih 

pandemi Covid-19.
Hari Budiarto pemilik 

Pusat Pelatihan Pertani-
an dan Pedesaan Swa-
daya (P4S) Alam Le-
stari selaku narasumber 
menyampaikan bahwa 
pestisida nabati lebih 
aman digunakan untuk 
tanaman tembakau, apa-
bila di jadikan rokok 
nantinya juga akan lebih 
aman, untuk pembua-
tan pestisida nabati ini 
bahan-bahan yang dibu-
tuhkan adalah sisa-sisa 
dari tanaman tembakau 
yang dihancurkan dan 
akan diambil asapnya, 
yang nantinya akan di 
pakai untuk pengenda-
lian hama penyakit pada 
tanaman tembakau mau-
pun tanaman yang lain.

Lebih lanjut Hari 
Budiarto menyampaikan 
untuk market pestisi-
da nabati saat ini masih 
dalam taraf pengenalan 
kepada petani tentang 
manfaat daripada asap 

cair ini, yang mana asap 
cair ini selain dipakai 
untuk menyemprot ta-
naman juga bisa di gu-
nakan untuk pengawet 
makanan.

Sementara itu Anita 
Anif Rahayu selaku Kasi 
Penyuluhan Dinas Per-
tanian dan Pangan Ka-
bupaten Blitar menyam-
paikan bahwa pelatihan 
pembuatan pestisida 
nabati ini di biayai dari 
Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau Tahun 
Anggaran 2020 dan hara-
pannya dengan adanya 
pelatihan ini nantinya 
bisa menuju ke pertanian 
yang ramah lingkungan, 
jadi para petani tem-
bakau ini akan kita arah-
kan untuk menggunakan 
pupuk organik dan pes-
tisida nabati yang bisa 
di produksi sendiri oleh 
para petani.(mam/adv/
kmf)

Suasana pelatihan pembuatan pupuk

Dapat Nomor Urut 2 Pasangan SATRIO 
Optimis Menangkan Pilkada Kota Blitar

Pasangan SATRIO bersama para pendukungnya

Blitar, SMN - mam- Pasangan 
calon (Paslon) Walikota dan Wakil 
Walikota Blitar Santoso - Tjutjuk 
Sunario (Satrio) mendapatkan no-
mor urut 2 untuk Pemilihan Kepala 
Daerah (Pilkada) tahun 2020, Kamis 
(24/09).

Menurut Santoso, angka 2 
melambangkan filosofi kehidupan 
yang saling pasang berpasangan. 
Selain itu, katanya angka 2 juga 
mencerminkan kemenangan, itu 
didapatnya dari filosofi Romawi 
yaitu Victory 

“Angka 2 itu simbol kemenan-
gan. Filosofi kehidupan. Ada laki-la-
ki dan perempuan, ada manis ada 

pahit, ada menang ada kalah. Kita 
pun punya anggota tubuh dua-dua. 
Telinga kita, tangan, kaki, bahkan 
lobang hidung kita ada dua. Untuk 
itu, Salaaamm Dua Jari,”ucapnya. 

Sementara Calon Wakil Walikota 
Blitar pendamping Santoso, Tjutjuk 
Sunario menambahkan, dua juga 
bisa diisyaratkan untuk tata cara 
teknis memungut suara atau saat 
mencoblos surat suara. 

Walau begitu, ia tetap berprin-
sip bagaimana program-program 
kerja yang ia tawarkan kepada mas-
yarakat bisa diterima yang bermuara 
pada penerimaan amanah rakyat 
kepadanya bersama Santoso.(mam)

Bupati Nganjuk Berpesan agar Masyarakat 
Tetap Patuhi arahan Pemerintah dan Disiplin 

dalam Menjalankan Protokol Kesehatan

N g a n j u k , S M N - K a s u s 
covid-19 di Kabupaten Nganjuk 
terus mengalami penambahan 
yang sangat signifikan.

Dalam tiga hari,ada penam-
bahan 30 orang terkonfirmasi 
positif covif-19.

Bupati Nganjuk,Novi Rah-
man Hidayat berpesan “Bagi 
seluruh masyarakat Kabupat-
en Nganjuk agar tetap ten-
ang,waspada dan jangan panik.
Tetap patuhi arahan pemerintah 
dan disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan,jangan kel-
uar rumah atau bepergian bila 
tidak perlu atau mendesak”de-
mikian himbauan atau pesan 
Bupati Nganjuk,Novi Rahman 
Hidayat.

“Wajib menggunakan mask-
er bila keluar rumah,hindari 
kerumunan,hindari kontak 
fisik,jangan berjabat tangan dan 
menjaga jarak,terapkan perilaku 
hidup bersih dan sehat serta ser-

ing cuci tangan pakai sabun den-
gan air yang mengalir”pungkas 
Mas Novi,sapaan akrab Bupati 
Nganjuk.

Kamis(24/09/2020) dr Hen-
driyanto selaku juru bicara 
gugus tugas percepatan pen-
anganan covid-19 Kabupaten 
Nganjuk menyatakan,”Ada 
penambahan 11 orang terkonfir-
masi positif,6 orang dinyatakan 
sembuh dan 2 orang meninggal 
dunia”ungkap dr Hendriyanto.

Penambahan 11 orang yang 
terkonfirmasi positif adalah seo-
rang wanita berusia 63 tahun 
dari kecamatan Patianrowo,laki 
laki berusia 47 tahun dari Keca-
matan Prambon,wanita berusia 
51 tahun dari Kecamatan Ber-
bek dan wanita 38 tahun dari 
Kecamatan Pace.Selanjutnya 
wanita berusia 29 tahun dari Ke-
camatan Pace,laki laki berusia 
22 tahun dari Kecamatan Pram-
bon,wanita berusia 55 tahun 

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat saat menyampaikan 
pesan

dari Kecamatan Kertosono,wan-
ita berusia 29 tahun dari Keca-
matan Nganjuk,wanita beru-
sia 43 tahun dari Kecamatan 
Pace,wanita berusia 34 tahun 
dari Kecamatan Berbek dan laki 
laki berusia 73 tahun dari Keca-
matan Ngronggot.

Pasien yang dinyatakan sem-
buh adalah seorang laki laki be-
rusia 56 tahun dari Kecamatan 
Bagor,laki laki berusia 20 tahun 
dari Kecamatan Bagor,laki laki 
berusia 30 tahun dari Keca-
matan Bagor,laki laki berusia 60 
tahun dari Kecamatan Parian-
rowo,laki laki berusia 38 tahun 
dari Kecamatan Tanjunganom 
dan laki laki berusia 18 tahun 
dari Kecamatan Patianrowo.

Sedangkan pasien yang 
meninggal dunia adalah laki 
laki berusia 73 tahun dari Keca-
matan Ngronggot dan seorang 
wanita berusia 63 tahun dari Ke-
camatan Patianrowo.

Laporan kumulatif kasus 
covid-19 Kabupaten Nganjuk 
sampai dengan kamis,tanggal 
24 september 2020 adalah se-
bagai berikut,Suspek sebanyak 
484 orang,probable sebanyak 
2 orang,kontak error sebanyak 
4218 orang dan terkonfirma-
si positif sebanyak 456 orang.
(Yan)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 
Penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS 2021

Blitar, SMN - DPRD Kabu-
paten Blitar menggelar Rapat 
Paripurna dengan agenda Pen-
andatanganan Nota Kesepaka-
tan Bersama tentang Kebijakan 
Umum Anggaran dan Prioritas 
Plafon Anggaran Sementara 
(KUA-PPAS) Tahun Anggaran 
2021. bertempat di Graha Pari-
purna DPRD Kabupaten Blitar, 
Rabu (23/09).

 Rapat Paripurna dipimpin 
oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar Suwito Saren Satoto dan 
dihadiri Bupati Blitar Rijanto, 
Forkopimda, Sekda Kabupaten 
Blitar beserta jajarannya dan 
para undangan lainnya yang 
mengikuti rapat Paripurna se-
cara virtual.

Ketua DPRD Kabupaten Bli-
tar Suwito menyampaikan, rapat 

paripurna yang digelar kali ini 
merupakan kelanjutan pemba-
hasan tentang KUA-PPAS tahun 
anggaran 2021. Dimana Bupati 
telah menyampaikan penjelasan 
tentang KUA-PPAS 2021 pada 
rapat paripurna pada 30 Juli 
2020.

Lebih lanjut Suwito men-
yampaikan bahwa badan An-
ggaran telah melaksanakan 
tugasnya untuk membahas dan 
mencermati materi KUA-PPAS 
tahun anggaran 2021 dan hasil 
pembahasan akan ditindaklan-
juti dengan proses penandatan-
ganan Nota Kesepakatan Bersa-
ma antara Bupati dan Pimpinan 
DPRD.

Berdasarkan jadwal yang 
ditetapkan oleh Badan Musy-
awarah, maka DPRD Kabupat-

Suasana rapat paripurna

en Blitar hari ini melaksanakan 
rapat paripurna dengan agenda 
Penandatanganan Nota Kes-

epakatan Bersama tentang 
KUA-PPAS tahun anggaran 
2021,”tambah Suwito.(mam)

Karang Taruna Karya Bhakti 
Peduli Banjir Cicurug

Sukabumi, SMN - Banjir 
bandang yang melanda 7 Desa 
Di kecamatan Cicurug Senin 
kemarin telah melumpuhkan 
perekonomian masyarakat khu-
susnya yang terkena musibah 
ini. Dalam hal ini, Karang Ta-
runa Karya Bhakti bersinergis 

dengan Lembaga Amal Mizan 
Amanah Jakarta menyalurkan 
bantuan berupa sembako untuk 
para masyarakat yang terkena 
bencana banjir tersebut.

“Saudara-saudara saya yang 
terkena dampak bencana , saya 
sendiri dan dari lembaga sangat 

Karang Taruna Karya Bhakti Peduli Banjir Cicurug

turut prihatin dan berduka cita 
atas kehilangan keluarga dan 
harta benda. Apalagi di tengah 
kesulitan Pandemi Covid-19 
ini.” ujar Ketua Karang Taruna 
Desa Nyangkowek Idang Rusti-
awan. Selasa (23/09/2020).

Lanjutnya, bantuan yang dis-
alurkan ini bukan soal berapa 
nilainya, tetapi ketulusan lem-
baga dan dirinya untuk merin-
gankan korban terdampak banjir 
bandang ini.

“Mudah-mudahan dengan 
bantuan ini akan meringank-
an beban untuk para sauda-
ra-saudari kita yang terkena 
banjir ini”. Ucapnya (Roby Ca-
hyadi)

HIMSSI OKI Juara Umum 
Turnamen IPSI Cup Oki 2020

OKI, SMN – Kejuaraan Ikatan 
Pencak Silat Indonesia (IPSI) Cup di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ke-
juaraan ini dilaksanakan mulai tang-
gal 19 sampai 20 september 2020, Di 
padepokan Pencak Silat Persatuan Se-
tia Hati Terate (PSHT) Dabuk rejo, Ke-
camatan Lempuing Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, yang diikuti

sebanyak 124 atlit dari berbagai 
perguruan Pencak Silat di Kabupaten 
OKI

Khusus perguruan Pencak Si-
lat Himpunan Seni Silat Indonesia 
(HIMSSI) mengirimkan 34 atlit dari 
berbagai kategori

Perguruan Himssi sukses meraih 
juara umum 1, dengan perolehan med-
ali 8 Emas, 4 Perak, 5 Perunggu, dan di 

urutan kedua diraih perguruan Persinas 
Asad, dan di urutan ketiga diduduki 
perguruan Sapu Jagad, dengan hasil 
ini perguruan HIMSSI membawa pi-
ala Juara Umum IPSI Cup OKI tahun 
2020 ini

Saat diwawancarai Ahmad Nuar-
go, selaku pelatih sekaligus pengurus 
perguruan HIMSSI, mengatakan hasil 
yang diraih di IPSI Cup ini adalah bukti 
kerja keras anak didiknya, dan menun-
jukkan semangat juang yang tinggi

“Perolehan ini adalah bukti kerja 
keras anak-anak Himssi Ogan Komer-
ing Ilir, mereka berjuang dengan sung-
guh-sungguh tanpa rasa lelah mereka 
terus menunjukan semangat juang yang 
tinggi,” ujarnya (21/9/2020)

Ahmad Nuargo juga mengucapkan 
terimakasih kepada semua yang telah 
mendukung dan memotivasi anak di-
diknya

“Dan juga tidak lepas dukungan 
dari semua pihak, dari pembina Hims-
si OKI Tri Susanto,S.Pd, penanggung 
jawab tim dr. Ismi Wildani, SpM. man-
ager tim Darmayanti, SE, MM. serta 
dukungan orang tua atlet yang terus 
memberikan motivasi dan kepercayaan 
kepada kami, kami ucapkan terimak-
asih,” Imbuhnya

Masih kata Ahmad Nuargo, Dan 
juga kami ucapkan terimakasih kepada 
Ketua dan pengurus IPSI Ogan Kom-
ering Ilir, serta pemerintah Kabupaten 
OKI yang sudah memberikan event 
yang sangat luar biasa ini, dan kita 
semua tetap mematuhi instruksi pro-
tokol kesehatan yaitu memakai masker, 
dan Semoga kedepanya akan ada event 
event Pencak Silat yang terus di lak-
sanakan oleh IPSI dan pemerintah OKI.

Tri Susanto, S.Pd, selaku pembina 
perguruan Pencak Silat Himpunan Seni 
Silat Indonesia mengatakan, terimak-
asih kepada IPSI Ogan Komering Ilir 
yang telah mempasilitasi kejuaran ini, 
serta mengapresiasi kepada atlit atlit 
Himssi yang telah mendapat juara 1 
umum

“Terimakasih kepada IPSI Oki yang 
telah memfasilitasi dengan penyeleng-
garaan pertandingan IPSI cup tahun ini, 
dari hasil yang di dapatkan adik adik 
Himssi tentunya kami sangat menga-
presiasi atlit, baik yang mendapatkan 
medali emas, perak, perunggu atau 
pun yang belum meraih medali, kita 
tau bahwa Himssi pada kejuaraan ini 
mendapatkan juara 1 umum, namun 
harapan kami, ini akan menjadikan 
semangat lebih bagi adik adik untuk 

meningkatkan dan mempertahankan 
prestasi ini, Tentunya kami ucapakn se-
lamat untuk adik adik atlet Himssi Oki 
tetap semangat, dan semoga selalu jadi 
yang terbaik,” pungkasnya

Penanggung jawab tim dr. Ismi 
Wildani, SpM. Juga mengucapkan se-
lamat kepada tim perguruan HIMSSI, 
serta memberikan motivasi kepada atlet 
atlet Himssi

“Selamat kepada perguruan Pencak 
silat tim HIMSSI OKI, yang telah ber-
hasil meduduki juara umum 1 pada ke-
juaraan IPSI OKI Cup 2020, kalian luar 
biasa teruslah membumi, terus berlatih 
untuk mengukir prestasi selanjutnya 
di ajang event event yang lebih besar, 
dan tetap mematuhi protokol kesehatan 
bravo HIMSSI OKI, kebanggaan kita 
semua,” tutupnya

Darmayanti, SE, MM. Selaku man-
ager tim turut menyampaikan moti-
vasinya kepada seluruh atlet Himssi, 
serta mengucapkan terimakasih kepada 
pihak yang mensupport tim Himssi

“Selamat untuk tim Himssi OKI, 
tetap jaga kekompakan dan rendah hati 
untuk terus berprestasi, dan terimakasih 
kepada semua pihak yg telah men-
dukung HIMSSI OKI, ” pungkasnya 
(Ludfi)
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Komisi III DPRD Prov. Kepri Tinjau Proyek-proyek Pembangunan di Kepri

Kepri, SMN - Ketua Komisi III 
DPRD Provinsi Kepri Widiastadi 
Nugroho, menyempatkan diri untuk 
melakukan peninjauan dan monitoring 
evaluasi ke sejumlah proyek-proyek 
pembangunan di Provinsi Kepri.

Sebelumnya telah meninjau per-
baikan ruas jalan yang amblas di Jalan 
Sudirman Batam, kini Politisi PDI Per-
juangan tersebut melakukan peninjauan 
ke Kabupaten Karimun.

Diantaranya pembangunan Infra-
struktur di sekitar Jembatan ‘Kuning’ 
Coastal Area, serta peningkatan dan 
pemeliharaan jalan Provinsi yang tidak 
jauh di kawasan Stadion Badang Per-
kasa di Kabupaten Karimun pada Rabu 
(2/9) pagi.

“Hari ini kita mengecek dan meli-
hat dari dekat progres pembangunan 
kondisi ruas jalan Provinsi yang ada di 
Karimun,” jelas pria yang akrab disapa 

Mas Iik ini.
Pihaknya pun berharap setelah 

proses pekerjaan ini selesai, setidaknya 
bisa turut mendorong pertumdbuhan 
ekonomi di Kabupaten Karimun.

Mengingat, dengan adanya pem-
bangunan infrastruktur di daerah akan 
banyak memberi manfaat yang kelak 
dirasakan masyarakat. Pembangunan 
infrastruktur yang masif dan terencana 
diharapkan akan mendorong pertum-
buhan ekonomi nasional dan daerah 
nantinya.

Oleh karenanya, ikhtiar DPRD 
Provinsi Kepri bersama Pemerintah 
Daerah dalam melakukan pembangu-
nan infrastruktur di daerah ini patut 
diapresiasi.

“Itulah sebabnya kami di Komisi III 
selalu ‘melototi’ anggaran dan perkem-
bangan dari pembangunan infrastruktur 
yang ada di Provinsi Kepri. Sehingga 

biar bisa lebih tepat sasaran dan ber-
manfaat bagi masyarakat,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, Badan Pe-
rencanaan, Penelitian, Pengembangan 
Provinsi Kepri, mengusulkan program 
prioritas pembangunan infrastruktur ke 

pemerintah pusat dengan total anggaran 
sekitar Rp20 triliun.

Pembangunan infrastruktur yang 
diusulkan ini merupakan proyek skala 
prioritas dan strategis di Kepri. (hms 
dprd/prl)

Ketua Komisi III DPRD Prov. Kepri Widiastadi Nugroho saat 
meninjau Jembatan “Kuning” Coastal Area di Kab. Karimun. 

Pemprov dan DPRD Prov. Kepri Setujui Ranperda 
Perumda Tirta Kepri Menjadi Perda

Dompak, SMN - Gubernur Kepu-
lauan Riau H. Isdianto menghadiri Ra-
pat paripurna mendengarkan laporan 
akhir Pansus DPRD Kepri terhadap 
hasil pembahasan Rancangan Peratur-
an Daerah (Ranperda) tentang Perusa-
haan Air Minum Titra Kepri sekaligus 

persetujuan DPRD menjadi Peraturan 
Daerah (Perda), Rabu (2/9) di ruang 
sidang utama kantor DPDRD Kepri di 
Dompak, Tanjungpinang.

Rapat ini dipimpin langsung oleh 
Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak 
dan didampingi seluruh unsur wakil 

pimpinan Dewan Prov. Kepri. Usai 
pembacaan laporan Pansus, akhirnya 
Ranperda tentang Perusahaan Air Mi-
num Tirta Kepri ini pun disetujui secara 
bersama oleh Gubernur dan DPRD 
menjadi Peraturan Daerah.

Dan sebagai bentuk persetujuan 
bersama, pengesahan Perda ini ditan-
dai dengan saling menandatangani do-
kumen pengesahan oleh Gubernur dan 
ketua DPRD Kepri.

Dalam kesempatan ini, Guber-
nur Kepri H. Isdianto berterimakasih 
dan menyampaikan penghargaan atas 
disetujuinya PDAM Tirta Kepri men-
jadi Perumda Tirta Kepri secara bersa-
ma-sama.

Hal ini juga diharapkan menjadi 
langkah baru bagi PDAM untuk ber-
benah dari segala lini.

“Perda ini berdampak sekali pada 

pengelolaan PAD kedepan dari sektor 
air bersih. Hal ini juga sesuai dengan 
UU nomor 343 tahun 2014, dimana 
BUMD harus memiliki tata kelola yang 
baik,” kata Isdianto.

Perda ini juga diharapkan mampu 
mengoptimalkan nilai BUMD agar 
memiliki daya saing yang kuat secara 
nasional dan internasional, mampu 
mendorong pengelolaan BUMD lebih 
profesional, efesien dan efektif serta 
mendorong agar organ BUMD dalam 
membuat keputusan dan menjalankan 
keputusan selalu dilandasi dengan nilai 
moral yang tinggi dan mematuhi pera-
tutan perundang-undangan yang ada.

“Sekali lagi terimakasih atas dukun-
gan rekan-rekan di DPRD hingga Perda 
ini disetujui. Selanjutnya kita berharap 
pelayanan air bersih di Kepri akan se-
makin baik,” harapnya. (hms/prl)

Ketua DPRD Prov. Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur H. 
Isdianto saat penyerahan Perda Perumda Tirta Kepri.

Gubernur Kaltara: 
Kesehatan Masyarakat adalah Prioritas

Tanjung Selor, SMN - Gubernur Kali-
mantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lam-
brie menyampaikan, sebanyak 644.246 
masyarakat Kaltara sudah terdaftar sebagai 
peserta program Badan Penyelenggara Jami-
nan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga Agustus 
2020.

Dengan demikian, jangkauan jaminan 
kesehatan sudah mencapai 97,83 persen dari 
total penduduk yang ada.

Mengacu angka tersebut, diketahui Pem-
prov Kaltara berhasil mempertahankan in-
dikator Universal Health Coverage (UHC). 
Dimana kepesertaan masyarakat harus terca-
pai minimal 95 persen pada program perlind-
ungan kesehatan.

“Dalam hal ini (jaminan kesehatan), 
Pemprov Kaltara sudah memberi perlindun-
gan secara semesta. Atau secara keseluruhan 
kepada masyarakat. Pemprov telah berkon-
tribusi terhadap perlindungan kesehatan bagi 
masyarakat yang tidak terkaver BPJS mandiri 
atau yang ditanggung APBN,” kata Gubernur, 
Rabu (16/9).

Disebutkan Gubernur, Pemprov Kaltara 
menganggarkan sekitar Rp 30 miliar untuk 
membayar iuran peserta BPJS Penerima Ban-
tuan Iuran (PBI) pada 2020. “Sekitar Rp 30 
miliar untuk tahun ini. Mereka yang terdata 
sebagai penerima bantuan, tidak perlu lagi 
membayar iuran, atau gratis,” ungkap Gu-
bernur.

Data penerima bantuan ini berasal dari 
pemerintah kabupaten dan kota yang diper-
barui secara berkala. Harapannya, bantuan 
pemerintah itu bisa benar-benar tepat sasaran. 
“Pendataan penerima bantuan ini masuk seti-
ap tahun. Kita melihat grafik jumlahnya dari 
data yang diberikan kabupaten dan kota,” 
ucap Irianto.

Irianto menargetkan cakupan layanan 
Kaltara Sehat segera mencapai 100 persen. 
Secara teknis, Pemprov telah menerbitkan 
sejumlah regulasi untuk mendukung imple-
mentasi target di lapangan. Seperti Peraturan 
Gubernur (Pergub) Kaltara Nomor 32 Tahun 
2017 tentang Pembiayaan Berobat bagi Mas-
yarakat Miskin, Tidak Mampu dan Terlantar 
yang tidak terdaftar sebagai penerima bantuan 
iuran (PBI/KIS) Jaminan Kesehatan Nasion-
al.

Adapun, dari data yang ada, tercatat jum-
lah kepesertaan BPJS di Kota Tarakan men-
capai 221.269 orang. Kemudian di Kabupaten 
Bulungan sebanyak 139.891 orang. Selanjut-
nya di Kabupaten Nunukan sebanyak 177.696 
orang. Terakhir, di Kabupaten Malinau dan 
Kabupaten Tana Tidung (KTT), masing-mas-
ing 80.452 orang dan 25.083 orang.

Sebagaimana diketahui, pada Oktober 
2018, Provinsi Kaltara telah mencapai status 
UHC dengan total cakupan PBI sebesar 98,37 
persen. Sebanyak 635.401 jiwa telah terjamin 
layanan JKN-KIS dalam program Kaltara 
Sehat. Pencapaian tersebut, mendudukkan 
Provinsi Kaltara pada peringkat ke-5 nasional 
dalam pemenuhan targer UHC. (hms/syah)Infografis.

Rapatkan Barisan untuk Pilkada Aman Covid-19
Tanjung Selor, SMN – Rapat Koordinasi 

Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan Covid-19 dalam rangka Suksesi 
Pilkada Serentak Tahun 2020 Aman Covid-19 di-
gelar Pemprov Kalimantan Utara, Selasa (22/9) di 
gedung gabungan dinas (Gadis) Pemprov Kaltara.

Dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur 
Kaltara Dr H Irianto Lambrie, unsur Forkopimda 
antara lain Danrem 092/Maharajalila, Dirbinmas 
Polda Kaltara, Ketua KPU dan Ketua Bawaslu, 
serta bakal pasangan calon gubernur-wakil guber-
nur Udin Hianggio-Undunsyah. Termasuk juga 
secara virtual bergabung jajaran KPU dan Bawas-
lu kabupaten/kota, dan sejumlah bakal calon bu-
pati dan wakil bupati. Juga bergabung perwakilan 
dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Rakor ini dilaksanakan sesuai Surat Mend-
agri Nomor 440 tanggal 14 September 2020. Ra-
pat koordinasi ini sejatinya dilaksanakan paling 
lambat tanggal 18 September. “Tetapi banyaknya 
kegiatan undangan dari kementerian, maka atas 
seizin Kemendagri juga, beberapa provinsi seperti 
Bengkulu, Jawa Barat, Sulawesi Utara, Sulawe-
si Selatan, dan lainnya menyelenggarakannya di 
akhir-akhir ini,” kata Gubernur mengawali pem-
bukaan rakor. 

Ia menegaskan, rakor ini adalah kewajiban. 
Daerah yang akan melaksanakan pilkada diin-
struksikan menyelenggarakannya. Sekaligus 
sebagai wujud komitmen menjalankan Instruksi 
Presiden No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin 
dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dan 
Pencegahan Covid-19. Sekaligus menindaklanjuti 
Instruksi Mendagri No. 4/2020 tentang Pedoman 
Teknis Penyusunan Perkada Dalam Rangka Pen-
erapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pen-
gendalian Covid-19 di Daerah.

Dalam rakor ini, semua pihak berkomitmen 
untuk mensosialisasikan dan menjalankan beber-
apa peraturan perundang-undangan kepemiluan 
seperti Peraturan KPU (PKPU) No. 10/2020 ten-
tang Perubahan Atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/
atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lan-
jutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. 

Termasuk juga menjalankan Peraturan 
Bawaslu No. 4/2020 tentang Pengawasan, Pen-

anganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa 
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 
dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali 
Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana 
Nonalam Covid-19. “Disini kita bahas langkah 
pencegahan dan deteksi kerawanan penularan 
Covid-19. Aparat juga melakukan koordinasi 
penegakan hukum protokol kesehatan,” sebutnya.

“Saya kemarin lewat di Jalan Sabanar Lama, 
Alhamdulillah jajaran Pemda dan TNI/Polri su-
dah melaksanakan Instsuksi Presiden dan Mend-
agri. Memang masih dalam bentuk persuasif atau 
tidak represif. Hanya diberi peringatan. Tetapi di 
beberapa daerah sudah dilakukan tindakan tegas 
karena penularannya masih tinggi dan meningkat 
tajam seperti provinsi di Jawa dan kabupaten/kota 
yang zona merah. Sanksinya berupa sanksi sosial 
seperti menyapu jalan, diperkejakan di rumah 
panti jompo. Juga sanksi perdata yang dijatuhkan 
Rp 250 ribu sampai Rp 400 ribu,” imbuhnya. 

Hasil rakor ini akan dilaporkan secara tertu-
lis kepada Mendagri. Dan Mendagri selanjutnya 
akan melaporkan ke Presiden. Gubernur mengin-
formasikan, dua hari terakhir berkembang infor-
masi hoaks seolah-olah Pilkada Serentak ditunda. 
Kata Irianto, Presiden Jokowi sudah menegaskan, 
menolak penundaan Pilkada Serentak. Dan pada 
21 September 2020 telah dilaksanakan rapar den-
gar pendapat antara Mendagri, Komisi II DPR RI 
KPU, Bawaslu, dan DKPP yang hasil kesimpulan 
rapat itu secara garis besarnya menyepakati pilka-
da serentak tetap dilanjutkan dengan disiplin dan 
sanksi hukum pelaggar protokol kesehatan. 

“Dalam rapat itu juga disimpulkan agar 
KPU merevisi PKPU Nomor 10 Tahun 2020. 
Serta beberapa kesimpulan lainnya secara khusus 

ditekankan pada pengaturan lima hal. Secara 
rinci yaitu melarang pertemuan yang melibatkan 
massa banyak dan/atau kerumunan, seperti rapat 
umum, konser, arak-arakan dan lain-lain; Men-
dorong terjadinya kampanye melalui daring; 
Mewajibkan penggunaan makser, handsanitizer, 
sabun dan alat pelindung kesehatan lainnya se-
bagai media kampanye,” bebernya.

Pemerintah dan penyelenggara juga me-
minta penjelasan rinci dan terukur kepada Sat-
gas Covid-19 tentang status zona resiko pada 
setiap daerah pada daerah yang menggelar 
pilkada. 

Kabar baik, posisi tertinggi nasional kasus 
konfirmasi positif yang sembuh, Kaltara masuk 
tiga besar nasional di bawah Sulawesi Utara dan 
Gorontalo, diukur dari akumulasi kasus yang 
positif. Namun jumlah kasus yang telah menca-
pai 503 secara akumulatif, perlu kesiapsiagaan 
semua pihak untuk patuh dan disiplin menerap-
kan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. 
Apalagi menjelang masa kampanye pilkada 
dan pemungutan suara. 

“Lonjakan tertinggi terjadi di Kota Tara-
kan, kemudian di Malinau, disusul Bulungan. 
Bulungan ini termasuk melonjak cepat dalam 
dua pekan terakhir,” ujarnya.

Terhadap Peraturan Gubenur No. 33/2020 
tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru 
dan Penerapan Disiplin Menuju Masyarakat 
Produktif dan Aman Covid-19, sejauh ini kata 
Gubernur sosialisasikan. Namun segera akan 
diimplementasikan. “Karena baru kemarin kita 
mendapatkan hasil evaluasi dan persetujuan 
dari Mendagri untuk penetapan Peraturan Gu-
bernur tersebut,” tutupnya. (hms/syah)

Gubernur Kalimantan Utara, Dr H. Irianto Lambrie usai menan-
datangani fakta integritas Pilkada Damai bersama KPU dan 

Bawaslu Provinsi Kaltara, Selasa (22/9).

12 Parpol di Kaltara Terima Bantuan Keuangan dari Pemprov

Tanjung Selor, SMN – Di akhir 
kegiatan Rapat Koordinasi Penega-
kan Hukum Protokol Kesehatan dalam 
Pencegahan Covid-19 dalam rangka 
Suksesi Pilkada Serentak Tahun 2020 
Aman Covid-19, Gubernur Kaliman-
tan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lam-

brie menyerahkan dana bantuan untuk 
partai politik yang memiliki kursi di 
DPRD Kaltara. Dari 12 partai yang 
memiliki kursi di DPRD, total dana 
bantuan yang dikucurkan sebesar Rp 
2.499.999.958,68. Nilai per suara (per-
olehan suara hasil Pemilu 2019) sebesar 

Rp 7.887,53. 
“Kalau standar nasionalnya hanya 

Rp 1.200 per suara. Tetapi atas kebija-
kan saya, kita beri bantuan untuk partai 
politik sebesar Rp 7.887,53 itu, karena 
jumlah perolehan suara di Kalimantan 
Utara relatif kecil sekali dibandingkan 
daerah lain,” kata Gubernur.

Gubernur berharap dana bantuan 
tersebut digunakan sebaik-baiknya un-
tuk dana penunjang kegiatan pendidikan 
politik dan operasional sekretariat partai 
politik.

Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 
1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Ta-
hun 2009 tentang Bantuan Keuangan ke-
pada Partai Politik menyebutkan bahwa 
besaran nilai bantuan keuangan kepada 
partai politik di tingkat provinsi yang 
mendapatkan kursi di DPRD Provinsi 
sebesar Rp 1.200 per suara sah.

“Bagi pemerintah provinsi yang 
alokasi anggarannya bantuan keuangan 
kepada partai politik telah melebihi Rp 
1.200 per suara sah, alokasi anggaran 
bantuan keuangan kepada partai politik 
tahun berikutnya sama dengan jumlah 
bantuan keuangan kepada partai politik 
tahun anggaran berjalan,” kata Irianto 
mengutip salah satu pasal Peraturan Pe-
merintah tersebut. (hms/syah)

Infografis.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun tentang Penetapan Raperda 
dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) Tahun 2020

Madiun, SMN – Rapat paripurna DPRD Ka-
bupaten Madiun bersama pemerintah Kabupaten 
Madiun tentang penetapan perubahan anggaran 
keuangan (PAK) tahun 2020 bertempat di gedung 
DPRD Kabupaten Madiun. Sabtu tanggal 19 Sep-
tember 2020.

Sebelum Raperda tentang perubahan anggaran 
keuangan (PAK) ditetapkan Bupati Madiun H.Ah-
mad Dawami Ragil Saputro,S.Sos. menyampaikan 
beberapa hal tentang perubahan pendapatan asli 
daerah (PAD) yang pada saat pandemic covid-19 ini 
mengalami penurunan di semua sector yang akhirn-
ya berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) 
Kabupaten Madiun.

Dalam penjelasanya Bupati Madiun 
H.Ahmad Dawami adalah, Bahwa pendapa-
tan asli daerah mengalami penurunan se-
besar Rp.181.869.697.254,18 dari semu-
la di rencanakan Rp.1.912.892.978.077,18 
menjadi Rp.1.731.023.280.823,- pendapatan 
asli daerah mengalami penurunan sebesar 
Rp.9.409.302.336,18. Akumulasi penerimaan 
dana perimbangan Rp.143.349.064.000 dan aku-
mulasi penerimaan lain-lain pendapatan daerah 
yang sah Rp.29.112.230.918. PAD yang semula 
direncanakan Rp.219.449.851.124,18 mengalami 
penurunan sebesar Rp.9.408.302.336,18 menjadi 

Rp.210.041.548.788. Dana perimbangan yang sem-
ula direncanakan Rp.1.240.525.673.000 mengala-
mi penurunan sebesar Rp.143.349.064.000 menjadi 
Rp.1.147.176.609.000. lain-lain pendapatan daerah 
yang sah semula direncanakan Rp.400.917.453.953. 
juga mengalami penurunan sebesar 
Rp.29.112.330.918 menjadi Rp.373.805.123.035 
jadi belanja daerah mengalami penurunan sebesar 
Rp.89.125.334.429.911 dari sebelumnya peru-
bahan sebesar Rp.1.981.478.483.890,97 menjadi 
Rp.1.892.353.149.461,06, jelas H.Ahmad Dawami.

“Penurunan perubahan APBD ini dipengaruhi 
oleh beberapa faktor salah satunya adalah akibat 
adanya REVOLUSING kegiatan, realokasi angga-
ran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka 
percepatan penanganan covid-19 sebagai mana ter-
tuang dalam Inpres No 4 tahun 2020,” jelas bupati 
Madiun H.Ahmad Dawami.

Lanjutnya mengenai belanja daer-
ah sebagai berikut yaitu anggran belan-
ja daerah tidak langsung sebelum perubahan 
Rp.1.206.370.627.095,23 sedudah perubahan 
menjadi Rp.1.186.460.131.635,55 atau berkurang 
Rp.19.910.495.459,68. Anggaran belanja langsung 
sebelum perubahan menjadi Rp.705.893.017.825,51 
dan berkurang sebesar Rp.69.214.836.970,23.

Usai menyampaikan, Bupati Madiun H.Ah-

mad Dawami tentang Raperda perubahan anggaran 
keuangan (PAK) dilanjutkan acara penanda tanga-
nan beserta acara penebalan Raperda perubahan 
anggaran keuangan (PAK) tahun 2020 Kabupaten 
Madiun.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Su-
darsono dan Bupati Madiun H.Ahmad Dawami 
menandatangani rancangan peraturan daerah 
(Raperda) tentang perubahan anggaran pendapa-
tan dan belanja daerah tahun 2020.

Yang pada intinya dalam rapat paripurna 
DPRD Kabupaten Madiun adalah tentang pen-
ebalan APBD tahun 2020 yang diprioritaskan 
dalam rangka memenuhi kebutuhan penanganan 

covid-19 dan upaya pemulihan ekonomi serta so-
sial akibat dampak pandemic covid-19 ini.

“Oleh karena itu program kecepatan yang 
telah dialokasikan dalam rancangan APBD tahun 
2020 diharapkan mampun memberikan pembaha-
san pada perekonomian dan kesejahteraan Kabu-
paten Madiun, “harapnya.

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun 
ini dihadiri oleh Bupati Madiun H.Ahmad Dawa-
mi, wakil Bupati Madiun H.Hari Wuryanto, Ket-
ua DPRD Madiun Fery Sudarsono beserta wakil 
Ketua dan seluruh Anggota Dewan, juga dihadiri 
pula seluruh jajaran Forkopinda, OPD, dan Camat 
se-Kabupaten Madiun. (sy/adv)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan Ketua DPRD Kabupaten Madiun 
Fery Sudarsono didampingi wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto ber-
sama wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun pada saat penandatangan 

penetapan Raperda dan perubahan anggaran keuangan tahun 2020.

Tahun Depan, Pemkot Madiun-DPRD Sepakati Bahas 33 Raperda
Madiun, SMN – Tahun anggaran 2021 me-

mang masih beberapa bulan ke depan. Namun, ren-
cana pembahasan rancangan peraturan daerah (Rap-
erda) sudah mulai terlihat dari sekarang.

Setidaknya, Pemerintah Kota Madiun, Jawa 
Timur, bersama DPRD sepakat untuk melakukan 
pembahasan 33 Raperda di 2021 mendatang. Rinci-
annya, 27 Raperda usulan Pemkot Madiun dan enam 

raperda inisiatif DPRD.
“Intinya Raperda itu akan menyempurnakan 

kegiatan ke depan. Baik raperda baru maupun yang 
pembaruan dari perda yang sudah ada,” kata Waliko-
ta Madiun, H. Maidi, usai rapat paripurna penetapan 
Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-
perda) 2021 di DPRD, Selasa 22 September 2020.

27 Raperda tersebut memang didominasi 

pembaruan perda yang sudah ada. Diantaranya, 
perubahan Perda tentang izin satuan pendidikan 
non formal, perubahan Perda tentang pengendalian 
peredaran minuman beralkohol, perubahan Perda 
tentang penataan pembinaan toko swalayan dan 
pusat perbelanjaan, perubahan Perda tentang izin 
mendirikan bangunan, perubahan Perda tentang 
usaha pariwisata, hingga perda terkait perencanaan 
ketenagakerjaan.

Sedangkan Raperda inisiatif DPRD Kota Ma-
diun di antaranya, Raperda pencegahan dan pen-
anggulangan penyakit hingga Raperda pengurangan 
produk kemasan berbahan plastik sekali pakai. Pem-
bahasan 33 Raperda tersebut ditargetkan tuntas di 
tahun anggaran 2021.

“Perda tidak boleh mempersulit upaya kita 
bersama dalam mewujudkan kesejahteraan mas-
yarakat. Makanya yang sudah tidak relevan, yang 
sudah ketinggalan kita sesuaikan walaupun hanya 
penyesuaian pasal-pasal di dalamnya,” ungkapnya.

Selain itu, keberadaan Perda diharap memper-

lancar program kerja pemerintah. Seperti diketahui 
terdapat 33 program prioritas Wali Kota Maidi dan 
Wakil Wali kota Inda Raya. Program wajib berjalan 
sebagaimana mestinya. Bahkan, wali kota berharap 
adanya payung hukum setiap program tersebut agar 
semakin lancar dalam pelaksanaannya.

“Jangan sampai terhambat karena belum ada 
payung hukumnya. Sebaliknya, program dapat 
berjalan semakin cepat karena adanya aturan,” 
ucapnya.

Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, men-
gatakan, pihaknya bakal membagi pembahasan 
dalam beberapa tahap. Misalnya, tiga bulan perta-
ma ditargetkan menyelesaikan sebagian Raperda 
inisiatif dan pembahasan Raperda usulan eksekutif. 
Hal tersebut dilakukan agar pembahasan 33 Raperda 
tersebut dapat terselesaikan secara tuntas.

“Nanti akan kita buatkan jadwal pembahasann-
ya. Kita bagi beberapa tahap. Prinsipnya apa yang 
sudah kita sepakati ini akan kita selesaikan,” terang 
Andi Raya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama DPRD Kota Madiun pada 
saat Rapat Paripurna DPRD.

Walikota Madiun Ajak Ormas dan LSM Jadi Penggerak Disiplin Protokol Kesehatan
Madiun, SMN - Walikota Madiun, Jawa 

Timur, mengajak seluruh elemen masyarakat un-
tuk menjadi motivator, dinamisator, dan fasilitator 
penegakan protokol kesehatan di wilayah Kota 
Pendekar (sebutan untuk Kota Madiun). Termasuk 
dari kalangan Ormas dan LSM. Hal ini dilakukan 
sebagai upaya untuk memerangi pandemi Covid-19.

Seruan tersebut disampaikan Walikota Madiun, 
H. saat menghadiri pertemuan bersama LSM dan or-
ganisasi masyarakat (ormas) di Gedung GCIO Dis-
kominfo Kota Madiun, Rabu 23 September 2020.

Menurutnya, dalam menghadapi Covid-19 dib-
utuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Termasuk 
Ormas dan LSM. “Di Kota Madiun berbagai lang-
kah penegakan protokol kesehatan sudah dilakukan. 

Pemkot tegas dalam hal ini. Semata-mata untuk ke-
baikan semua masyarakat,” ujar H. Maidi.

Namun, tambahnya, meski masih dalam masa 
pandemi Covid-19, bukan berarti ekonomi lantas 
lumpuh. Untuk itu, berbagai program dan kebijakan 
telah disusun agar dapat meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat. “Covid direm, ekonomi digas,” 
tandasnya.

Agar seluruh program dan kegiatan dapat ber-
jalan lancar, paparnya, diperlukan dukungan dari 
masyarakat. Khususnya dalam penegakan disiplin 
protokol kesehatan.

Walikota kembali berharap, Ormas dan 
LSM sebagai penyalur aspirasi masyarakat 
dapat menjadi teladan untuk menggerakkan 

warga untuk lebih memerhatikan 3M. Yaitu, 
memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci 
tangan dengan sabun. “Mari kita sama-sama 

menjaga kota kita tercinta ini. Keluarkan sega-
la upaya agar Covid-19 segera meninggalkan 
kita,” pungkasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi pada saat rapat bersama Ormas dan LSM 
se-Kota Madiun dalam acara pergerakan disiplin protokol kesehatan 

covid-19 di Kota Madiun.
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Bupati Hj. P. Tantriana Sari, bersama rombongan dari Dirjen 
PKH Kementerian RI.

Bupati Probolinggo Terima Kunker 
Dirjen PKH Kementan RI

Probolinggo, SMN - Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, SE me-
nerima kunjungan kerja (kunker) Direktur 
Jenderal (Dirjen) Peternakan dan Keseha-
tan Hewan (PKH) Kementerian Pertanian 
(Kementan) RI Nasrullah di Peringgitan 
Rumah Dinas Bupati Probolinggo, Jum’at 
(25/9/2020) pagi.

Turut mendampingi Bupati Tantri da-
lam kesempatan tersebut Kepala Dinas 
Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) 
Kabupaten Probolinggo Nanang Trijoko 
Suhartono dan Kepala Dinas Peternakan 
dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kabupaten 
Probolinggo Yahyadi.

Dirjen PKH Kementerian Pertanian RI 
Nasrullah datang ke Kabupaten Proboling-
go bersama beberapa pejabat Kementerian 
Pertanian (Kementan) RI dan Dinas Perta-
nian Provinsi Jawa Timur.

Sebelum melakukan silaturahim den-
gan Bupati Tantri, Dirjen PKH Kementan 
RI Nasrullah bersama dengan rombon-
gan melaksanakan kegiatan panen padi di 
wilayah Kecamatan Tongas.

Dalam kesempatan tersebut Dirjen 
PKH Kementan RI Nasrullah menyam-
paikan kedatangannya di Kabupaten 
Probolinggo dimaksudkan untuk melaku-
kan pemantauan terhadap beberapa pro-

gram Kementerian Pertanian RI, khususn-
ya Direktorat PKH. 

“Salah satunya adalah program 1000 
desa sapi. Dimana salah satu pilot project-
nya adalah Desa Negororejo Kecamatan 
Lumbang,” ungkapnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, SE menyampaikan ungkapan terima 
kasih atas program Dirjen PKH Kemen-
tan RI yang dilaksanakan di Kabupaten 
Probolinggo.

“Kabupaten Probolinggo kaya akan 
potensi pertanian dan peternakan yang siap 
mengembangkannya dengan dukungan 
program kegiatan dari Kementerian Perta-
nian,” katanya.

Usai melaksanakan silaturahim dengan 
Bupati Tantri, Dirjen PKH Kementan RI 
Nasrullah menemui Wakil Ketua Komi-
si IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin, 
M.Si di Pondok Pesantren Hati di Dusun 
Toroyan Desa Rangkang Kecamatan Krak-
saan.

Rangkaian kunjungan kerja Dirjen 
PKH Kementan RI bersama beberapa pe-
jabat Kementan RI dan Dinas Pertanian 
Provinsi Jawa Timur ini diakhiri dengan 
survey awal program 1000 Desa Sapi di 
Desa Negororejo Kecamatan Lumbang. 
(edy)

Bupati Probolinggo Ikuti Rakernas Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah secara Virtual

Probolinggo, SMN - Bupati Proboling-
go Hj. P. Tantriana Sari, SE mengikuti Ra-
pat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah se-
cara virtual yang digelar oleh Kementerian 
Keuangan RI, Selasa (22/9/2020) pagi di 
Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa Kabupat-
en Probolinggo.

Bupati Tantri dalam kesempatan terse-
but didampingi oleh sejumlah pejabat 
OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Probolinggo. Diantaranya, Asisten Ad-
ministrasi Umum Mahbub Zunaidi, Kepala 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Santiyono, Kepala Dinas Ko-
munikasi, Informatika, Statistik dan Per-
sandian Yulius Christian, Sekretaris Badan 
Keuangan Daerah Siswanto dan Inspektur 
Pembantu Wilayah IV Inspektorat Kabu-
paten Probolinggo Lita Mahanani.

Di tengah-tengah pandemi COVID-19 
saat ini, Rakernas Akuntansi dan Pelapo-

ran Keuangan Pemerintah tahun 2020 
mengusung tema “Tantangan Akuntabil-
itas Keuangan Negara dalam Penanga-
nan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional”. Kegiatan tersebut dilanjutkan 
dengan BMN Awards dalam rangka penge-
lolaan keuangan terbaik.

Dalam kesempatan tersebut Menteri 
Keuangan RI memberikan apresiasi kepa-

da Kementerian Negara, Lembaga serta Pe-
merintah Daerah yang laporan keuangann-
ya dengan keterangan opini WTP (Wajar 
Tanpa Pengecualian).

Untuk Pemerintah Daerah se-Jawa 
Timur sebanyak 23 Kabupaten/Kota yang 
telah memperoleh opini WTP selama 5 
(lima) kali berturut turut. Salah satunya 
Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang 

juga mendapatkan apresiasi dari Menteri 
Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati. Ka-
bupaten Probolinggo sendiri telah meraih 
opini WTP sebanyak 7 (tujuh) kali berturut 
turut.

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani 
mengatakan pengembangan kebijakan 
akuntansi dan standar laporan keuangan 
tidak dapat dipisahkan dari reformasi 
keuangan negara. Tentunya profesi akun-
tan menjadi salah satu pekerjaan yang 
dapat meningkatkan transparansi dan 
akuntabilitas untuk perusahaan dan pe-
merintah.

 “Apresiasi ini diberikan sebagai wu-
jud penghargaan pemerintah atas capaian 
yang baik dari seluruh pimpinan kemen-
terian, lembaga dan pemerintah daerah. 
Apresiasi ini diberikan kepada kementeri-
an, lembaga dan pemerintah daerah yang 
telah mendapatkan opini WTP atas laporan 
keuangan tahun 2019 dan yang telah 5 kali 
berturut-turut,” katanya. (edy)

Bupati Hj. P. Tantriana Sari.SE dan sejumlah OPD saat ikuti 
Rakernas Virtual.

Kelurahan Sukoharjo Mewakili Kota Probolinggo 
di Lomba KATANA Tingkat Provinsi Jatim

Probolinggo, SMN - Hiburan Wiro-
jalu merupakan sekelompok pemusik 
komunitas anak jalanan yang mengusung 
moto seduluran saklawase itu men-
yambut kedatangan Tim Penilai BPBD 
Provinsi Jawa Timur, Kamis (24/9) di 
Pendopo Kecamatan Kanigaran.

Kelurahan Sukoharjo terpilih sebagai 
Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) 
tahun 2020 diantara 17 kelurahan di 16 
kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur. 
Dari jumlah tersebut, penilaian lomba 
KATANA dikelompokan dalam tiga kat-

egori, yakni, kategori pratama, madya 
dan utama. Pengelompokan itu sesuai 
Peraturan Kepala Badan Nasional Pen-
anggulangan Bencana (BNPB) Nomor 
1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum 
Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Kelurahan Sukoharjo masuk dalam 
kategori pratama. Tim penilai terdiri dari 
unsur BPBD Provinsi Jatim, Ikatan Ahli 
Bencana Indonesia (IABI), Sekber Rel-
awan Penanggulangan Bencana (SRPB), 
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa (DPMD), Dinkes Jatim, dan Tagana 

Dinsos Jatim. Ada 4 aspek penilaian ter-
diri dari penganggaran, kesehatan, resiko 
bencana dan kesiapsiagaan bencana.

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Re-
kontruksi BPBD Jatim Andika dalam 
sambutannya mengatakan bahwa Kelura-
han bisa menerima undangan Gubernur. 

“Mudah-mudahan Kelurahan Suko-
harjo bisa menerima undangan dari Gu-
bernur dan datang mengambil hadiahnya 
pada saat kemenangan itu diumumkan,” 
kata Andika.

Hadir dalam Acara penilaian yang 
digelar tersbut, Asisten Pemerintahan 
Paeni, Kalaksa BPBD Sugito Prasetyo, 
Camat Kanigaran Agus Rianto, Babin-
sa dan Bhabinkatibmas setempat juga 
masyarakat yang tergabung dalam FPRB 
(Forum Pengurangan Resiko Bencana) 
Kelurahan Sukoharjo.

Kalaksa BPBD Sugito Prasetyo men-
gatakan hari ini (24/9) merupakan hari 
yang sangat spesial bagi pemerintah kota 
khususnya BPBD Kota Probolinggo.

“Dari segi administrasi, Kelurahan 
Sukoharjo layak mengikuti Katana. Sin-
ergi dari SKPD terkait Dinkes, Bappe-
da, Dinsos, Dinas PU. Ksolaborasi ini 
memberikan kekuatan kepada Kelurahan 

Sukoharjo mewakili tingka provinsi (Ja-
tim),” jelasnya.

Lebih lanjut Sugito menjelaskan, pe-
nilaian diawali 2 bulan yang lalu, dengan 
membentuk FPRB dengan mengurangi 
resiko bencana apabila terjadi di Kelura-
han Sukoharjo, walaupun bencana sama 
sekali tidak ada yang menginginkan. 
Serta memberdayakan masyarakat untuk 
bisa mandiri, untuk bisa mengambil lang-
kah cepat apabila terjadi bencana.

“Salam tangguh, salam kemanusiaan 
terima kasih kepada Kelurahan Suko-
harjo atas segala partisipasinya, segala 
kerja kerasnya, membentuk FPRB. Dan 
terima kasih pada stakeholder terkait. 
Harapannya dari Kelurahan Sukoharjo 
bisa menular kelurahan-kelurahan yang 
lain sehingga masing-masing kelurahan 
memliki forum kelurahan tangguh ben-
cana,” jelas Sugito.

Kalaksa BPBD Sugito, juga menga-
takan tidak hanya masyarakat dan pemer-
intah kota saja yang membangun kelura-
han tangguh bencana. 

“Peran 3 pilar mensuport elemen 
yang ada di pemerintah kota membantu 
untuk menyelamatkan masyarakat turut 
menjadi perhitungan,” katanya. (edy)

Kelurahan Sukoharjo yang menerima tanda penghargaan se-
bagai wakil KATANA di Provinsi Jawa Timur.

Wali Kota Habib Hadi: Jangan Mudah Pindahtangankan Sertifikat Tanah
Wali Kota Probolinggo Serahkan Sertifikat Tanah Program PTSL

Probolinggo, SMN - Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Rabu 
(23/9) menyerahkan sertifikat tanah ke-
pada 30 warga di Kecamatan Wono asih, 
kota Probolinggo.

Wali Kota Hadi dalam sambutannya 

menegaskan agar warga yang mendapa-
tkan sertifikat tanah tersebut tidak gam-
pang dipindah tangankan ke orang lain.

“Pemerintah memberikan jaminan 
kepastian hukum atas hak tanah yang 
dimiliki masyarakat melalui Program 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL). Adanya program ini bisa mem-
berikan dan meringankan masyarakat 
atas pengurusan tanah. Mengurangi 
potensi-potensi konflik yang terjadi di 
masyarakat. Ingat, simpan baik-baik 
sertifikat yang telah diterima dan simpan 
di tempat yang aman dan jangan dipin-
dahtangankan pada orang lain,” tegasn-
ya.

Acara yang digelar di Pendopo Ke-
camatan Wonoasih itu dihadiri Kepala 
Dinas PUPR dan Perkim Agus Harta-
di, Kepala Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kota Probolinggo Bambang Har-
iono, Camat Wonoasih Deus Nawandi, 
Lurah Jrebeng Kidul Muhammad Lutfi 
Mawahid.

Lurah Jrebeng Kidul M Lutfi 
Mawahid melaporkan bahwa penyer-
ahan sertifikat PTSL ini dimaksudkan 
untuk memberikan kepastian hukum 
dan perlindungan hukum hak atas tanah 
masyarakat yang berlandaskan asas se-
derhana, cepat, lancar, aman, adil, mer-
ata, terbuka dan akuntabel. Selanjutnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran masyarakat dan ekonomi 
negara serta mengurangi dan mencegah 
konflik pertanahan.

Lebih lanjut Lutfi, mengatakan target 
awal yang dicapai oleh Kelurahan Jre-
beng Kidul tahun 2020 adalah berjum-
lah 350 sertifikat tanah, namun karena 
adanya pandemi COVID 19 berubah 
menjadi 30 sertifikat tanah yang terdiri 
dari 29 sertifikat tanah pribadi dan 1 sert-
ifikat tanah wakaf yang digunakan untuk 
makam umum.

Kepala BPN Bambang Hariono men-
jelaskan dari target 350 bidang tanah 
di Kelurahan Jrebeng Kidul jika tidak 
ada pemotongan anggaran (refocusing), 
maka diindikasi menjadi kelurahan leng-
kap. 

“Artinya adalah Kelurahan Jrebeng 
Kidul akan menjadi kelurahan lengkap 
dan sisa 270 bidang akan diselesaikan 
mencapai 100 persen pada penyerahan 
berikutnya,” kata Bambang.

BPN selain menyerahkan 30 serti-
fikat tanah hari itu, Bambang juga juga 
menyerahkan 1 sertifikat aset pemerintah 
kota sebanyak 65 bidang tanah. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin secara simbolis menyerahkan 
sertifikat tanah yang disambut dengan senang hati oleh warga.

Wali Kota Probolinggo Pimpin Rakor 
Pencegahan Penanganan Konflik Sosial

Probolinggo, SMN - Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin pada saat memimpin Rapat Koordinasi 
(Rakor) bersama Tim Peningkatan Pencegahan 
dan Penanganan Konflik Sosial Kota Probolinggo 
Bulan September Tahun 2020, Kamis (24/9), di 
ruang Command Center (CC), kantor Wali Kota 
Probolinggo Jalan Panglima Sudirman 19.

Wali Kota Hadi mengatakan bahwa Pemerin-
tah Kota Probolinggo terus berupaya menangani 
COVID-19.Namun, masihbanyak masyarakat 
yang kurang disiplin dalam menerapkan protokol 
kesehatan,seperti tidak memakai masker dan 
menjaga jarak.

Kondisi tersebut cukup berpengaruh terha-
dap situasi saat ini. Berdasarkan catatan yang ia 
terimadari satgas penanganan covid-19, dalam 
sebulan terakhir, terjadi lonjakan angka terkon-
firmasi positif dan tingginya angka kematian.Per 
tanggal 22 September 2020, jumlah terkonfirmasi 
baru, bertambah sembilan orang, sehingga kes-
eluruhan yang terkonfirmasi sebanyak 436 orang. 
344 orang dinyatakan sembuh atau prosentasenya 
sebesar 79 persen, 63 orang masih dirawat, dan 
29 orang meninggal dunia atau prosentase 6,65 
persen.

“Jika dibanding dengan angka kesembuhan 
nasional, Kota Probolinggo lebih tinggi. Tetapi 
angka kematian masih diatas angka kematian 
nasional. Untuk itu, saya meminta kepada Plt 
Direktur RSUD dr. Moh. Saleh dan Plt. Kepala 
Dinas Kesehatan untuk terus berupaya mening-
katkan angka kesembuhan dan menekan angka 
kematian,” tegasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Hadi mengatakan ter-
kait dengan kluster perkantoran, yang juga perlu 
mendapatkan perhatian. Karena selama ini, telah 
ada beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 
non ASN yang terkonfirmasi positif, bahkan telah 
ada yang meninggal dunia. Untuk itu,Habib Had-
imeminta kepada kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) untuk melakukan langkah-langkah 
teknis agar kluster perkantoran dapat ditekan.

"Untuk menekan agar penyebaran covid-19 
di Kota Probolinggo tak semakin meluas, Pemkot 
Probolinggo telah menetapkan 3 target utama, 
yaknimenekan laju pertumbuhan angka positif, 
menaikkan jumlah prosentase angka kesembuhan 
dan menekan angka kematian" katanya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan Pem-
kot, diantaranyamelalui operasi yustisi untuk 
penegakan disiplin protokol kesehatan. Dimana 
dalam operasi yustisi itu, sanksi telah dijatuhkan 
bagi masyarakat yang melanggar. Baik sanksi 
sosial maupun sanksi administrasi yang berupa 
denda uang.

Wali Kota Hadi juga menandaskan, Pener-
apan sanksi itu sendiri, bertujuan untuk mening-
katkan kedisiplinan protokol kesehatan sehingga 
penyebaran covid-19 bisa segera dikendalikan. 

“Saat ini yang perlu kita prioritaskan adalah 
kesehatan dan keselamatan masyarakat, tidak 
ada alasan untuk melonggarkan aktivitas mas-
yarakat apabila kita ingin segera menghentikan 
COVID-19,” tandasnya.

Wali Kota Hadi, dalam kesempatan itu juga 
mengingatkan peserta rapat yang dilangsungkan 
secara virtual, di musim kemarau, cuaca panas 
dan sangat ekstrim yang disertai dengan angin 
kencang seperti sekarang ini, sangat rentan terjadi 
kebakaran.

Wali Kota Hadi juga menghimbau, mas-
yarakat harus lebih berhati-hati.Pasalnya keba-
karan yang terjadi selama ini sedikit banyakdise-
babkan kelalaian dan kurang hati-hati (human 
error). Disamping itu, berdasarkan perkiraan 
BMKG, pada bulanSeptember – Oktober dikate-
gorikan peralihan musim (musim pancaroba) dari 
kemarau ke musim hujan, cuaca ekstrem seperti 
hujan lebat disertai petir dan angin kencang, an-
gin puting beliung bahkan banjir bandang dapat 
terjadi sewaktu-waktu seperti di beberapa daerah.

“Saya mengimbau masyarakat untuk tetap 
waspada terhadap fenomena alam tersebut. Dan 
untuk KepalaSatpol PP terutama, saya perintah-
kan, agar terus memberikan sosialisasi kepada 
masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan ter-
jadinya kebakaran,” himbaunya. 

Agenda Sebelum Kegiatan Rakor Bersama 
Tim Peningkatan Pencegahan dan Penanganan 
Konflik Sosial Kota Probolinggo Bulan Septem-
ber Tahun 2020, Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
juga berkenan menyaksikan agenda Penandatan-
ganan Perjanjian Kerjasama Kearsipan, antara 
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan Kejak-
saan Negeri Kota Probolinggo.

Perjanjian kerjasama tersebut untuk melak-
sanakan pembinaan sistem dan pengelolaan 
arsip dinamis. Serta menyelamatkan arsip statis 

dilingkungan Kejaksaan Negeri Kota Proboling-
go.

“Saya mengharapkan tidak hanya kejaksaan 
saja yang melakukan kerjasama. Tetapi instansi 
vertikal lainnya juga, agar melakukan hal yang 
sama sehingga pengelolaan arsip lebih baik, khu-
susnya arsip statis,” harapnya.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Probolinggo 
Yeni Puspita mengatakan, dalam menghadapi tan-
tangan globalisasi sekaligus mendukung terwu-
judnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik 
dan bersih, serta peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Penyelenggaraan kearsipan di lembaga 
pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, pe-
rusahaan, organisasi politik organisasi kemas-
yarakatan, dan perseorangan harus dilakukan da-
lam suatu sistem penyelenggaraan kearsipan yang 
komprehensif dan terpadu.

Penandatanganan perjanjian kerjasama itu 
sendiri didasari atas pentingnya tertib adminis-
trasi khususnya di bidang pengelolaan keuangan 
dan persuratan. Sekaligus upaya untuk mengatasi 
pentingnya masalah dokumentasi dan kearsipan 
mengingat sifatnya yang tak lekang dimakan 
waktu.

Kajari juga mengatakan, Pentingnya masalah 
arsip yang selama ini banyak dianggap tidak pri-
oritas, padahal di semua kegiatan sudah barang 
tentu memerlukan arsip dan menghasilkan arsip 
dengan segala dampak hukumnya, juga menjadi 
poin penting dari adanya perjanjian ini. Hal itu 
sesuai dengan acuan Undang-undang Nomor 43 
Tahun 2019 tentang Kearsipan.

“Jadi, dokumentasi dan arsip itu adalah alat 
bukti, yang apabila di kemudian hari ditemukan 
ada suatu permasalahan. Lidah manusia hari ini 
berkata A, besok bisa jadi lain lagi. Tapi kalau 
dokumentasi dan arsip, meski waktu sekian lama 
berlalu bahkan ketika seseorang sudah lepas tu-
gas, dia menjadi saksi yang sifatnya tetap (tak 
berubah). Karena sifatnya yang demikian, selain 
ia juga bertujuan memberikan jaminan kepastian 
hukum,” katanya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam kegiatan Penandatanganan 
Pengelolaan Arsip.

Dilandasi Inpres No. 6 Tahun 2020, 
Surabaya Raya Menjadi Prioritas Operasi Yustisi

Surabaya, SMN - Pengecekan Po-
spam Covid-19 di perbatasan Surabaya 
Madura, tepatnya di Pospam Suramadu, 
dilakukan oleh Kabid Humas Polda Jawa 
Timur Kombes pol Trunoyudo Wisnu An-
diko bersama rombongan, Rabu petang 
23/09/2020.

Pola operasi yustisi terkait dengan per-
cepatan penanganan covid-19 yang dilaku-
kan di wilayah Jawa Timur, di prioritaskan 

di Surabaya Raya, ada Kota Surabaya, Ka-
bupaten Gresik dan Kabupaten Sidoarjo.

Kabid Humas Polda Jatim menga-
takan, "Kegiatan ini dilakukan di setiap 
perbatasan pintu masuk dan keluar kota 
Surabaya, seperti di Suramadu, Osowilan-
gun dan Waru. Yang tentunya berdiri posko 
yang bersifat stasioner yang melakukan 
operasi yustisi," katanya.

Disetiap pospam yang ada disetiap 

perbatasan pintu masuk dan keluar suraba-
ya ini, unsurnya sinergi, dari Polda Jatim, 
Kodam V Brawijaya, Provinsi Jatim ada 
dari Satpol-pp, Dishub. Selain stasioner di 
tiga titik pintu masuk dan keluar surabaya. 
Ada juga yang mobile yang bersifat preen-
tif, edukasi, sosialisasi dan preventif dan 
ada juga pola penindakan atau penegakan 
hukum.

"Sejauh ini sejak tanggal 14 September 
sampai hari ini tanggal 23 Septenber 2020. 
Sudah melakukan kegiatan sebanyak 10. 
932 kegiatan, dimana ada sanksi teguran 
sebanyak 125.595 teguran, baik teguran 
lisan maupun tertulis," tambah Truno.

Masih kata Truno, “Dari kegiatan ini 
ada beberapa sanksi diantaranya, sank-
si kerja di fasilitas umum ada 30. 077 
ribu, kemudian sanksi denda sebanyak 
8.685 pelanggar kalau ditotal sebesar Rp. 
461.193.000 yang masuk di KAS Daerah 
masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur. Sementara itu sanksi penutupan 
tempat usaha sementara ada 22 lokasi dan 
sanksi sita KTP ada 4.033," ucapnya.

Sementara itu landasan yang kita laku-
kan adalah mendasari Inpres Nomor 6 Ta-
hun 2020 tentang percepatan penanganan 
Covid-19. Serta adanya Peraturan Daerah 
(Perda) Nomor 2 Tahun 2020 dan juga 
Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 53 
Tahun 2020 serta penerapan pada Perwali 
dan Perbup di masing masing wilayah Kota 
dan Kabupaten. (Bry)

Surabaya Raya menjadi prioritas Operasi Yustisi.

Ditreskrimum Polda Jatim Ungkap Pembunuhan 
Bermotif Selingkuh di Facebook

Surabaya, SMN - Kembali, 
team Opsnal Unit III Curanmor, 
subdit III Jatanras Ditreskrimum 
Polda Jatim berhasil mengungkap 
kasus tindak pidana pembunuhan 
berencana dan pencurian dengan 
kekerasan yang mengakibatkan 
seseorang meninggal dunia, Sela-
sa 22/09/2020.

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko dalam konferensi persnya 
menjelaskan, berawal dari kasus 
pembunuhan pada 3 September 
2020 lalu atas nama ARF di dusun 

Terongdowo desa Sukorejo, Pa-
suruan.

Tertangkapnya pelaku yang 
berjumlah tiga orang yakni KH, 
SH, MK pada tanggal 14 Septem-
ber berkat adanya laporan yang 
kemudian dilakukan penyelidikan 
dan olah TKP.

Motif dari pembunuhan ini 
didasari adanya hubungan asma-
ra antara AR dengan SH melalui 
chatting di medsos (FB), yang di-
dasari oleh rasa cemburu sehing-
ga akhirnya tersangka melakukan 
pembunuhan terhadap korban.

Pelaku KH dan SH yang mer-
upakan pasangan suami istri ini 
sengaja bersekongkol dan menga-
jak agar si korban mengagendakan 
untuk mengadakan pertemuan.

Setelah sepakat untuk ber-
temu maka si korban datang dan 
kemudian KH mengajak MK 
untuk membantu dan bahkan 
membunuh korban dengan meng-
gunakan sajam (parang) hingga 

menyebabkan korban meninggal 
dunia.

Dari tangan tersangka barang 
bukti yang berhasil diamankan 
oleh petugas berupa, 1 buah HP, 
1 motor Honda Vario warna hi-
tam, senjata tajam (Sajam) jenis 
parang, 2 buah helm warna hitam, 

1 motor Honda Vario warna putih 
N 4281TCG dan beberapa barang 
bukti lainnya.

Atas perbuatannya para pelaku 
dijerat dengan pasal 340 KUHP 
tentang pembunuhan berencana 
dengan ancaman hukuman maksi-
mal seumur hidup.(Bry)

Kabid Humas Polda Jatim gelar konferensi pers terkait kasus 
curas.
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LPP APBD 2019 Resmi Menjadi Perda 

Dompak, SMN - Rapat paripurna 
pembacaan laporan akhir Pansus badan 
anggaran DPRD Provinsi Kepulauan 
Riau, Senin (14/9) di aula DPRD Kepri, 
DPRD telah menyetujui Ranperda LPP 
APBD 2019 menjadi Peraturan Daerah 
(Perda).

Rapat penetapan Perda LPP APBD 
2019 ini dipimpin langsung ketua 
DPRD Prov.Kepri Jumaga Nadeak dan 
dihadiri langsung oleh Gubernur Prov. 
Kepri H. Isdianto. Juga Sekretaris Daer-
ah Provinsi Kepri TS. Arif Fadillah ser-
ta jajaran OPD dan FKPD.

Sebelumnya DPRD melalui Bang-
gar telah melakukan pemeriksaan dan 
evaluasi atas laporan Gubernur ter-
kait LPP APBD 2019 dimaksud, den-
gan jangka waktu sejak 21 Juli 2020 
hingga akhir Agustus 2020. Evaluasi 
yang dilakukan meliputi legalitas, ke-
bijakan, kesesuaian APBD murni dan 
APBD-P, selain itu juga penyesuaian 
laporan masing-masing OPD/ Sehing-
ga pada akhirnya DPRD memutuskan 
dan menyetujui LPP APBD 2019 bisa 
ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Laporan Pansus Banggar dibacakan 
oleh Raden Hary Cahyono selaku unsur 
pimpinan DPRD Kepri. Yang mana, 
dalam kesempatan ini dirinya menyam-
paikan sejumlah catatan Dewan untuk 
Pemprov Kepri. Seperti diantaranya 
catatan APBD Kepri 2019 masih did-
ominasi dana perimbangan dari pusat. 
PAD masih bergantung pada pajak 
daerah, sedangkan retribusi masih be-
lum besar.

Gubernur Kepulauan Riau, H. Isdi-
anto dalam sambutannya berterimak-
asih atas kerjasama yang terjalin den-
gan baik antara eksekutif dan legislatif 

selama ini. Tanggapan, masukan dan 
koreksi yang disampaikan Dewan untuk 
Pemprov Kepri menurut Isdianto adalah 
wujud usaha nyata Dewan guna mewu-
judkan penyelenggaraan Pemerintahan 
Pemprov Kepri lebih baik kedepannya.

“Perda LPP APBD 2019 ini akan 
kami sampaikan ke Mendagri untuk 
dievaluasi. Semua masukan dan saran 
yang disampaikan oleh Dewan, kede-
pannya akan terus kita lakukan upaya 
perbaikan. Termasuk didalamnya ma-
salah PAD dan retribusi yang masih 
minim. Serta masih tingginya rasio 
dana perimbangan dari pusat didalam 
APBD,” kata Isdianto.

Upaya monitoring dan evaluasi se-
cara berkala juga akan terus dilakukan 
terhadap OPD sehingga penyerapan 
dan penyelenggaraan anggaran bisa ter-
kontrol dan selaras dengan perencanaan 
yang sudah ditetapkan.

Pemprov Kepri juga akan terus 
menggali potensi sumber-sumber PAD 
di Kepri yang sejauh ini masih belum 

maksimal tersentuh. Selain itu Pemprov 
Kepri juga akan memperbaiki manaje-
men yang bisa mendongkrak capaian 
kinerja keuangan daerah..

Disamping rapat paripurna pengesa-
han Perda LPP APBD 2019, dalam ke-
sempatan ini dilanjutkan dengan rapat 
Paripurna DPRD Kepri dengan agen-
da pemandangan umum fraksi-fraksi 
DPRD terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah (Ranperda) tentang perubahan 
Perda No. 7 Tahun 2016 tentang pem-
bentukan dan susunan Perangkat Daer-
ah Provinsi Kepulauan Riau.

Perubahan perangkat daerah sendiri 
adalah bertujuan agar kinerja dilingkun-
gan Pemerintah Provinsi Kepri lebih 
efektif, efesien dan produktif. Apalagi 
didalamnya juga disertakan klasifikasi 
dan evaluasi di setiap perangkat daerah. 
Sehingga kinerja bisa lebih tepat sasa-
ran dan pencapaian bisa sesuai target. 
Dengan perangkat daerah yang baru 
diharapkan orang yang tepat akan men-
empati posisi yang tepat pula. (hms/prl)

 Ketua DPRD Prov. Kepri Jumaga Nadeak dan Gubernur Prov. 
Kepri H. Isdianto lakukan penyerahan Ranperda LPP APBD 

menjadi Peraturan Daerah.

20 Program Janji Politik Bupati 
Segera Direalisasikan secara Bertahap

Lumajang, SMN – Di hadapan 
para Demonstran Pergerakan Maha-
siswa Islam Indonesia (PMII) yang 
menggelar aksi damai di depan kantor 
Bupati Lumajang, pada Kamis (24/9), 
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq men-
egaskan, akan merealisasikan 20 pro-
gram janji politiknya secara bertahap.

Disinyalir, aksi para demonstran 
tersebut, dalam rangka menuntut 20 
program janji politik, yang telah di-
janjikan oleh Bupati dan Wakil Bupa-
ti Lumajang.

Beberapa program tersebut, meli-
puti pemasangan 1000 CCTV, pem-
bangunan tol Probolinggo-lumajang 
sebagai langkah mengatasi problem 
kemacetan dan kemudahan akses 
ekonomi serta program lainnya.

"Iya, kami akan realisasikan 20 
program yang telah kami rencanakan, 
tapi ini tidak bisa semua selesai da-
lam satu waktu, tentu ini harus ber-

tahap," tegasnya.
Bupati yang akrab disapa Cak 

Thoriq itu pun menjelaskan, dari 20 
program tersebut, sudah ada beberapa 
yang telah terealisasi, seperti seragam 
sekolah gratis, pemberian honor guru 
ngaji, BOSDA/SPP, santunan duka 
kematian, persalinan gratis, adminis-
trasi kependudukan tuntas di tiap ke-
camatan, serta program lainnya.

Namun, ada beberapa program 
yang masih dalam tahap berjalan, 
seperti program CCTV. Saat ini, seki-
tar 30 CCTV diklaim telah terpasang, 
sedangkan sisanya, ditargetkan akan 
terealisasi pada 2021 mendatang.

"Saat ini, hampir 30 CCTV sudah 
terpasang, dan tahun depan sudah di-
anggarkan di setiap desa akan dipas-
angi lima belas CCTV," imbuhnya.

Sementara mengenai pembangu-
nan jalan tol Probolinggo-Lumajang, 
bupati menyebutkan, bahwa hal itu 

sudah menjadi prioritas nasional.
Itu sebabnya, dari semua pro-

gram yang akan direalisasikan, masih 
membutuhkan waktu. Sebab, hal ini 
tidak bisa selesai dalam waktu yang 
saling berdekatan, dan harus berjalan 
secara bertahap.

"Semua program itu bukan tidak 
ada realisasinya, namun dari pro-
gram-program itu, tidak akan bisa 
diselesaikan dalam waktu dekat. 
Semua program itu akan kita sele-
saikan secara bertahap," pungkasnya. 
(Tik) 

Para Demonstran Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia 
(PMII) menggelar aksi damai di depan kantor Bupati Lumajang.

Jalur Pendakian Gunung Semeru 
akan Segera Dibuka

Lumajang, SMN - Dalam rangka 
Reaktivasi Bertahap Pendakian Gunung 
Semeru dan sekitarnya, Bupati Luma-
jang, Thoriqul Haq menandatangani 
MoU, terkait SOP Pendakian Semeru 
Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru 
dalam kegiatan Rapat Koordinasi terkait 
Pembukaan Jalur Pendakian Gunung 
Semeru, bertempat di Kantor Balai Be-
sar TNBTS Malang, beberapa hari lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati 
Lumajang menyampaikan, bahwa Pem-
kab Lumajang akan mensuport penuh 
terhadap Balai Besar TNBTS, terkait 
persiapan akan dibukanya jalur penda-

kian ke Semeru.
Untuk menindaklanjuti akan dibu-

kanya jalur pendakian, maka pihaknya 
akan mengkoordinasikan terkait pro-
tokol kesehatan yang secara medis ha-
rus dipenuhi oleh para wisatawan yang 
ingin melakukan pendakian ke Semeru.

"Saat ini semuanya masih fokus 
melakukan penanganan Covid-19. Kami 
harus melakukan telaah, kerjasama an-
tara TNBTS dengan Pemkab Lumajang 
untuk menindaklanjuti terhadap kondisi 
yang harus dipahami. Kita akan koordi-
nasikan lebih teknis ditingkat Kabupat-
en Lumajang, agar protokol kesehatan 

dipatuhi dan itu akan kami persiapkan," 
jelasnya.

Menurutnya, dibukanya jalur penda-
kian, diharapkan masyarakat yang ada di 
Desa Ranupani harus terus melakukan 
antisipasi terhadap penyebaran atau 
penularan Covid-19. Hal itu memang 
harus disadari secara bersama-sama.

Lebih jauh, Bupati berharap, den-
gan dibukanya jalur pendakian ke 
Semeru, maka perputaran ekonomi 
masyarakat disekitar akan tetap ber-
jalan, namun masyarakat harus tetap 
fokus dalam penanganan Covid-19. 
Dengan begitu, maka kesehatan saat 
ini menjadi prioritas, namun pertumbu-
han ekonomi di masyarakat juga harus 
tetap berjalan.

"Saya harap kebersamaan antara 
kami, Pemkab Lumajang dengan 
TNBTS akan semakin baik, konsol-
idatif, dan koordinatif. Sehingga itu 
semua menjadi cara pandang kita un-
tuk menuntaskan semua persoalan 
yang ada di masyarakat. Termasuk ter-
kait dengan penanganan Covid-19 dan 
penumbuhan ekonomi salah satunya 
dengan membuka kembali pendakian 
Gunung Semeru," pungkasnya. (Tik) 

Penandatanganan MoU, terkait SOP Pendakian Semeru pada 
masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

PTPN Xll Destinasi Wisata Nostalgia
Lumajang, SMN - Saat men-

gunjungi objek wisata Anjungan 
Kenanga Kebun Teh Kertowono, Ke-
camatan Gucialit Kabupaten Luma-
jang, beberapa waktu lalu, Wakil 
Bupati Lumajang, Indah Amperawa-

ti menginstruksikan kepada Dinas 
Pariwisata, agar dapat berkomuni-
kasi dengan para pengelola wisata, 
sehingga harapannya nanti akan ada 
kerjasama antara Pemkab Lumajang 
dengan pengelola obyek wisata. Ia 

juga meminta, setiap ada potensi 
destinasi wisata yang baru, harus did-
ampingi dan terus dikawal.

Wakil Bupati Lumajang yang akr-
ab disapa bunda Indah, juga mengin-
gatkan masyarakat untuk tidak mem-
buang sampah sembarangan, karena 
begitu ada destinasi wisata,lqq maka 
nantinya akan berpotensi adanya pen-
umpukan sampah. Oleh karena itu, 
hanya kesadaran diri masing-masing, 
serta pengelola harus kawal terkait 
kebersihan wisata. Sejak awal jangan 
sampai ada sampah berserakan, kare-
na kalau itu dibiarkan maka akan ter-
us bertumpuk dan menjadi kebiasaan.

Bunda Indah menganggap, des-
tinasi wisata Anjungan Kenanga ke-
bun teh mempunyai sejarah, dan hal 
itu diperkuat oleh nilai historisnya, 
karena PTPN XII merupakan pening-
galan dari jaman Belanda, dan wisata 
tersebut cocok untuk destinasi wisata 

nostalgia dengan view hamparan ke-
bun teh.

"Bupati dan saya menyampaikan, 
bahwa hendaknya PTPN XII meman-
faatkan kebun teh sebagai destinasi 
wisata untuk bernostalgia, karena ini 
tinggalan jaman Belanda dan dapat 
kita ambil histori dan sejarahnya. 
Ini wisata adalah impian kami sejak 
lama," harapnya.

Lebih jauh dijelaskan, adanya 
wisata Anjungan Kenanga dihara-
pkan nantinya dapat meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
sekitar. Mengingat saat pandemi sep-
erti ini perekonomian masyarakat se-
makin turun, bahkan Menteri Keuan-
gan menyampaikan sampai pada 
tahap minus dan itu menjadi perha-
tian bersama. Oleh karena itu, salah 
satu yang bisa menggerakkan roda 
pertumbuhan ekonomi masyarakat 
adalah potensi wisata. (Tik) 

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati mengunjungi objek 
wisata Anjungan Kenanga Kebun Teh Kertowono.

Peduli Lansia Pemdes Proyonanggan Batang 
Berikan Bantuan dan Pengobatan Gratis 

Batang, SMN - Peduli keseha-
tan lansia selama pandemi covid-19, 
aparatur Kelurahan Proyonanggan 
Selatan bekerja sama dengan bidan 
desa, melakukan pemeriksaan kes-
ehatan dan pengobatan gratis ber-
langsung di pendopo kelurahan se-
tempat, Selasa (22/9/2020).

Selain pemeriksaan kesehatan 
juga dibagikan sembako pada lansia, 

hadir dalam kegiatan tersebut Lu-
rah Proyonanggan Selatan, Hananto 
Wibowo, Bhabinkamtibmas kelurah-
an Proyonanggan Selatan, Bripka H. 
Abdul Muthalib, perangkat kelurah-
an, bidan desa, tokoh masyarakat.

"Kegiatan ini dalam rangka untuk 
mengetahui kondisi kesehatan war-
ganya terutama lansia, sehingga kita 
dapat segera memberikan bantuan 

pengobatan bagi yang sakit," jelas 
Kepala Desa Proyonanggan Selatan 
Hananto Wibowo.

Ia juga mengapresiasi Bhabinkam-
tibmas Polsek Batang Kota yang sela-
lu hadir dalam setiap kegiatan.

"Terima kasih pada Polsek Batang 
Kota, khususnya Bhabinkamtibmas 
yang selalu hadir mendampingi dan 
membantu kegiatan kelurahan mau-
pun masyarakat," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, selain 
melaksanakan pendampingan kegia-
tan, Bhabinkamtibmas Polsek batang 
Kota Polres Batang Polda jateng, 
Bripka H. Abdul Muthalib, member-
ikan imbauan tentang kedisiplinan 
penerapan protokol kesehatan pence-
gahan covid-19 kepada warga yang 
hadir pada kegiatan tersebut.

"Mari bersama tingkatkan kes-
adaran dan kedisiplinan penerapan 
protokol kesehatan pencegahan 
covid-19 selama pandemi covid-19. 
Selalu memakai masker saat berakti-

vitas diluar rumah, rutin cuci tangan 
dengan sabun dan air mengalir serta 
jaga jarak aman penularan," pesan 
Bripka H. Abdul Muthalib. (S Anto 
Saputro)

Kelurahan Proyonanggan Selatan bekerja sama dengan bidan 
desa, melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan 

gratis kepada para lansia.

TMMD Meningkatkan Pertumbuhan 
EkonomiPurworejo, SMN - TNI Manunggal 

Membangun Desa (TMMD) merupakan 
bagian dari cara mempertahankan dan 
mengikat kebersamaan dengan Mas-
yarakat Desa guna mengatasi persoa-
lan-persoalan kebangsaan yang terjadi 
salah satunya masalah ekonomi dan 
pengentasan Sektor Masyarakat kurang 
Mampu.

Dengan adanya wabah Covid-19 
Prajurit TNI AD berbuat sebisa mun-
gkin untuk membantu Masyarakat 
disekitarnya salah satunya dengan 
meningkatkan ekonomi melalui kegia-
tan TMMD dengan tetap menerapkan 
protokol kesehatan pada setiap kegiatan.

Tercatat pada Badan Pusat Statistik 
Jawa Tengah, bahwa penduduk miskin 
terhitung per Maret 2020 mencapai 3,98 
juta orang diantaranya berada di pedes-
aan. 

Sehingga diharapkan melalui pro-
gram TMMD akan terjadi pemerataan 
pembangunan sekaligus meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan mening-
katkan kesejahteraan masyarakat di 
wilayah pedesaan, Jum'at (25/09/2020)

Demikian penyampaian Kapendam 
IV/Diponegoro Letkol Kav Susanto, 
S.I.P., M.A.P., di ruang kerjanya saat 
disinggung tentang pelaksanaan pro-
gram TMMD Reguler ke-109 tahun 
2020 yang dibuka 22 September 2020 
lalu.

Pada program TMMD Reguler ke-
109 tahun 2020 di wilayah Kodam IV/
Diponegoro digelar di empat tempat 
terpisah yakni di wilayah Kodim 0713/
Brebes berlokasi di Desa Kalinusu, Ke-
camatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. 
Wilayah Kodim 0708/Purworejo berlo-
kasi di Desa Sedayu Kecamatan Loano 
Kabupaten Purworejo, wilayah Kodim 
0715/Kendal berlokasi di Desa Sendang 
Kulon, Kecamatan Kangkung Kabu-

paten Kendal dan di wilayah Kodim 
0727/Karanganyar yang dialokasikan 
di Dusun Payungan Desa Jatiwarno 
Kecamatan Jatipuro, Kabupaten Karan-
ganyar.

Dengan Kegiatan kali ini Sasa-
ran TMMD yang diharapkan mampu 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
dan meningkatkan kesejahteraan dian-
taranya adalah sasaran fisik seperti yang 
dilaksanakan TMMD di wilayah Kodim 
Purworejo yaitu pembangunan jalan 
sepanjang 1665 meter lebar 4 meter 
dan tinggi 12 cm yaitu membuka akses 
ke glamping Deloano yang merupakan 
kawasan wisata setrategis unggulan 
nasional Badan Otorita Borobudur, 
pembangunan tempat bersuci (wudhu), 
pembangunan MCK dan bedah rumah 
serta pembuatan siskamling. Selain 
sasaran fisik juga terdapat sasaran non 
fisik diantaranya sosialisasi narkoba, 
bela negara, wawasan kebangsaan, 
mengaktifkan tari tari daerah sebagai 
bukti wujud melestarikan budaya daerah 
agar tidak punah, pemberian sosialisasi 
pencegahan penularan Covid-19 dan 

pembagian Masker.
Menurut Kapendam, dengan sasaran 

fisik tersebut diharapkan terjadi pening-
katan produksi hasil pertanian, pendapa-
tan, perputaran ekonomi menjadi lebih 
stabil, dan kebutuhan masyarakat dapat 
terpenuhi dengan baik sehingga mas-
yarakat menjadi lebih sejahtera. Sedang-
kan melalui sasaran non fisik, diharap-
kan masyarakat di pedesaan akan lebih 
terbuka dan memiliki wawasan yang 
luas tentang bagaimana membangun 
keluarga yang sejahtera dan mengelola 
potensi wilayah yang ada di desa mas-
ing-masing menjadi sesuatu yang ber-
nilai ekonomi sehingga dapat menjadi 
sumber pendapatan dan meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat.

Diharapkan pada masa yang sulit 
sekarang ini adanya Pandemi Covid-19, 
TNI dan Masyarakat harus saling ber-
satu, bersinergi, saling bekerjasama 
guna membangun persatuan dan ke-
satuan untuk bisa berinovasi serta ker-
jasama meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi melalui kegiatan yang bersifat 
positif Inovatif terutama pada kegiatan 
Tentara Manunggal Membangun Desa, 
pungkas Letkol Susanto. (S Anto Sa-
putro)

Satgas TMMD gotong royong kerjakan proyek sasaran TMMD.

Paslon OK Dapatkan Sisi Kiri, 
Dilarang Kampanye Tatap Muka
Ngawi, SMN – KPU menga-

dakan rapat pleno terbuka dengan 
agenda pengundian tata letak posisi 
pasangan calon di Pilihan Bupa-
ti-Wakil Bupati Ngawi 2020, Kamis 
(24/03/2020).

Pengundianposisi gambar dilaku-

kan karena Pilkada Ngawi hanya 
ada satu kandidat paslon, yakni Ony 
Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko 
(OK).

Pada undian tata letak ini, gam-
bar paslon OK mendapatkan sisi kiri. 
Ketua KPU Ngawi, Prima Aquiena 

Sulistyanti menyatakan, tugas KPU 
selanjutnya adalah memfasilitasi 
ketentuan tentang kampanye, terma-
suk alat peraga kampanye.

“Aturan mengenai Pilkada di 
musim Pandemi sendiri baru datang 
Rabu malam, yakni PKPU RI no 
13/2020. Tentang APK, nantinya 
KPU sekadar memfasilitasi saja,” 
ujar Prima.

Meskipun sudah boleh kampanye 
mulai 26 September sampai jelang 
masa tenang, namun paslon dilarang 
melakukan pertemuan tatap muka.

Menurut Prima, hal ini sesuai 
pasal 88 PKPU RI 13/2020 bahwa 
paslon dilarang melaksanakan tatap 
muka, rapat umum ataupun pertunju-
kan dan hiburan yang sifatnya berpo-
tensi mendatangkan massa.

“Kami akan pelajari lebih rin-

ci lagi nanti, soalnya kan PKPU 
juga baru. Namun yang jelas semua 
yag terlibat harus mengedepankan 
protokoler kesehatan pencegahan 
Covid-19,” tutur Prima.

Pasangan cabup-cawabup, 
Ony-Antok sendiri, berjanji akan 
melakukan kampanye yang men-
dukung pelaksanaan protokoler kes-
ehatan pencegahan Covid-19.

Pihak OK juga akan mengubah 
strategi kampanye mereka misalnya 
via media dan bukan mengadakan 
pertemuan langsung.

“Tim kita akan berkoordinasi in-
tensif, kalaupun ada pertemuan tatap 
muka, akan kita konsultasikan selalu 
dengan Bawaslu dan juga KPU, se-
jauhmana dapat diizinkan,” ungkap 
Cabup Ony Anwar.

Agenda pengundian tata letak 
posisi gambar calon hari itu, juga 
diikuti penandatanganan pakta integ-
ritas oleh KPU, Bawaslu, Paslon dan 
Polres, untuk mencegah penularan 
Covid-19 dengan patuh protokoler 
kesehatan. (ari)

Undian tata letak posisi gambar paslon di Pilkada Ngawi, Kamis 
(24/09/2020).
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Salatiga, SMN - Dalam 
rangka menyambut HUT Korp 
Lalu Lintas Ke-65, Sat Lan-
tas Polres Salatiga menggelar 
berbagai kegiatan Sosial, salah 
satunya kegiatan Donor Darah 
di Taman Belakang Kantor Sat-
lantas, pada hari Senin tanggal 
(21/09/2020).

Kegiatan donor darah selain 
diikuti Personil Polres Salatiga 
juga diikuti oleh Jajaran TNI 
dan Mahasiswa Asal IAIN Kota 
Salatiga bekerjasama dengan 
PMI Cabang Kota Salatiga, da-
lam rangka antisipasi penyeba-
ran Covid-19, sebelum kegiatan 
donor darah dilakukan beberapa 

Dalam Rangka HUT Lalu Lintas Ke-65, 
Satlantas Polres Salatiga Gelar Donor Darah

Upacara serah terima jabatan (sertijab) perwira Polres Kendal.

pengecekan suhu tubuh, selan-
jutnya bagi yang memenuhi 
standar dilanjutkan pemerik-
saan dari PMI yang dipimpin dr. 
Adrian mulai dari tensi, kadar 
hemoglobin dan kapan terakh-
ir mendonorkan darahnya agar 
siap donor darah.

“Protokol kesehatan tetap 
harus diperhatikan, apapun itu 
jenis kegiatanya sebagai wujud 
partisipasi pencegahan penye-
baran virus Covid-19, di masa 
pandemi Covid-19,” jelas Kasat 
Lantas Polres Salatiga AKP Yuli 
Anggraeni, S.H., M.Si.

Kapolres Salatiga yang turut 
hadir dalam kegiatan tersebut 
menyatakan bahwa kegiatan 
donor darah ini sebagai wujud 
partisipasi di tengah pandemi 
Covid-19, untuk menjaga keter-
sediaan stok darah di PMI Kota 
dan sebagai dukungan mewu-
judkan kamtibmas kondusif 
masyarakat semakin produktif, 

Alhamdulillah dari kegiatan ini 
terkumpul sejumlah 43 Kantong 
Darah, jelas AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S.

dr. Adrian sangat mengapre-
siasi kegiatan donor darah yang 
dilaksanakan Satlantas Polres 
Salatiga sehingga dapat mem-
bantu ketersediaan stok darah 
di PMI Cabang Kota Salatiga 
ditengah pandemi Covid-19 
karena saat ini kegiatan donor 
darah mengalami penurunan, 
banyak masyarakat yang eng-
gan menggelar kegiatan donor 
darah, ucapnya.

Selesai kegiatan Kapolres 
Salatiga menyampaikan bahwa 
kegiatan donor darah merupa-
kan rangkaian kegiatan dalam 
rangka HUT Korp Lalu Lintas 
Ke-65, semoga kegiatan ini bisa 
membantu sesama, khususnya 
ditengah pandemi Covid-19 saat 
ini, jelas AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S. (Agus Purnomo)Sat Lantas Polres Salatiga saat lakukan kegiatan Donor Darah.

Polsek Sidorejo Gelar Operasi Yustisi 
di Tempat Hiburan Karaoke Sembir

Salatiga, SMN - Opera-
si yustisi terus dilaksanakan 
Polsek Sidorejo Polres Salati-
ga Polda Jawa Tengah guna 
menanamkan kedisiplinan bagi 
masyarakat, mengingat banyak 
masyarakat yang lalai dalam 
menerapkan anjuran pemerintah 
yaitu adaptasi kebiasaan baru, 
tempat – tempat hiburan juga 
menjadi sasaran operasi yustisi.

Kamis, 24/09/2020 dengan 
dipimpin Wakapolsek Sidorejo 
Iptu Sujianto bersama Kanit Re-
skrim Iptu. Joko Iskandar S.H 

dan anggota patroli mendatangi 
lokasi Hiburan Karoke Keluara-
ga Sembir Kel. Sidorejo, dalam 
kegiatan ini masih didapati be-
berapa pengunjung yang tidak 
menerapkan adaptasi kebiasaan 
baru atau pun room yang 
melebihi kapasitas, untuk segera 
diberikan himbauan agar penge-
lola maupun pengunjung dapat 
menerapkan anjuran pemerintah 
yaitu adaptasi kebiasaan baru, 
jika masih melanggar akan dia-
dakan evaluasi mengenai pem-
bukaan karaoke bersama pihak 

terkait seperti Dinas Pariwisata 
dan saat ini kegiatan sifatnya 
hanya himbauan, bagi yang ti-
dak memakai masker silahkan 
ambil masker yang dibawa oleh 
petugas, tegas Wakapolsek. 

Rara salah satu pemandu 
menyampaikan, terimakasih 
sudah diingatkan oleh anggota 
Kepolisian mengenai adaptasi 
kebiasaan baru dan pemberian 
maskernya, kedepan siap untuk 
terus menerapkan adaptasi ke-
biasaan baru, ucapnya

Dalam kesempatan lain Ka-
polres Salatiga AKBP Rahmad 
Hidayat, S.S melalui Kapolsek 
Sidorejo AKP Harjan Widodo 
SH menyampaikan, terimakasih 
kepada seluruh anggota yang 
sudah berinisiatif melaksanakan 
kegiatan yustisi, laksanakan 
secara kontinyu dan humanis 
sehingga mampu mneyadark-
an masyarakat, bagi pengelola 
tempat hiburan karaoke agar 
dapat disiplin dan tidak jenuh 
untuk menghimbau para tamu 
untuk tetap menerapkan adapta-
si kebiasaan baru demi kebaikan 
bersama, tegas Kapolsek. (Agus 
Purnomo)

Polsek Sidorejo Gelar Operasi Yustisi di Tempat Hiburan Kara-
oke Sembir.

4 Jabatan Perwira Polres Kendal 
Alami Pergeseran

Kendal, SMN - Sejumlah ja-
batan perwira di Polres Kendal 
mengalami pergeseran. Jabatan 
yang diserahkanterimakan an-
tara lain Kasat Reskrim, Kasat 
Lantas dan Kapolsek Kaliwun-
gu. Upacara serah terima jabatan 
(sertijab) dilaksanakan di ruang 
Aula Polres Kendal dan dipimp-
in oleh Kapolres Kendal AKBP 
Ali Wardana, S.H., S.I.K., 
M.M., Jumat (25/9/2020).

Pejabat yang mengalami 
pergeseran yakni Kasat Reskrim 
AKP Aji Darmawan, S.H. yang 
bergeser ke Polres Grobogan 
digantikan oleh AKP Gineung 
Pratidina Kusuma Fijaya, S.I.K., 
S.H. yang sebelumnya menja-
bat Kasat Reskrim Polres Tegal 
Kota. Sedangkan Kasat lantas 
AKP Firdaus Yudhatama, S.H., 
S.I.K., M.Si berpindah tugas 
sebagai Kasat Lantas Polres 
Sukoharjo dan digantikan oleh 
AKP Fiska Ananda, S.I.K., 
M.H. yang sebelumnya bertu-
gas sebagai Kasat Lantas Polres 
Banjarnegara. Sementara itu 
Kasat Sabhara AKP Edi Susanto 
digantikan oleh AKP Mustakim 
dari Polrestabes Semarang dan 
Kapolsek Kaliwungu AKP Il-

Gerbang Pengabdian untuk Bumi Pertiwi
Gombong, SMN - Pangdam 

IV/Diponegoro Mayjen TNI 
Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si. 
melalui amanat yang dibacakan 
oleh Kasdam IV/Diponegoro 
Brigjen TNI Widi Prasetijono 
mengucapkan selamat kepada 
para mantan Siswa Dikmata 
TNI AD Gelombang I Tahun 
Anggaran 2020 atas keberhas-
ilannya menyelesaikan pendi-
dikan dan dilantik menjadi Pra-
jurit TNI AD dengan pangkat 
Prajurit Dua. 

Upacara Penutupan Dikma-
ta TNI AD Gelombang I Tahun 
Anggaran 2020 berlangsung di 

Lapangan Chandradimuka Se-
cata, Rindam IV/Diponegoro. 
Gombong, Kamis (24/9/2020).

Diungkapkan oleh Kasdam 
bahwa menjadi seorang prajurit 
TNI Angkatan Darat merupa-
kan suatu kebanggaan. Sehing-
ga para prajurit harus mampu 
menampilkan sikap dan per-
ilaku yang mencerminkan prib-
adi seorang prajurit profesional, 
mencintai dan dicintai rakyat. 

“Tanamkan jiwa pengabdian 
yang senantiasa dilandasi oleh 
Sumpah Prajurit, Sapta Marga 
dan Delapan Wajib TNI,” te-
gasnya.

Berbagai ilmu dan pelatihan 
yang telah diajarkan selama pen-
didikan pertama ini baru mer-
upakan tahap dasar, artinya para 
prajurit yang baru saja dilantik 
akan menerima pembekalan 
yang bersifat lanjutan dengan 
mengikuti pendidikan kejuruan 
sesuai dengan kecabangan mas-
ing-masing.

Terkait masih berkembangn-
ya virus Covid-19 yang menjadi 
pandemi global, Kasdam meng-
ingatkan agar seluruh prajurit 
selalu menerapkan protokol kes-
ehatan dimanapun berada.

 “Saya tidak bosan mengin-
gatkan, bahwa saat ini kita masih 
menghadapi Pandemi Covid-19, 
untuk itu terapkan selalu pro-
tokol kesehatan dimanapun ka-
lian berada agar kita terhindar 
dan ikut mencegah penyebaran 
Covid-19,” pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan terse-
but Danrindam IV/Diponegoro 
Kolonel Inf Tarsono, S.I.P., 
M.M., para Asisten Kasdam IV/
Diponegoro, para Kabalak, Ko-
mandan Satuan jajaran Kodam 
IV/Diponegoro, para orang tua 
mantan Siswa Dikmata, Koman-
dan Secata beserta para Pelatih. 
(S Anto Saputro)

Pelantikan mantan Siswa Dikmata TNI AD menjadi Prajurit TNI 
AD dengan pangkat Prajurit Dua. 

Kapolda Jateng Meresmikan Gedung Sarsipol 
dan Poliklinik Polres Banjarnegara

Banjarnegara, SMN - Ka-
polda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi meresmikan Gedung 
Sarsipol (Sehat Aman RSI Poli-
si Banjarnegara) dan Poliklinik 
Pratama Polres Banjarnegara. 
Selain meresmikan Gedung 
Sarsipol dan Aplikasi Sarsipol 
Kapolda Jateng Tabur Benih 
100.000 Benih Ikan Nila Mono-
sex dan Panen 400 Ikan ekor Nila 
dalam kunjungan kerja Kapolda 
Jateng di Kab. Banjarnegara, 
pada pagi ini Kamis (24/9/2020).

Kunjungan Kerja Kapol-
da didampingi para PJU Polda 
Jateng, Bupati Banjarnegara 
Budhi Sarwono dan Forkopim-
da Kab. Banjarnegara, Dandim 
0704 Letkol Arh Sujeidi Faisal, 
Dir RSI dr. Agus Ujianto, Kajari 
Sigit J Pribadi dan Ketua PN Ru-
dito Surotomo.

Rangkaian kegiatan Kapolda 
di Kab. Banjarnegara diantara-
nya Peresmian Gedung Sar-
sipol (Sehat Aman RSI Polisi 
Banjarnegara) dan Poliklinik 
Pratama Polres Banjarnegara, 
Tabur 100.000 Benih Ikan Nila 
Monosex dan Panen Ikan Nila 
di Kampung Nila Ds. Gumiwang 
Kec. Purwonegoro Kab. Banjar-
negara.

"Terimakasih pada Bapak 

Kapolda atas kerawuhanya di 
Kab. Banjarnegara, semoga den-
gan ini akan lebih mempererat 
hubungan forkopimda dengan 
jajaran kepolisain," kata Bupati 
Banjarnegara, Budhi Sarwono.

Dalam kunjungan kerjanya 
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad 
Luthfi menerima Bantuan Hibah 
dari Pemda Kab. Banjarnegara 
berupa mobil berjumlah 4 unit 
dengan rincian 3 unit CRV dan 
1 Mini Bus untuk bantu perce-
patan penanganan Covid-19 di 
Poliklinik Pratama dan Sarsipol 
Polres Banjarnegara.

Kapolda Jateng Irjen Pol Ah-
mad Luthfi juga Meninjau Jatayu 
Termal Drone, Helm Gatotkaca, 
Aplikasi Sarsipol dan Mobil Sar-
sipol, mobil hibah dari Pemda 
Banjarnegara, dan Penandatan-
ganan Prasasti Poliklinik serta 
Gedung Sarsipol di Polres Ban-
jarnegara.

"Di Polres Banjarnegara seka-
rang ada Aplikasi Sarsipol untuk 
memudahkan masyarakat terkait 
dengan pelayanan kesehatan," 
ucap Kapolda Jateng.

"Pandemi Covid-19 yang 
melanda dunia berimplikasi 
pada perekonomian dan sosial, 
kondisi ini bila dibiarkan akan 
berdampak pada harkamtibmas," 

kata Kapolda Jateng.
Pemerintah daerah dan Ka-

polda Jateng telah berupaya 
memberikan stimulus berupa 
pendirian kampung siaga, pe-
santren siaga, panen raya serta 
tabur benih ikan seperti yang 
dilakukan di Kab. Banjarnegara.

Selain menabur benih ikan se-
banyak 100.000 benih ikan, Ka-
polda Jateng juga memanen Ikan 
nila sebanyak 400 ekor yang 
nantinya akan dibagikan pada 
masyarakat.

Kapolda Jateng juga melaku-
kan pengecekan Operasi Yusti-
si, "Secara umum Polda Jateng 
telah melakukan 8.760 kegiatan 

diantaranya hukuman teguran 
lisan, tindakan fisik, bahkan ada 
hukuman denda yang sudah ter-
kumpul hampir 46 juta," ucap 
Kapolda Jateng.

Kapolda juga berpesan ke-
pada rekan-rekan media agar 
memberikan berita-berita yang 
menyejukkan tentang Covid-19 
agar sehingga dapat membantu 
program pemerintah dalam men-
yadarkan masyarakat terkait Pro-
tokol Kesehatan.

Terakhir Kapolda melakukan 
peletakan batu pertama pem-
bangunan Asrama Takhasus Al 
Qur'an di Ponpes Alif Baa. (S 
Anto Saputro)

Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi meresmikan Gedung 
Sarsipol (Sehat Aman RSI Polisi Banjarnegara) dan Poliklinik 

Pratama Polres Banjarnegara.

Kepedulian dan Kesetiakawanan 
untuk Kemanusiaan

Semarang, SMN - Kodam 
IV/Diponegoro menyelengga-
rakan acara Donor Darah dalam 
rangka HUT ke-75 TNI Tahun 
2020 dan pembagian sembako 
bantuan program peduli sesama 
untuk ketahanan pangan mas-
yarakat terdampak Covid-19. 
Kegiatan hasil sinergi antara Ko-
dam IV/Diponegoro, PMI dan 
PT. PLN (Persero) UID Jateng-

DIY ini diselenggarakan di Aula 
Soedirman Kodim 0733/BS 
Semarang, Kamis (24/9/2020).

Kegiatan yang dimulai sejak 4 
September 2020 ini dilaksanakan 
di enam wilayah yaitu Kabu-
paten Klaten, Surakarta, Blora, 
Cilacap, Purworejo dan kota 
Salatiga. Hal tersebut merupakan 
salah satu bentuk kepedulian dan 
kesetiakawanan sosial terhadap 

masalah kemanusiaan khususnya 
kepada masyarakat yang sangat 
membutuhkan. 

Irdam IV/Diponegoro Brigjen 
TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si., 
saat membacakan amanat Pang-
dam IV/Diponegoro Mayor Jen-
deral TNI Bakti Agus Fadjari, 
S.I.P., M.Si. mengungkapkan 
bahwa dengan menyumbangkan 
darah berarti telah menyelamat-
kan nyawa orang lain. Selain 
itu, ditinjau dari segi kesehatan, 
donor darah juga memiliki beber-
apa manfaat positif bagi pendo-
nor, diantaranya untuk menjaga 
kesehatan jantung, meningkat-
kan produksi sel darah merah, 
menurunkan kolesterol serta bisa 
membantu mendeteksi penyakit 
serius yang ada dalam diri sejak 
dini. 

“Untuk itu, saya menghimbau 
agar kita tidak segan-segan men-
donorkan darah demi kepentin-
gan kemanusiaan dan keseha-
tan,” ungkapnya.

“Saya mengucapkan terima 

kasih dan penghargaan yang tu-
lus kepada PMI dan seluruh pra-
jurit TNI-Polri, PNS dan Ormas 
serta semua pihak yang telah ber-
partisipasi,” imbuhnya.

Sementara itu paket sembako 
yang didistribusikan sejumlah 
500 paket. Sembako dibagikan 
ke tiga wilayah yaitu 200 paket 
untuk masyarakat wilayah Sema-
rang, 150 paket untuk wilayah 
Demak dan 150 paket untuk 
wilayah Batang. 

“Semoga dengan pembagian 
sembako ini dapat meringankan 
saudara-saudara kita yang ter-
dampak Covid-19,” pungkas Ir-
dam.

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Kapok Sahli Brigjen TNI Rim-
bo Karyono, S.I.P., M.M., GM 
PT. PLN (Persero) UID Jateng 
& DIY Feby Joko Priharto, Dan-
pusdik Penerbad Kolonel CPN 
Mochammad Masrukin, Danla-
nal Kolonel Laut (P) Nazarudin, 
CHRMP., Danlanumad A Yani 
Kolonel Cpn Fajar Purwawidada 
serta Kapolrestabes Semarang 
Kombes Pol Auliansyah Lubis, 
Para Asisten, Kabalak serta Ko-
mandan Satuan jajaran Kodam 
IV/Diponegoro. (S Anto Saputro)

Kodam IV/Diponegoro mengikuti acara Donor Darah dalam 
rangka memperingati HUT ke-75 TNI Tahun 2020.

Lomba Desain Masker Dandim Cup 
Kodim 0736/Batang dalam Rangka HUT TNI Ke-75 

Batang, SMN - Dalam rangka rangkaian per-
ingatan HUT TNI ke-75, Kodim 0736/Batang akan 
menggelar lomba desain masker yang akan diikuti 
oleh berbagai kalangan, baik seniman, penjahit, pe-
lajar ataupun masyarakat umum. 

Lomba desain masker Dandim Cup yang akan 
digelar Kodim 0736/Batang, mengambil tema 
“Membangun Personil TNI AD yang Profesional dan 
Unggul”.

Dandim 0736/Batang Letkol Inf Dwison Evi-
anto yang di Wakili Kepala Staf Kodim Mayor Kav 
Hariyono memimpin technical meeting dalam rang-
ka lomba desain masker Dandim Cup yang  dipoles 

dalam Komsos kreatif Kodim 0736/Batang TA. 2020 
bertempat di Aula Makodim, JL. Jenderal Soedirman 
no. 41 Kasepuhan Batang, Rabu (23/9/20).

Kasdim menjelaskan gambaran secara umum 
tentang rencana mekanisme lomba yang akan dilak-
sanakan nantinya, adapun tujuan lomba desain mask-
er dilaksanakan untuk menampung hasil kreasitifitas 
masyarakat dalam membuat masker, apalagi saat ini 
masa pandemi Covid-19 kebutuhan masker sangat 
diperlukan.

Mayor Kav Hariyono juga mengatakan bah-
wa lomba komsos kreatif ini digelar selain melak-
sanakan perintah dari komando atas juga bertujuan 
untuk mempertahankan dan mengangkat kreatifitas 
masyarakat lokal, secara tidak langsung kegiatan 
ini juga bertujuan untuk mengajak warga mencintai 
produk-produk hasil karya anak bangsa khususnya 
di Batang, sehingga bisa menanamkan kecintaan 
dan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia, 

katanya.
Semakin banyak yang ikut semakin bagus, 

kegiatan ini diadakan sehubungan dengan adanya 
pandemi covid 19 dan juga berpartisipasi dalam 
penanganan wabah covid. Ini untuk mengingatkan 
kita semua dalam berpartisipasi selama covid dengan 
tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam pelak-
sanaan lomba.

Adapun bahan yang digunakan bisa memakai 
kain apa saja, seperti batik atau yang lain. Hasil 
yang dinilai meliputi beberapa aspek antara lain 
motif, desain dan antiknya.  Diharapkan masker itu 

nyaman dipakai dan aman dan ada tingkat seninya, 
tutup Kasdim.

Lomba akan dilaksanakan pada hari Kamis 24 
September 2020 di Aula Makodim. Setelah melewati 
beberapa penilaian dari juri dan diperoleh pemenang 
lomba masker nantinya pada hari Senin 28/9/20 akan 
dilombakan ke tingkat Korem 071/Wijaya Kusuma.

Sementara itu tim juri lomba menyampaikan, 
untuk peserta lomba tidak dibatasi oleh umur. Ma-
sukan dari dewan juri dan Wakil Dewan Kesenian 
Daerah bapak Akhmad Suroso menyampaikan untuk 
peserta membuat desain sebanyak tiga buah. Peser-

ta datang ke acara lomba hanya menyerahkan hasil 
masker kreasinya. Jenis lomba perorangan dengan 
ketentuan lomba dewan juri akan menilai dari kreat-
ifitas dan keasliannya dari peserta lomba bukan bua-
tan orang lain, tuturnya.

Rakor lomba desain masker Dandim Cup, dii-
kuti oleh Dandim 0736/Batang Letkol Inf Dwison 
yang di wakili Kasdim Batang Mayor Kav Hariyono, 
Perwira seksi Personil Lettu Kav Siswoyo, Perwira 
staf dan Bati, Akhmad Suroso Kepala Sekolah SMP 
N 1 Batang, Tri Bakdo Ketua DKD (Dewan Kesenian 
Daerah) Kab. Batang. (S Anto Saputro)Berlangsungnya lomba desain masker.

ham Syafriantoro Sakti, S.H., 
S.I.K. menjadi Kasat Lantas 
Polres Sragen yang digantikan 
oleh AKP Aryanindita Baga-
satwika Mangkoesoebroto yang 
sebelumya menjabat di Pol-
restabes Semarang.

Usai pelaksanaan sertijab, 
Kapolres Kendal AKBP Ali 
Wardana menyampaikan bah-
wa proses perpindahan jabatan 
sudah menjadi hal yang biasa 
di internal Kepolisian untuk 
penyegaran organisasi dan mer-
upakan sebuah amanah yang ha-
rus diemban dengan baik.

“Kepada pejabat lama diu-
capkan terimakasih atas dedi-
kasinya di Polres kendal selama 
ini, dan untuk pejabat yang baru 
selamat bergabung di Polres 
Kendal,” ucap Kapolres Kendal.

Disisi lain Kapolres kendal 
juga berpesan kepada para pe-
jabat baru agar segera menye-
suaikan diri dengan kondisi 
yang ada di Polres Kendal.

“Untuk pejabat baru agar 
segera menyesuaikan diri, tugas 
berat sudah menanti menjelang 
Pilbup Kabupaten Kendal 2020 
yang sebentar lagi sudah me-
masuki tahap kampanye paslon 
Bupati dan Wakil Bupati,” kata 
Kapolres. (S Anto Saputro)
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Ini Tampang Cai Cangphan, Napi Narkoba 

yang Kabur dari Lapas Tangerang

Jakarta, SMN - Tim gabun-
gan masih memburu Cai Cang-
phan, narapidana kasus nar-
koba yang kabur dari Lapas 
Tangerang. Tim saat ini masih 
dikerahkan ke segala penju-
ru untuk mengejar WN China 
tersebut.

"Tim gabungan tentunya su-
dah libatkan seluruh jajaran ke-
polisian untuk bantu persempit 
ruang gerak," kata Wakapolres 
Metro Tangerang Kota AKBP 
Yudhistira saat dihubungi awak 

media, Kamis (24/9/2020) 
malam.

Pihak kepolisian telah me-
minta keterangan perempuan 
WNI istri Cai Cangphan. Polisi 
juga telah memeriksa tetang-
ga di lingkungan rumah istri 
pria yang bernama alias Antoni 
tersebut.

Cai Cangphan kabur dari 
Lapas Klas I Tangerang dengan 
cara menggali lubang di dalam 
kamar sel pada Senin 14 Sep-
tember 2020. Lubang tersebut 

terhubung ke bagian luar Lapas.
Sebuah CCTV di samping 

gedung Lapas merekam aksi 
detik-detik Cai Cangphan ketika 
meloloskan diri dengan keluar 
dari gorong-gorong. Cai Cang-
phan perlu waktu 5-6 bulan 
untuk menggali lubang tersebut 
dengan bermodalkan besi dan 
obeng.

Cai Cangphan sebelumya 
ditangkap oleh Direktorat Tin-
dak Pidana Narkotika Bare-
skrim Polri pada Oktober 2016 

Penampakan Cai Cangphan saat ditangkap Dittipidnarkoba Bareskrim Polri di 2017. 

di Jalan Raya Prancis, Dadap, 
Kosambi Timur, Tangerang den-
gan barang bukti 135 Kg sabu. 
Dia kemudian ditahan di Rutan 
Bareskrim Polri bersama 9 tah-
anan lainnya.

Beberapa bulan setelah di-
tahan, tepatnya pada Januari 
2017, dia kabur bersama 6 tah-
anan lainnya. Cai Cangphan dkk 
kabur dengan cara menjebol 
tembok kamar sel menggunakan 
besi.

Cai Cangphan bahkan saat 
itu menjadi pemodal untuk 
memuluskan pelariannya. Dia 
mengeluarkan uang Rp 800 ribu 
untuk menyewa angkot ke Suk-
abumi, Jawa Barat.

Tidak lama setelah itu, tim 
Bareskrim Polri menangkap 
para tersangka, satu di antaranya 
ditembak mati karena melawan. 
Cai Chang alias Antoni sendiri 
saat itu tertangkap kembali pada 
Sabtu, 28 Januari 2017 di lereng 
Gunung Wayang, Desa Sukati, 
Kecamatan Kalapanunggal, Su-
kabumi.

Pada 17 Juli 2017, PN Tan-
gerang menjatuhkan vonis hu-
kuman mati kepada Cai. Hu-
kuman mati itu dikuatkan oleh 
Pengadilan Tinggi (PT) Banteng 
pada 27 September 2017.

Sayang, jaksa tidak kunjung 
mengeksekusi mati Cai. Hing-
ga ia mempelajari seluk beluk 
penjara dan menggangsir LP 
Tangerang. Cai akhirnya kabur 
sejak Senin (14/9) pagi. (dtk)

Keluarga Harap Surat Nikah 
Sukarno-Inggit Dibeli Pemerintah

Jakarta, SMN - Keluarga 
Inggit Garnasih, yang mer-
upakan mantan istri Presiden 
Soekarno, berharap pening-
galan surat nikah dan akta cerai 
Inggit-Sukarno segera ditebus 
pemerintah. Usai viral di kalan-
gan warganet, dokumen itu kini 
mendapat banyak penawaran, 
bahkan hingga Rp100 miliar.

"Kita pengennya dari Indo-
nesia yang ambil, hanya saja pe-
merintahnya belum ada tindak 
lanjut," kata Cicit angkat Inggit 
Galuh Mahesa dikutip dari si-
aran TV, Jumat (25/9).

"Ada banyak sih ya [pen-
awaran] hanya kisaran ada 
sampai Rp100 miliar ke atas," 
imbuhnya.

Sementara itu, cucu angkat 
Inggit Garnasih, Tito Zeni Mar-
haen mengaku memperoleh ben-
da peninggalan tersebut melalui 
pemberian tangan Inggit secara 
langsung pada 1980 silam.

Tak hanya dokumen pernika-
han, beberapa peninggalan Ing-
git seperti lemari, kursi, hingga 

album foto kenangan Inggit juga 
masih tersimpan di kediamann-
ya.

"Mungkin benda ini adalah 
mengandung historis, apala-
gi menyangkut seorang tokoh 
bangsa," kata dia.

Baik Tito dan Galuh berharap 
pemerintah dapat memberikan 
perhatian khusus dalam hal ini. 
Selain itu, nantinya uang hasil 
penjualan akan dipergunakan 
untuk membangun rumah ber-
salin, yang merupakan cita-ci-
ta perjuangan Inggit semasa 
hidupnya.

Kabar dijualnya dua doku-
men pernikahan milik tokoh 
proklamator itu mencuat usai 
unggahan sebuah toko daring 
melalui akun instagram @pop-
storeindo pada Kamis (24/9). 
Cuitan itu telah dihapus. Se-
jumlah foto surat nikah dan akta 
cerai itu juga diunggah dalam 
postingan tersebut.

"Seorang bapak di Bandung 
menawarkan surat nikah dan 
surat cerai asli Presiden perta-

ma RI Ir. Soekarno dan Ibu In-
ggit Garnasih. Beliau ternyata 
cucunya Ibu Inggit. Saya kaget 
pas baca dokumen sangat berse-
jarah ini, baru tau juga ternyata 
yang jadi saksi cerainya Bung 
Karno & Bu Inggit adalah Bung 
Hatta, Ki Hajar Dewantara dan 
KH. Mas Mansoer," demikian 
dikutip dalam unggahan Insta-
gram @popstoreindo, Kamis 
(24/9) kemarin.

Merespons hal itu, Sejarawan 
Lembaga Ilmu Pengetahuan In-
donesia (LIPI) Asvi Warman 
Adam mengaku prihatin dengan 
kabar dokumen pernikahan dan 
perceraian Presiden Soekarno 
dan Ibu Inggit Garnasih yang 
diperjualbelikan tersebut.

Menurut Asvi, kedua doku-
men tersebut sebaiknya disim-
pan oleh keluarga ketimbang 
diperjualbelikan kepada publik. 
Adapun jika pihak keluarga en-
ggan menjaga dokumen berseja-
rah tersebut, maka disimpan di 
Arsip Nasional Republik Indo-
nesia (ANRI). (cnn)

Keluarga Inggit Garnasih berharap pemerintah menebus dokumen pernikahan Soekarno-Inggit 
ketimbang dijual ke pihak lain. 

Kronologi Perusakan Polres Yalimo 
& Penganiayaan Kasat Intel

Jakarta, SMN - Kepala 
Bidang Humas Polda Papua 
Kombes Pol Ahmad Musthofa 
Kamal menjelaskan kronologi 
perusakan Mapolres Yalimo dan 
penganiayaan Kasat Intel Polres 
Yalimo oleh sejumlah warga, 
Kamis (24/9) kemarin.

Kamal mengungkapkan, 
peristiwa itu bermula sekitar 
pukul 11.00 WIT. Saat itu piket 
SPKT Polres Yalimo mendapat 
laporan dari masyarakat soal 
rencana massa melakukan peru-
sakan dan pembakaran terhadap 
bengkel motor di Elelim.

Rencana perusakan didu-
ga karena tempat itu dicurigai 
menjual minuman keras (miras). 
Berbekal laporan tersebut, 
aparat kepolisian mendatangi 
TKP.

Kamal menuturkan saat petu-
gas datang massa telah terkon-
sentrasi di TKP. Saat itu, massa 
meminta anggota untuk bersa-
ma-sama melakukan penggele-
dahan rumah.

Dari hasil penggeledahan, 
kata Kamal, anggota berhasil 
menemukan sebanyak delapan 
botol miras jenis Vodka yang 
berada di dapur tepat di bawah 
kompor masak.

"Kemudian massa meminta 
barang bukti tersebut di bawa ke 
Polres dengan di arak sepanjang 
jalan," kata Kamal dalam ket-
erangan tertulis, Jumat (25/9)

Namun, kata Kamal, seti-
ba di Polres tepatnya di ruang 

SPKT, massa tidak terima dan 
melakukan pengerusakan terh-
adap ruang SPKT Polres Yali-
mo. Kamal tidak menjelaskan 
penyebab massa melakukan pe-
rusakan itu. 

"Setelah pelaku dan barang 
bukti dibawa, ada yang teriak 
bahwa (polisi) melindungi 
penjual miras, dengan spontan 
warga melempar (batu)," kata 
Kamal saat dikonfirmasi, Kamis 
(24/9).

"Selanjutnya anggota men-
ghalau massa keluar dari Mapol-
res, dan massa yang kurang puas 

kemudian berkumpul di sekitar 
tower Telkomsel yang jaraknya 
sekitar 200 Meter dari Mapol-
res," ucap dia.

Kemudian sekitar pukul 
13.00 WIT, Kasat Intel Pol-
res Yalimo Ipda Samuel Yunus 
mendatangi massa. Ipda Sam-
uel hendak berkomunikasi dan 
memberi imbauan bahwa per-
masalahan tersebut sudah ditan-
gani polisi.

Kamal menyebut saat ko-
munikasi berlangsung, tiba-tiba 
salah satu warga menganiaya 
Kasat Intel dan mengakibatkan 

massa yang lain ikut melakukan 
penganiayaan.

Kasat Intel yang merasa ter-
desak lalu menyelamatkan diri 
dengan berlari ke Mapolres 
Yalimo. Sementara warga yang 
melakukan penganiayaan melar-
ikan diri ke arah rumah warga.

Ia mengatakan polisi masih 
melakukan penyelidikan dan 
penyidikan atas peristiwa ini.

"Kasus tersebut kini sedang 
tangani oleh Sat Reskrim Polres 
Yalimo. Kasat Intel Ipda Samuel 
dirujuk ke RS Bhayangkara Jay-
apura," ucap dia. (cnn)

Ilustrasi. 

Polisi di Medan Bawa Peti Mati Covid-19 
Saat Sosialisasi Protokol Kesehatan

Medan, SMN - Berbagai 
cara dilakukan intansi terkait 
untuk mengingatkan mas-
yarakat terkait pentingnya 
disiplin protokol kesehatan 
dalam upaya mencegah penye-
baran dan penularan Virus Co-
rona Covid-19. Salah satunya 
dengan sosialisasi dan penjela-
san tentang bahaya Covid-19.

Di Kota Medan, Sumatera 
Utara (Sumut), sosialisasi pen-
erapan protokol kesehatan ter-
kait Covid-19 dilakukan Polsek 
Medan Timur. Para personel 
polisi melakukan sosialisasi 
dengan cara menghadirkan peti 
mati di Terminal Sambu, Ke-
camatan Medan Timur, Kamis, 
24 September 2020.

Pada peti mati yang dibawa 
dengan cara diangkut di atas 
kendaraan patroli, yaitu mobil 
bak terbuka, tertulis 'Korban 

Covid-19 Akibat Tidak Patuhi 
Protokol Kesehatan. Jangan Jo-
gal Kali Biar Enggak Apa Kali'. 

Wakapolsek Medan Timur, 
Iptu Edisman Purba menga-
takan, pihaknya sengaja meng-
hadirkan peti mati dalam so-
sialisasi tersebut. Harapannya, 
agar masyarakat semakin sadar 
untuk selalu disiplin dalam me-
nerapkan protokol kesehatan.

"Sengaja kita bawa (peti 
mati) agar masyarakat sadar 
Covid-19 sangat mengancam 
nyawa," ucap Edisman.

 Diungkapkan Edisman, 
saat ini kasus Covid-19 di Kota 
Medan terus bertambah. Untuk 
korban meninggal dunia akibat 
Covid-19 juga sudah banyak.

"Jangan sampai, kita, kelu-
arga, dan saudara menjadi kor-
ban," ungkapnya.

Dalam sosialisasi terse-

but, melalui pengeras suara 
Wakapolsek Medan Timur itu 
mengimbau kepada masyarakat 
untuk selalu melaksanakan 
protokol kesehatan yang telah 
dianjurkan pemerintah.

"Mari jalankan protokol 
kesehatan dengan cara selalu 
pakai masker dimana pun be-
rada, rajin cuci tangan, jaga 
jarak, dan hindari kerumunan, 
biar tidak jadi korban," im-
baunya.

Selain melakukan sosial-
isasi bahaya Covid-19, para 
personel kepolisian juga mem-
bagikan masker kepada warga. 
Pihaknya juga tidak ada men-
gambil langkah penindakan 
bagi warga yang kedapatan ti-
dak memakai masker.

"Ini sebatas sosialisasi saja, 
tidak ada penindakan," tan-
dasnya. (lp6)

Polisi melakukan sosialisasi dengan cara menghadirkan peti mati di Terminal Sambu, Kecamatan 
Medan Timur, Kamis 24 September 2020.

Satgas Sebut Ada 4 Sebab 
Jumlah Kasus Positif Covid-19 Meningkat

Jakarta, SMN - Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19 
Wiku Adisasmito mengatakan, 
ada 4 penyebab jumlah kasus 
positif Covid-19 meningkat.

Yang pertama, dia menyebut, 
masih banyak masyarakat be-
lum disiplin dalam menerapkan 
protokol kesehatan. Kondisi ini 
diperburuk dengan banyaknya 

masyarakat yang masih sering 
berkerumun, sehingga risiko 
penularan Covid-19 meningkat.

Kedua, Wiku mengatakan 
masyarakat semakin lengah dan 

mengabaikan protokol keseha-
tan. Padahal, jumlah pasien yang 
terkonfirmasi positif Covid-19 
bertambah banyak setiap harin-
ya.

"Masyarakat seolah tidak 
memiliki empati meski telah 
menyaksikan begitu banyak 
korban yang muncul setiap hari 
menjadi kasus positif Covid-19," 
ucap Wiku dalam konferensi 
pers di Youtube Sekretariat Pres-
iden, Kamis 24 September 2020.

Penyebab ketiga yakni, se-
bagian besar masyarakat masih 
takut untuk melakukan testing 
saat memiliki gejala Covid-19. 
Hal ini dikarenakan adanya stig-
ma negatif dari masyarakat ten-
tang orang terpapar corona.

Selain itu, masyarakat takut 
terhadap potensi biaya ting-
gi dalam perawatan Covid-19. 

Pemerintah menekankan pent-
ingnya testing untuk mencegah 
penyebaran virus corona sema-
kin meluas.

"Kami imbau agar mas-
yarakat tidak memandang nega-
tif pada mereka yang positif 
covid. Karena penyakit ini bu-
kan penyakit yang memalukan. 
Siapapun yang terkena covid 
harus kita bantu dan kita sem-
buhkan," ujar Wiku.

"Tidak usah khawatir terh-
adap biaya perawatan karena 
seluruhnya ditanggung pemer-
intah baik dengan BPJS atau 
tidak," sambungnya.

 Wiku juga menjelaskan, 

salah satu penyebab terakhir, 
karena adanya tren berita ten-
tang konspirasi anti-Covid-19 
yang belum tervalidasi kebe-
narannya dan tidak berbasis 
pada data ilmiah.

Namun, berita tersebut diper-
caya oleh masyarakat sehingga 
mempengaruhi kenaikan kasus 
Covid-19.

"Kami imbau masyarakat 
betul-betul bisa bekerja sama 
dengan pemerintah, karena 
pemerintah tidak bisa bekerja 
sendiri. Kita butuh kolaborasi 
dengan masyarakat untuk tekan 
angka penularan," jelas Wiku. 
(lp6)

Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito tegaskan kasus kematian yang dilaporkan itu kasus konfirmasi dan 
probable COVID-19 saat konferensi pers di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/9/2020). 
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Zlatan Ibrahimovic. 

Ibrahimovic: Berani-beraninya 
COVID-19 Menantangku

Milan, SMN - Zlatan Ibra-
himovic positif COVID-19 
dan harus menepi sementara 
dari skuat AC Milan. Ibrahi-
movic heran, berani-beranin-
ya virus corona menghing-
gapinya.

Ibrahimovic dinyatakan 
positif COVID-19 setelah 
menjalani tes kedua jelang 
duel babak ketiga Kualifika-
si Liga Europa kontra Bodo/
Glimt. Hal itu dilakukan 
setelah pemain Milan lainnya, 
Leo Duarte, lebih dulu dinya-
takan positif.

Itu artinya, Ibrahimov-
ic harus absen pada laga ini 
dan beristirahat untuk 10-14 
hari ke depan, sesuai protokol 
kesehatan. Ini tentu jadi ka-
bar buruk untuk Milan karena 
Ibrahimovic sejauh ini sudah 
bikin tiga gol untuk Milan.

Satu gol dibuat saat Milan 
mengalahkan Shamrock Rov-
ers di babak kedua pekan lalu 
dan dua gol lagi dibuat ke ga-
wang Bologna pada laga per-
dana Serie A.

Tanpa kehadiran Ibrahi-
movic, Milan harusnya tidak 
kesulitan untuk menaklukkan 
Bodo/Glimt, yang sudah lebih 

dari 15 tahun absen di kom-
petisi Eropa. Tapi, tetap saja 
Ibrahimovic selalu memberi 
motivasi ekstras untuk rekan-
rekan setimnya.

Terkait virus corona yang 
berada dalam tubuhnya, Ibra-
himovic terheran-heran kare-
na COVID-19 berani untuk 
"menantangnya". Padahal se-
hari sebelumnya, Ibrahimovic 
sudah menjalani tes dan hasil-
nya negatif.

"Hasil tes COVID-19 aku 
kemarin negatif tapi hari 
ini positif. Tidak ada gejala 
sama sekali. Berani-beranin-
ya Covid menantangku," ujar 
Ibrahimovic di akun twit-
ter-nya, @ibra_official.

Zlatan Ibrahimovic baru 
saja diperpanjang kontrakn-
ya musim panas ini setelah 
penampilan memuaskannya 
selama enam bulan pertama. 
Saat dikontrak usai dilepas 
LA Galaxy, Ibrahimovic bikin 
11 gol dari 21 penampilan.

Selain itu, Ibrahimovic su-
dah mencatatkan gol dalam 23 
musim beruntun di sepanjang 
kariernya menjadi pesepakbo-
la, setelah debut bersama klub 
Swedia Malmo. (dtk)

Kepa Arrizabalaga Bakal Dipinjamkan Chelsea, Siapa Mau?
London, SMN - Chelsea 

kabarnya akan berusaha mele-
pas Kepa Arrizabalaga dengan 
status pinjaman pada bursa 
transfer musim panas ini. Siapa 
tertarik?

Kepa menjadi sorotan se-
jak dijadikan Chelsea kiper 
termahal di dunia. Penjaga ga-
wang Spanyol itu belum tampil 
memuaskan di bawah mistar.

Pemain yang dibeli seharga 
71 juta paun dari Athletic Bil-
bao pada 2018 sudah kebobo-
lan 112 gol dan baru membuat 
clean sheet 33 kali. Satu trofi 
baru dipersembahkannya, yakni 
gelar Liga Europa 2018/2019.

Terakhir, Kepa bahkan 
membuat blunder saat Chelsea 
digebuk Liverpool 0-2 di pekan 
kedua Liga Inggris 2020/2021. 
Kesalahannya mengakibatkan 
Sadio Mane bisa membobol ga-
wangnya.

Posisi Kepa Arrizabalaga 

di Chelsea pada akhirnya be-
nar-benar terancam pada mu-
sim panas ini. Sebab, The Blues 
sudah mendatangkan Edouard 

Mendy dari Rennes.
Datangnya Mendy membuat 

Chelsea menyiapkan rencana 
untuk Kepa. Kiper 25 tahun 

itu kabarnya akan dilepas den-
gan status pinjaman pada bursa 
transfer musim panas ini.

Menurut The Sun, manajer 

Frank Lampard sudah habis 
kesabaran dengan Kepa. Ia pun 
memberi lampu hijau kepada 
klub untuk melepasnya.

Status pinjaman kemungk-
inan besar diambil Chelsea. 
Sebab, klub belum memikirkan 
rencana masa depan sang pe-
main, yang masih terikat kon-
trak sampai 2025.

Sejauh ini, opsi terbaik yang 
bisa diambil Kepa Arrizabalaga 
adalah kembali ke LaLiga. Va-
lencia dan Sevilla menjadi dua 
klub yang sempat dirumorkan 
tertarik merekrutnya.

Adapun Mendy si kiper baru 
Chelsea, melengkapi aktivitas 
bursa transfer klub pada musim 
panas ini. Sebelumnya Si Biru 
sudah memperkuat lini depan 
dengan mendatangkan Hakim 
Ziyech, Timo Werner, dan Kai 
Havertz, dan sektor belakang 
dengan Ben Chilwell serta 
Thiago Silva. (dtk)

Kepa Arrizabalaga Bakal Dipinjamkan Chelsea, Siapa Tertarik? 

Kontrak dengan Petronas, Rossi Bakal Balapan di MotoGP 2021
Jakarta, SMN - Valentino 

Rossi menyatakan bahwa ia 
bakal menandatangani kontrak 
bersama Petronas Yamaha un-
tuk tampil di MotoGP 2021 
mendatang.

Rossi menyatakan bahwa 
pembicaraan dengan Petronas 
Yamaha berjalan baik dan bisa 
dipastikan ia bakal menan-
datangani kontrak dengan tim 
tersebut untuk MotoGP 2021.

"Dalam beberapa hari ini 
kami berbicara, semuanya ber-
jalan baik, Saya bakal menan-
datangani kontrak dalam beber-
apa jam mendatang, kami akan 
memberi tahu kalian semua."

"Kemungkinan kami akan 
bisa mengumumkan hal itu 
pada pekan ini," tutur Rossi 
pada Sky Sports, dikutip dari 
Tuttomotoriweb.

Rossi mengakui bahwa pem-

bicaraan kontrak dengan Petro-
nas awalnya diyakini bakal 
selesai pada akhir pekan lalu 
namun hal tersebut tidak terlak-
sana.

"Ya benar, kami mencoba 
menandatangani kontrak pada 
akhir pekan lalu namun karena 
situasi saat ini lebih jelas, saya 
akan balapan dengan Petronas 
tahun depan."

"Kami tidak terburu-buru 
dan kami masih punya sejum-
lah hal yang harus dibereskan, 
saya rasa kami akan melakukan 
segalanya di pekan ini," ucap 
Rossi dikutip dari GPOne.

Dengan kepastian Rossi 
bakal balapan di MotoGP 2021, 
hal itu membuat Rossi akan be-
radu kemampuan dengan pem-
balap lain saat usianya mengin-
jak 42 tahun di MotoGP 2021 
mendatang. (cnn) Valentino Rossi hampir pasti turun di MotoGP 2021. 

Mourinho Sempat Minta Gawang Diganti karena Terlalu Kecil

Skopje, SMN - Jose 
Mourinho mengungkap kejang-
galan sebelum laga Shkendija 
vs Tottenham Hotspur. Mourin-
ho meminta gawang diganti 
karena ukurannya lebih kecil 

dari standar.
Tottenham tandang ke 

Makedonia Utara untuk meng-
hadapi Shkendija di putaran 
ketiga kualifikasi Liga Eu-
ropa. Bertanding di Stadion 

Tose Proeski Arena, Jumat 
(25/9/2020) dini hari WIB, The 
Lilywhites menang 3-1.

Erik Lamela membawa Tot-
tenham unggul cepat lewat gol-
nya di menit kelima. Namun, 

Shkendija kemudian mencetak 
gol balasan lewat Valmir Nafiu 
di menit ke-55.

Tottenham akhirnya menang 
berkat tambahan gol dari Son 
Heung-min dan Harry Kane 
di 20 menit terakhir laga. Ke-
menangan ini mengantar Tot-
tenham lolos ke babak play-off 
dan akan menghadapi Macabi 
Haifa.

Jose Mourinho mengung-
kap satu kejadian lucu sebelum 
pertandingan. Manajer asal 
Portugal itu menyadari gawang 
yang ada di lapangan terlalu 
kecil setelah mendapat laporan 
dari kiper-kiper Tottenham.

Mourinho mengunggah foto 
di akun media sosialnya. Dia 
terlihat hampir menyentuh mis-
tar gawang dengan tangannya, 
sementara Hugo Lloris dengan 
mudah memegang bagian atas 
gawang.

Mourinho lantas melapor ke-
pada ofisial UEFA dan mereka 
mengonfirmasi kalau gawangn-
ya 5 cm lebih rendah. Mourin-
ho pun meminta gawang untuk 

diganti.
"Sebelum pertandingan ada 

situasi yang lucu karena kiper 
saya bilang kalau gawangnya 
kecil," ujar Mourinho seperti 
dilansir Sky Sports.

"Saya mengeceknya sendi-
ri dan tentu gawangnya kecil. 
Para kiper, mereka mengha-
biskan berjam-jam di gawang 
jadi mereka tahu kalau ukuran 
gawangnya tidak tepat."6

 "Saya bukan kiper, tapi saya 
tahu sepakbola sejak kecil dan 
saya tahu ketika saya berdiri di 
sana dan membentangkan len-
gan dan saya tahu jaraknya, jadi 
saya langsung merasa kalau se-
suatu tidak beres."

"Kami meminta delegasi 
UEFA untuk mengonfirmasi 
dan ya, itu lebih kecil 5 cm, 
yang tentu saja lalu kami minta 
agar gawangnya diganti dengan 
ukuran yang benar," katanya.

Tak ada dugaan kecurangan 
dari Shkendija. Sebab, stadion 
yang digunakan dalam pertand-
ingan tersebut bukan merupa-
kan kandang Shkendija. (dtk)

Jose Mourinho sempat mengeluhkan ukuran gawang sebelum laga Shkendija vs Tottenham 
Hotspur di Liga Europa. 

Jakarta, SMN - Repsol 
Honda kesulitan menembus 
podium tanpa Marc Marquez. 
Usai tujuh seri digelar, hanya 
Taakaki Nakagami yang ber-
hasil masuk 10 besar. Si rookie 
Alex Marquez, bertengger di 
posisi 17 pada klasemen se-
mentara MotoGP 2020.

Dominasi Marquez di Mo-
toGP memunculkan rumor 
Honda hanya membangun 
motor untuknya. Ada angga-
pan RC213V diciptakan hanya 
untuk The Baby Alien. Hal itu 
dibantah Marquez sendiri. Ia 
menilai, Honda RC213V me-
mang mudah dikendarai seh-
ingga siapa pun bisa menang.

"Setiap motor MotoGP pun-
ya karakter yang berbeda, dan 
riders harus adaptasi dengan 
motornya. Honda punya filo-
sofi ini bertahun-tahun dari 
ajang balap 500 cc dan Mo-
toGP," kata Marquez seperti 
dikutip dari situs resmi HRC, 
Kamis (24/9/2020).

"Misalnya, ketika aku 
berbincang dengan (Mick) 
Doohan, dengan Alex Criville, 
filosifinya tidak berubah. Hon-
da punya motor yang bagus, 
tapi kamu harus fit 100 persen, 
memang perlu sangat memak-
sa motornya tapi ketika kamu 
udah nyetel dengan motornya, 
kamu bisa sangat kencang. 
Kemudian ketika aku memba-
ca (komentar) 'motornya cuma 
dibuat untuk gaya Marquez 
dan bla bla', nggak seperti itu 
kok."

"Maksudku kami punya 
tiga motor resmi di lintasan. 
Tahun lalu itu aku, Lorenzo, 
dan Crutchlow dan seluruh 
pebalap punya komentar yang 
sama. Hal lain kalau satu pe-
balap lebih kencang atau lebih 

lama. Tapi aku lah yang perta-
ma yang menginginkan sebuah 
motor yang kencang sekaligus 
yang lebih mudah untukku," 
tutur Marquez.

Belum lagi sejarah men-
catat dalam 18 tahun terakhir 
ada 4 pebalap berbeda yang 
memenangkan gelar 10 kali 
bagi Honda, mulai dari Val-
entino Rossi, Nicky Hayden, 
Casey Stoner, dan Marc Mar-
quez.

Namun di era modern kabar 
miring di balik dominasi Mar-
quez dengan RC213V muncul 
seiring kegagalan pebalap-pe-
balap macam Dani Pedrosa 
dan Jorge Lorenzo. Asum-
si yang timbul bahwa motor 
Honda memang dibangun un-
tuk Marquez.

Anggapan tersebut bisa jadi 
benar adanya melihat fakta di 
MotoGP 2020, saat Marquez 
absen panjang akibat patah 
tulang lengan. Tidak ada satu-
pun rider Honda yang mampu 
berdiri di atas podium.

 Marquez juga menam-
bahkan RC213V saat ini juga 
sebenarnya kompetitif bagi 
pebalap rookie. Pada MotoGP 
Emilia Romagna kedua pebal-
ap Honda, Alex Marquez, dan 
Taakaki Nakagami tembus di 
10 besar.

"Namun, tidak seperti itu, 
ini adalah sebuah motor yang 
kompetitif dan di balapan ter-
akhir misalnya, mereka finis 
P6 dengan Nakagami dan P7 
dengan pebalap rookie, Alex. 
Jadi ini kan motor yang ba-
gus, punya potensi tapi kalau 
kamu memahami motornya, 
kamu memang mesti berka-
li-kali jatuh, tapi Anda akan 
memahaminya," jelas Marc 
Marquez.

Marquez Tanggapi Komentar Nyinyir 
Motor Honda Cuma Dibuat untuknya

Marc Marquez membantah RC213V adalah motor yang hanya 
dibangun sesuai gaya balapnya. 

Pembuktian Pemain Prawira Bandung Tak Kalah dengan Pebasket Muda
Jakarta, SMN - Pebasket 

Prawira Bandung, Diftha Prat-
ama, tak menyangka masuk da-
lam nominasi Most Improved 
Player Indonesia Basketball 
League (IBL) 2020. Dia tak 
kalah dengan pemain muda.

Padahal, Difta sempat mera-
sa stagnan saat memasuki usia 
kepala tiga. Tapi, hal itu terki-
kis saat IBL mengumumkan tu-
juh kategori IBL Award 2020.

 Salah satunya adalah kat-
egori pemain dengan progres 
tercepat. Diftha masuk dalam 
nominee Most Improved Play-
er IBL 2020 bersama pemain 
dari klub lainnya, Sandy Ibra-
him (Satria Muda Jakarta) dan 
Respati Ragil Pamungkas (Pel-
ita Jaya).

"Alhamdulillah tentunya 
nominasi itu sebuah apresiasi 
luar biasa," kata Diftha dalam 
laman resmi IBL. 

Prawira sendiri sejatinya 
punya dua nama pemain lokal 
dengan kontribusi besar. Selain 
Diftha, ada Arif Hidayat. Na-

mun kali ini, justru Diftha yang 
bisa masuk nominasi penghar-
gaan individu.

Kondisi fisik Diftha yang 
bagus membuatnya bisa turun 
di semua laga musim regular, 
sebelum akhirnya kompetisi 
disetop karena pandemi virus 
COVID-19.

Diftha tampil dalam 13 
pertandingan penuh di musim 
ini dengan rata-rata 23 menit 
per pertandingan. Ia juga mem-
bukukan rata-rata 8,0 PPG, 3,0 
RPG, dan 2,0 APG.

Dari catatan tersebut, per-
foma pemain kelahiran 6 No-
vember 1989 ini jelas mening-
kat. Dibandingkan musim lalu, 
kontribusi poin Diftha hanya 
5,9 PPG.

Akan tetapi, performa 
Diftha yang bagus musim ini 
juga tak lepas dari peran Gie-
drius Zibenas, pelatih asal 
Lithuania, yang menempat-
kan Diftha menjadi salah satu 
ujung tombak untuk penyele-
saian akhir.

"Saya juga bisa berkem-
bang seperti ini tak lepas dari 
peran coach Ghibbi (Giedrius 
Zibenas) dan coach Andre, ten-

tunya juga rekan setim yang 
percaya sama saya," ujarnya.

"Kalau menilai diri sendiri, 
merasa lebih dewasa saat ini. 

Bisa membimbing adik-adik 
di tim, menjadi lebih bertang-
gung jawab," kata dia lagi. 
(dtk)

Pemain Prawira Bandung, Diftha Pratama, tak menyangka bisa masuk nominasi MVP IBL 2020.
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mereka sulit memasarkan pro-
duknya, kini mulai dipermudah-
kan, waktu tempuh singkat dan 
faktor safety lebih terjamin.

Peningkatan infrastruktur 
ini, dilakukan untuk memper-
mudah akses warga setempat 
yang memiliki banyak aktivitas 
ke desa-desa tetangga dan ke-
camatan setempat. “Selain itu, 
kita ketahui bahwa daerah ini 
merupakan daerah agraris. Seh-
ingga, infrastruktur yang mema-
dai akan mempermudah mereka 
(warga,red) dalam menjual/me-

masarkan hasil pertanian mere-
ka ke luar daerah,” Ujar Bupati.

Perbaikan jalan cor beton di 
Desa Krosok, Kecamatan Sen-
dang ini diketahui menelan bi-
aya sebesar Rp 857 juta. Secara 
umum Maryoto melihat pemba-
ngunan jalan ini sudah cukup 
baik. Meski begitu, pihaknya 
akan memastikan kualitas jalan 
tersebut dengan mengambil 
sampel jalan untuk diuji di lab-
oratorium. “Kalau kami lihat 
cukup bagus. Namun nanti akan 
kami pastikan lagi, dengan di-

sonder untuk dimasukan labora-
torium,” paparnya.

Di kesempatan yang sama, 
Bupati Tulungagung juga 
meninjau pengerjaan rehab ru-
ang kelas dan toilet di SMPN 2 
Karangrejo. Rehab ini diharap-
kan dapat memfasilitasi siswa 
siswi SMP setempat agar dapat 
mengikuti proses belajar dengan 
nyaman usai mereka diperbole-
hkan kembali belajar tatap muka 
di kelas. (hms/adv/ed)

terlalu dalam, atau terlalu 
tinggi. Tapi kalau bisa kita 
flattening, kita flat-kan. Yang 
kira-kira puncaknya ini ma-
sih bisa di-cover oleh kapa-
sitas sistem kesehatan kita,” 
ujar dia.

Dengan ini juga, Nuh 
melanjutkan, pelayanan kes-
ehatan akan optimal merawat 
pasien Covid-19 karena ma-
sih dalam kontrol.

Lain halnya jika lonjak-
kan kasus itu bergerak cepat, 

maka akan banyak pasien 
yang tak bisa dilayani oleh 
fasilitas kesehatan.

“Akibatnya apa? Akibatn-
ya korban akan semakin ban-
yak,” jelas Nuh.(lp6)

tersangka berada di Jalan Ang-
gur, Kelurahan Bandar Senem-
bah Binjai Barat.

“Selanjutnya tersangka dia-
mankan dan dibawa ke loka-
si penemuan korban di Perk 
Dawit LNK Padang Brahrang. 
Sewaktu petugas mengumpul 
kan barang bukti, tersangka 
melakukan perlawanan terhadap 
petugas, sehingga oleh petugas 
melakukan tindakan tegas, keras 
dan terukur mengena pada kaki 
kiri dan kanan tersangka,” sebut 
Siswanto.

Tersangka kemudian dibawa 

ke RS Joelham Binjai. Setelah 
mendapat perawatan polisi 
membawa tersangka dan barang 
bukti ke Polres Binjai.

Siswanto menyebutkan awal-
nya penemuan mayat korban 
pada Kamis (24/9) pagi di areal 
Kebun PT. LNK Padang Brah-
rang, tepatnya di Afdeling II CR 
14 (tanaman 2008 B) Dusun VI 
Jenggi Kumawar B Tj. Belok 
Desa Tanjung Merehe Keca-
matan Selesai, Langkat.

Dedy, seorang yang hendak 
memanen sawit, tiba-tiba becak 
yang dikendarainnya mogok dan 

melihat ada ceceran darah, san-
dal, ponsel, masker di pinggir 
jalan perkebunan Sawit. Dedy 
merasa curiga, dia langsung 
turun dari becaknya.

“Pada waktu yang sama ber-
temu dengan saksi, Surya yang 
kebetulan melintas di lokasi juga 
melihat ada bekas seretan dan 
ada tumpukan di dekat bawah 
sawit. Kemudian saksi lainnya 
langsung mendatangi tumpukan 
daun sawit kering tersebut dan 
melihat sesosok mayat wanita 
yang ditimbun dengan pelepah 
sawit yang sudah layu, kemudi-

an saksi tersebut melaporkan ke-
jadian tersebut ke Polsek Selesai 
dan ke BKO Kebun Polres Bin-
jai,” sebut Siswanto.

Korban diduga kena begal 
karena ditemukan adanya bekas 
penganiayaan di bagian di tubuh 
korban, di mana sepeda motor 
yang dikendarai korban tidak 
ada di TKP telah di bawa kabur 
oleh pelaku. Setelah dapat infor-
masi tersebut, petugas langsung 
mengolah TKP hingga men-
gungkap kasus tersebut kurang 
dari enam jam.(detik)

Alex mengatakan, tersang-
ka ditangkap di Sumatera Utara 
pagi tadi. Saat ini tersangka akan 
diperiksa polisi terlebih dahulu.

EF telah ditetapkan sebagai 
tersangka dalam kasus pelecehan 
tersebut. Dia dijerat dengan pas-
al berlapis atas kasus pelecehan, 
pemerasan, dan penipuan.

“(Pasal yang dikenakan ke 

tersangka) pelecehan di (Pasal) 
289 dan/atau (Pasal) 294,” kata 
Kasat Reskrim Polres Bandara 
Soekarno-Hatta AKP Alexander 
Yurikho kepada detikcom, Ka-
mis (24/9).

Selain itu, EF dijerat dengan 
pasal pemerasan.

“Dan/atau pemerasan di (Pas-
al) 368 KUHP dan/atau (Pasal) 

378 KUHP di penipuan,” imbuh 
Yurikho.

Pasal 289 KUHP berbunyi:
“Barangsiapa dengan ke-

kerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang melakukan 
atau membiarkan dilakukannya 
perbuatan cabul, dihukum kare-
na melakukan perbuatan yang 
menyerang kehormatan kesusi-

laan dengan pidana selama-sela-
manya sembilan tahun.”

Pasal 294 mengatur mengenai 
perbuatan cabul. Pasal 294 ayat 
(1) mengatur perbuatan cabul 
terhadap anak, sedangkan pada 
Pasal 294 ayat (2) mengatur per-
buatan cabul di lingkungan kerja.
(detik)

lokasi kejadian.
“Keseretnya di Kampung Ci-

buntu, di pabrik roti rumahan, 
dan ditemukan tak bernyawa di 
daerah Tenjojaya, Kecamatan 
Cibadak. Terseret sekira 21 ki-
lometer. Saat banjir memang 
pabrik roti ini hancur terbawa 

arus, dan korbannya merupa-
kan bos dan karyawannya. 
Yang ditemukan ini bosnya dan 
karyawannya hingga kini belum 
ditemukan,” ujarnya saat di-
hubungi via telepon.

Sementara itu, Kepala Desa 
Pasawahan, Dahlan Sudarlan 

membenarkan kabar ditemukan-
nya warganya di daerah Keca-
matan Cibadak.

“Benar sudah ditemukan oleh 
Tim SAR di Tenjojaya, Cibadak. 
Ya kira-kira sejauh 21 kilometer 
lah dari Cibuntu,” singkatnya.

For your information, 

menurut data dari BPBD setem-
pat, korban terdampak banjir 
bandang Cicurug ada 299 KK, 
210 jiwa mengungsi dan 20 
orang luka-luka. Mereka yang 
mengalami luka-luka sudah di-
rujuk ke rumah sakit. (ROBY)

teman-teman satu sel tahanann-
ya juga ikut kabur. Hanya saja, 
Krisno tidak menjelaskan secara 
detail soal pelarian Cai itu.

“Dia bobol tembok, juga 
ikut kabur teman-temannya satu 
sel. Saya kurang tahu persisnya 
karena saat kejadian (kabur dari 
Rutan Cawang) itu saya masih 

tugas di Semarang,” ungkapnya.
Untuk diketahui, Cai kabur 

dari Lapas Kelas I Tangerang 
dengan menggali lubang di seln-
ya. Galiannya itu tembus hingga 
dinding samping Lapas.

Dari hasil penyelidikan, ada 
beberapa barang yang ditemu-
kan di dalam sel Cai. Barang 

tersebut di antaranya obeng dan 
besi.

Peristiwa kaburnya Cai ter-
jadi pada Senin (14/9) pagi. 
Kalapas Kelas I Tangerang, Ju-
madi memastikan ada lubang 
di dalam kamar sel Cai. Setelah 
ditelusuri, lubang itu terhubung 
ke bagian luar Lapas.(detik)

kan tindakan berlebih tersebut, 
saat ini sudah menjadi terperiksa 
oleh Propam,” kata Harry.

Sebelumnya, Komnas HAM 
mengungkapkan hasil penyeli-
dikan terkait tewasnya Hendri. 
Komnas HAM menyatakan ada 
indikasi kuat Hendri mengalami 
penyiksaan.

“Terdapat indikasi sangat kuat 
telah terjadi penyiksaan pada 
peristiwa penangkapan yang 
berujung pada kematian Henry 
Alfree Bakari,” kata komision-
er Komnas HAM, M Choirul 

Anam, dalam keterangannya, Ju-
mat (25/9).

Dia mengatakan Komnas 
HAM memperoleh keteran-
gan dari saksi, keluarga kor-
ban, kepolisian, tim medis, dan 
tim autopsi. Selain itu, tim juga 
melakukan olah tempat kejadi-
an perkara (TKP) penangkapan 
Henri di kelong (keramba) ikan 
miliknya.

Dia menambahkan, Komnas 
HAM juga mendapatkan fak-
ta-fakta lain dalam penyelidikan. 
Komnas HAM menyatakan 

penangkapan terhadap Hendri 
dilakukan di luar prosedur.

“Bahwa benar terjadi pen-
angkapan Henry secara se-
wenang-wenang pada 6 Agustus 
2020, karena surat perintah pen-
angkapan tidak segera diberi-
kan kepada pihak keluarga dan 
terjadi kekerasan dalam pros-
es penegakan hukum terhadap 
Henry, didukung dengan adanya 
keterangan medis adanya luka di 
beberapa bagian tubuh korban,” 
ungkapnya.(dtk)

gerti dan  difahami agar supaya 
dipatuhi,” Jelasnya.

H.Dwi Yuli Windyarto pemi-
lik rumah makan mengamini hal 

tersebut dan akan segera ditutup 
untuk sementara waktu dan akan  

dilakukan lockdown diwarung 
Teko tersebut. (Humas/Hdr)

sampaikan bahwa titik api berha-
sil dipadamkan pada pukul 04.30 
WIB. Penyebab dari timbulnya 
kejadian tersebut sedang ditelu-
suri,” kata Assistant Marcomm 

& Relations GM, Silvitanti Dwi 
Aryati, dalam keterangannya se-
cara terpisah.

“Kondisi gedung aman terken-
dali sehingga tidak berdampak 

pada operasional Central Park 
Mall,” katanya.

Pengelola pun menyebut unit 
damkar yang turun ke lokasi ti-
dak sampai 16 unit. Unit yang di-

turunkan sekitar 5 unit.
“Karena dari tim management 

mal mengkonfirmasi hanya 3-5 
damkar,” ujarnya.(dtk)

Mereka yang terkonfirma-
si ini, dibawa ke Rumah Sakit 
rujukan yang sudah ditunjuk 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur. Tim Hunter ini dipimpin 
langsung oleh Kompol Yusuf.

Perjalanan Tim Hunter perta-
ma kali menyasar di Jalan Rung-
kut Tengah IV Surabaya, berlan-
jut ke Jalan Rungkut Menanggal 
Harapan, Jalan Kutisari Indah 
Barat, Jalan Perum Puri Mas 
Indah, Jalan Pandugo hingga ke 
Jalan Tengulunan, Kecamatan 
Candi, Sidoarjo.

Tim Hunter mendatangi ru-
mah orang orang yang didu-
ga terconfirm covid-19, serta 
melakukan pengecekan tentang 
kebenaran informasi dan mem-

bawa terduga atau terpapar 
covid-19 ke Rumah Sakit Lapan-
gan yang berada Jalan Indrapura, 
Surabaya.

Dari hasil ini, beberapa orang 
yang terkonformasi positif 
covid-19 dibawa ke Rumah Sakit 
Rujukan, ada dua orang yang 
dibawa ke Rumah Sakit Ruju-
kan, saat Tim Hunter mendatangi 
Rumah di Jalan Rungkut ada dua 
orang yang akhirnya dirujuk ke 
Rumah Sakit.

Tim Hunter pun akhirnya 
melanjutkan perjalanannya ke 
Kabupaten Sidoarjo, tepatn-
ya di Jalan Tengulunan, Keca-
matan Candi. Disini, Tim Hunt-
er mendapati satu orang warga 
yang diduga terpapar covid-19, 

sehingga harus dirujuk di Rumah 
Sakit Lapangan, Jalan Indrapura, 
Surabaya, hingga hasil Swab test 
keluar.

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko menyebutkan, bahwa 
Polda Jawa Timur bekerjasama 
dengan Pemerintah provinsi dan 
Kodam V Brawijaya, 

melakukan efektifitas penin-
dakan hukum Inpres Nomor 6 
Tahun 2020, dalam hal ini ada 5 
(lima) sasaran tim covid hunter 
terhadap orang orang yang ter-
duga suspect sesuai hasil swab 
dan data. Dan melakukan pen-
gamanan, serta mempercepat 
treadment, karena dilakukan iso-
lasi mandiri dapat memunculkan 

klaster baru pihak keluarga.
“Operasi ini sebagai upaya 

melakukan efektifitas penin-
dakan hukum Inpres Nomor 6 
Tahun 2020,” kata Kombes Tru-
noyudo.

Dari beberapa orang yang 
diamankan, ada beberapa yang 
dirujuk di Rumah Sakit Premier 
Surabaya, karena pertama kali 
mereka dilakukan perawatan 
disana. Dan yang lain dirujuk ke 
Rumah Sakit Lapangan, Jalan In-
drapura, Surabaya.

“Harapannya, Tim Covid 
Hunter ini bisa memberikan per-
lindungan dan Preventif Justice 
dalam hal efektifitas penindakan 
atau penegakan hukum,” harap-
nya. (Bry)

Satgas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Pasuruan Gelar 

Apel Operasi Yustisi

Pasuruan, SMN - Guna me-
nekan penyebaran Covid-19 di 
wilayah Kabupaten Pasuruan, 
Satgas gabungan percepatan 
penanganan Covid-19 Kabupat-
en Pasuruan, Menggelar apel 
pasukan operasi yustisi penggu-
naan masker. Kegiatan apel ini 
juga merupakan bentuk kesiapan 
Satgas gabungan percepatan pen-
anganan Covid-19 Kabupaten 
Pasuruan, Dalam menjalankan 
Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 
6 Tahun 2020, Tentang pening-
katan disiplin dan penegakan 
hukum protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian 
Covid-19, Serta Intruksi Mend-
agri Nomor 4 Tahun 2020, Ten-
tang pedoman teknis penyusunan 
peraturan kepala daerah dalam 
penerapan disiplin dan penega-
kan hukum protokol kesehatan.

Hal itu, Diungkapkan  Bu-
pati Pasuruan H.M. Irsyad Yu-
suf, S.E, MMA, Saat menyam-
paikan amanat pada apel gelar 
pasukan operasi yustisi, Rabu 
(23/9/2020).

“Ditengah penyebaran virus 
Covid-19, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur mengeluarkan pera-
turan Gubernur Nomor 9 Tahun 
2020, tanggal 1 september 2020, 
Tentang pedoman penerapan di-
siplin dan penegakan hukum pro-
tokol kesehatan pencegahan dan 
pengendalian Covid-19, Serta 
pemerintah Kabupaten Pasuruan 

berinisiatif membuat peraturan 
Bupati Pasuruan nomor 36 tahun 
2020, Tentang percepatan pen-
anggulangan Covid-19 di Ka-
bupaten Pasuruan,” Kata Bupati 
Pasuruan.

“Dikatakan, Perkembangan 
Covid-19 diwilayah Kabupaten 
Pasuruan masih cukup tinggi, 
Sehingga diperlukan perhatian 
bersama melalui pendisiplinan, 
Penertiban agar masyarakat me-
matuhi protokol kesehatan. Ber-
dasarkan update data gugus tugas 
Covid-19 Provinsi Jawa Timur, 
Data penyebaran kasus Covid 
masih tinggi, Pemerintah masih 
memperkirakan kasus penyeba-
ran Covid-19 diwilayah Provinsi 
Jatim, Khususnya diwilayah  Ka-
bupaten Pasuruan diperkirakan 
akan terus bertambah.  Intruksi 
Presiden kepada setiap pimpinan 
daerah termasuk TNI Polri, Un-
tuk melaksanakan operasi yusti-
si. Operasi ini merupakan bagian 
dari program indonesia sehat, 
Yang diluncurkan oleh komite 
penanganan Covid-19 dan pemu-
lihan ekonomi nasional,” Lanjut 
Bupati Pasuruan,

Kapolres Pasuruan AKBP 
Rofiq Ripto Himawan, S.I.K, 
S.H, M.H. “Menambahkan, 
Bahwa dijalankannya operasi 
yustisi ini, Masyarakat akan leb-
ih disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan dimasa pan-
demik. Operasi ini dilaksanakan 

Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf saat memberikan sambutan

mulai tanggal 14 september 
hingga oktober 2020 dan dilaku-
kan secara mobile ditempat-tem-
pat keramaian, Seperti Pasar, 
Tempat hiburan malam (THM), 
Perkantoran hingga pemukiman 
warga.

“Pelaksanaan operasi tersebut 
memang tidak akan mudah, Tapi 
pemerintah berharap masyarakat 
akan ikut membantu dengan me-
nerapkan protokol kesehatan se-
cara ketat, Antara lain menggu-
nakan alat pelindung diri berupa 
masker yang menutupi hidung 
dan mulut hingga dagu, Mencu-
ci tangan secara teratur meng-
gunakan sabun dengan air yang 
mengalir, Pembatasan aktivitas 
fisik atau Physical Distancing 
dan meningkatkan daya tahan tu-
buh dengan menerapkan perilaku 
hidup bersih dan sehat,” Jelas 
Kapolres Pasuruan.

“Pemerintah, Tim Covid-19, 
Forkopimda sudah sedemikian 
rupa  berupaya melakukan so-
sialisasi, Namun ujungnya kes-
uksesan memotong rantai penye-
baran Covid ini adalah kesadaran 
masyarakat,” Kata Kapolres Pa-
suruan.

Orang nomor satu di Polres 
Pasuruan itu juga mengatakan, 
Jika beberapa waktu lalu pihak-
nya Bersama-sama Forkopimda 
Pasuruan, Melaunching pem-
bentukan tim Covid Hunter yang 
juga ikut mensosialisasikan dan 
mengawasi masyarakat agar sa-
dar dalam menerapkan protokol 
kesehatan. Kali ini melalui oper-
asi yustisi, Bagi masyarakat yang 
tidak menerapkan protokol kese-
hatan akan ditindak lebih tegas, 
Melalui sanksi sosial.

“Jadi kita harapkan pada 
masyarakat, Marilah kita Bersa-
ma-sama Bahu membahu semua 
pihak untuk menimbulkan kes-
adaran dalam menerapkan pro-
tokol kesehatan dengan baik,” 
Tutup Kapolres Pasuruan. (Hu-
mas/Hdr)

Satgas Covid-19 Mengurangi Akses 
Masuk ke Pasar Bangil

Bangil, SMN - Terkait 
dengan masih tingginya 
penularan Covid-19- di 
wilayah Kabupaten Pa-
suruan, khususnya di 
Kecamatan Bangil, Se-
hingga satgas Covid-19 
mengurangi pintu masuk 
yang ada di Pasar Ban-
gil. 

“Tujuanya untuk 
menangkal penularan 
Virus Covid-19-,” Ung-
kap Budi selaku kepala 
pasar Bangil. 

“Ia menambahkan, 
mengurangi pintu masuk 

ada baiknya,  karena pin-
tu di Pasar Bangil terlalu 
banyak, ada 11 pintu dan 
dari petugas pasar tena-
ganya terbatas,” Urainya 

Pasar tidak ditutup 
tetap masih aktivitas 
seperti biasa, “Kami se-
laku Kepala pasar sudah 
door to door ke peda-
gang memberi arahan  
dan masukan, terkait 
penutupan pintu depan, 
hasilnya positif peda-
gang menyadari akan hal 
ini,” Tutupnya.(Haidir)Satgas Covid-19 mengurangi pintu masuk yang ada di Pasar 

Bangil
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Gubernur Jawa Timur Bersama Menteri 
Agraria dan Tata Ruang RI Melaunching 

Program Trijuang Reforma Agraria

Surabaya, SMN - Provinsi 
Jawa Timur dipilih sebagai provin-
si pertama yang melaksanan pro-
gram Reforma Agraria, Trijuang 
Pemetaan Bidang Tanah dari Jatim 
untuk Indonesia.

Hari ini, Jumat (25/9), program 
tersebut dilaunching langsung se-
cara virtual oleh Menteri ATR/Ka 
BPN RI Sofyan A Djalil bersama 
Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa dan Kakanwil BPN 
Jatim Jonahar di Gedung Negara 
Grahadi. 

Gubernur Khofifah menga-
takan bahwa program Trijuang 
dalam rangka pemetaan bidang 
tanah ini sangat penting dalam 
mendukung segala program pe-
merintah khususnya Jawa Timur 
melalui nawa bhakti satya. 

“Pola Trijuang merupakan sin-
ergitas bidang pertanahan yang 
melibatkan Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Desa dan Kantor Per-
tanahan yang dilakukan di  seluruh 
Indonesia dimulai dari Jawa 
Timur,” tegas Khofifah. 

“Ketiga unsur tersebut harus 
bekerjasama demi terwujudn-
ya pemetaan bidang tanah yang 
nantinya akan berkorelasi den-
gan percepatan pelayanan, dalam 
menunjang kemudahan berusaha/
Ease Of Doing Business (EODB) 
dan mewujudkan percepatan inte-
grasi data dan pelayanan bidang 
pertanahan untuk kesejahteraan 
rakyat di Jawa Timur,” lanjutnya. 

Bahkan World Bank menyebut-
kan bahwa salah satu indikator 
kemudahan berusaha adalah ter-

kait soal kepastian hukum yaitu 
kemudahan pengurusan aset. 

Dengan adanya sinergitas an-
tara 3 (tiga) elemen ini, maka di-
harapkan akan terjadi integrasi data 
Pertanahan yang memudahkan 
pengurusan aset sehingga tercipta 
kepastian hukum kepemilikan aset 
dan kemudahan pelayanan pengu-
rusan aset di Jawa Timur.

Pemetaan tanah, pengurusan 
aset dan segala hal urusan per-
tanahan tidak bisa disepelekan. Ia 
mencontohkan,  sengketa tanah 
yang sering muncul baik antar 
perseorangan, dengan negara, pen-
gusaha , sertifikat lebih dari satu 
dan sebagainya.

“Maka betapa pentingnya 
pemetaan tanah berbasis desa. 
Kalau pakai sistem Trijuang ini, 
maka koordinasi desa dengan RT 
maupun RW akan jalan, dan akan 
menghasilkan tertib administrasi 
yang baik serta berkepastian hu-
kum,” tegas gubernur yang juga 
mantan Mensos RI ini.

Di Jatim sendiri ada sebanyak 
8.501 desa dan kelurahan.  Jika 
seluruh elemen berkoordinasi 
lengkap bersama pemda dan BPN, 
Khofifah yakin bahwa tahun 2025 
mendatang, pemetaan bidang 
tanah di Jatim akan rampung.  

Guna menyokong program ini, 
pihaknya juga akan memberikan 
alokasi dalam penyusunan ang-
garan RAPBD Jatim tahun 2021 
untuk pemetaan bidang tanah ini 
karena mengingat urgensinya 
yang cukup besar. Sebab urusan 
pertanahan juga menyangkut kes-
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penetapan. Sehingga hal ini juga 
akan memberikan jaminan bahwa 
tidak ada yang bisa mengubah atau 
mengutak-atik data yang tak sesuai 
dengan lapangan. 

“Lewat progran Trijuang ini, 
setiap persil tanah kita akan pe-
takan. Nanti manfaatnya banyak. 
Termasuk kaitannya dengan NIK 
Kelompok Tani, kaitannya dengan 
subsidi pupuk dan sektor pertanian 
lain. Selain itu dalam hal tata ru-
ang juga akan sangat bermanfaat. 
Investor yang akan berinvestasi 
cukup melihat peta wilayahnya 
apakah zona pemukiman, zona 
industri atau zona pertanian,” te-
gasnya. 

Ke depan sistem pemetaan 
bidang tanah juga akan ditambah-
kan fitur topografi, kemiringan 
tanah dan beberapa fitur lain ter-
gantung kebutuhan yang nantin-
ya akan memberikan kenudahan 
layanan. 

“Kita canangkan tahun 2025 
seluruh persil tanah di Indonesia 
telah terpetakan. Jatim menarget 
akan bisa melakukan pemetaan 
bidang tanah antara 1,5 juta hingga 
2 juta bidang tanah setahun. Kalau 
misal APBD yang dialokasikan ti-
dak cukup membiayai maka kom-
ponen dana desa bisa digunakan 
sehingga program ini akan berha-
sil,” tegasnya. 

Sementara itu, Kakanwil BPN 
Jatim Jonahar menyampaikan 
bahwa persil demi persil di Jatim 
akan dipetakan secara detail yang 
kenudian akan dikomputerisasi 
lengkap dengan citra satelit resolu-
si tinggi. 

“Tiga pilar dalam program 
ini kita libatkan karena lalau kita 
sendiri itu berat. Seperti yang kita 
tunggu, jika pemetaan ini selesai, 
maka penyelesaian pertanahan 
akan cepat selesai karena semua 
bidang tanah telah terpetakan,” 
kata Jonahar. 

Melalui program ini akan ada 
orang yang ditunjuk, baik dari 
desa, pemda maupun dari BPN. 
Targetnya selurih bidang tanah 
di Jatim alan terpetakan di tahun 
2025. Mulanya targetnya adalah 
tahun 2024, namun karena pan-
demi maka diundur targetnya ram-
pung di tahun 2025.(*)

ejahteraan masyarakat. 
“Kami yakin bahwa ini bisa 

turun dibahas dan masuk dalam 
anggaran APBD tahun 2021 baik 
di provinsi maupun di kabupaten 
kota. Jika mengandalkan APBN 
saya hawatir 2025 belum tuntas. 
Maka kami berterima kasih pada 
Pak Menteri, atas Jatim yang dip-
ilih untuk melaksanakan pemetaan 
bidang tanah dalam program  Tri-
juang,  dari Jatim untuk Indonesia. 
Kami yakin ini akan menjadi pen-
guat status hukum atas penguasaan 
tanah dan bisa menjadi harapan 
baru di tengah pandemi,” kata 
Khofifah. 

Selain itu itu Khofifah juga 
memberi arahan pada seluruh ele-
men baik Pemerintah Daerah, Pe-
merintah Desa serta Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang/Badan 
Pertanahan Nasional di seluruh 
Provinsi Jawa Timur untuk mem-
bentuk Tim Gugus Tugas Reforma 
Agraria di daerah. 

Hal ini sebagai upaya untuk 
mendapatkan tanah yang berpo-
tensi menjadi tanah objek reforma 
agraria (tora) dan menyelesaikan 
permasalahan terkait Penguasaan, 
Pemilikan, Penggunaan serta Pe-
manfaatan Tanah (P4T). Sebab 
saat ini di Jawa Timur baru terben-
tuk 20 Tim Gugus Tugas Reforma 
Agraria. 

Di sisi lain, Menteri Menteri 
ATR/Ka BPN RI Sofyan A Djalil 
mengatakan bahwa dengan pe-
metaan bidang tanah yang detail 
dan berbasis desa, maka berb-
agai masalah akan bisa teratasi 
langsung maupun tidak langsung. 
Bahkan target dari program ini, 
selain seluruh bidang tanah terpe-
takan, jalan hingha parit juga akan 
terpetakan karena pemetaan ber-
dasarkan citra satelit ini memiliki 
skala yang cukup besar. 

“Setelah pemetaan tanah sele-
sai per bidang, maka akan ketemu 
tanah di sana sini, dan ini akan 
detail karena berbasis desa dan 
masyarakat desa tentu tau dimana 
batas-batas wilayah di sekitarnya,” 
tegas Menteri Sofyan. 

Setelah pemetaan selesai 
dilakukan maka akan dilakukan 
penetapan bidang tanah dan data 
yang ada akan dikunci oleh sistem 
berdasarkan kesepakatan saat 

Williyam Hutabarat, Dua Orang 
Positif Covid-19 di Pasaman

Pasaman, SMN – Gugus 
Tugas Percepatan Penangangan 
Penyebaran Covid-19 Kabu-
paten Pasaman, menyebutkan 
bahwa hari ini terjadi penamba-
han dua orang lagi terkonfirmasi 
positif corona atau disebut den-
gan covid 19.

Bupati Pasaman H. Yusuf 
Lubis melalui juru bicaranya, 
Williyam Hutabarat menga-
takan, pasien positif tersebut 
diketahui setelah menerima ha-
sil tes Swab dari Laboratorium 
FK. Unand Padang hari ini.

“Hasil dua orang yang ter-
konfirmasi positif covid 19 ini 
didapat Berdasarkan informasi 
dari Laboratorium FK. Unand 
Padang terhadap pelaksanaan 
test Swab yang dilakukan oleh 
Dinkes Pasaman kepada para 
Guru SD pada tanggal 22 Sep-
tember 2020 kemarin,” terang 
Williyam Hutabarat di Lubuk 
Sikaping, Rabu (23/9/2020) ke-
marin.

Williyam Hutabarat men-
gatakan kedua pasien positif 
covid-19 tersebut masing-mas-
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ing berinisial MN (35) warga 
Tanjung Beringin, Kecamatan 
Lubuk Sikaping dan AAB (53) 
warga Jorong Murni Panti, Ke-
camatan Panti.

“Dan kedua pasien terkon-
firmasi positif covid-19, saat ini 
sedang menjalani isolasi mandi-
ri di rumahnya masing-masing. 
Karena memang kondisi kes-
ehatannya baik (OTG),” kata 
Williyam.

Williyam juga mengatakan 
pihaknya akan melanjutkan 
proses tracking dan testing un-
tuk memutus mata rantai penye-
baran Covid-19 di Kabupaten 
Pasaman ini.

“Mari Kita bersama-sama 
untuk mematuhi protokol kes-
ehatan Covid-19 dan selalu 
waspada terhadap wabah ini 
seperti rajin mencuci tangan 
dengan air mengalir, Selalu me-
makai Masker, menjaga jarak 
dan menghindari keramaian.”

“Semoga daerah Pasaman 
yang kita cintai ini, kedepann-
ya tidak akan ada penambahan 
kasus serta bagi seluruh pasien 
Positif kita tersebut cepat pulih 
seperti sedia kala,” ujar Willi-
yam mengakhiri. (Mad)

Diduga Korsleting Listrik, Sebuah 
Perahu Dompeng di Kaltim Terbakar

Kutai Kertanegara, SMN 
- Sebuah perahu dompeng di 
Kutai Kertanegara, Kalimantan 
Timur terbakar. Perahu itu ter-

bakar diduga korsleting listrik 
di bagian aki (Accu).

Peristiwa itu terjadi pada 
Jumat (25/9) sore. Kapolres 

Sebuah perahu dompeng di Kaltim terbakar

Kukar AKBP Irwan Masulin 
Ginting mengatakan korsleting 
listrik itu terjadi usai perahu 
diisi BBM jenis premium di 
APMS di Desa Sungai Meri-
am Kecamatan Anggana, Kutai 
Kartanegara.

Saat menyalakan mesin, per-
ahu kemudian seketika mele-
dak di bagian belakang kapal 
dompeng tersebut.

“Dugaan sementara bah-
wa terjadinya kebakaran kapal 
dompeng diakibatkan oleh 
percikan api dari aki ( Accu ) 
pada saat akan menyalakan me-
sin dan menyambar BBM jenis 
premium yang dimuat dalam 
kapal dompeng tersebut,” kata 
Irwan Masulin kepada detik-
com, Sabtu (26/9/2020). Akibat 

kejadian ini, Sudirman yang 
kemudikan perahu dompeng 
terkena luka bakar. Kini di-
larikan ke rumah sakit untuk 
mendapat perawatan intensif di 
RS Dirgahayu Samarinda.

“Saat meledak Korban ter-
lempar ke sungai dan kemudi-
an ditolong oleh warga sekitar 
untuk mendapat pertolongan ke 
rumah sakit Dirgahayu di Sa-
marinda,” ujar Irwan.

Korban mengalami luka 
robek di bagian leher akibat ter-
tusuk kayu pada saat terlempar 
dari kapal yang dikemudikan-
ya.”Saat itu korban sendiri usai 
mengirimkan hasil tangkapann-
ya ke Pasar di Samarinda,” tut-
up Irwan.(dtk)

Dinas Pertanian Bantu Petani 
Tambakromo Sarana untuk 

Gropyokan Tikus 

Ngawi, SMN - Bahaya mema-
sang jebakan tikus beraliran listrik 
di persawahan, membuat warga 
Dusun/Desa Tambakromo Keca-
matan Geneng, memilih melaku-
kan gropyokan.

Sebagian sarana untuk meng-
gropyok tikus, juga dibantu Di-
nas Pertanian setempat Selasa 
(22/09/2020).

Bantuan tersebut diantaranya,  
berupa belerang, pestisida dan gas 
untuk pengasapan liang binatang 

pengerat tersebut.
“Kami sudah tidak memasang 

jebakan listrik, sebagai gantinya 
ya melakukan gropyokan seperti 
sekarang ini,” ujar Sugiharto, dari 
Gabungan Kelompok Tani Sedyo 
Mulyo, Desa Tambakromo.

Selama ini, adanya hama ti-
kus berpotensi menurunkan hasil 
panen sampai 30 persen. Hal itulah 
yang membuat para petani menjadi 
geram. 

“Bila optimal, tak banyak hama, 

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi, menyerahkan 
bantuan sarana untuk gropyokan tikus pada perwakilan perani 

Tambakromo

sawah di sini bisa menghasil-
kann7-8 ton per hektar, saat ini yang 
diserang hama tikus sudah sekitar 
5-10 persen dari keseluruhan ham-
paran. Namun intensitas serangan 
variatif,” terang Sugiharto.

Kepala Desa Tambakromo, 
M. Suhadi, memaparkan, desanya 
sudah ada perdes yang melarang 
jebakan tikus beraliran listrik dan 
larangan memburu predator alami 
hama.

“Jadi warga kami pasti men-
gerti bahwa tak boleh memasang 
jebakan listrik. Fakta bahwa per-
nah ada yang meninggal tersetrum 
jebakan tikus, itu yang memasang 
bukan warga kami. Kebetulan saja 
sawahnya di Tambakromo,” jelas-
nya.

Sedangkan Kepala Dinas Perta-
nian Ngawi, Marsudi, menyatakan, 
pihaknya akan siap membantu 
petani yang menginginkan bantuan 
pra sarana dalam gropyokan tikus.

“Gerakan pengendalian hama 
tikus memang masih terus ada, 
sehingga kita sarankan agar petani 
juga tidak membunuh predator ala-
mi tikus. Bila ada yang melakukan 
gropyokan tikus kami akan bantu,” 
ungkap Marsudi. (ari)

Polisi Ungkap Motif Tersangka 
Pelecehan-Pemerasan saat Rapid Test di Soetta

Jakarta, SMN - Polisi menang-
kap EF, tersangka pemerasan dan 
pelecehan seksual saat rapid test di 
Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). 
Motif pelaku melakukan tindakan 
tersebut pun akhirnya terkuak.

“(Motif) penipuan karena meng-
inginkan uang lebih. Pelecehan kare-

na nafsu sesaat,” kata Kasat Reskrim 
Polres Bandara Soekarno-Hatta AKP 
Alexander Yurikho ketika dihubungi 
detikcom, Sabtu (26/9/2020).

Alexander mengatakan dari pe-
meriksaan maraton, EF mengaku baru 
melakukan tindakan tersebut satu kali. 
Polisi masih terus mendalami keteran-

gan tersebut. Selain itu, Alexander 
mengatakan pihaknya juga masih 
menunggu keterangan resmi dari Ika-
tan Dokter Indonesia (IDI) terkait sta-
tus pekerjaan tersangka EF ini.

“(Pemeriksaan) pihak IDI masih 
terkendala sistem Kerja WFH. Akan 
tetapi akan segera dikirimkan surat 

Tersangka pelecehan seksual di Bandara Soekarno-Hatta ditangkap di Sumut

keterangan resmi (status pekerjaan 
EF),” jelas Alexander.

Untuk diketahui, kasus ini bermu-
la dari cuitan korban berinisial LHI 
yang mengaku telah menjadi korbab 
pelecehan dan penipuan oleh EF. Kor-
ban saat itu mengaku hendak melaku-
kan perjalanan ke Nias pada Minggu 
(13/9).

Korban diminta menjalani rapid 
test. Hasil rapid test korban dinya-
takan reaktif Corona oleh tersangka 
EF.

Singkat cerita, korban LHI dipak-
sa menjalani rapid test ulang dengan 
membayar Rp 150 ribu. Dia pun 
akhirnya dibawa ke tempat sepi dan 
diminta memberikan uang tambahan 
senilai Rp 1,4 juta.

Polisi kemudian bergerak cepat 
dan menangkap tersangka di Keca-
matan Balige, Kabupaten Toba Samo-
sir, Sumatera Utara. Tersangka EF di-
jerat dengan pasal berlapis atas kasus 
pelecehan, pemerasan, dan penipuan.
(dtk)

9,6 Juta Orang Dapat Kuota Belajar, 
Sisanya Dikirim Tahap Dua

Jakarta, SMN - Kementeri-
an Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) menyatakan 
telah menyalurkan subsidi 
kuota internet kepada 9,6 juta 
orang yang terdiri dari siswa, 
guru, mahasiswa dan dosen. 
Kuota diterima pada penyalu-
ran tahap pertama pada 22-24 
September 2020.

“Yang di-deliver di tahap 
pertama ini 9,6 juta penerima. 
Itu akumulasi semua,” kata 
Kepala Pusat Data dan Infor-
masi Hasan Chabibie kepada 
CNNIndonesia.com melalui 
pesan singkat, Jumat (25/9).

Untuk bulan ini, katanya, 
Kemendikbud akan kemba-
li menyalurkan subsidi kuota 
tahap kedua yang jatuh 28-
30 September. Ia menjelas-
kan masih banyak data siswa, 
guru, mahasiswa dan dosen 
yang diproses untuk menerima 
kuota. Jumlah penerima yang 
mendapat kuota di tahap dua 
kemungkinan lebih besar.

“Batch kedua untuk yang 
belum terima. Karena pros-
esnya masih berjalan. Kami 

belum pastikan [jumlahnya]. 
Tapi yang jelas lebih besar dari 
tahap pertama,” tambahnya.

Mengutip situs vervalpon-
sel.data.kemdikbud.go.id, di 
jenjang pendidikan dasar dan 
menengah ada 31.082.709 no-
mor HP aktif milik peserta di-
dik yang tercatat di Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik). Sebesar 
78,02 persen diantaranya sudah 
mengunduh Surat Pernyataan 
Tanggung Jawab Mutlak (SPT-
JM) dan sisanya belum.

Sekolah perlu menyertakan 
SPTJM untuk mendapatkan 
subsidi kuota. Sedangkan un-
tuk pendidik jumlah nomor HP 
yang aktif mencapai 1.918.515, 
dimana 73,61 persennya sudah 
mengunduh SPTJM.

Mendikbud Nadiem Ma-
karim telah mengarahkan pe-
serta subsidi yang belum me-
nerima bantuan kuota agar 
melaporkan diri ke kepala se-
kolah atau pimpinan perguruan 
tinggi.

Dia bertutur mayoritas kasus 
peserta yang belum mendapat 
kuota disebabkan oleh kend-

Ilustrasi

ala teknis, antara lain nomor 
HP tidak aktif atau salah input 
nomor HP. Untuk itu peserta di-
minta memastikan data mereka 
kepada pimpinan sekolah atau 
kampus.

“Jadi yang belum menerima 
jangan khawatir. Penyaluran 
ini dilakukan bertahap, bahkan 
tiap bulan ada dua tahap. Dan 
saat diberikan berlaku terhitung 
sejak kuota belajar diterima,” 
ujarnya melalui siaran langsung 
di akun Youtube Kemendikbud 
RI, Jumat (25/9).

Peserta juga bisa menanya-
kan perkara teknis kepada Unit 
Layanan Terpadu Kemendik-
bud melalui kontak yang tertera 
pada https://ult.kemdikbud.
go.id, maupun melaporkan ind-
ikasi penyimpangan penyaluran 
kuota.

Bantuan kuota disalurkan 
selama September-Desember 
dengan besaran bervariasi ter-
gantung status dan jenjang pen-
didikan. Siswa PAUD mendapat 
20 gigabyte, siswa pendidikan 
dasar dan menengah mendapat 
35 gigabyte, guru mendapat 42 
gigabyte, serta mahasiswa dan 
dosen mendapat 50 gigabyte.

Kuota ini disalurkan 
langsung oleh masing-masing 
operator kepada peserta. Kuo-
ta bulan pertama dan kedua 
berlaku selama 30 hari sejak 
diterima. Sedangkan kuota bu-
lan ketiga dan keempat dikirim 
bersamaan, dan berlaku 75 hari 
sejak diterima.(cnn)


