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Perubahan di Masyarakat

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

“Affirmative Policies 
menjadi keniscayaan den-
gan kelompok bawah atau 
miskin menjadi prioritas 
utama, sebagaimana filoso-
fi rantai dan mata rantai,” 
kata Mohammad dalam 
sebuah sebuah webinar, 
Jumat, 11 September 2020.

Mohammad menga-
takan pers harus menjadi 
penyubur tumbuhnya tiga 

modalitas utama untuk ke-
jayaan Indonesia 2045. Ke-
tiga modal tersebut, yaitu 
demographic divident, dig-
ital divident, dan nilai-nilai 
Keindonesiaan.

Populasi usia produktif 
akan menjadi bonus de-
mografi yang ditentukan 
oleh kualitas pendidikan, 
kesehatan dan pendapa-
tan perkapita. Anak muda 
yang berkualitas, jelas Mo-
hammad, menjadi penentu 
masa depan dan pendidikan 
sebagai kata kunci. “Kalau 
tidak berkualitas justeru 
menjadi bencana demogra-
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Bupati Tulungagung Buka 
Pameran Promosi Pariwisata 
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Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat berikan sambutan

Tulungagung, SMN - Bupati 
Tulungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo, MM, Sabtu, 03/10/2020, 
sekitar pukul 09.00 wib mem-
buka acara Pameran Promosi 
Pariwisata dan Pemberdayaan 
Pelaku Pariwisata Dalam Rang-
ka Menghadapi Tatanan Ke-
biasaam Baru di Gedung Olah 
Raga Lembu Peteng Tulunga-
gung.

 Dalam acara yang gelar oleh 
Dinas Kebudayaan dan Pari-
wisata Kabupaten Tulungagung 
ini diikuti oleh sekitar 13 stand 

“Atas nama pe-
merintah daerah 

mengucapkan ter-
imakasih kepada 

semua pihak yang 
telah mendukung 
terselenggaranya 
kegiatan ini, Ucap 

Bupati”

Plt. Bupati Ponorogo Soedjarno saat memberikan arahan kepada peserta kegiatan Penguatan 
Gugus Tugas KLA Dalam Upaya Percepatan Pengembangan Kabupaten Layak Anak di 

Kabupaten Ponorogo

Plt. Bupati Soedjarno Bersama Segenap Perangkat Daerah Realisasikan KLA
Ponorogo, SMN - Plt bupati 

Soedjarno bersinergi bersama 
segenap perangkat daerah guna 
bekerja sama dengan seman-
gat tinggi untuk mewujudkan 
Kabupaten Ponorogo sebagai 
kabupaten layak anak (KLA). 
Dengan begitu, persyaratan  
lengkap yang dibutuhkan un-
tuk menjadi KLA bisa segera 
dipenuhi. Hal ini disampaikan 
pelaksana tugas (Plt) bupati 
Ponorogo Soedjarno di depan 
khalayak pihak terkat yang  
berkompetensi dalam menan-
gani urusan anak serta  pen-
guatan gugus tugas KLA dalam 
upaya percepatan pengemban-
gannya , Rabu (7/10/2020)di 
gedung Sasana Praja.,

Dalam sambutannya Plt bu-
pati Ponorogo Soedjarno men-
gatakan dalam pembentukan 
kabupaten layak anak (KLA) 

harus benar-benar ditangani 
dengan serius dan saling 
bekerjasama dengan koordina-
si yang matang,sehingga sece-
patnya terealisasi .ujarnya.

Sementara itu dirinya juga  
berharap, apa yang menjadi 
persyaratan untuk sebuah Ka-
bupaten Layak Anak ini segera  
dicukupi Pemkab dan setiap in-
stansi yang berhubungan den-
gan anak harus segera berkoor-
dinasi, imbuhnya..

Menurutnya, apabila Po-
norogo mampu mencapai 
KLA, ia ingin hal tersebut be-
nar-benar bisa dirasakan oleh 
masyarakat. Sehingga, anak-
anak di Ponorogo akan meng-
etahui perbedaan kondisi saat 
belum KLA dan sesudah ber-
predikat KLA..”Harapan saya 
warga kita bisa merasakan 
ada bedanya saat belum KLA 

dan sesudah jadi KLA,” tegas 
Soedjarno.

Kabupaten atau Kota Lay-
ak Anak (KLA) adalah suatu 
kondisi di mana pembangunan 
kabupaten/kota yang mengin-
tegrasikan komitmen dan 
sumber daya pemerintah, mas-
yarakat dan dunia usaha yang 
terencana secara menyeluruh 
dan berkelanjutan dalam ke-
bijakan, program dan kegia-
tan untuk pemenuhan hak-hak 
anak.

Sementara itu kepala dinas 
pemberdayaan perempuan, 
perlindungan anak, dan kepen-
dudukan (DP3AK) Provinsi 
Jawa Timur, Andriyanto men-
gatakan, upaya mendorong ka-
bupaten atau kota untu menjadi 
KLA adalah bagian dari upaya 
untuk mewujudkan provinsi 
layak anak. Hal ini akan beru-

jung pada negara layak anak 
yang ditargetkan akan tercapai 
pada 2030 nanti.

Menurutnya  KLA bukan 
sekadar predikat, status atau 
penghargaan semata. Lebih 
dari itu, KLA adalah mani-
festasi dari kemampuan dari 
daerah dan pemerintah daerah 
untuk melindungi anak dan 
memenuhi hak-hak anak dalam 
berbagai segi kehidupannya, 
mulai dari saat dalam rahim 
hingga berusia 18 tahun.

“Dengan memberikan per-
lindungan terhadap dan mem-
berikan hak anak, berarti kita 
menjamin masa depan bangsa 
ini akan baik. Sebab, kebu-
tuhan pendidikan, jauh dari 
ancaman kekerasan, kebutu-
han gizi dan sebagainya ter-
penuhi,” pungkas Andriyanto. 
(kominfo/adv/sy)

Tolak Omnibus Law, Ratusan 
Mahasiswa di Ngawi Demo

Ngawi, SMN -  Ratusan ma-
hasiswa, gabungan dari PMII, 

IMM dan Badan Eksekutif Ma-
hasiswa se-Kabupaten Ngawi, 

Aksi protes atas pengesahan UU Cipta Kerja

turun ke jalan melancarkan aksi 
protes atas pengesahan UU Cip-
ta Kerja. 

Mereka berdemo dengan da-
mai, membawa poster, spanduk 
dan bahkan keranda sebagai 
simbol matinya hati nurani 
wakil rakyat di DPR RI yang 
telah mengesahkan UU Omni-
bus Law. 

“Kami menilai omnibus law 
tersebut tidak mendapatkan 
legitimasi rakyat dan pada un-
dang-undang Cipta Kerja, dapat 
merugikan buruh dan pekerja,” 
ungkap Rokhim Wartoto, Ketua 
PC-PMII Ngawi.

Setelah berkumpul di perem-
patan Kartonyono, mahasiswa 
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Peredaran Sabu di Kalangan 
Penambang Batubara di 

Kukar Kaltim Terungkap

Kutai Kertanegara, SMN 
- Polisi menggerebek rumah 
bandar sabu yang terletak di tepi 
Sungai Mahakam, Kutai Kar-
tanegara (Kukar), Kalimantan 
Timur (Kaltim). Di lokasi, polisi 
menangkap bandar, Rudiansyah 
(31) dan menyita narkoba jenis 
sabu yang siap edar.

“Target pemasaran mereka 
adalah pekerja tambang batuba-
ra,” kata Kapolsek Loa Janan, 
AKP Yasir kepada detikcom, 
Sabtu (10/10/2020).

Pengungkapan kasus ini 

Polisi menggerebek rumah bandar sabu, Rudiansyah di tepi 
Sungai Mahakam, Kukar, Kaltim

Bersambung di Hal. 11

terjadi pada Jumat (9/10) sore. 
Polisi mengatakan sabu tersebut 
dijual Rudiansyah seharga Rp 
1,5 hingga 5 juta.

“Sabu yang mereka jual cuk-
up mahal, dengan harga Rp 1,5 
sampai 5 juta,” ujar Yasir.

Yasir menyebut nilai sabu 
yang disita jika dirupiahkan 
mencapai Rp 50 juta. Penam-
bang batubara langganan 
Rudiansyah adalah yang tinggal 
di wilayah Loa Duri, Bakungan 

46 Halte TransJ Rusak 
Pascademo Ricuh, Anies 

Taksir Biaya Perbaikan Rp 65 M

Jakarta, SMN - Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
mengungkapkan ada puluhan 
halte TransJakarta yang rusak 
akibat demo omnibus law Cipta 
Kerja yang berujung ricuh. Tiga 
halte di antaranya rusak berat 
dan harus dirombak total.

“Jadi ada 46 halte yang men-
galami kerusakan kemudian ada 
3 halte yang rusak berat. Ini sep-
erti halte di Bundaran HI, Tosari 
sama Sawah Besar. Itu rusak be-

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau halte 
TransJakarta Bundaran HI yang dirusak massa

rat yang harus dirombak total,” 
kata Anies seusai meninjau halte 
TransJakarta Bundaran HI, Ja-
karta Pusat, Sabtu (10/10/2020).

Anies mengatakan, halte 
TransJakarta yang rusak sudah 
bisa digunakan secara temporer 
hari Senin (12/10). Ditargetkan, 
halte TransJakarta beroperasi 
secara normal dalam 5 minggu.

“Nah kita ingin hari Senin ini 
sudah bisa digunakan lagi tem-
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Jum’at Barokah, Kapolres Pasuruan 
Santuni Puluhan Anak Yatim Disekitar Mako

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan dengan anak 
yatim di dalam Masjid  Al Mukmin

Pasuruan, SMN - Ju’mat 
barokah, Polres Pasuruan meng-
gelar bakti sosial dengan men-
yantuni anak yatim di Masjid 

Al Mukmin Polres Pasuruan, 
Jumat, (9/10/2020).

Dalam kegiatan bakti sosial 
ini, Dipimpin langsung oleh 

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq 
Ripto Himawan, S.I.K, S.H, 
M.H., Di dampingi Wakapolres 
Pasuruan Kompol Muhammad 
Harris, S.H, S.I.K, M.I.K, Ka-
bag Sumda, Kabag Ren, Kasat 
Reskrim, dan Kasat Lantas. Ka-
polres Pasuruan juga melakukan 
sosialisasi dalam rangka adapta-
si kebiasaan baru (AKB) Dalam 
Pencegahan Covid-19.

Kapolres Pasuruan “Men-
yampaikan bahwa, kegiatan 
baksos dimulai dari masyarakat 
disekitar Polres Pasuruan. Den-
gan memberikan santunan ke-
pada warga. Dasar dari kegiatan 
itu, STR Kapolri tentang lang-

Bersambung di Hal. 11
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Bupati Tulungagung Lepas Ekspor Produk UKM Natural Riverstones ke Jerman
Tulungagung, SMN 

- Bertempat di Pendopo 
Kongas Arum Kusuman-
ing Bongso Tulungagung, 
Rabu, 7 Oktober 2020 
Bupati  Tulungagung 
Drs. Maryoto Birowo 
MM. Lakukan pelepas-
an Ekspor Produk UKM 
Natural Riverstones ke 
Jerman dan di saksikan 
oleh Kepala OPD terkait, 
Kepala Kantor Bea dan 
Cukai blitar, Kepala Kan-
tor Bea dan Cukai Kedi-
ri, Nanang setiawan se-
laku Owner UD Petrified 
Wood Art Craft dan Mitra 
Usaha/Buyer Mr. Klaus 
Heselschwerdt, dan Pen-
gurus Asosiasi/Forum/ 
Komunitas UMKM.

Bupati Tulungagung 
Drs. Maryoto Birowo 
MM., Mengatakan atas 
nama Pribadi dan Pemer-
intah Kabupaten Tulunga-
gung Merasa Bangga dan 

tersanjung karena bisa 
menyaksikan dan melepas 
Ekspor Produk UMKM 
Naturan Riverstones ke 
Jerman, saya mengucap-
kan selamat untuk Bapak 
Nanang Setiawan Owner 
UD Petrified Wood Art 
Craft dan Mitra kerjan-
ya. Pelepasan Produk Ek-
sport ini merupakan salah 
satu bentuk kepedulian 
dan sinergitas antara Pe-
merintah daerah, Pelaku 
UMKM yang siap ekspor 
serta Stakeholder. Oleh 
Karena itu marilah kita 
rawat  kita jaga dan opti-
malkan sinergitas ini agar 
kedepan lebih banyak 
dan lebih sering UMKM 
melakukan Ekspor.

Menurut Indri Lestari 
Heselschwerdt Operation 
Manager UD Petrified 
Wood Art Craft tujuan 
utama melepas Ekspor 
Produk UMKM Natur-

an Riverstones ini ada-
lah untuk mamajukan 
produk lokal, dari dulu 
Tulungagung itu terma-
suk Daerah Penghasil 
Batu Natural yang cukup 
signifikan. Dan kenapa 
saya menjatuhkan  pili-
han kepada Reverstones 
bukanya Marmer, karena 
permintaan pasar banyak 
memilih Reverstones dari 
pada Marmer. Dengan ke-
sempatan yang di berikan 
oleh Bupati Tulungagung 
dan Jajaranya, akan ter-
buka bagi perusahaan 
kita untuk merangkul 
UMKM lainnya den-
gan Produk lainnya.  In-
dri menegaskan Bahwa 
Bisnis Riverstones Was-
tafel dari Tulungagung 
sudah di jalani sejak ta-
hun 2014. Jadi Bisnis 
ini Bukan yang Pertama.                                                                                                      
(hms/adv/ed)

Bupati  Tulungagung Drs. Maryoto Birowo MM. Lakukan pelepasan Ekspor Produk UKM Natural Riverstones ke Jerman

Bupati Tulungagung Tabur Bunga Di TMP Rejoagung
Tulungagung, SMN - Bu-

pati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM,  Jum’at, 02 
Oktober 2020 mengikuti up-
acara dan tabur bunga di Ta-
man Makam Pahlawan (TMP) 
Rejoagung Kecamatan Ke-
dungwaru.

Acara Ziarah Nasional 
Tabur Bunga ini dilaksanakan 
dalam rangka HUT TNI ke 
75 tahun 2020 dan sekaligus 
mengenang jasa pahlawan 
yang telah berjuang dan rela 
berkorban Demi mempertah-
ankan negeri ini.

 Kegiatan tersebut dihadiri 
juga anggota Forkopimda Ka-
bupaten Tulungagung,    An-
ggota TNI, anggota Kepoli-
sian, Anggota Persid Kartika 
Candra Kirana, Korpri serta 
Pejuang Veteran dan yang 
lainnya.

Bertindak sebagai Inspek-
tur Upacara yaitu Komandan 
Kodim 0807 Tulungagung 

Letkol Inf.  Mulyo Junaidi
Usai upacara para peser-

ta langsung menuju makam 
para pahlawan guna, menga-
dakan tabur bunga seraya me-
manjatkan Do’a untuk arwah 
pahlawan yang telah gugur 
mendahului kita dan di akhiri 
dengan pengisian buku tamu 
Oleh Komandan Kodim 0807 
Tulungagung.

Kepada genersi muda 
Penerus bangsa Letkol Inf 
Mulyo Junaidi berpesan, 
sebagai genersi nuda kita 
berkewajiban untuk me-
neruskan cita-cita pahlawan 
yang telah gugur mendahului 
kita melalui tugas kita se-
hari-hari yaitu dengan mengi-
si karya-karya anak bangsa 
terutama generasi muda ini, 
membangun negeri ini ada-
lah penetrasi wujud peduli 
kepada Bangsa dan Negara.                                                                                  
(hms/adv/ed)

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM, saat Tabur Bunga di TMP Rejoagung

Hadiri Pengukuhan Pengurus DMI, Pj.Bupati Trenggalek Berharap 
Sinergi DMI dengan Pemerintah Terus Ditingkatkan

Trenggalek, SMN - Penja-
bat Sementara Bupati Treng-
galek, Drs. Benny Sampirwanto, 
M.Si. menghadiri pengukuhan 
pengurus Dewan Masjid Indo-
nesia (DMI) Kabupaten Treng-
galek masa bhakti 2019-2024 
di Gedung Bhawarasa, Rabu 
(30/9/2020).

Dalam sambutannya, Pj. Bu-
pati Benny menyampaikan berb-
agai upaya demi kemaslahatan 
umat yang dilakukan oleh DMI 
di Kabupaten Trenggalek patut 
diapresiasi.

Menurutnya, keberadaan or-
ganisasi yang terbentuk sejak 

1972 tidak sekedar mendorong 
masjid hanya sebagai sarana 
tempat peribadahan saja. Na-
mun melalui DMI, masjid juga 
didorong menjadi pusat sosial 
keagamaan yang membantu 
menciptakan persatuan kesatuan 
bangsa guna mendukung situasi 
kondusif di tengah masyarakat.

Kolaborasi dan sinergi yang 
telah terbangun dengan baik an-
tara DMI dengan Pemerintah Ka-
bupaten Trenggalek juga diharap-
kan oleh Pj.Bupati agar bisa terus 
semakin ditingkatkan.

“Saya berharap DMI terus 
bersinergi dengan Pemkab, seh-

ingga organisasi ini akan menjadi 
eksis dan semakin eksis,” tutur 
pria yang juga menjabat sebagai 
Kepala Diskominfo Provinsi 
Jawa Timur.

Dalam kesempatan yang 
sama, Penjabat Bupati Drs.
Benny juga menyerahkan po-
hon produktif kepada pengurus 
DMI Trenggalek sebagai bentuk 
dukungan Pemkab Trenggalek 
atas sinergi yang telah terbangun 
dengan baik.

Senada dengan Pj. Bupati 
Trenggalek, Ketua DMI Provin-
si Jawa Timur, M. Roziqi yang 
juga hadir pada kesempatan ini 

menaruh harapan besar agar 
masjid menjadi pusat dari semua 
kegiatan yang bersifat sosial 
keagamaan, termasuk penguatan 
pendidikan umat.

“Jadi kita kembalikan fungsi 
masjid seperti di zaman Rasu-
lullah SAW,” ucap Ketua DMI 
Jatim kepada seluruh pengurus 
yang baru saja dikukuhkan.

M. Roziqi juga menegaskan 
beberapa program strategis dan 
prioritas DMI kepada para pen-
gurus baru. Dijelaskan olehnya, 
para pengurus DMI Kabupaten 
Trenggalek harus bisa memprior-
itaskan bagaimana memakmur-

kan masjid, dan dimakmurkan 
masjid.

Maknanya, selain memak-
murkan masjid dengan berbagai 
aktifitas ibadah, umat Islam juga 
harus merevitalisasi masjid agar 
mampu memakmurkan jamaahn-
ya. Di luar ibadah ritual, masjid 
juga hendaknya memiliki pro-
gram pendidikan, pengembangan 
ekonomi umat, dan kesehatan.

Hal ini juga selaras dengan 
tema pengukuhan kali ini yang 
memposisikan masjid sebagai 
sentral kesolehan ritual, pengem-
bangan ekonomi, dan persatuan 
umat. (kominfo/adv/ed)

Penjabat Sementara Bupati Trenggalek, Drs. Benny Sampir-
wanto, M.Si. menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Masjid 

Indonesia (DMI) Kabupaten Trenggalek
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24 UMKM Kabupaten Kediri Terima CSR dari PDAM
Kediri, SMN - 24 

UMKM mendapat bantuan 
Corporate Sosial Responsi-
bility (CSR) dari Perusahaan 
Daerah Air Minum (PDAM) 
Kabupaten Kediri. Penyer-
ahan bantuan peralatan us-
aha ini dihadiri langsung 
oleh Bupati Kediri, dr. Hj. 
Haryanti Sutrisno di Pendo-
po Kabupaten Kediri, Jumat 
(9/10).

Ketua Pengawas PDAM 
Kabupaten Kediri, Anik 
Wuryani, mengatakan, ban-
tuan ini sebagai bentuk 
dorongan agar UMKM Ka-
bupaten Kediri terus berger-
ak maju kendati dalam 
kondisi pandemi. Harapann-
ya bisa menambah kapasitas 
produksi, juga mengatasi 
kendala peralatan yang di-
alami pelaku UMKM.

“Bantuan ini semoga 
dapat digunakan sebaik-bai-

knya agar dapat berman-
faat bagi peningkatan kese-
jahteraan,” jelas Anik.

Bupati Kediri, dr. Hj. 
Haryanti Sutrisno, men-
gatakan selain pemberian 
bantuan peralatan ini, juga 
diberikan pelatihan pemasa-
ran produk melalui media 
sosial. Dijelaskan pula bah-
wa bantuan peralatan usaha 
yang diberikan hari ini mer-
upakan produk asli UMKM 
Kabupaten Kediri.

“Keberadaan pelaku 
UMKM di masa pandemi 
ini begitu vital. Karena saat 
ini perusahaan besar terpak-
sa melakukan pengurangan 
pegawai, pelaku UMKM ini 
hadir menjadi solusi untuk 
membuka lapangan kerja 
bagi yang lain. Oleh karena 
itu kami mendukung usaha 
dan produksi UMKM Kabu-
paten Kediri melalui kemu-

dahan pelatihan, izin usaha, 
bantuan peralatan, serta pe-
masaran di media digital,” 
terang Bupati Haryanti.

“Penjualan melalui me-
dia sosial ini menjadi pent-
ing karena interaksi fisik 
dibatasi di kondisi pandemi 
saat ini. Melalui strategi 
pemasaran media sosial di-
harapkan mampu menjang-
kau pasar lebih luas, den-
gan biaya promosi murah 
melalui gawai (handphone) 
yang kita miliki,” terang 
Bupati Haryanti.

Sebagai informasi, bantu-
an peralatan yang diberikan 
adalah mesin freezer berdi-
ri, oven elpiji, mixer tabung, 
mesin spinner, selep sam-
bel, kompor seribu api dan 
alat penggorengan lengkap, 
loyang beserta dandang. 
(Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno saat berikan sambutan

Dinsos Serahkan Bantuan Permakanan 
Kepada 102 Disabilitas ODKB dan ODGJ

Kediri, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Kedi-
ri melalui Dinas Sosial 
menyerahkan bantuan sosial 
(bansos) permakanan kepa-
da disabilitas ODGJ (Orang 
Dengan Gangguan Jiwa) dan 
ODKB (Orang Dengan Ke-
cacatan Berat) Tahun 2020. 
Proses penyerahan bansos 
yang berlangsung di Gedung 
Aula Dinsos di Jalan Mayor 
Bismo, Kota Kediri tersebut 
menerapkan protokol kese-

hatan yang ketat.
“Jumlah penerima seban-

yak 102 orang DDKB dan 
ODGJ. Tetapi, dalam pros-
es penyaluran kami bagi 
menjadi tiga tahap untuk 
menjaga protokol kesehatan 
Covid-19,” ujar Pelaksana 
Tugas Kepala Dinsos Kabu-
paten Kediri, Drs. Suharso-
no, Jumat (9/10).

Gedung Aula Dinsos Ka-
bupaten Kediri berkapasitas 
70 orang. Dinsos mengam-

bil inisiatif untuk membagi 
penerima menjadi tiga tahap 
untuk menciptakan physical 
distancing. Selain itu, baik 
petugas dan penerima diwa-
jibkan untuk memakai mask-
er guna mencegah penyeba-
ran Covid-19.

Setelah dilakukan pen-
dataan, kemudian petugas 
menyerahkan bantuan per-
makanan kepada penerima. 
Setiap satu orang menerima 
tiga paket sembako beru-

pa beras 30 kilogram (Kg), 
minyak goreng 12 liter, gula 
pasir 6 Kg, abon lele 4,5 ons 
dan kecap 3 botol.

“Mudah-mudahan ban-
tuan ini bermanfaat untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
mereka. Bisa membantu ke-
hidupan mereka sehari-hari. 
Dan saya berpesan agar di-
manfaatkan sebaik-baiknya,” 
pesan Suharsono. (Kominfo/
kan)

Dinsos Serahkan Bantuan Permakanan Kepada 102 Disabilitas ODKB dan ODGJ

Kecamatan Plosoklaten dan Mojo 
Menjadi Penutup Penyaluran 
Bantuan Beras Tahap Empat

Bantuan beras tahap empat

Kediri, SMN - Kecamatan 
Plosoklaten dan Kecamatan 
Mojo menjadi penutup penyal-
uran bantuan beras tahap em-
pat dari Pemerintah Kabupaten 
Kediri melalui BPBD, (8/10). 
Kecamatan Plosoklaten pada 
penyaluran tahap ini mendapa-
tkan jumlah yang sama dengan 
tahap sebelumnya, yakni 29 ton 
390 kilogram.

Agar bantuan tersebut dapat 
segera diterima oleh warga, usai 
keseluruhan beras tiba di kan-
tor kecamatan, segera didistri-
busikan ke 15 desa di wilayah 
Kecamatan Plosoklaten. Di-
harapkan bantuan dari Pemer-
intah Kabupaten Kediri tersebut 
bermanfaat bagi masyarakat, 
mengingat  wabah Covid-19 
yang berkepanjangan, tentu ber-
dampak pada sisi perekonomian 
masyarakat.

Bantuan beras ini diharap-
kan dapat meringankan beban 
masyarakat yang terdampak 
Covid-19 dan masyarakat tidak 
panik dalam menghadapi pan-
demi ini. Mereka pun diimbau 
untuk terus mengikuti anjuran 
dari pemerintah, serta tetap me-
nerapkan protokol kesehatan 
Covid-19, sehingga dapat segera 
memutus mata rantai penyeba-
ran Covid-19.

Kasi Kesejahteraan Sosial 
Kecamatan Plosoklaten, Sub-
ari, mengatakan, bantuan beras 
dari Pemkab Kediri tersebut 
sangat dinantikan oleh mas-
yarakat Kecamatan Plosoklaten. 
Untuk jumlah beras yang diter-
ima masih sama dengan kloter 
sebelumnya. Sementara untuk 
penerima bantuan beras tersebut 
adalah warga diluar penerima 
PKH, BST, maupun bantuan 

dari Provinsi.
”Jumlahnya 29 ton 390 ki-

logram, nantinya langsung 
disalurkan ke desa, sehingga 
dapat segera diterima oleh mas-
yarakat,” ucapnya.

Subari juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemkab 
Kediri yang sudah membantu 
beras untuk warga yang mem-
butuhkan. Pihaknya juga meng-
himbau kepada masyarakat  agar 
tetap tenang dan waspada serta 
terus menjalankan protokol kes-
ehatan dengan memakai masker, 
sering mencuci tangan dan jaga 
jarak.

“Yang terpenting harus tetap 
disiplin menerapkan protokol 
kesehatan kapanpun dan di-
manapun, sehingga dapat segera 
memutus mata rantai penyeb-
aran Covid-19,” pungkasnya. 
(Kominfo/kan)

Proyek P3-TGAI Desa Kesambi 
Menguntungkan Bagi Petani 

Sidoarjo, SMN - Pemerintah 
Desa Kesambi Kecamatan Po-
rong Kabupaten Sidoarjo terus 
mengenjot pembangunan infra-
struktur dengan memanfaatkan 
bantuan dari Kementrian PUPR.

Program pengembangan per-
desaan yang dilakukan Kemen-
terian PUPR melalui Program 
P3-TGAI (Percepatan Pening-
katan Tata Guna Air Irigasi).

Program P3-TGAI ini ber-
tujuan menyediakan air bagi 

kawasan pertanian melalui 
pembangunan, pemeliharaan, 
rehabilitasi dan peningkatan 
jaringan irigasi kecil (luas ku-
rang dari 15 HA), irigasi tersier 
dan irigasi Desa yang dilaku-
kan dengan cara Pemberdayaan 
Petani Pemakai Air (P3A) atau 
gabungan Perkumpulan Petani 
Pemakai Air (GP3A) atau Induk 
Perkumpulan Petani Pemakai 
Air (P3A).

Program P3-TGAI ini bertu-

saluran irigasi Desa

juan agar air di sawah bisa men-
galir dengan baik sehingga bisa 
menghasilkan penen yang max-
simal bagi para petani.

Pelaksanaan proyek P3-
TGAI di Desa Kesambi ini 
dikerjakan oleh warga Desa atau 
secara PKT (Padat Karya Tunai) 
dengan Diketuai oleh Aliy Se-
laku ketua HIPPA yang berloka-
si di sawah petani blok Tengah 
Dusun Kesambi dengan Dusun 
Simorejo juga Blok tengah.

Bangunan saluran irigasi 
tersebut memiliki volume lebar 
bangunan atas 50 centimeter, 
lebar bawah 70 centimeter dan 
panjang bangunan 472 meter 
dengan bahan Material batu be-
lah, semen, pasir dan lain lain 
dan di kerjakan sesuai dengan 
perencanaan.

Ketua HIPPA Desa Kesambi 
Aliy saat memberikan keteran-
gan kepada Suara MN selasa 
(6/10) mengatakan,” Program 
P3-TGAI yang di berikan oleh 
kementrian PUPR ini bertujuan 

untuk membangun dan mem-
perbaiki saluran irigasi Desa, 
karena pengairan sawah di desa 
kami khususnya di Dusun Kesa-
mbi dan Dusun Simorejo kalau 
musim kemarau kesulitan air 
dan kalau musim hujan airnya 
sulit menyusut,” ucapnya.

Aliy juga menambahkan,” 
pengerjaan bangunan P3-TGAI 
murni dilakukan oleh penduduk 
setempat yang jumlah keseluru-
han tenaga kerjanya berjumlah 
20 orang sehingga menambah 
penghasilan bagi mereka, dan 
dengan kondisi saluran irigasi 
yang baik dan benar akan men-
jadikan tanaman padi tidak sam-
pai kekurangan air, dan saya 
selaku ketua HIPPA Desa Kes-
ambi berharap dengan adanya 
pembangunan saluran irigasi 
melalui program P3-TGAI ini 
dapat memperlancar pengairan 
warga dan selanjutnya bisa 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat.(anang)

KPU Pastikan 3 Paslon 
Turut Kontestasi Pilkada Sidoarjo

Sidoarjo, SMN - Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Sido-
arjo memastikan bakal ada 3 
pasangan calon (Paslon) yang 
siap bertarung dalam Pemili-
han Kepala Daerah (Pilkada) 
Sidoarjo, 9 Desember 2020 
mendatang. KPU menetapkan 
Paslon nomor urut 3, Kelana 
Aprilianto dan Dwi Astutik 
(Berkelas) di Fave Hotel Sidoar-

jo, Senin (28/09/).
Sebelumnya, dua Paslon 

lainnya sudah mendapatkan 
nomor urut pada 24 Septem-
ber 2020 lalu, yaitu Paslon no-
mor urut 1 Bambang Haryo 
Soekartono dan M Taufiqulbar 
(BHS-Taufiq) dan Paslon nomor 
urut 2 Ahmad Muhdlor Ali (Gus 
Muhdlor) dan Subandi.

Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak 

Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak menyerahkan nomor urut kepada Paslon 
nomor urut 3, Kelana Aprilianto - Dwi Astutik (Berkelas) yang baru 

ditetapkan dan mendapatkan nomor urut di Fave Hotel Sidoarjo

saat memberikan keterangan ke 
media SN mengatakan,” pen-
gundian nomor urut tahap kedua 
dilakukan karena ada situasi 
yang berbeda di Pilkada Sidoar-
jo, Karena Covid-19, aturannya 
memang kami diperkenankan 
membuat tahapan sendiri, baik 
tahapan pemeriksaan kesehatan 
maupun penetapan dipastikan 
Pilkada Sidoarjo bakal diikuti 3 
Paslon. Dua paslon Nomor Urut 
1 dan 2 sudah diundi beberapa 

hari lalu, hari ini tidak ada pen-
gundian dan kami langsung me-
netapkan karena tinggal satu no-
mor Yakni nomor 3 Paslon PDIP 
dan PAN (Kelana Aprilianto dan 
Dwi Astutik),” ujarnya.

Sementara Cabup Kelana 
Aprilianto mengaku sangat ber-
syukur mendapatkan nomor urut 
3 karena angka 3 merupakan an-
gka keberuntungan Alasannya 
karena sesuai nomor urut PDI 
Perjuangan sebagai partai pen-

gusungnya.
“Saya bersukur ditetap-

kan sebagai Paslon Bupati dan 
Wakil Bupati setelah ini, kami 
akan mengikuti tahapan dalam 
kontentasi Pilkada Sidoarjo, 
kami tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan dan semua yang 
ditetapkan KPU dan Bawaslu, 
Kami mengutamakan kesehatan 
bagi seluruh masyarakat Sidoar-
jo,” tuturnya.(anang)
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Kunjungan Kerja Gubernur Jawa Timur 

Blitar, SMN -  Guber-
nur Jawa Timur, Dra. Hj. 
Khofifah Indar Parawansa, 
M.Si. melakukan kunjun-
gan kerja sekaligus gowes 
pemulihan ekonomi Kota 
Blitar,minggu (04/10). Da-
lam kegiatan tersebut juga 
di hadiri oleh Pjs Waliko-
ta Blitar, Sekda Kota Bli-
tar, sejumlah kepala OPD 
Pemkot Blitar dan jajaran 
Forkopimda Kota Blitar.

Dengan mengambil start 
Balai Kota Blitar dan finish 
di Agro Wisata Belimbing 
Karangsari Kota Blitar, 
Gubernur Khofifah gowes 
bersama sekaligus memberi 
edukasi kepada masyarakat 
agar disiplin menerapkan 
protokol kesehatan teruta-
ma memakai masker.

Usai gowes bersama, 
para rombongan kembali 

ke Balai Kota Blitar untuk 
mengikuti acara penyera-
han bantuan dari Pemprov 
Jatim oleh Gubernur Jawa 
Timur.

Berbagai bantuan dari 
Pemprov Jatim, diantara-
nya berupa penyerahan 
simbolis sertifikat Pro-
gram Strategis Nasional, 
bantuan kredit dagulir dan 
bantuan kredit PEN dari 
Bank Jatim, bantuan kred-
it PKPJ dari Bank UMKM 
Jatim, bantuan kredit usaha 
rakyat, bantuan kredit PEN 
dan kartu santri dari Bank 
BNI.

Selain itu, juga penyer-
ahan bantuan subsidi upah 
dan penerima manfaat pro-
gram BPJS Ketenagaker-
jaan dan bantuan sosial be-
ras kepada KPM PKH Kota 
Blitar.

Gubernur Khofifah men-
yampaikan keterlibatan in-
stansi vertikal dalam acara 
ini seperti pihak BI, OJK, 
BPN, BPJS Ketenagaker-
jaaan, Bulog, Bank BNI, 
Bank Jatim dan Bank 
UMKM artinya pihaknya 
ingin memberikan pergera-
kan ekonomi ditengah masa 
pandemi Covid-19.

“Kita pastikan ekonomi 
tetap jalan, tetapi protokol 
kesehatan tetap harus ketat. 
Jadi keberseiringan antara 
pelaksanaan dilapangan 
antara ultra mikro, mikro, 
kecil, menengah, tolong 
pergerakan ekonomi harus 
diikuti dengan pelaksanaan 
prokes dengan ketat supaya 
ekonomi sehat masyarakat-
nya juga sehat.” harapnya.
(mam/adv/hms)

di Kota Blitar

Gubrnur Jawa Timur memberikan bantuan

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar 
Hearing Bersama KBRS

Blitar, SMN - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar, Komisi III 
DPRD Kabupaten Blitar, kem-
bali melakukan audiensi den-
gan Kumpulan Rakyat Blitar 
Selatan (KRBS), Rabu (07/10). 
Audiensi ini juga menghadirkan 
pihak eksekutif yang dihadiri 
perwakilan dari Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Pemerintah Kabupat-
en (Pemkab) Blitar.

Sekretaris Komisi III DPRD 
Kabupaten Blitar, Panoto, yang 
juga memimpin audiensi kali ini 
mengatakan, materi yang diba-
wa KRBS kali ini, yakni terkait 
dengan kesenjangan pembangu-
nan fisik maupun non fisik yang 
ada di wilayah Blitar Selatan.

“Hari ini kita menerima audi-
ensi dari KRBS yang menyam-
paikan beberapa permasalahan, 
antara lain masalah pendidikan 
dan berharap didirikan lembaga 
pendidikan tingkat atas,” ujar 
Panoto.

Menurut Panoto terkait ma-
salah fasilitas kesehatan, pihak-
nya menyadari masih ada kend-

ala, apalagi saat ini puskesmas 
tidak diperkenankan memiliki 
fasilitas rawat inap.

“Hal ini bisa menjadi prob-
lem besar bagi masyarakat, 
yang mana aksesnya jauh dari 
layanan kesehatan, yaitu rumah 
sakit. Sehingga wajar saja kalau 
masyarakat Blitar selatan meng-
hendaki adanya fasilitas kese-
hatan yang memadahi. Selain 
itu permasalahan air bersih juga 
perlu diperhatikan,” ujarnya.

Panoto juga mengungkap-
kan, dalam audiensi tersebut 
muncul komitmen antara ek-
sekutif dan legislatif bersama 
masyarakat Blitar selatan, bah-
wa yang menjadi skala prioritas 
yakni penyelesaian persoalan 
terkait air bersih. Hal inilah 
yang menjadi titik temu pada 
audiensi kali ini.

“Harapannya dengan skala 
prioritas ini, maka akan mampu 
menyelesaikan banyak persoa-
lan yang lain, karena dengan air 
bersih maka fasilitas kesehatan, 
sektor pertanian, peternakan 
dan lain sebagainya akan men-
jadi modal awal untuk menyele-

Suasana hearing
saikan persoalan yang ada,” un-
gkapnya.

Di sisi lain, Koordinator 
KRBS, Muhamad Sutarto men-
gatakan, bahwa empat materi 
pokok yakni bidang pendi-
dikan, kesehatan, air bersih dan 
bidang pemberdayaan. Sebagai 
masyarakat, pihaknya meminta 
sebuah solusi bagaimana cara 
mengatasi sesuatu yang sangat 
dibutuhkan masyarakat, khusus-
nya Blitar selatan, bisa tercuku-
pi dan berkesinambungan yakni 

masalah air bersih, dan dalam 
audiensi ini ada sebuah komit-
men yang akan dilaksanakan 
pada tahun 2021.

“Tadi ada sebuah kesepa-
katan dan komitmen yang di-
prioritaskan untuk tahun 2021 
mendatang, yakni penanganan 
terkait air bersih, karena sampai 
detik ini sangat terasa kesenjan-
gan di Blitar selatan terutama 
kebutuhan air bersih dan infra-
struktur” jelasnya.(mam)

Seruan Aksi Tolak Omnibus 
law, Buruh Sukabumi Padati 

Bojongkokosan

Sukabumi, SMN - Museum 
Perjuangan Palagan Bojong-
kokosan, di Jalan Siliwangi, Bo-
jongkokosan, Parungkuda-Ka-
bupaten Sukabumi, menjadi 
pusat aksi ribuan buruh dari be-
berapa pabrik di Sukabumi un-
tuk menyampaikan aspirasi me-
nolak UU Cipta Kerja (Omnibus 

Law), Kamis (08/10/2020).
Terlihat ribuan buruh mem-

bawa berbagai atribut aksi, 
seperti poster, ikat kepala, kaos 
bahkan keranda mayat bertu-
liskan “Telah Berpulang Hati 
Nurani, dan Akal Sehat DPR 
RI”.Hal ini dilakukan sebagai 
ungkapan kekecewaan kepada 

aksi ribuan buruh dari beberapa pabrik di Sukabumi untuk men-
yampaikan aspirasi menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

DPR RI yang telah mensahkan 
RUU ini menjadi UU.

Salah satu anggota DPRD 
Kabupaten Sukabumi Muhamad 
Yusuf, yang hadir dalam aksi 
bersama ribuan buruh ini men-
gungkapkan apresiasi terhadap 
buruh Sukabumi yang sudah 
berjuang untuk menolak UU 
Omnibus Law Cipta kerja.

“Kami apresiasi kepada ser-
ikat pekerja yang sudah turun 
sejak tanggal (6/10) kemarin 
menyuarakan telah matinya 
demokrasi,” ucapnya saat dilo-
kasi

Sementara itu Lalu lintas 
di sepanjang jalan lintas Suka-
bumi-Bogor (Bojongkokosan, 
Parungkuda) terpantau ramai 
lancar, tampak beberapa petu-
gas kepolisian berjaga di seputar 
tempat aksi. (Roby)

Bupati Nganjuk dan Ketua 
TP PKK  Kabupaten 

Kunjungi Kecamatan Pace

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat dan Ketua TP PKK Ka-
bupaten Nganjuk,Yuni Sophia saat giat di Desa Cerme

Nganjuk, SMN - Bupati 
Nganjuk,Novi Rahman Hidayat 
beserta Ketua Tim Penggerak 
PKK Kabupaten Nganjuk,Yuni 
Sophia mengadakan kunjungan 
kerja di Desa Cerme,Kecamatan 
Pace,Kabupaten Nganjuk dalam 
rangka untuk 

menyosialisasikan Gerakan 
Pakai Masker pada hari Ka-
mis(08/10/2020).

Ditengah masih mewabahn-
ya pandemi covid-19,Pemer-
intah Kabupaten Nganjuk ter-
us berupaya untuk memutus 
mata rantai penyebaran virus 
covid-19 khususnya di Kabu-
paten Nganjuk,dimana angka 
pasien yang terkonfirmasi posi-

tif masih cukup tinggi.
Bupati Nganjuk,Novi Rah-

man Hidayat dan Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupaten 
Nganjuk,Yuni Sophia beserta 
rombongan Pemerintah Ka-
bupaten Nganjuk disambut 
langsung oleh Kepala Desa 
Cerme Iking,Camat Pace Su-
geng  beserta Kapolsek dan 
Danramil Pace.

“Dalam satu minggu,Kabu-
paten Nganjuk bisa mengumpul-
kan dua juta masker.Dan saya 
haruskan seluruh masyarakat di 
Kabupaten Nganjuk wajib me-
makai masker.Karena dengan 
memakai masker resiko tertular 
virus covid-19 bisa di minimali-

sir”tandas Bupati Nganjuk,Novi 
Rahman Hidayat.

“Dan untuk semua jenis 
hiburan atau budaya daerah ter-
masuk jaranan(kuda lumping)
tidak saya larang asalkan tetap 
mematuhi protokol kesehatan.
Karena kalau saya larang pere-
konomian di Kabupaten Ngan-
juk bisa tidak berjalan atau bah-
kan bisa mati”pungkas Bupati 
Nganjuk,Novi Rahman Hidayat.

Iking,Kepala Desa Cer-
me,Kecamatan Pace,Kabupaten 
Nganjuk juga merasa sangat 
senang dan bahagia karena Bu-
pati dan Ibu sekaligus sebagai 
Ketua Tim Penggerak PKK Ka-
bupaten Nganjuk Kerso(mau) 
hadir di Desa Cerme untuk so-
sialisasi penggunaan masker 
dan pertemuan ibu-ibu PKK se 
Kecamatan Pace.

“Alhamdullilah usulan kami 
tentang pembangunan insfra-
struktur jalan di desa kami 
disetujui oleh Bapak(Bupati 
Nganjuk)”ungkap Iking dengan 
penuh bahagia.

Kegiatan ini berlangsung 
dengan aman dan berjalan baik 
dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan yang ketat dikare-
nakan adanya pandemi covid-19 
yang masih mewabah dan be-
lum berakhir.(Yan)

Kepala Dinas Positif Covid-19, Dinkes 
Ngawi Lakukan Swab Massal

Swab secara massal dilakukan di Dinkes Ngawi, 
mengantisipasi munculnya klaster baru.

Ngawi, SMN - Sejak konfir-
masi positif Covid-19 atas swab 
Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, 
Yudono, Dinas Kesehatan Ngawi 
melakukan swab massal, Rabu 
(7/10/2020)

Kepala Bidang Pencegahan 
dan Penanggulangan Penyakit 
(P2P) Dinkes Ngawi, Indah Pra-
tiwi, menyatakan, aktifitas kantor 
tetap berlangsung sebab Dinkes 
sulit libur. Ini juga terkait fungsi 
Dinkes sebagai ujung tombak da-
lam pengawasan pelayanan kese-
hatan bagi masyarakat. 

“Namun kantor ini langsung 
disemprot disinfektan, aktifitas 
kerja tetap berlangsung,” ungkap 
Indah Pratiwi, Selasa (6/10/2020).

Yudono yang juga seorang 
dokter, diperkirakan terpapar dari 
salah satu pasien yang ditanganin-
ya dan ternyata positif Covid-19.

Setelah konfirmasi tersebut, 
swab massal dilakukan. Bahkan 
swab tersebut menjangkau ratu-
san orang, terdiri dari PNS dan 
tenaga latihan kerja yang selama 
ini bertugas di Dinkes Ngawi. 
Sejauh ini, beberapa orang lain 
sudah tertular. 

Swab juga dilakukan untuk 
keluarga dari ASN Dinkes yang 
terkonfirmasi positif, termasuk 
dari staf Dinkes yang sudah terpa-
par, menyusul konfirmasi positif 
Yudono. (ari)

Kapolsek Bangil Anjangsana ke Pangkalan 
TNI AU Surabaya Detasemen Raci 

Pasuruan, SMN - Kapolsek 
Bangil Kompol Eko Hari Su-
prapto, S.H beserta rombongan 
dari Polres Pasuruan, menuju 
Pangkalan TNI AU Surabaya 
Detasemen di Raci Bangil.

Pada kesempatan Ini, Kapol-
sek memberikan ucapan selamat 
HUT TNI ke 75 kepada anggota 
TNI AU Raci.

“Dia juga mengucapkan,  
terima kasih kepada anggota 
TNI AU Raci, dalam membina 

kerjasama menjaga Pasuruan 
khususnya dan diwilayah NKRI 
umumnya,” Ungkap Kapolsek.

Giat dilanjutkan dengan 
pemotongan tumpeng oleh Ka-
polsek Bangil, dan diserahkan 
kepada Serda Budi anggota TNI 
AU Raci. Sekaligus dilanjutkan 
ramah- tamah.

Selama giat anjangsana ke 
Pangkalan AU Raci berjalan, 
aman dan tertib.(Naufal)Anggota Polsek Bangil menyerahkan Tumpeng ke Anggota TNI AU 

Surabaya Detasemen Raci disaksikan langsung Kapolsek Bangil

Bhabinkamtibmas  Hadiri  Musyawarah 
Desa Khusus Perubahan APBD  

Pasuruan, SMN - 
Bhabinkamtibmas Desa Ngem-
be, Kecamatan Beji, Kabupat-
en Pasuruan, menghadiri rapat 
Desa tentang perubahan angga-
ran belanja desa terkait dengan 
pandemi Virus corona.

Untuk sementara pembangu-

nan Desa bisa di pending dulu, 
jika memang itu sangat tidak 
urgent atau mendesak untuk 
di bangun dan di gunakan oleh 
masyarakat.

Anggaran belanja desa, 
“mungkin bisa dialihkan untuk 
warga yang terdampak pandemi Giat Musyawarah Desa Khusus Perubahan APBD

Virus Corona atau covid-19. di 
karenakan segala kegiatan se-
mentara dihentikan guna memu-
tus mata rantai Virus Corona,” 

Papar Kades Ngembe.
“Wargapun nampaknya, me-

mahami hal tersebut dan bisa 
menerima demi kemaslahatan 

warga desa Ngembe. Giat ber-
jalan dengan lancar dan baik,” 
Tutup Kades Ngembe. (Fathur)
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Madiun, SMN - Birokrasi Pemer-
intah Kota Madiun, Jawa Timur, akan 
memiliki Struktur Organisasi dan Tata 
Kerja (SOTK) baru. Raperda terkait pe-
rubahan perda tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah telah resmi di 
dok, Kamis 8 Oktober 2020.

Menurut Walikota Madiun, H. Maidi, 
SOTK baru itu rencananya mulai diterap-
kan 2021 nanti. 

“Untuk membawa kesempurnaan 
pembangunan dan mengejar terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat, aturan yang 
sudah tidak lagi relevan dengan kondisi 
sekarang harus juga diubah. Salah sa-
tunya aturan terkait pembentukan dan 
susunan perangkat daerah yang sudah 
kita sepakati bersama,” H. Maidi, usai 
Rapat paripurna pengambilan keputusan 

yang didahului penyampaian pandan-
gan umum dan sekaligus pendapat frak-
si-fraksi DPRD atas tiga Raperda DPRD 
Kota Madiun.

Walikota menambahkan, dalam 
SOTK baru tersebut, terdapat perubahan 
nomenklatur sejumlah OPD. Terdapat 
OPD yang berkurang tupoksinya. Namun, 
sebaliknya ada yang ditambah. Seperti 
urusan koperasi dan usaha mikro di Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpa-
du Satu Pintu yang bakal menjadi urusan 
di Dinas Tenaga Kerja. Begitu juga den-
gan sejumlah OPD lain.

Perubahan ini, menurutnya lagi, 
menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi 
saat ini. 

“Kalau tidak kita ubah, pembangunan 
bisa terhambat karena terbelenggu atur-

Walikota Madiun H. Maidi pada saat rapat paripurna membahas 
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru.

Pemkot-DPRD Setujui Tiga Raperda, 
Salah Satunya Terkait SOTK

an. Artinya, tujuan kita bersama untuk 
mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
juga terhambat,” tambahnya.

Untuk diketahui, terdapat tiga raper-
da yang didok. Selain Raperda tentang 
perubahan Perda nomor 3/2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perang-
kat Daerah, ada juga Raperda tentang 
Penyertaan Modal PDAM Tirta Taman 
Sari dan Raperda Kota Madiun tentang 
Pengarustamaan Gender. Dua Raperda itu 
juga mengemuka melihat kondisi saat ini. 
Selain itu, Raperda penyertaan modal di 
PDAM dirasa perlu untuk pengembangan 
usaha di perusahaan daerah.

“OPD tidak perlu ragu lagi dalam 
melangkah dengan adanya aturan sebagai 
payung hukumnya. Jadi pembangunan 
bisa lebih dipercepat kesejahteraan segera 
terwujud,” ungkapnya sembari mengu-
capkan terima kasih kepada wakil rakyat 
yang telah membahas Raperda sesuai 
jadwal.

Seluruh Fraksi di DPRD, menerima 
dan menyetujui ketiga raperda tersebut 
untuk diundangkan menjadi Perda. Bah-
kan, Wakil Ketua DPRD, Istono, selaku 
perwakilan fraksi-fraksi yang memba-
cakan pandangan umum, meminta Rap-
erda untuk segera disosialisasikan dan 
perlunya segera diterbitkan Perwali. (Sy)

Bupati Madiun Berikan Pembekalan 
saat Peringati HKG PKK KKBPK Kesehatan

Madiun, SMN - Bupati Madiun, 
Jawa Timur, bersama ketua TPP PKK, 
Kepala Dinas PPKB PPA, Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas 
Kesehatan dan BPBD, memberikan pem-
bekalan tentang pentingnya mematuhi 
protokol kesehatan Covid-19 sebagai 
upaya menjadikan keluarga yang sehat, 
Selasa 6 Oktober 2020.

Kegiatan ini diselenggarakan dalam 
rangka memperingati Hari Satuan Gerak 
(HKG) PKK-Kependudukan Keluarga 
Berencana dan Pembangunan Keluarga 
(KKBPK)-Kesehatan tahun 2020.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, 
mengucapkan terimakasih kepada seluruh 
tim pananganan Covid-19 dan TPP PKK 
atas kerjasama yang baik.

“Alhasil, Kabupaten Madiun men-
duduki peringkat bawah dalam penyeb-
aran Covid-19 se-Jawa Timur. Ini bukan 
karena saya, namun karena kebersamaan 
kita dan masyarakat dalam mematuhi 
protokol kesehatan. Dengan hasil ini, 
jangan menjadikan kita euforia tapi selalu 

waspada,” ucap H. Ahmad Dawami.
Dari awal, lanjutnya, perencanaan 

dalam penanganan Covid-19 keterlibatan 
masyarakat juga diharapkan.

“Maka dari itu, penanganan Covid-19 
oleh OPD dan TP PKK harus ditingkat-
kan. Karena berbicara Covid-19, tidak 
hanya maslah kesehatan saja, namun juga 
perekonomia. Khususnya ketahanan pan-
gan masyarakat,” paparnya.

Untuk itu, bupati mengintruksikan 
Dinas Pertanian dan Camat agar menso-
sialisasikan pemanfaatan lahan pekaran-
gan rumah yang berkaitan dengan keter-
sediaan pangan.

“Ketika ada ketersidaan pangan, 
dapat mengurangi kerumunan di pasar. 
karena sayur dan lauknya sudah tersedia. 
Saya harap, para Camat memantau ketah-
anan pangan di wilayahnya. Jangan sam-
pai pandemi mengakibatkan kelaparan,” 
harapnya.

Dengan berjalanya new normal, bu-
pati kembalh berharap masyarakat bisa 
tetap melakukan kegiatan sehari-hari 
namun, dengan tetap mematuhi protkol 
Covid-19.

Hadir dalam kegiatan ini, perwakilan 
dari 15 kecamatan se-Kabupaten Madiun. 
(Sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami memberikan pembekalan kepada 
masyarakat Kab. Madiun.

Dukung Penuh Keberadaan PPI, Walikota Madiun 
Dapat Penghargaan dari Menhub

Madiun, SMN - Walikota Madiun, 
Jawa Timur, mendapat penghargaan 
dari Menteri Perhubungan (Menhub), 
yang diserahkan di Politeknik Perkere-
taapian Indonesia (PPI) Madiun, Kamis 
8 Oktober 2020.

Penghargaan ini diterima Walikota 
Madiun, H. Maidi, dari Menteri Per-
hubungan, Budi Karya Sumadi, karena 
dukungan penuh darinya dan Pemkot, 
terhadap peningkatan industri perkere-
taapian.

Atas penghargaan tersebut, H. 
Maidi, berharap, dukungan yang diberi-
kan Pemkot Madiun terhadap PPI dapat 
berkontribusi untuk negeri. Khususnya, 
kemajuan industri perkeretaapian Indo-
nesia.

Ke depannya, ia juga berharap, 
koordinasi dan sinergi antara Pemkot 
Madiun dan PPI dapat terus berjalan. 

Apalagi, Pemkot telah merancang be-
ragam program dan kegiatan peningka-
tan wisata daerah.

”Dengan inovasi-inovasi dari PPI 
ini diharapkan kolaborasi untuk pen-
ingkatan wisata daerah di Kota Madiun 

semakin optimal,” ucap H. Maidi.
Sementara itu di momen yang sama, 

Budi Karya Sumadi, juga menyerahkan 
penghargaan sebagai apresiasi atas ino-
vasi dan penelitian di bidang teknologi 
perkeretaapian di Madiun kepada Di-

rektur PPI, Amirullah.
Dalam sambutannya, Budi berharap 

beragam inovasi yang telah diciptakan 
oleh dosen maupun mahasiswa PPI, ti-
dak berhenti sampai di prototype saja. 
Tapi, juga bisa dikembangkan dan di-
gunakan untuk meningkatkan kualitas 
industri perkeretaapian.

”Kolaborasi yang kuat antara dun-
ia pendidikan dan industri ini menjadi 
kunci meningkatkan pembangunan di 
Indonesia,” kata Budi.

Hadir dalam pemberian penghar-
gaan ini diantaranya, Kepala Badan 
Pengembangan SDM Perhubun-
gan Sugiharjo, Dirjen Perkeretaapi-
an Zulfikri, Stafsus Menhub bidang 
Manajemen SDM dan Kehumasan 
Adhita Irawati, Dirut PT KAI Didiek 
Hartantyo, Kepala Pusat Pengemban-
gan SDM Perhubungan Darat Suharto, 
Kadishub Kota Madiun, Harum Kusu-
mawati, dan Direktur PPI Kota Madiun, 
Amirullah. (Sy) 

Walikota Madiun, H. Maidi mendapat penghargaan dari Menteri Perhubungan 
(Menhub), yang diserahkan di Politeknik Perkeretaapian Indonesia (PPI) 

Madiun.

DPRD Sampang Bersama Rakyat 
Tolak UU Cipta Kerja

Sampang, SMN – Setelah beberapa 
daerah menggelar demo penolakan UU 
Cipta Kerja, kini giliran mahasiswa yang 
ada di Kabupaten Sampang menggelar 
aksi penolakan, Ratusan mahasiswa yang 
tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) dan Forum Ma-
hasiswa Sampang (Formasa) menggelar 
aksi demonstrasi penolakan UU Cipta 
Kerja (Ciptaker) di depan gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ka-
bupaten Sampang. Masa bergerak dari 
depan pasar Sri mangunan menuju ge-
dung DPRD kabupaten Sampang, Jum'at 

(09/10).
Disela-sela orasinya, para pendemo 

membakar kemenyan sambil membawa 
selembar kertas fakta integritas tentang 
penolakan terhadap UU yang dianggap ti-
dak pro terhadap rakyat. “Tolak UU Cip-
taker, karena sudah tentu akan merugikan 
buruh dan masa depan bangsa,” teriak 
koordinator aksi, Hatman.

Tak butuh waktu lama para pendemo 
untuk bertemu anggota DPRD yang ada 
di dalam gedung, sejumlah petinggi fraksi 
partai di DPRD Kabupaten Sampang kel-
uar menemui ratusan demonstran. Did-

ampingi Ketua DPRD Fadol dan Wakil 
Bupati Sampang H. Abdullah Hidayat, 
secara bergantian menandatangani fakta 
integritas tentang penolakan UU Ciptaker 
meskipun ada beberapa utusan fraksi par-
tai yang mengalami keterlambatan penan-
datanganan

Usai menemui ratusan demonstran, 
Ketua DPRD Kabupaten Sampang Fadol 
mengatakan bahwa aksi tersebut merupa-
kan bentuk penyampaian aspirasi dan su-
ara rakyat yang harus terfasilitasi dengan 
hadirnya wakil rakyat di kursi legislatif 
Kabupaten Sampang.

“Setelah para demonstran menyam-
paikan aspirasinya, kami juga mem-
berikan tanggapan yang sesuai dengan 
keinginan masyarakat, Karenanya semua 
fraksi yang ada di DPRD Kabupaten 
Sampang menyepakati untuk mendukung 
penolakan UU Ciptaker ini,” ungkapnya

mendengar penjelasan dan merasa 
suara tersampaikan kepada wakil rakyat, 
peta pendemo meninggalkan gedung 
DPRD dengan tertib tanpa ada tindakan 
anarkis. (why)

Ratusan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi penolakan UU Cipta Kerja di 
depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang. 

Tak Ganti Masker Berminggu-minggu,
Dokter Ini Tertular Corona Lalu Meninggal

Jakarta, SMN - Seorang dokter 
muda Texas yang meninggal usai 
terinfeksi virus Corona September 
lalu. Ia tertular setelah tak ganti 
masker N95 yang sama selama ber-
minggu-minggu dan mungkin bah-
kan berbulan-bulan, demikian klaim 
keluarganya.

Adeline Fagan, seorang dokter 
obgyn berusia 28 tahun meninggal 
setelah pertempuran dua bulan mela-
wan COVID-19. Ia juga mengalami 
'pendarahan otak besar-besaran'.

Dokter muda itu bernama Ade-
line Fagan, seorang dokter obgyn 
yang berusia 28 tahun, asal Lafay-
ette, New York. Ia terinfeksi virus 

Corona dan selama itu ia tidak per-
nah mengganti masker sehingga 
mengalami pendarahan otak.

Fagan telah merawat pasien virus 
Corona COVID-19 di ruang gawat 
darurat HCA Houston Healtchare 
West, dan ia terinfeksi COVID-19 
Juli lalu.

Keluarga menyebut bahwa min-
imnya alat pelindung diri (APD) 
berpengaruh pada kematiannya, tapi 
tidak diketahui secara pasti bagaima-
na Fagan bisa terinfeksi COVID-19.

"Adeline punya masker N95 
dan tertulis namanya di atas," jelas 
saudara perempuannya, Maureen 
(23), dikutip dari laman Daily Mail.

"Adeline mengenakan N95 yang 
sama selama berminggu-minggu, 
atau tidak berbulan-bulan," tam-
bahnya.

Menurut pedoman Badan Pen-
gendalian dan Pencegahan Penyakit 
(CDC), masker N95 bisa digunakan 
lagi paling banyak hanya lima kali.

Dalam beberapa bulan terakhir, 
serikat perawat nasional mengeluh-
kan sejumlah pelanggaran terhadap 
protokol keselamatan tempat kerja, 
seperti memaksa staf yang terinfek-
si virus Corona COVID-19 tetap 
bekerja.

Akan tetapi, pihak rumah sakit 
mengatakan tidak ada kebijakan un-

tuk menggunakan masker secara be-
rulang. HCA Houston adalah bagian 
dari jaringan rumah sakit terbesar di 
negara itu.

"Protokol kami berdasarkan pe-
doman CDC, termasuk rekan kerja 
yang menyerahkan masker N95 
mereka pada akhir shift, dan me-
nerima masker lain pada awal shift 
berikutnya," kata kepala petugas 
medis fasilitas tersebut, dr Emily 
Sedgwick.

Fagan adalah satu dari 250 tena-
ga kesehatan (nakes) yang mening-
gal karena terinfeksi virus Corona 
COVID-19 di negara bagian selatan 
dan barat AS. (dtk)

  Tak ganti masker berminggu-minggu, dokter ini tertular Corona lalu meninggal. 

Anggota TGPF Intan Jaya dan TNI Tertembak 
di Papua DievakuasiJakarta, SMN - Anggota Tim 

Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan 
satu anggota TNI yang jadi korban 
penembakan di Intan Jaya, Papua, di-
evakuasi ke Jakarta Sabtu (10/10) pagi 
ini.

"Pagi ini anggota TGPF dan anggo-
ta TNI yang terluka dalam penyeran-
gan kemarin sore telah kami evakuasi 
ke Jakarta untuk perawatan pengobatan 
lebih lanjut," ujar Wakil Ketua TGPF 
Sugeng Purnomo, dalam keterangan-
nya yang diterima awak media, Sabtu 
(10/10).

Sugeng menjelaskan korban yang 
terluka dievakusi dengan Helikopter 
Caracal TNI AU dari Sugapa, Intan 
Jaya pada pukul 7 pagi waktu setempat 
ke Timika. Korban kemudian dipin-
dahkan ke pesawat Boeing TNI AU di 
bandara Timika

Pada pukul 08.22 WIT perjalanan 

para korban menumpang pesawat TNI 
AU menuju Jakarta dengan rute Timi-
ka-Hasanuddin-Jakarta.

Korban luka-luka yang dievakusi 
adalah anggota TGPF, Bambang Pur-
woko, merupakan Dosen dan Peneliti 
dari Universitas Gadjah Mada (UGM). 
Ia menglami luka tembak pada bagian 
kakinya.

Bambang adalah salah satu anggota 
TGPF yang disebut dalam pernyataan 
tersebut berpengalaman meneliti di 
Papua dan pernah menjadi ketua Pokja 
Papua UGM.

Sementara dari anggota TNI yang 
terluka ialah Sersan Satu TNI Faisal 
Akbar, Anggota Satgas Apter Hitadipa 
dari satuan asal Kodim 1304 Goronta-
lo.

Sugeng menekankan bahwa saat 
ini prioritas tim TGPF adalah evakua-
si untuk keselamatan dan perawatan. 
Hal tersebut kata Sugeng telah berjalan 
aman dan lancar.

"Tim sedang mengevaluasi seluruh 
kegiatan yang berjalan, terutama mem-
pertimbangkan faktor keamanan dan 
keselamatan. Tentunya tanpa mengu-
rangi misi memperoleh informasi yang 
terang tentang kasus ini," tuturnya.

Sebelumnya, TGPF Intan Jaya 
mengalami pengadangan saat melaku-
kan investigasi penembakan di Distrik 
Hetadipa, Intan Jaya, Papua.

Kepala Penerangan Komanda 
Wilayah Gabungan (Kapen Kogabwil-
han) III, Kolonel Czi IGN Suriastawa 
mengatakan dua orang menjadi kor-

ban dalam pengadangan oleh Kelom-
pok Kriminal Bersenjata (KKB) itu. 
Menurut Suriastawa, pengadangan dan 
penembakan ini dilakukan dengan ter-
encana.

Tentara Pembebasan Nasional Pap-
ua Barat-Organisasi Papua Merdeka 
(TPNPB-OPM) menyatakan bertang-
gung jawab atas penembakan terhadap 
anggota TNI dan anggota TGPF Intan 
Jaya, Papua, Bambang Purwoko, Jumat 
(9/10).

"TPNPB bertanggungjawab," kata 
juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sem-
bom melalui pesan singkat kepada 
awak media, Jumat (9/10).

Sebby berkata penembakan terha-
dap anggota TGPF di Distrik Hitadifa, 
Intan Jaya, Papua, dilakukan sebagai 
bagian dari sikap TPNPB menolak 
TGPF bentukan pemerintah Indonesia. 
(cnn)

Anggota TGPF dan TNI yang menjadi korban penembakan di Papua dibawa ke Jakarta. 
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Kota Probolinggo 

akan Menjadi City of Logistic
Probolinggo, SMN - Kepala 

Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 
Timur Nyono bersama Wakil Wali 
Kota Probolinggo Mochammad Sou-
fis Subri dan tim meninjau koordinat 
batimetri perairan di sekitar Pelabu-
han Probolinggo, Selasa (6/10) siang. 
Kegiatan itu merupakan upaya per-
cepatan pengembangan pelabuhan di 
Probolinggo sesuai Perpres 80 tahun 
2019.

Berangkat dari Pelabuhan Tanjung 
Tembaga menggunakan perahu karet, 
rombongan Dishub Provinsi Jatim, 
Dishub Kota Probolinggo dan Bappe-
da Litbang setempat berputar ke arah 
barat melewati terminal umum pela-
buhan DABN lalu menuju ke titik-titik 
kawasan logistik (pergudangan) yang 
rencananya akan dioptimalkan seluas 
1000 hektar.

Wakil Wali kota Muhammad Sou-
fis Subri menjelaskan bahwa kegiatan 
tersebut sudah direncanakan atas seiz-
in Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin terkait rencana ke depan mewu-
judkan Kota Probolinggo sebagai City 
of Logistic. Maka Pemerintah Kota 
Probolinggo mengundang Dishub 
Provinsi Jatim untuk melihat secara 
langsung mana titik-titik yang diplot-
ing. 

“Titik koordinat ini batas dari po-
tensi perluasan (pelabuhan), kedala-
man juga kami perkirakan sehingga ke 
depan lebih ada kepastian terkait data 
tersebut. Memang harus didetailkan 
melalui kajian terkait dampaknya. In-
syaallah tahun depan akan kami ang-
garkan,” ujar Wawali Subri.

Kepala Dishub Jatim Nyono dan Wakil Wali Kota Muhammad 
Soufis Subri serta Rombongan saat meninjau Koordinat ka-

wasan Pelabuhan kota Probolinggo.

 Wawali Subri menjelaskan, Kota 
Probolinggo nantinya akan menam-
pung seluruh kegiatan hasil industri 
perdagangan untuk didistribusikan 
ke daerah lain. Kota Probolinggo ka-
wasannya terbatas. Sehingga cara 
tepat menyikapinya adalah dengan 
membuat titik penampungan dari berb-
agai macam logistik yang berasal dari 
Probolinggo dan sekitarnya.

“Harapannya nanti daerah sekitar 
seperti Situbondo, Bondowoso, Jember, 
Banyuwangi, Lumajang hingga Pasuru-
an bisa masuk ke Probolinggo untuk 
shipping-nya (pengiriman). Karena ada 
efisiensi lebih kurang 32 persen apabila 
barang didistribusikan dari atau melalui 
Kota Probolinggo,” jelasnya.

Diinformasikan bahwa Dishub 
Provinsi Jatim akan membangun tres-
tle (akses/jalan dari dermaga menuju 
darat) sepanjang 1,4 km ke utara dalam 
rangka menyiapkan dermaga 3. 

“Kira-kira konsep besarnya, 
next 2-3 tahun ke depan warga Kota 
Probolinggo jadi tuan rumah di daer-
ah sendiri akan terwujud dalam geliat 

perekonomiannya. Sesuai konsep kami, 
pembangunan kota di wilayah sela-
tan ada RSUD dan pasar agro, tengah 
(wilayah) perdagangan dan selatan ke-
maritiman,” ujarnya.

Rencana pembangunan pergudan-
gan ini pun menjadi daya tarik inves-
tor. Pasalnya, sudah ada investor yang 
mengajukan proposal untuk pengem-
bangan pelabuhan sekitar 400 hek-
tar dengan dana sekitar Rp 20 triliun. 
Namun, Pemerintah Kota Probolinggo 
masih menyiapkan segala sesuatunya 
seperti regulasi dan bentuk kerja sama.

Menjadi City of Logistic, Pemerin-
tah Kota Probolinggo siap memfasilita-
si kegiatan reklamasi seperti perizinan, 
SDM hingga Badan Usaha. 

“Karena kami tidak ingin warga 
Kota Probolinggo hanya jadi penonton. 
Selain menganggarkan kajian, tahun 
2021 akan kami anggarkan apa yang 
menjadi kepentingan percepatan pem-
bangunan ini,” terang Wawali Subri 

 Kepala Dishub Provinsi Jatim Nyo-
no berharap, kawasan logistik ke arah 
industri di sekitar pelabuhan di Kota 

Probolinggo segera direalisasikan. 
Setelah survey titik-titik koordinat se-
lanjutnya tim teknis (juru ukur) dalam 
waktu tidak terlalu lama akan memasti-
kan koordinatnya.

Tujuannya, agar segera diketahui 
secara master plan pemetaan wilayah 
jangka panjang DABN dan kawasan 
pergudangan 1000 hektar. Upaya ini, 
lanjut Nyoto, untuk mendukung per-
cepatan pembangunan ekonomi Jawa 
Timur yang dikoneksikan dengan Ka-
wasan Strategi Pariwisata Nasional 
Bromo Tengger Semeru.

“Kota Probolinggo kami wujud-
kan sebagai City of Logistic, yaitu 
kota yang melayani perdagangan dan 
kebutuhan logistik nasional bahkan in-
ternasional. Tahun 2021 Bu Gubernur 
sudah menyetujui pembangunan trest-
er ke arah min 16, panjangnya 2 kilo 
meter kali 81 meter akan kami bangun. 
Insyaallahanggarannya sudah ada. Nan-
tinya, kapal ekspor akan sandar disana 
full kontainer,” tegas Nyoto.

Rencananya Dermaga 1 khusus 
untuk batu bara akan diperkuat dan 
diperlebar. Sedangkan dermaga 2 untuk 
bahan makanan dan kapal pesiar agar 
Kota Probolinggo menjadi pintu ger-
bang pariwisata nasional bahkan inter-
nasional. Dishub Provinsi Jawa Timur 
juga akan membangun terminal transit 
penyambutan wisatawan yang diisi 
UMKM, wisata dan budaya lokal Kota 
Probolinggo.

Kepala Dishub Jatim juga menga-
takan City of Logistic ini bisa segera 
dirasakan manfaatnya oleh masyarakat? 

“Kalau kami secepatnya, secepat-
nya. Langkah hari ini (pemetaan titik 
koordinat) pun untuk melakukan per-
cepatan merealisasi kawasan logistik, 
dan Harus memanfaatkan betul peluang 
lokasi yang strategis di Kota Proboling-
go,” harapnya. (edy)

Wali Kota Probolinggo Silaturahmi 
dengan Anak-anak Yatim Piatu 

Probolinggo, SMN - Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin 
bersilaturahmi dengan anak yatim 
piatu di Lembaga Kesejahteraan 
Sosial Anak (LKSA) yatim piatu 
dan terlantar Nahdlatul Ulama (NU) 
Kota Probolinggo, Jumat (9/10) 
pagi.

Sebanyak 98 anak bersama pen-
gurus LKSA NU dan Baznas hadir 
di halaman Panti Asuhan NU yang 
beralamat di Jalan KH Hasyim 
Ashari, Kelurahan Mangunharjo, 
Kecamatan Mayangan. Ketua Pen-
gurus LKSA NU Moch Maskur mel-
aporkan bahwa ada 98 anak dibawah 
asuhan panti NU, 46 di dalam dan 52 
di luar panti. 

Moch Maskur juga menjelaskan 
akan selalu berkomitmen mewujud-
kan masa depan yang bermanfaat 
untuk anak-anak tersebut. 

“Kami perhatikan sepenuhnya, 
50 persen biaya pendidikan dipenuhi 
lembaga (LKSA NU). Selain itu 

dana dari donatur mencapai Rp 1,6 
Miliar, rencananya akan kami ban-
gun lembaga pendidikan bisa ambil 
dari dana itu. Keberadaan asrama 
juga jadi pemikiran kami,” jelas 
Moch Maskur.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
memberikan motivasi kepada anak-
anak yang menjadi harapan bangsa 
untuk tidak berkecil hati dan teta-
plah menjadi kebangaan orangtua 
serta negara.

Wali Kota Hadi juga memastikan 
Pemkot Probolinggo akan konsisten 
pada lembaga pendidikan yang ber-
mutu. 

“Karena kami berkomitmen tidak 
ada pembedaan anak yatim piatu dan 
terlantar ini. Dengan adanya wadah 
ini kami beri perhatian tanpa ada 
perbedaan,” tegas Wali kota Hadi.

Pemkot Probolinggo mengajak 
LKSA NU untuk berinovasi men-
gambil langkah tepat membantu 
dunia pendidikan dan dizaman se-

karang ini teknologi menjadi kunci 
tapi bila anak didik tidak ada bekal 
agama justru membahayakan.

Wali Kota Hadi juga meminta 
pengurus NU istiqomah dengan ikh-
las melakukan yang terbaik. Ditung-
gu terobosan pengurus tidak sekadar 
rutinitas. Inovasi dibutuhkan agar 
anak-anak menjadi anak bermanfaat 

dan punya prestasi. 
“Untuk anak-anakku semuanya, 

jadilah kebanggaan orangtua mes-
ki mereka sudah tidak ada. Sebagai 
orangtua dari anak-anak di Kota 
Probolinggo, saya harus siap ambil 
langkah untuk kemashlahatan khu-
susnya di dunia pendidikan,” kata 
Wali kota Hadi. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin di acara Silaturahmi dengan Anak-
anak Yatim Piatu LKSA NU.

Wali Kota Probolinggo Berikan Bantuan 
Kursi Roda kepada Warga Kurang Mampu 

Probolinggo, SMN - Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin dalam 
memberikan perhatian kepada warga 
kurang mampu, Jumat (9/10).

Wali Kota Hadi, tiba di rumah Mur-
ti’ah, warga Jalan Noyo Genggong, 
Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, 
didampingi Camat Mayangan Abas 
dan Lurah Jati Endah Dwi Kumalasari.

Lurah Jati Endah dalam kesempa-
tan tersebut menuturkan bahwa Wali 
kota mendengar informasi kursi roda 
nenek berusia 73 tahun itu rusak dari 
masyarakat.

“Kemudian Bapak Wali kota,men-
ghubungi kami untuk mengecek kondi-
si di lapangan, dan memang benar 
kursi rodanya sudah rusak dan harus 
diganti,” tuturnya 

Menyadari lamanya proses bantuan 
pemerintah, Wali Kota Hadi, berinisi-
atif membelikan kursi roda menggu-
nakan uang pribadinya. Murti’ah hidup 
dengan keluarga anak semata wayang-
nya dan sudah punya dua cucu. Sejak 
enam bulan lalu, Murti’ah mulai men-

galami gangguan kesehatan. Ia men-
derita stroke dan hanya bisa berbaring 
di tempat tidur. Untuk beraktivitas ha-
rus dibantu kursi roda.

“Mudah-mudahan bermanfaat. 
Bisa digunakan duduk di depan rumah, 
berjemur dan jalan-jalan. Sebenarnya 
sudah seminggu lalu saya mau kesini 
tapi masih ada banyak agenda, maaf 
ya,” kata Wali kota Hadi.

Murti’ah pun mengaku tak men-
yangka ia akan dibantu oleh wali kota. 
Pada kesempatan itu, diketahui bahwa 
Murti’ah menjalani terapi di Sumber 
Kerang, Kecamatan Gending selama 
dua kali dalam sebulan.

Wali Kota Hadi juga meminta 
Camat Abas dan Lurah Endah untuk 
berkoordinasi dengan Dinas Keseha-
tan apakah bisa meminjam ambulans 
di kelurahan untuk mengantar warga 
yg benar-benar membutuhkan seperti 
ini. Sebab terapi tidak bisa naik motor 
harus menggunakan mobil.

“Coba dikoordinasikan, bisa atau 
tidak. Ini hanya mengantar warga ter-

api atau berobat, kalo ada emergency 
bisa menggunakan armada ambulans 
yang lain. Sudah sepuh keluarga pasti 
kerepotan. Insyaallah bisa,” tutur Wali 
kota Hadi.

Murti’ah yang kelahiran Lumajang 
itu sudah mendapatkan fasilitas kes-
ehatan dan bantuan dari pemerintah 
(COVID 19) seperti sembako. Namun 
karena namanya masuk dalam pener-
ima bantuan langsung tunai Rp 600 
ribu maka hak mendapat sembako dari 
pemkot dicabut.

Wali Kota Hadi juga ke rumah 
Sri Anjayati warga Jalan Panglima 
Sudirman gg PJKA, yang masih di 
wilayah Kelurahan Jati Kecamatan 
Mayangan.

Sri Anjayati, Seorang nenek yang 
menderita mata katarak dan harus 
menjalani operasi. Nenek Sri akhirnya 
diuruskan kartu BPJS dan diserahkan 
langsung oleh Wali Kota Hadi.

“Alhamdulillah, operasinya ber-
hasil Pak Wali, saya bisa melihat lagi. 
Kata dokternya hasil operasinya bagus 
sambil tangannya jempol begini,” kata 
Nenek Sri kepada Wali kota Hadi.

Kini, Nenek Sri yang hidup bersa-
ma anak semata wayangnya Agung itu 
sudah bisa melihat. Setiap hari ia harus 
menggunakan kaca mata dan obat tetes 
mata serta kontrol ke poli mata di wak-
tu tertentu.

“Alhamdulillah sudah sembuh, 
matanya bisa melihat lagi dan bisa be-
raktivitas. Selalu jaga kondisinya ya, 
ikuti aturan dari dokter, kaca mata di-
pakai terus,” tutur Wali Kota Hadi.

Kepada Ketua RT setempat Wali 
Kota Hadi, meminta diinformasikan 
rumah masyarakat yang tidak layak 
huni agar segera dibantu oleh pemkot. 
(edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin Saat mengunjungi warga dan 
memberikan bantuan kursi roda.

634 Perusuh Diamankan saat Demo Buruh
 di Surabaya dan Malang

Surabaya, SMN - Ketua Serikat 
Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Jawa 
Timur Ahmad Fauzi, berterima kasih 
kepada Polda Jatim yang telah men-
gamankan dan memberikan pelayanan 
yang terbaik atas jalannya aksi demo 
yang dilakukan oleh kawan-kawan 
buruh dalam menyampaikan aspirasin-
ya, pada Kamis (8/10/2020) di DPRD 
Jatim. Namun sangat disayangkan aksi 
ini diciderai oleh penyusup yang sen-
gaja membuat suasana menjadi ricuh.

"Saya atas nama SPSI Jawa Timur, 
mengucapkan terimakasih, betapa 
rakyat pekerja Jawa Timur, rakyat bu-
ruh Jawa Timur berkumpul di kantor 
Gubernur untuk menyuarakan, bukan 
hanya menolak Omnibuslow, tapi 
meminta bapak Presiden mencabut 
sesegera mungkin,"jelas Ahmad Fauzi 
Ketua SPSI Jatim. 

"Untuk itu peristiwa yang san-
gat langkah di Indonesia ini, seluruh 
pekerja di Jawa Timur memberikan 
apresiasi setinggi tingginya kepada 
aparat keamanan yang luar biasa men-
gamankan jalannya unjuk rasa pada 
hari ini. Inovasi dan fasilitas yang ter-
baik diberikan oleh Polda Jawa Timur 
untuk amannya masyarakat pekerja 
dalam menyuarakan demonstrasi pada 
hari ini," imbuhnya. 

Selain itu, ketua SPSI Jatim ini 
juga menyayangkan aksi tersebut di-
nodai oleh anak - anak yang berusia 
belasan tahun yang membuat suasana 
demontrasi ini menjadi rusuh, dan ada 
juga buruh yang menjadi korban lem-
paran batu.

"Kami menyesalkan atas peristiwa 
ini, yang kami tangkap di lapangan 
adalah anak-anak yang berusia 15 ta-
hun, 9 tahun, mereka di luar dugaan 
kita menyusup memprovokasi kegiatan 

pekerja, kegiatan para buruh, dengan 
membawa batu, membawa pentungan 
dan lain-lain. Maka kami meminta ke-
pada bapak Kapolda, kepada jajaran 
keamanan di Jawa Timur untuk mem-
proses pelaku tersebut secara hukum 
yang berlaku, karena ada anggota kami 
di Gersik, yang kena pentungan, kena 
lemparan batu mereka," pungkasnya.

Sementara, Kabid Humas Polda 
Jatim, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko mengatakan, juga mengapre-
siasi untuk para buruh yang sudah 
mewarnai atas aksinya hari ini sudah 
berjalan kondisif, namun ada evaluasi 
dan catatan di lapangan, Polda Jawa 
Timur sudah mengantisipasi atas ins-
iden yang terjadi di beberapa daerah di 
Jawa Timur.

"Khusus di Surabaya kemudian di 
beberapa daerah juga, seperti Malang 
ada insiden yang perlu dilakukan pen-
indakan, yakni penindakan secara per-
suasif tetap namun juga tegas terukur, 
saat ini polres Malang untuk datanya 
menyusul, ada beberapa tindakan dan 
kita amankan untuk kita lakukan pe-
meriksaan, di Surabaya pun sudah kita 
lakukan beberapa pengamanan," pa-
parnya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 

Andiko di hadapan awak media.
"Selanjutnya kita akan lakukan rap-

id test, apa bila hasilnya reaktif maka 
kita akan lakukan swab, dan apa bila 
positif kita akan lakukan langsung 
karantina, kemudian proses selanjut-
nya kita lakukan penegakan hukum 
sesuai dengan hasil penyidikan, kemu-
dian kita lihat ada anak-anak yang kita 
rasa belum paham tentang apa esensi 
dari pada gerakan ini dan tentunya ini 
masih kita dalami, yang jelas bukan 
merupakan elemen dari buruh yang 
ada melakukan esensi pendapatnya," 
tegasnya. 

Dalam insiden ini, jajaran Polda 
Jatim berhasil mengamankan perusuh 
pada aksi demo di Malang dan Sura-
baya sebanyak 634 orang yang sengaja 
merusak fasilitas umum dan melawan 
petugas. 

"Di Surabaya insiden yang terjadi 
di depan gedung grahadi dan loka-
si lainnya di Surabaya sebanyak 505 
orang, dan di Malang juga ada 129 
orang, total untuk kejadian di Suraba-
ya dan Malang sebanyak 634 orang. 
Kita lihat dari berbagai perannya, yang 
pertama tentu kita lihat ada berbagai 
pengerusakan fasilitas umum atau pa-
gar Gedung Grahadi, kemudian ada 
Pasal 218 jo 212 melawan petugas," 
pungkasnya. (Bry)

Kabid Humas Polda Jatim mengapresiasi aksi buruh yang 
berjalan kondusif.

Belum Ada Kepastian Digelarnya Liga Indonesia, 
Kapolda Jatim Bersama CEO Persebaya Lakukan Audiensi

Surabaya, SMN - Belum adan-
ya kepastian digelarnya lanjutan 
liga I Indonesia Kapolda Jatim Irjen 
Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, 
M.S,i bersama dengan Pejabat Uta-
ma (PJU) Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim Kombes Tru-
noyudo Wisnu Andiko, Menggelar 
audiensi bersama CEO Persebaya 
Azrul Ananda, di Slasar Gedung 
Tribrata lantai 2 Mapolda Jatim, 
Senin 05/10/2020.

Kepada CEO Persebaya, Kapol-
da Jatim menyampaikan bahwa pi-
haknya pasti mendukung digelarnya 
kembali Liga I Indonesia. Namun, 
karena kondisi Pandemi Covid-19 
masih belum menunjukkan tanda 
tanda menurun, sehingga Liga I In-
donesia kembali ditunda.

Sebenarnya saya mendukung 
sekuat tenaga saya, seperti stadion 
saya juga mencoba carikan sta-
dion untuk Persebaya. Dan juga 
bagi Suporter, jika memang tidak 
boleh dilapangan, saya akan mem-

persiapkan lokasi lokasi untuk no-
bar bagi para suporter, baik di Pos 
Kampung Tangguh maupun di seti-
ap Kantor Polsek Polsek yang ada.

Setelah saya ke Jakarta sem-
inggu lalu, Bahwa memang benar, 
Mabes Polri memutuskan tidak 
merekomendasikan lanjutan untuk 
Liga I maupun Liga II di Liga In-
donesia.

"Saya berusaha yang terbaik dan 
sekuat tenaga saya untuk membantu 

Persebaya agar bisa mendapatkan 
lapangan untuk melanjutkan kom-
petisi Liga I Indonesia. Namun, 
jika Mabes Polri tidak merekomen-
dasikan untuk Liga I dan II tidak 
dilanjutkan, maka saya juga tidak 
bisa berbuat apa apa," kata Kapolda 
Jatim.

Azrul Ananda selaku CEO 
Persebaya bersama dengan man-
agement Persebaya, mengucapkan 
terima kasih kepada bapak Kapolda 

Jatim yang selalu memberikan ma-
sukan dan arahan kepada kami.

"Saya mengucapkan banyak ter-
ima kasih kepada bapak Kapolda 
Jatim, yang selalu mendukung kami 
serta memberikan masukan," kata 
Azrul Ananda, CEO Persebaya.

Sampai saat ini dari Liga belum 
ada kepastian yang pasti, apakah 
Liga I ini kembali dilanjutkan atau 
tidak, untuk menunggu informasi 
itu, para pemain persebaya masih 
tetap melakukan latihan rutin un-
tuk menjaga stamina pemain. Dan 
sampai saat ini pemain persebaya 
sudah lengkap, dan tidak ada yang 
berkurang. Justru ada penambahan 
pemain.

"Sampai saat ini kami dari 
management persebaya masih 
menunggu keputusan Liga, karena 
sampai saat ini masih belum ada 
keputusan resmi. Sementara untuk 
para pemain persebaya masih rutin 
melakukan latian untuk menjaga 
kebugaran," pungkasnya. (Bry)

CEO Persebaya lakukan Audiensi bersama Kapolda Jatim di 
Selasar Gedung Tribrata Mapolda Jawa Timur.
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Lumajang, SMN - Kunjun-
gan KPP Pratama Proboling-
go, diterima Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq, yang mengapresi-
asi pihak Kantor Pelayanan Pa-
jak (KPP) Pratama Probolinggo, 
yang selama ini terus bersinergi 

untuk membantu Pemerintah 
Kabupaten Lumajang dalam pe-
layanan pajak.

"Terima kasih kerjasamanya 
dan telah membantu kami soal 
pajak di Kabupaten Lumajang," 
ungkapnya.

KPP Pratama Probolinggo lakukan kunjungan ke Pemkab 
Lumajang.

KPP Pratama Probolinggo Bersinergi dengan 
Pemkab Lumajang dalam Hal Pajak

Acara tersebut dilaksanakan 
di ruang Mahameru Kantor Bu-
pati Lumajang, beberapa waktu 
lalu.

Dalam kesempatan tersebut, 
Bupati juga menyampaikan, 
bahwa dengan semakin mening-
katnya kepatuhan masyarakat 
dalam membayar pajak, maka 
akan bertambah juga pendapa-
tan daerah serta akan berdampak 
positif bagi perkembangan 
ekonomi di masyarakat.

"Potensi peningkatan dalam 
kepatuhan pajak itu pasti dan 
harus dilaksanakan bagi Pemk-
ab Lumajang," ujarnya

Sementara itu, Kepala KPP 
Pratama Probolinggo, Ari Dju-

naedi, dalam kesempatan itu 
mengucapkan terima kasih ke-
pada Pemkab Lumajang, karena 
telah mendukung program-pro-
gram yang ada di KPP Pratama 
Probolinggo.

Lebih lanjut, dirinya men-
jelaskan bahwa secara bertahap 
KPP mengalami modernisasi 
sistem dan struktur organisasi, 
menuju sebuah instansi yang 
berorientasi pada fungsi. 

"Kantor Pelayanan Pajak 
yang telah mengalami moderni-
sasi, merupakan penggabungan 
dari Kantor Pelayanan Pajak 
Konvensional dan Kantor Pe-
meriksaan serta Penyidikan Pa-
jak," tutupnya. (Tik) 

Panen Petik Merah, Kopi Organik 
yang Masak Pohon

Lumajang, SMN - Di la-
han seluas setengah hektar, 
yang berada di wilayah Dusun 
Plambang Desa Pasrujambe, 
Kecamatan Pasrujambe Ka-
bupaten Lumajang, Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq yang 
didampingi, Ny. Musfarinah 
Thoriq, melaksanakan panen 
petik merah dan proses kopi 
organik, pada Rabu (7/10).

Pada kesempatan tersebut, 
Bupati menyampaikan, bah-
wa panen petik kopi merah 
atau yang benar-benar masak 
di pohon, merupakan biji kopi 
pilihan, yang menjadikan kopi 
mempunyai rasa dan ciri khas 
tersendiri. Untuk itu, ia berpe-
san kepada para petani kopi 
di Kabupaten Lumajang, agar 
memetik biji kopi yang sudah 
merah, karena nantinya akan 
menghasilkan citarasa kopi 
yang nikmat.S

Kedepan, Pemerintah Ka-
bupaten Lumajang akan mem-
bantu, mulai dari mekanisme 
maupun desain untuk kema-
sannya, sehingga para petani 

kopi akan terus bisa mempro-
duksi dan berjalan hingga me-
nemukan pasar yang sesung-
guhnya.

"Tadi saya melihat secara 
langsung proses pembuatan 
kopi secara tradisional, itu 
yang menghasilkan kualitas 
kopi yang berbeda, antara 
kopi produksi industri yang 
menggunakan berbagai ma-
cam teknologi, dengan kopi 
yang dibuat secara tradisional 
oleh para petani kopi, mulai 
dari tanam yang organik sam-
pai cara goreng kopinya ma-
sih tradisional," ungkapnya.

Menurutnya, proses pen-
golahan mulai dari biji kopi 
sampai menjadi bubuk kopi 
masih dengan menggunakan 
proses tradisional, sehing-
ga itu yang menjadikan kopi 
memiliki cita rasa yang khas. 
Ia berharap para petani kopi 
harus produktif selama proses 
tanam sampai menghasilkan 
kopi yang siap untuk dipasar-
kan.

"Semua ini tentu akan 

kami intervensi dari pemer-
intah, terkait dengan pemasa-
ran, harapannya betul-betul 
mendapatkan pasar yang 
sesuai harapan mereka, yai-
tu kopi yang berkualitas dan 
mempunyai cita rasa khusus," 
ujarnya.

Lebih jauh Bupati men-
gatakan, bahwa dalam wak-

tu dekat ini, dirinya akan 
melakukan sosialisasi, bah-
kan menginstruksikan untuk 
mewajibkan instansi-instansi 
pemerintah yang ada di Kabu-
paten Lumajang, agar meng-
gunakan kopi produk asli Ka-
bupaten Lumajang.

"Semua instansi Pemerin-
tah Kabupaten Lumajang, wa-
jib menggunakan kopi produk 
asli Lumajang," pungkasnya 
(Tik)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq yang didampingi, Ny. Musfari-
nah Thoriq, melaksanakan panen petik merah, kopi organik 

yang masak di pohon, pada Rabu (7/10).

PD Muhammadiyah Diharap Bisa Seiring Sejalan 
Menyelesaikan Masalah yang Mendesak

Lumajang, SMN - Beber-
apa waktu lalu, Bupati Luma-
jang, Thoriqul Haq beserta 
Wakil Bupati Lumajang, In-
dah Amperawati bersilaturah-
mi dengan Pimpinan Daerah 
(PD) Muhammadiyah Luma-
jang, yang dilaksanakan di 
Peringgitan Pendopo Arya 
Wiraraja Lumajang.

Pada kesempatan itu, Bu-
pati Lumajang mengungkap-
kan, bahwa saat ini terdapat 
berbagai macam persoalan 
yang bersifat dinamis, yang 
ada di Kabupaten Lumajang. 
Hal itu perlu adanya penan-
ganan khusus serta dukungan 
dari berbagai pihak untuk di-
tuntaskan secara bersama.

"Dengan adanya berb-
agai instansi dan lembaga, 
yang salah satunya PD. Mu-
hammadiyah, saya berharap 
bisa seiring sejalan untuk 
menyelesaikan berbagai ma-
salah yang mendesak di mas-
yarakat," harapnya.

Bupati berharap, ada 
dukungan dari PD. Muham-
madiyah untuk turut memba-
ngun Kabupaten Lumajang 
menjadi berkembang dan leb-
ih baik lagi. Bupati juga ber-
harap nantinya antara Pem-
kab Lumajang dengan PD. 
Muhammadiyah, bisa terjalin 
kesinergisan yang solid, se-
hingga semua problematika 

yang ada pada masyarakat 
bisa diselesaikan bersama.

"Kita saling support dan 
kerjasama untuk saling men-
guatkan, demi membangun 
dan memberikan manfaat 
yang terbaik bagi masyarakat 
Lumajang," imbuhnya.

Senada dengan hal itu, 
Bunda Indah sapaan akrab 
Wakil Bupati Lumajang men-
yampaikan, bahwa pihaknya 
berharap kepada pihak PD. 
Muhammadiyah, agar senan-
tiasa memberikan masukan 
kepada Pemkab Lumajang, 
agar pembangunan serta 
jalannya roda pemerintahan 
di Kabupaten Lumajang se-
makin baik dan bisa mem-
berikan manfaat yang positif 
bagi masyarakat.

"Kita perlu saran, solusi 
hingga kritikan sekalipun, 
akan kami terima, kare-
na saya yakin kita bekerja 
berawal dari amanah mas-
yarakat," ujarnya.

Bunda Indah menerang-
kan, bahwa pihaknya akan 
terus berikhtiar dalam 
menjalankan semua tu-
gas-tugasnya untuk mem-
berikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat Ka-
bupaten Lumajang, dan akan 
menyelesaikan satu persatu 
problematika yang ada di 
masyarakat. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq beserta Wakil Bupati Lumajang, 
Indah Amperawati saat bersilaturahmi dengan Pimpinan Daer-

ah (PD) Muhammadiyah Lumajang.

Kasrem 073/MKT Pimpin Upacara Penyambutan 
Satgas Apter Gelombang I TA 2020 

Salatiga, SMN - Kasrem 
073/Makutarama Letkol Czi 
Hendro Edi Busono, memimpin 
upacara penyambutan kedatan-
gan anggotanya yang tergabung 
dalam Satuan Tugas (Satgas) 
Aparat Teritorial (Apter) Ko-
dam XIV/Pattimura, Kodam 
XVII/Cendrawasih dan Kodam 
XVIII/Kasuari bertempat diaula 
Makorem, Jum’at (09/10/2020).

Atas nama keluarga besar 
Korem 073/Makutarama men-
gucapkan selamat datang kem-
bali dan penghargaan yang se-
besar-besarnya kepada prajurit 
Korem 073/Makutarama yang 
tergabung dalam Satgas Apter 

atas dedikasi, loyalitas dan se-
mangat yang telah ditunjukkan 
selama di daerah penugasan 
dengan baik,” terang Kasrem.

Dalam sambutan Danrem 
073/Makutarama Kolonel Inf 
Ari Yulianto, S.I.P, yang dis-
ampaikan oleh Kasrem, bahwa 
tugas sebagai Satgas Apter mer-
upakan suatu amanah, kehor-
matan sekaligus kepercayaan 
yang harus dijawab dengan 
karya, penuh semangat, dedikasi 
dan disiplin dalam menjalankan 
tugas sebagai aparat teritorial. 

Dengan semangat dan loy-
alitas yang tinggi prajurit Ko-
rem 073/Makutarama dapat 

menyelesaikan tugas yang di-
emban lebih kurang satu tahun, 
dengan tujuan untuk membatu 
pengembangan dan pembangu-
nan Kodim baru di tiga Kodam 
yakni, Kodam XIV/Pattimura, 
Kodam XVII/Cendrawasih dan 
Kodam XVIII/Kasuari.

Selain menjaga integritas 
Negara Kesatuan Republik In-
donesia (NKRI) juga melak-
sanakan kegiatan Bintahwil 
yang berintekrasi langsung den-
gan masyarakat, guna merebut 
hati rakyat sehingga dapat ter-
wujud kemanunggalan TNI dan 
rakyat.

"Prajurit TNI sebagai alat 
pertahanan negara memiliki tu-
gas mulia untuk mengamankan 
bangsa indonesia dari berbagai 
gangguan keamanan di negeri 
ini," ucapnya.

Upacara penyambutan terse-
but dihadiri oleh para Kasi Ko-
rem 073/Makutarama, Perwira 
Staf serta prajurit Satgas Apter 
dari masing-masing Kodim Ja-
jaran Korem 073/Makutarama.
(Penrem 073/Makutarama/ S 
Anto Saputro)Penerimaan personel BKO gelombang I yang telah kembali.

Operasi Yustisi Digelar Aparat Gabungan 
di Objek Wisata Bukit Cinta

Semarang, SMN - Bukit 
Cinta Ambarawa merupakan ka-
wasan wisata di perbukitan yang 
menyuguhkan pemandangan 
Rawa Pening dan Bukit Braw-
ijaya. Kawasan wisata alam ini 
juga merupakan destinasi wisa-
ta yang cocok bagi para orang 
tua yang ingin berlibur bersama 
anak-anak karena di area ini ter-
dapat tempat bermain bagi anak-
anak.

Pemandangan pepohonan 
pinus serta cemara yang hijau 
membuat suasana di kawasan 
ini menjadi lebih menyejukan. 
Terlebih ketika memasuki ka-
wasan ini pengunjung akan 
disambut oleh patung ular naga 
yang melingkari bukit, Kamis 
(8/10/2020).

Di masa Pandemi ini objek 
wisata unggulan di Kecamatan 
Banyubiru Kabupaten Sema-
rang tersebut tidak seramai se-
belum masa pandemi, tetapi hal 
tersebut tidak mengurangi minat 
beberapa pengunjung yang ma-
sih ingin menikmati pemandan-
gan Rawa Pening yang legend-
aris.

Hal tersebut juga tidak 
menyurutkan semangat aparat 
gabungan untuk melaksanakan 

kegiatan Operasi Yustisi pendi-
siplinan protokol kesehatan 
pencegahan covid-19 di jalan 
depan tempat wisata Bukit cinta 
di Kecamatan Banyubiru Kabu-
paten Semarang.

Sebanyak 36 aparat gabun-
gan dari Koramil 12/Banyubiru, 
Polsek Banyubiru serta Satpol 
PP Kabupaten Semarang berdi-
ri di sepanjang jalan serta pin-
tu masuk objek wisata tersebut 
untuk melaksanakan razia bagi 
warga yang melintas ataupun 
yang berada di dalam komplek 
wisata tersebut yang tidak me-
matuhi protokol kesehatan.

Menurut Danramil 12/
Banyubiru Kapten Inf Qodir 
selama kegiatan terjaring war-

ga yang belum sadar memakai 
masker sebanyak 64 orang.

"Dalam operasi yustisi ini 
ada warga yang belum me-
matuhi protokol kesehatan se-
hingga diberikan pengarahan 
pentingnya memakai masker 
serta tindakan,tindakan yang 
diberika berupa push up, men-
gucapkan Pancasila serta men-
yanyikan lagu Indonesia Raya," 
ungkap Qodir.

Dengan diadakannya opera-
si yustisi ini diharapkan warga 
semakin sadar akan pentingnya 
protokol ksehatan dengan tetap 
melaksanakan cuci tangan den-
gan sabun, memekai masker dan 
menjaga jarak perorangan. (S 
Anto Saputro)

Kegiatan Operasi Yustisi di jalan depan tempat wisata Bukit 
cinta di Kecamatan Banyubiru Kabupaten Semarang.

Polda Jatim Tetapkan 14 Orang sebagai Tersangka 
Pasca Demo Tolak UU Cipta Kerja

Surabaya, SMN - Pasca un-
juk rasa penolakan UU Cipta 
Kerja Omnibus Law, Polri sudah 
melakukan pengamanan secara 
Preemtiv, preventif. Namun pada 
aksi unjuk rasa kemarin, ada tin-
dakan tindakan yang diluar dalam 

mengemukakan pendapat.
Polda Jatim sudah mengamank-

an sejumlah orang baik di Suraba-
ya maupun Malang sebanyak 634, 
dengan rincian, Malang ada 129 
dan Surabaya 505. Saat ini mereka 
semua telah dilakukan proses pe-

meriksaan, dan di massa pandemi, 
mereka juga dilakukan Rapid Test 
dan Swab Test.

Dari pemeriksaan yang sudah 
dilakukan, bahwa kebanyakan 
mereka ini hanya ikut ikutan dan 
tidak mengetahui esensi apa yang 
menjadi tujuan aksi unjuk rasa.

Dari total 634 orang yang dia-
mankan, 620 yang ada di wilayah 
Malang dan Surabaya dikemba-
likan ke orang tua. Dan 14 orang 
ditetapkan sebagai tersangka dan 
dilakukan penahanan terkait den-
gan Pasal 170 atau pengerusakan 
bersama sama.

"Setelah kita amankan 634 
orang, sebanyak 620 orang kita 
kembalikan atau pulangkan ke 
orang tua mereka. Dan 14 orang 
kita tetapkan sebagai tersangka, 
sesuai dengan Pasal 170 tentang 
pengerusakan secara bersama 
sama," kata Kombes Trukoyu-
do Wisnu Andiko, Kabid Hu-
mas Polda Jatim, Jumat petang 
(9/10/2020).

Dari kejadian kemarin, banyak 
Fasilitas Umum (Fasos) yang men-
galami kerusakan, seperti pagar 
Gedung Negara Grahadi Surabaya 
roboh, mobil Polisi yang dirusak 
dan masih banyak fasilitas umum 
yang rusak. Berharap, orang tua 
bisa memberikan nasehat kepa-
da anak anak mereka agar tidak 
melakukan tindakan yang memang 
mereka tidak mengetahui.

"Saya berharap, agar orang tua 
bisa memberikan nasehat kepada 
anak mereka agar tidak ikut dida-
lam kegiatan yang mana mereka 
tidak mengetahuinya," pungkasn-
ya. (Bry)

Polda Jatim lakukan pengamanan secara preemtif, preventif 
pada aksi unjuk rasa penolakan UU cipta kerja.
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Purworejo, SMN - Kado in-
dah berupa kue tart sebagai uca-
pan HUT TNI Ke 75, diberikan 
oleh Brimob kompi 4C Pelopor 
Kutoarjo kepada Batalyon Yonif 
412 Purworejo. 

Kue tart langsung diserah-
kan Danki Brimob 4C Kutoarjo, 
AKP Dwi Kristiawan, SH kepada 
Danyon 412 Mayor Mohammad 
Renaldi Herbowo, S. Sos, M. Si 
di aula Yonof 412, Senin (5/10) 

Hari Jadi TNI Ke-75, Danki Brimob 4C Kutoarjo 
Beri Kado Kue Tart ke Yonif 412

Hari Jadi TNI Ke-75, Danki Brimob 4C Kutoarjo Beri Kado Kue 
Tart ke Yonif 412.

pagi. 
Pada kesempatan itu, Danki 

Brimob 4C Kutoarjo mengu-
capkan Dirgahayu TNI "Brimob 
Kompi 4 Batalyon C Pelopor 
Kutoarjo dan jajaran Polri di 
wilayah Kabupaten Purworejo 
khususnya sangat respek dan TNI 
merupakan saudara Polri," kata 
AKP Dwi Kristiawan, SH.

Sementara Mayor Renaldi 
Herbowo mengaku terharu dan 
mengucapkan banyak terimak-
asih atas ucapan dan kedatangan 
Personel Brimob sembari mem-
bawa kue tart yang diartikan se-
bagai bentuk kado ucapan terse-
but. 

"Terima kasih kami ucapkan 
kepada Brimob kompi 4 batalyon 
C Pelopor Kutoarjo yang secara 
khusus hadir disini. Kami dari 
TNI akan terus bersinergi untuk 
negeri," terang Renaldi. (alex)

HUT TNI Ke-75, Camat Ngombol 
Serahkan Parcel dan Nasi Tumpeng untuk Koramil

Purworejo, SMN - Mem-
peringati HUT TNI ke 75 tahun 
2020, Forkompinca Kecamatan 
Ngombol, Kabupaten Purwore-
jo, Jawa Tengah memberikan ke-
jutan kepada Koramil Ngombol. 
Kejutan tersebut berupa parcel 
dan nasi tumpeng yang langsung 
diserahkan Camat Ngombol ke-
pada Danramil Ngombol, Senin 
(5/10/2020). 

Camat Ngombol Nurfiana, S. 
STP, MM didampingi Kapolsek 
Iptu Suwardi yono dan Kepala 
UPT Puskesmas Ngombol, dr 
Riyo, mendatangi Makoramil 
setempat untuk menyerahkan 
parcel dan nasi tumpeng. 

Danramil Ngombol Kapten 
Nugroho diwakili Ba Tuud Pel-
tu Hartono terkejut dan terharu 
dengan kedatangan Forkompin-
ca Ngombol di HUT TNI ke 75 
itu. 

"Terima kasih yang sebe-
sar-besarnya atas kedatangan Bu 
Camat, Bapak Kapolsek, Kepala 
Puskesmas dan yang lainnya tel-
ah berkenan hadir di Koramil 
untuk memberikan ucapan, doa 
dan hadiah,” kata Peltu Hartono. 

Camat Ngombol Nurfiana 
menyampaikan bahwa pada 
HUT TNI ke 75 ini jajaran For-
kompinca Ngombol berterima 
kasih atas sinergi dari unsur TNI 
yang selama ini terjalin dengan 
baik. (Alex)

HUT TNI Ke-75, Camat Ngombol Serahkan Parcel dan Nasi 
Tumpeng untuk Koramil.

Polres Kendal Tangkap 4 Pelaku Curas di Boja
Kendal, SMN - Jajaran Unit 

Reskrim Polsek Boja Polres 
Kendal berhasil membekuk 4 
tersangka pencurian dengan ke-
kerasan yang tak segan melukai 
korbannya saat melakukan ak-
sinya. Kejadian curas ini terjadi 
pada Jumat 18 September 2020 
lalu dipertigaan Jalan Pramu-
ka Dusun Gentan Kidul Desa 
Boja yang menyebabkan korban 
mengalami luka bacok di pung-
gungnya.

Empat pelaku yang berhasil 
diamankan yakni Dimas Wahyu 
Prasetyo (20 th) warga Kelurah-
an Tambakaji Kecamatan Ngali-

yan Kota Semarang, Anang Adi 
Saputra (20 th) warga Kelurah-
an Sidodadi Kecamatan Mijen 
Kota Semarang, Ibnu Choliq (25 
th) warga Kelurahan Purwosari 
Kecamatan Mijen Kota Sema-
rang dan Aditya Dimas (20 th) 
warga Desa Campurejo Keca-
matan Boja Kendal.

Wakapolres Kendal Kompol 
Sumiarta, S.H., M.H. dalam 
konferensi pers di Polres Ken-
dal, Selasa (6/10/2020) men-
yampaikan kasus ini terungkap 
setelah korban melaporkan 
peristiwa kekerasan yang dial-
aminya ke Polsek Boja. Kejad-

ian bermula saat korban Moh. 
Latif dan Agus Setyawan yang 
sedang nongkrong di sekitar 
TKP. Salah satu pelaku Ibnu 
Choliq yang datang langsung 
merampas HP milik korban dan 
membacok korban yang menge-
nai punggung dan menyebabkan 
luka sobek.

“Korban berhasil kabur, 
pelaku lalu mengambil sepeda 
motor milik korban yang tert-
inggal di TKP,” jelas Wakapol-
res Kendal.

Dari hasil penyelidikan Poli-
si, akhirnya pelaku dapat ditang-
kap berikut barang bukti di loka-
si persembunyiannya di daerah 
Kuripan Kecamatan Mijen Kota 
Semarang. Keempat pelaku kini 
masih menjalani pemeriksaan 
dan mendekam di ruang tahanan 
Polres Kendal.

Pelaku Ibnu Choliq dijerat 
dengan pasal 365 KUHP jo Pas-
al 53 tentang tindak pidana pen-
curian dengan kekerasan dengan 
ancaman maksimal 12 (dua be-
las) tahun penjara. Sementara 3 
pelaku lain dikenakan pasal 363 
ayat 1 KUHP tentang tindak pi-
dana pencurian dengan pember-
atan dengan ancaman maksimal 
7 (tujuh) tahun penjara. (Peni)Konferensi pers terkait kasus curas di Boja.

Gerombolan Punk 
Tak Pakai Masker Diamankan
Purworejo, SMN – Polsek 

Purworejo laksanakan Ops Yus-
tisi, berhasil mengamankan 10 
anak punk tidak memakai mask-
er, Kamis (08/10/2020). 

"Tercatat ada 10 anak punk 
yang berhasil diamankan di Jl. 
kol Sugiono,” kata wakapolsek 
Purworejo Iptu Edy Winawan. 
SE. saat dikonfirmasi.

Dikatakan pula kesepuluh 
anak punk tersebut dibawa ke 
kantor polsek Purworejo untuk 
didata dan diberikan bimbin-
gan. Selain itu, anak punk terse-
but merupakan bukan warga ke-
camatan Purworejo semua.

“Kesepuluh anak punk ini 
merupakan warga Bener, Lo-
ano, Baledono, dan dari luar 
daerah kecamatan Purworejo,” 
kata wakapolsek Purworejo.

Saat dilakukan penggeleda-
han, dikatakan pihaknya tidak 

mendapati senjata tajam dari 
kesepuluh anak punk tersebut.

Saat dimako polsek Pur-
worejo Iptu Sukardi melaku-
kan pembinaan, pihaknya 
melakukan peringatan agar se-
lalu mengunakan masker saat 
di luar rumah dimasa pandemi 
covid-19. Sebagai upaya untuk 
pencegahan penyebaran wabah 
Covid-19.

Mereka dibina, karena mere-
ka sudah melanggar Perbup No. 
61 Thun 2020 dan implemen-
tasi inpres No. 6 Tahun 2020. 
Tatanan kehidupan baru.

“Apabila mereka masih 
kembali terjaring razia petugas, 
kami akan lakukan tindakan 
represif, bukan hanya mengu-
cap pancasila," pungkas waka-
polsek Purworejo. (Alex)

Polsek Purworejo lakukan pembinaan kepada anak punk yang 
langgar protokol kesehatan.

Bus Putra Mulya Hangus Terbakar 
di Ring Road Selatan Purworejo

Purworejo, SMN - Bus An-
tar Kota Antar Provinsi (AKAP) 
PO Putra Mulya ludes terbakar 
di Jalan Soekarno Hatta atau 
Ring Road Selatan Purwore-
jo, tepatnya di depan SDN 1 
Borokulon, Kamis (8/10) dini 
hari pukul 03.45. Seluruh bodi 
bus hingga mesin hangus terba-
kar sehingga tidak bisa dikenali 
lagi.

Tidak ada korban jiwa dalam 
peristiwa tersebut. Tiga orang 
penumpang dan dua kru bus dil-
aporkan selamat.

Tapi pada jarak sekitar 300 
meter dari lokasi bus terbakar, 
ditemukan seorang laki-laki 
yang tergeletak di bahu jalan se-

belah Utara. Belakangan orang 
tersebut bernama Tono Subagio 
(22) warga Desa Purwodadi RT 
01/02, Kecamatan Purwodadi.

Pengemudi Putra Mulya, 
Supri, menjelaskan, bus me-
laju dari arah Jakarta menuju 
ke Klaten. Di sekitar lokasi dia 
melihat sepeda motor terjatuh 
saat akan menghindari truk yang 
datang dari arah berlawanan.

Lalu sepeda motor terseret 
sejauh 300 meter dan menim-
bulkan percikan api di bagian 
AC. Supri langsung berusa-
ha memadamkan api, tapi ga-
gal. Akhirnya api menjalar ke 
seluruh bodi bus.

Seorang saksi mata Mujino 

(60) di TKP menuturkan, sekitar 
pukul 03.00 dirinya mendengar 
suara seperti gesekan keras di 
jalan raya di depan rumahnya 
yang hanya berjarak 50 meter 
dari lokasi kejadian. 

Saat keluar dari rumahnya, 
Mujino mendapati sebuah bus 
dalam kondisi terbakar di ba-
gian depan. 

“Waktu itu api belum besar 
dan tiga penumpang segera kel-
uar dari bus untuk menyelamat-
kan diri,” ungkapnya.

Saat itu Mujino mengaku ha-
nya sendirian, dan melihat ada 
motor yang ikut terseret oleh 
badan bus. Ia juga melihat seo-
rang pengendara motor yang ter-
kapar di pinggir kiri bahu jalan, 
tepat di depan pintu masuk Pe-
rum Boro Mukti. 

“Sepertinya masih muda den-
gan memakai celana pendek dan 
bertubuh gemuk,” lanjutnya. 
Belakangan diketahui korban 
meninggal itu bernama Tono 
Subagio (22) warga Desa Pur-
wodadi RT 01/02 Kecamatan 
Purwodadi.

Dituturkan Mujino, saat api 
berkobar dan membakar seba-
gian besar bus, dua unit mobil 
Damkar baru tiba di lokasi un-

tuk memadamkan api. Tapi ke-
datangan mobil Damkar tidak 
bisa menyelamatkan bus dari 
kobaran api.

Akibat kejadian itu, menurut 
Mujino, kabel listrik yang 
melintang tepat di atas bus yang 
terbakar sempat putus. Namun 
pagi itu juga petugas PLN sudah 
mengganti kabel tersebut.

Sementara itu pemilik agen 
PO Putra Mulya, Sugeng, yang 
ditemui di lokasi menuturkan, 
dia mendapat laporan peristiwa 
tersebut pada pukul 04.00. Se-
ketika itu juga dia menuju ke 
lokasi, tapi kondisi bus sudah 
hangus.

Untuk menghindari kemac-
etan, pada sekitar pukul 09.55 
bangkai bus diderek dari badan 
jalan sebelah utara ke tepi jalan 
sebelah selatan.

Kasat Lantas Polres Pur-
worejo AKP Lelono Windi 
Bramantyo yang dihubungi 
menjelaskan, pihaknya sedang 
melakukan pendalaman se-
bab-sebab perisitiwa tersebut, 
dengan meminta keterangan 
dari pengemudi. Dari olah TKP 
diketahui ada gesekan kend-
araan roda dua dengan aspal. 
(alex)Kondisi Bus Putra Mulya yang ludes hangus terbakar.

Cek Serbuan Teritorial, Danrem 073/MKT 
Kolonel Inf. Ari Yulianto, S.I.P Dampingi Tim Wasev dari Sterad 

Demak, SMN - Tim Pen-
gawasan dan Evaluasi (Wasev) 
program serbuan teritorial (Sert-
er) dari Staf Teritorial Angka-
tan Darad (Sterad) mendatangi 
sasaran-sasaran pada pelaksa-
naan serbuan teritorial di Desa 
Bedono Kecamatan Sayung Ka-
bupaten Demak Jawa Tengah, 
Rabu (07/10/2020).

Dalam rangkaian kunjungan 
kerja Tim Wasev dari Pusterad 
terkait dengan pelaksanaan ser-
buan teritorial tahun 2020. Ket-
ua Tim Wasev Waaster Kasad 
bidang Tahwil, Komsos dan 
Bakti TNI, Brigjen TNI Toto 
Nurwanto S.I.P., M.Si., yang 
didampingi Letkol Arm Budi 
Wahyono, S.H. Pabandya-2/
Anev dan Data Stat Spaban I/
Ren Sterad.

Menurut Brigjen TNI Toto 
Nurwanto S.I.P., M.Si., serbuan 
teritorial merupakan program 
TNI AD sebagai bhakti untuk 
negeri. Adapun sasaran program 
tersebut yakni memperbaiki dan 
membangun fasilitas umum dan 
fasilitas sosial.

"TNI-AD menyiapkan dana 

untuk membantu masyarakat, 
apalagi saat ini ditengah Pan-
demi," kata Brigjen Toto.

Brigjen Toto melanjutkan, 
ada 7 Kodam yang melak-
sanakan program serbuan teri-
torial, salah satunya Kodam IV/
Diponegoro. "Kodam mengaju-
kan, nantinya akan kita bantu," 
ujar Brigjen Toto.

Kabupaten Demak terpilih 
sebagai sasaran serbuan teritori-
al karena di wilayah pesisir De-
mak, masih banyak warga yang 
membutuhkan bantuan, teruta-
ma yang terdampak rob. 

"Ini tepat sasaran. Banyak 
rumah yang terendam, ini perlu 
diperbaiki, tentunya secara ber-
tahap," ungkap Brigjen Toto.

Pada serbuan teritorial kali 
ini, Kodim 0716/Demak melak-
sanakan pembangunan talud 
dan pengurukan jalan sepan-
jang 900 meter. Selain itu juga 
program RTLH sebanyak 30 
rumah, jambanisasi, penana-
man 10 ribu pohon mangrove, 
pengobatan gratis serta bantuan 
sembako.

"Hasil yang saya lihat di 
Kodim 0716/Demak, semuan-

ya bersatu membangun daerah. 
Sasaran teritorial sudah 60 pers-
en," jelas Brigjen Toto.

Salah satu warga Muhaam-
mad Sumarjo (51) meyatakan 
terimakasih telah mendapatkan 
program RTLH, sehingga ru-
mahnya yang terendam rob, kini 
bisa ditempati lagi. 

Pria yang sehari hari beker-
ja sebagai nelayan ini, tetap 
bertahan di tanah kelahirannya 
karena sudah menyatu dengan 
laut, meskipun setiap hari tem-
patnya terendam rob.

"Terimakasih pak TNI, ru-
mah kami tidak terendam rob 
lagi," kata Marjo. 

Turut hadir mendampingi 
Tim Wasev Serter tersebut dian-
taranya Danrem 073/Makutara-
ma Kolonel Inf Ari Yulianto, 
S.I.P, Dandim 0716/Demak Let-
kol Arh Mohamad Ufiz,S.I.P, 
M.I.Pol, Pabandya Bakti Ster-
dam letkol Inf May Artanto, 
Kasiter Korem Letkol Inf Drs. 
Arif Isnawan, Pasiter Kodim 
0716/Demak. (Penrem 073/Ma-
kutarama/ S Anto Saputro).

Danrem 073/MKT Kolonel Inf. Ari Yulianto saat mengecek pro-
gram serbuan teritorial.

Kapolda Jateng: Sampai saat Ini Situasi 
Jawa Tengah Masih Terkendali dan Kondusif

Semarang, SMN - Aksi un-
juk rasa menolak pengesahan 
UU Cipta Kerja yang dilakukan 
buruh dan mahasiswa, kemarin 
Rabu (7/10/2020) menyisakan 
sejumlah kerusakan fasilitas 
umum.

Tak hanya kerusakan fasili-
tas umum, kerugian materi pun 
banyak dialami seperti motor 
dinas, mobil dinas sampai den-
gan pos lantas yang dirusak 
oleh para demonstran, korban 
luka-luka pun tak terhindarkan.

Kabidhumas Polda Jateng, 
Kombes Pol Iskandar Fitriana 
Sutisna menuturkan beberapa 
fasilitas publik dan sarana ke-
polisian telah dirusak massa.

"Gerbang gedung DPRD 
Provinsi Jateng dirusak massa 
demo di Semarang pada Rabu 
(7/10/2020), di Sukoharjo 
Truck Satpol PP dan Pos Polisi 
dibakar massa, di Pekalongan 
Mobil dinas kominfo dan Mo-
bil binmas Polres Pekalongan 
tak luput dari amuk massa tak 
hanya itu para demonstran juga 
merusak lampu taman kota, tak 
hanya itu para demonstran juga 
merusak lampu kota dan taman 
kota Semarang," ucap Kabid-
humas Polda Jateng, Jumat 
(09/10/2020).

Senada dengan pemerintah 

Kabidhumas Polda Jateng men-
yatakan, kepolisian akan menin-
dak tegas massa yang berlaku 
anarkistis saat menggelar unjuk 
rasa menolak Undang-undang 
(UU) Cipta Kerja, sebab hal 
ini merupakan tindak kriminal 
yang harus dihentikan

Menindaklanjuti hal terse-
but Kabidhumas Polda Jateng 
mengungkapkan sampai den-
gan sore ini Polda Jawa Tengah 
telah mengamankan puluhan 
orang yang diduga sebagai 
pelaku anarkis dalam demo ke-
marin 4 orang diantaranya telah 
diproses hukum dengan pasal 

170, 212 dan 216 KUHP di Pol-
restabes Semarang,

Jumlah yang diamankan da-
lam 2 lokasi Unras di Kartosuro 
dan Perempatan Pemda seban-
yak 5 orang (3 orang usia Pela-
jar) Sementara sudah dikemba-
likan dan dilakukan pembinaan 
dengan memanggil orangtua.

"Telah diamankan total ada 
97 orang yang diduga pelaku 
anarkis, sementara 4 orang ber-
inisial IAN, MAM, IRF, NAA 
kami proses hukum di Pol-
restabes Semarang, sebanyak 
11 orang anggota kami men-
galami luka, pendemo ada 11 

orang luka-luka," ucap Kabid-
humas Polda Jateng, Jumat 
(09/10/2020).

"Para Pelaku tindak anarkis 
ini akan dijerat dengan pasal 
212, 216, 170 KUHP tentang 
Pengeroyokan dengan ancaman 
pidana paling lama 12 tahun," 
tegas Kabidhumas Polda Jateng.

Siang ini, Jumat (9/10/2020) 
pukul 14.00 WIB tadi, Kapolda 
Jateng memantau demontrasi di 
depan Grand Artoz Magelang, 
saat ini situasi telah terkendali.

"Tidak ada masyarakat yg 
boleh mengganggu dan meru-
sak fasilitas umum, sudah kami 
bubarkan dengan protap Kapol-
ri mulai dari tim dalmas sabha-
ra, sampai pasukan anti huruha-
ra brimob karena eskalasi sudah 
meningkat anarkis, yang jelas 
Polri tetap memberi pelayanan 
terbaik untuk masyarakat," te-
gas Kapolda Jateng. 

Meski beberapa hari lalu tel-
ah terjadi aksi demontrasi na-
mun Kapolda Jateng menegas-
kan bahwa daerah Jawa Tengah 
secara umum kondusif. (S Anto 
Saputro)

Kapolda Jateng, Ahmad Lutfi saat ditemui awak media.
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Pasaman, SMN – Bupati 
Pasaman H.Yusuf Lubis mem-
buka Musabaqah Tilawatil Qu-
ran (MTQ) ke 48 tingkat Ka-
bupaten Pasaman Tahun 2020, 
sekaligus peresmian Pasaman 
Islamic center yang berlangsung 
di Islamic Center Lubuk Sikap-
ing, Kamis (08/10/2020).

Tampak hadir, Forkomp-
inda, Sekretaris Daerah Drs. 
H. Mara Ondak, Staf Ahli bu-
pati Pasaman, Asisten, kepala 
OPD, kepala Bagian, Camat 
dan Wali Nagari se kabupaten 
Pasaman, kepala kementerian 
Agama kabupaten Pasaman, 
kepala instansi vertikal/BUMN/
BUMD se-kabupaten Pasaman, 
ketua tim penggerak PKK, ket-
ua GOW, ketua Dharma wanita 
kabupaten Pasaman, ketua MUI, 
ketua Baznas, Ormas se kabu-
paten Pasaman, Dewan Hakim, 
Oficial, Panitia pelaksana, Para 
kafilah kecamatan se-kabupaten 
Pasaman dan Jurnalis.

Pada MTQ ke 48 tingkat 

Bupati Pasaman H.Yusuf Lubis saat menyampaikan sambutan.

Bupati Pasaman Resmi Buka MTQ Ke-48 
Tingkat Kabupaten Pasaman Tahun 2020

kabupaten Pasaman mengam-
bil tema “Melalui MTQ Mari 
kita Satukan Langkah untuk 
Membangun Generasi Qur’ani 
Menuju Masyarakat Pasaman 
Yang Sejahtera Agamis dan 

Berbudaya” dan mengusung 
semboyan 4 sukses yakni Suk-
ses Penyelenggaraan, Sukses 
Partisipasi, Sukses prestasi dan 
Sukses Implementasi.

Dalam sambutannya panitia 

pelaksana MTQ tingkat Kabu-
paten Pasaman Nina Darmayanti 
memaparkan dasar pelaksanaan 
keputusan Bupati Pasaman no-
mor 188.45/51/BUP-PAS/2020 
tentang penunjukan kecamatan 

Lubuk Sikaping sebagai tuan 
rumah penyelenggaraan Mus-
abaqah Tilawatil Quran Nasi-
onal ke-48 tingkat kabupaten 
Pasaman tahun 2020 dan kepu-
tusan Bupati Pasaman nomor 
188.45/587/BUP-PAS/2020 
tentang Membentuk Panitia 
pelaksanaan Musabaqah Tila-
watil Quran Nasional (MTQ) ke 
48 tingkat kabupaten Pasaman 
tahun 2020 di kecamatan Lubuk 
Sikaping tahun 2020.

Panitia pelaksana menam-
bahkan adapun tujuan pelak-
sanaan MTQ ke 48 tingkat 
kabupaten Pasaman memas-
yarakatkan Qur’an melalui 
peningkatan pemahaman,pen-
dalaman dan pengamalan isi 
kandungan Al Qur’an. Men-
gaktualisasikan falsafah adat 
basandi sarak, Sarak basand-
ikan kitabullah dalam ke-
hidupan sehari hari. Meningkat-
kan keimanan dan ketakwaan 
masyarakat kepada Allah swt 
dimasa Covid 19. Meningkat-
kan ukhuwah islamiyah melalui 
jalinan baca Al Qur’an pada 
MTQ ke 48 tingkat kabupaten 
Pasaman.

Adapun yang dilombakan 
dan tempat pelaksanaannya 

adalah Qiraat Sab’ah dan Til-
awah Dewasa di Pasaman Is-
lamic Center, Tahfidz 1 dan 5 
juz Tilawah di Masjid Al Ikhlas 
Panapa, Tahfidz 1 dan 5 juz non 
Tilawah di Masjid Raya Panapa 
Durian Tinggi, Tartil Menen-
gah dan Umum di Masjid Raya 
Koto Randah, Tartil Dasar dan 
Tilawah kanak kanak di Masjid 
Ath Tharah kodim 0305/Pasa-
man, Tilawah Anak anak dan 
Tilawah Remaja di Masjid Raya 
Tanjung Beringin, Khutbah 
Jumat di Masjid Baiturahmah 
Sei Pandahan, Kitab Standar di 
Aula SD 05 Pauh, Musabaqah 
Fahmil Qur’an di MTSN 1 Pas-
aman, Khatil Qur’an ( kaligrafi) 
di SMA Negeri 2 Lubuk Sika-
ping, Tafsir Bahasa Indonesia 
di Masjid Taqwa Jambak, Mu-
sabaqah Syarhil Quran di Aula 
kantor camat Lubuk Sikaping, 
Musabaqah Makalah Ilmu Qu-
ran (MMIQ) di STAI Lubuk 
Sikaping.

Sementara itu Bupati Pas-
aman H.Yusuf Lubis dalam 
sambutannya menyampaikan 
Musabaqah Tilawatil Quran 
merupakan media dakwah dan 
syiar keagamaan dalam rangka 
meningkatkan motivasi mas-

yarakat untuk mempelajari 
dan memahami nilai nilai Al 
Qur’an.

Dalam Rangkaian acara ini 
juga kita mengabadikan mo-
mentum peresmian Pasaman 
Isamic Center yang akan menja-
di icon kabupaten Pasaman se-
bagai tempat membangun ilmu 
Al Qur’an dan pelatihan ilmu 
Agama.

Pembangunan Pasaman Is-
lamic Center ini adalah wujud 
nyata dari pelaksanaan misi 
Pemerintah kabupaten Pasa-
man. Dan ini adalah mimpi 
masyarakat kabupaten Pasaman 
yang telah menjadi kenyataan.

Diakhir sambutannya Bupati 
Pasaman mengucapkan selamat 
datang dan selamat berlomba 
kepada para kafilah se kabupat-
en Pasaman di kecamatan Lubuk 
Sikaping. Utarakan niat yang 
tulus dan Ikhlas untuk mempe-
lajari nilai nilai Al Qur’an dan 
nilai nilai Agama, tetaplah ber-
jiwa sportif.

Diakhir acara ketua LPTQ 
kabupaten Pasaman Drs H. 
Mara Ondak melantik Dewan 
Hakim Musabaqah Tilawatil 
Quran (MTQ) ke 48 tingkat ka-
bupaten Pasaman. (mad)

DPRD Pasaman Gelar Rapat Paripurna Istimewa
 Ulang Tahun Kabupaten Pasaman Ke-75

Pasaman, SMN – Puncak 
perayaan Hari Ulang Tahun 
Kabupaten Pasaman yang ke-
75 pada hari Kamis 8 Oktober 
2020 berjalan lancar dan suk-
ses. Selain dihadiri Gubernur 
dan Wakil Gubernur Sumatera 
Barat yang mewakili, Bupa-
ti dan Wakil Bupati Pasaman, 
Ketua DPRD Pasaman dan 
Wakil Ketua DPRD Pasa-
man, Forkopimda Pasaman, 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) juga dihadiri Tokoh 
Masyarakat, Alim Ulama, Ca-
diak Pandai dan Ninik Mamak 
se-Pasaman.

Selain itu juga dihadiri 
seluruh Bundo Kanduang, per-
antau dan pamong atau tokoh 
yang ada di Pasaman. Sidang 
Paripurna istimewa DPRD 
Kabupaten Pasaman yang di-
adakan di Gedung Syamsiar 
Thaib Lubuk Sikaping, Kamis 
(8/10/2020).

Ketua DPRD Pasaman Bus-
tomi mengatakan, sebagai ka-
bupaten yang heterogen dari 
sisi sosial budaya, kita patut 
berbangga dan berbahagia, 

karena dalam kurun waktu 75 
Tahun, kita mampu memban-
gun dan mengembangkan rasa 
persatuan dan kesatuan yang 
kuat, sehingga keaneka-rag-
aman suku, bahasa dan budaya 
serta adat istiadat yang ada di 
Kabupaten Pasaman, yang ter-
ikat kuat dalam menjaga keu-
tuhan dan persatuan, menjadi 
sebuah potensi yang dapat di-
dayagunakan secara optimal, 
sekaligus sebagai modal dasar 
kita dalam membangun daerah 
kita. Sejalan dengan Visi Kabu-
paten Pasaman, yaitu “Terwu-
judnya Masyarakat Kabupaten 
Pasaman yang Sejahtera, Aga-
mis dan Berbudaya”.

Melalui Peringatan Hari 
Ulang Tahun Kabupaten Pasa-
man ke-75 ini, kami mengajak 
kita semua, mari kita jadikan 
moment untuk menggugah ke-

sadaran kita semua, sekaligus 
untuk berintrospeksi, serta 
merenung, tentang apa yang 
telah dan akan kita perbuat un-
tuk Kabupaten Pasaman, den-
gan menelaah berbagai ham-
batan dan tantangan yang akan 
kita hadapi kedepan. Berbagai 
keberhasilan yang telah kita 
raih, harus tetap kita pelihara, 
dengan tekad untuk lebih dit-
ingkatkan lagi pada masa-masa 
mendatang. Masih banyak yang 
perlu kita kerjakan dan membu-
tuhkan peran aktif serta tanggu-
ng jawab kita semua.

Kami menyadari, bahwa ke-
majuan pembangunan di Kab. 
Pasaman bukan karena kerja 
keras pemerintah saja, melain-
kan karena dukungan seluruh 
elemen masyarakat, ini berar-
ti pemerintah dan masyarakat 
melaksanakan kerjasama yang 

lebih baik, karena pada hakekat-
nya pemerintah dan masyarakat 
merupakan dua komponen yang 
saling membutuhkan dan harus 
bersinergi. Kemajuan suatu 
daerah tidak hanya diukur dari 
aspek penyelenggaraan pemer-
intahan saja, melainkan juga di-
ukur dari tingkat kemajuan dan 
kemakmuran masyarakatnya.

Dalam kesempatan yang 
sangat baik ini, kami ingin kem-
bali mengajak kita semua untuk 
merefleksikan posisi strategis 
saat ini, sebagai proyeksi terh-
adap Kabupaten Pasaman yang 
akan datang. Dari aspek historis 
Kabupaten Pasaman termasuk 
salah satu Kabupaten tertua di 
Propinsi Sumatera Barat, de-
mikian pula halnya letak Ka-
bupaten kita berada pada posisi 
yang cukup strategis, ungkap 
Bustomi. (mad)

Berlangsungnya kegiatan Rapat Paripurna, dalam rangka peringatan hari jadi kabupaten Pasaman 
Ke-75.

Soal Omnibus Law, Waket MPR: 
Semua Pihak Harus Menahan Diri

Jakarta, SMN - Wakil Ketua 
MPR Jazilul Fawaid meminta 
semua pihak untuk menun-
jukkan kecintaannya kepada 
NKRI termasuk para pemimpin. 

Perbedaan pendapat dan pan-
dangan adalah hal yang wajar 
dalam demokrasi, tapi jangan 
menghambat pembangunan ser-
ta jangan sampai menimbulkan 

jatuhnya korban jiwa.
"Saya berharap semua pihak 

bisa menahan diri. Gunakanlah 
cara-cara yang beretika dan se-
suai budaya Indonesia," ujar 

Jazilul Fawaid, dalam keteran-
gannya, Sabtu (10/10/2020).

Hal itu ia sampaikan usai 
Sosialisasi Empat Pilar MPR 
kepada Gerakan Pemuda Ansor 
di Pandeglang, Kamis (8/10). 
Jazilul juga menanggapi ak-
si-aksi demo di berbagai kota 
yang berlangsung pada Kamis 
(8/10) terkait dengan UU Cip-
ta Kerja. Aksi-aksi demo itu 
ada yang diikuti dengan pem-
bakaran-pembakaran dan beru-
jung rusuh.

Jazilul mengimbau aparat 
kepolisian untuk bertindak se-
cara proporsional dalam meng-
hadapi aksi demo itu. "Aparat 
kepolisian tidak boleh melam-
paui batas. Bertindaklah sesuai 
koridor hukum menghadapi 
aksi-aksi demo, jangan sampai 
bertindak di luar hukum. Tapi 
siapa yang melanggar harus di-
disiplinkan," ujarnya.

Jazilul juga meminta kepada Soal Omnibus Law, Waket MPR: Semua Pihak Harus Menahan Diri.

Satgas COVID-19 Dorong Masyarakat 
yang Punya Gejala Corona Segera Periksa Diri
Jakarta, SMN - Sat-

uan Tugas Penanganan 
COVID-19 mendorong 
masyarakat yang punya ge-
jala virus Corona, seperti 
demam atau flu segera me-
meriksakan diri ke fasilitas 
kesehatan. Upaya ini agar 
masyarakat dapat tertan-
gani secara dini bila diketa-
hui hasilnya positif terin-
feksi COVID-19.

"Kami juga terus men-
dorong masyarakat yang 
memiliki gejala COVID-19 
segera memeriksakan diri. 
Tujuannnya, untuk dapat 
dikonfirmasi statusnya 
(apakah positif atau negat-

if)," jelas Juru Bicara Satgas 
COVID-19 Wiku Adisas-
mito saat konferensi pers di 
Media Center COVID-19, 
Graha BNPB, Jakarta, Ka-
mis (8/10/2020).

"Kemudian bisa segera 
mendapatkan penanga-
nan sedini mungkin untuk 
meningkatkan peluang ke-
sembuhan melalui deteksi 
dan pengobatan."

Yang paling penting, 
kata Wiku, masyarakat ha-
rus terbuka menyampaikan 
informasi kesehatan, teru-
tama pada pelacakan kon-
tak (contact tracing). Geja-
la apa saja yang dirasakan 

serta apakah pernah kontak 
dengan suspek atau pender-
ita COVID-19.

"Jadi, masyarakat juga 
harus terbuka ketika tenaga 
kesehatan melakukan trac-
ing. Ini memastikan kontak 
yang pernah dilakukan, se-
hingga mereka yang juga 
terpapar COVID-19 dapat 
segera mendapatkan pen-
anganan," ujarnya.

 Wiku menambahkan ada 
sejumlah upaya meningkat-
kan kesembuhan pasien 
COVID-19. Salah satunya, 
menambah jumlah rumah 
sakit rujukan.

"Kami terus berupaya 

meningkatkan kesembuhan 
pasien COVID-19 dengan 
menambah jumlah rumah 
sakit rujukan dan memasti-
kan bahwa pelayanan kese-
hatan baik dan sesuai den-
gan standar," tambahnya.

"Upaya inilah yang men-
jadi garansi terjadinya pen-
ingkatan angka kesembu-
han dan penurunan angka 
kematian."

Data Satgas COVID-19 
per 8 Oktober 2020, kasus 
sembuh bertambah 3.769 
orang, sehingga akumula-
tif 244.060 orang sembuh. 
(lp6)

Tes swab yang dilakukan untuk mengetahui apakah warga terinfeksi Covid-19. 

pemerintah untuk melakukan 
pendekatan-pendekatan kepada 
tokoh-tokoh masyarakat, tokoh 
buruh, tokoh mahasiswa untuk 
diajak berdialog dan bukan le-
wat pengadilan jalanan. Hal itu 
guna menghadapi situasi yang 
memanas setelah disahkannya 
RUU Cipta Kerja menjadi Un-
dang-undang (UU).

"Sebab, sekarang sedang 
pandemi. Semua orang ha-
rus menjaga kesehatan. Pasar 
(ekonomi) juga sedang rese-
si. Kalau situasinya memanas 
seperti ini yakinlah penderita-
an rakyat semakin bertambah," 
ujarnya.

Jazilul meyakini ada ak-
tor-aktor di belakang aksi-ak-
si demo tersebut. "Hanya 
bagaimana aparat kepolisian 

bisa mengungkapnya. Tidak 
mungkin kegiatan seperti itu 
tanpa aktor. Tapi pola seper-
ti itu, yaitu pola adu domba di 
lapangan, pasti akan merugikan 
rakyat banyak," ungkapnya.

Menurut Jazilul, setiap UU 
baik pada waktu pembahasan 
sampai pada saat pengesahan 
sering terjadi perselisihan dan 
perbedaan paham. "Perselisihan 
dan perbedaan itu harus produk-
tif. Perbedaan adalah rahmat. 
Tapi jangan sampai perbedaan 
itu menjadi petaka," imbuhnya.

Jazilul mengatakan dirinya 
tidak ingin terjadi tarik menarik 
dalam Omnibus Law, sehingga 
terjadi perbedaan yang kuat di 
tengah masyarakat. Hal itu ten-
tunya bisa berpotensi menim-
bulkan perpecahan.

"Ini sangat tidak produktif. 
Kalau mau ke jalur hukum, bisa 
ke Mahkamah Konstitusi (MK). 
Kalau mau berdialog, berdia-
loglah dengan baik-baik. Inilah 
Pancasila. Permusyawaratan 
harus diiringi dengan hikmat 
kebijaksanaan. Tidak ada ngot-
ot-ngototan. Semua bisa didia-
logkan. Jika ada ketidakpuasan 
terhadap Omnibus Law bisa di-
dialogkan," jelasnya.

Jazilul mengatakan perso-
alan yang muncul adalah hoax 
dan pihak-pihak yang menya-
takan paling benar. "Saya setuju 
Omnibus Law ada kekurangan-
nya. Tapi ketidaksempurnaan 
ini jangan disikapi dengan 
perpecahan atau permusuhan. 
Bangsa ini bangsa yang berbu-
daya," pungkasnya. (dtk)
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Ilustrasi balapan Moto2. 

Indonesia Bakal Punya Tim Balap di Moto2 dan Moto3 2021?
Jakarta, SMN - Kemen-

terian Pemuda dan Olahraga 
(Kemenpora) membentuk 
tim yang akan turun di gelar-

an Moto2 dan Moto3 tahun 
depan. Tim segera mencari 

pebalap yang akan turun di 
sana.

Indonesia ditunjuk meng-
gelar ajang balap MotoGP 
di Mandalika, Nusa Teng-
gara Barat, tahun depan. Ini 
jadi kali pertama MotoGP 
Kembali dihelat di Tanah Air 
setelah terakhir tahun 1996.

Sirkuit Mandalika diper-
siapkan untuk menjamu para 
pebalap top MotoGP seperti 
Marc Marquez, Valentino 
Rossi, Maverick Vinales, An-
drea Dovizioso, dan lainnya. 
Meski demikian, Indonesia 
tak mau jadi "penonton" saja 
di rumah sendiri.

Oleh karenanya, Indone-
sia membentuk tim MotoGP 
bernama Indonesia Racing 
Team yang bisa disebut juga 
Tim Merah-Putih. Tim ini 

nantinya akan diisi oleh para 
pebalap yang akan turun di 
ajang Moto2 dan Moto3.

Indonesia Racing Team 
diketuai oleh Muhammad 
Rapsel Ali dan sudah mem-
berikan laporan perkem-
bangannya kepada Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Men-
pora), Zainudin Amali, di 
Kantor Kemenpora, Jumat 
(9/10/2020)

Diharapkan nantinya para 
pebalap Indonesia tak cuma 
turun di seri Mandalika, tapi 
di seluruh seri. Untuk ajang 
balap motor tahun ini, In-
donesia cuma diwakili Andi 
Farid Izdihar di IDEMITSU 
Honda Team Asia di kelas 
Moto2.

"Tim akan dipimpin 
Rapsel Ali dengan pembal-

ap-pembalap Indonesia ter-
baik yang berpotensi mem-
buat kejutan di ajang Moto2 
dan Moto3. Kita tidak ingin 
hanya sukses sebagai tuan 
rumah di seri Mandalika. 
Tapi ambil bagian di seluruh 
seri sebagai bukti keseriusan 
membangun tim balap kelas 
dunia," jelas Zainuddin da-
lam rilis kepada awak media.

Sementara itu Rapsel 
Ali berharap dukungan dari 
semua pihak agar pembal-
ap Indonesia bisa maksimal 
dalam ajang bergengsi ini. 
Dengan dukungan semua pi-
hak, dia yakin rider tanah air 
bisa menunjukkan prestasin-
ya.

"Pembalap Indonesia akan 
turun di seluruh seri Moto2 
dan Moto3 pada musim 
2021. Makanya, pabrikan 
wajib mendukung sepenuhn-
ya. Apalagi pasar otomotif 
nasional memang sangat be-

sar," kata Rapsel yang juga 
Anggota DPR-RI dari Fraksi 
Partai Nasdem itu.

Pria yang juga menjabat 
Ketua Humas Harley David-
son Club Indonesia (HDCI) 
pusat ini meminta para pe-
balap memanfaatkan kes-
empatan tampil sebaik mun-
gkin. Adanya sirkuit yang 
bagus, seperti Mandalika 
bisa membuat pebalap In-
donesia meningkatkan porsi 
latihan.

"Jadi ini benar-benar kes-
empatan emas karena kita su-
dah memiliki sirkuit bertaraf 
internasional dan tahun de-
pan sudah digunakan untuk 
balapan MotoGP," tutupnya.

Sirkuit Mandalika diba-
ngun sejak 2016 dan dipas-
tikan siap dipakai sebelum 
ujicoba pada Maret men-
datang. MotoGP Indonesia 
rencananya dihelat pertenga-
han tahun depan. (dtk)

Saat Tahu Mau Dibuang Barca, Suarez: Ku Menangis...Montevideo, SMN - Luis 
Suarez kecewa betul dibuang 
begitu saja oleh Barcelona. 
Penyerang Uruguay itu men-
gaku menangis berhari-hari 
karenanya.

Suarez mengakhiri masa 
indahnya di Barcelona musim 
panas lalu usai kedatangan 
Ronald Koeman sebagai pela-
tih baru. Koeman tak mau lagi 
memakai Suarez dalam timn-
ya sehingga dia harus mencari 
klub baru.

Bukan akhir yang diing-
inkan Suarez mengingat 
dia adalah top scorer ketiga 
sepanjang masa klub dengan 
198 gol, cuma kalah dari Li-
onel Messi dan Cesar.

Selain itu, mantan 
penyerang Liverpool itu su-
dah mempersembahkan em-
pat gelar LaLiga, satu gelar 
Liga Champions, empat gelar 
Copa del Rey, dan satu gelar 
Piala Dunia Antarklub. Dia 
juga jadi rekan untuk Lionel 
Messi di lini depan Barcelo-

na.
Tak cuma rekan di lapan-

gan, Suarez dan Messi bahkan 
berteman dekat di luar lapan-
gan. Hubungan keduanya be-
gitu lengket sampai-sampai 
Messi juga kehilangan betul 
dengan kepergian Suarez.

Suarez dalam wawancara 
terbarunya dengan Federasi 
Sepakbola Uruguay baru-ba-
ru ini, mengakui kalau dia 
begitu terpukul dengan pen-
gusirannya dari Barcelona. 
Pemain 33 tahun itu mengaku 
sampai menangis berhari-hari 
meratapi nasib..

"Saya tidak bisa menerima 
dengan lapang dada karena 
cara Barcelona memperlaku-
kan saya, kejam sekali. Kita 
harus bisa menerima kalau 
waktunya memang sudah ha-
bis," ujar Suarez seperti di-
kutip First Post.

"Saya menangis ber-
hari-hari karena situasi yang 
saya jalani saat itu. Lalu 
setelah itu saya mulai bisa en-

joy, merasa dihargai lagi se-
bagai pemain, dicintai, mera-
sa dipedulikan oleh klub yang 
begitu luar biasa menyambut 
saya," sambungnya,

Ya, Suarez akhirnya me-
nerima tawaran Atletico Ma-
drid yang mengontraknya 
secara cuma-cuma dan ha-
nya perlu membayar bonus 
sekitar 4-6 juta euro. Atletico 
mengontrak Suarez dua tahun 
untuk dijadikan andalan baru 
di lini depan.

"Ada banyak hal yang ti-
dak diketahui publik. Tapi 
berada di Barcelona dan Anda 
harus berlatih terpisah dari 22 
pemain yang lain... Istri saya 
menyadari kesedihan yang 
saya rasakan, kekecewaan 
mendalam saat itu."

"Mereka hanya ingin meli-
hat saya bahagia," tutup Luis 
Suarez. (dtk) Luis Suarez mengaku sedih berhari-hari usai meninggalkan Barcelona. 

Verratti: Timnas Italia Harus Bisa 
Bikin Senyum Suporternya

Jakarta, SMN - Timnas 
Italia akan melawan Timnas 
Polandia di lanjutan UEFA 
Nations League. Gli Azzurri 
mempunyai misi untuk mengh-
adirkan senyum di wajah para 
pendukungnya.

Dalam pertandingan di Sta-
dion Energa, Gdansk, Senin 
(12/10/2020) dini hari WIB, 
Polandia vs Italia digelar. 
Pertandingan itu disiarkan oleh 
Mola TV pada pukul 1.45 WIB.

Laga itu merupakan pertand-
ingan ketiga Grup A1. Italia 
belum pernah kalah dalam dua 
pertandingan dengan torehan 
satu kemenangan dan satu hasil 
imbang. Di sisi lain, Polandia 
mencatatkan sebanyak sekali 
kemenangan dan sekali hasil 
imbang.

Penggawa lini tengah Ital-
ia, Marco Verratti, sadar betul 
dengan kondisi sepakbola di 
tengah pandemi virus Corona. 

Para pendukung tim jelas rin-
du karena sejak Maret tak bisa 
hadir di tribune.

Oleh karena itu, Verrat-
ti mempunyai misi untuk 
membuat pendukung Italia 
tersenyum dengan membawa 
hasil baik dari markas The Ea-
gles.

"Ini momen yang rumit un-
ruk semua orang, bagi kami 
para pemain juga untuk semua 
orang dunia," kata Verratti di 

Football Italia.
"Kami beruntung, kami ser-

ing melakukan pemeriksaan 
dan bisa mengerti kalua ada 
masalah."

"Ini merupakan periode su-
lit, tapi kami harus terus me-
langkah, kami harus memberi 
senyuman untuk orang yang 
tak bisa datang ke stadion," 
kata pemain Italia yang berk-
arier di Paris Saint-Germain 
itu. (dtk)

TImnas Italia ingin menghadirkan senyum di wajah pendukungnya. 

Ahli: Nyapu dan Ngepel 
Tak Termasuk 'Olahraga'

Jakarta, SMN - Sudahkah 
Anda berolahraga hari ini? Mes-
ki akhir pekan, Anda tak boleh 
absen berolahraga. Namun jan-
gan lagi menyebut mengepel, 
cuci piring, menyapu, mencuci 
baju sebagai bagian dari olahra-
ga Anda hari ini.

"Itu tidak termasuk olahraga, 
tapi aktivitas fisik," ungkap dok-
ter kesehatan olahraga Michael 
Triangto saat dihubungi awak 
media.

"Pertanyaannya sekarang 
apakah abang yang menarik be-
cak sudah olahraga? Tidak, kare-
na tidak ada program latihannya. 
Kecuali kalau abang becak itu 
setelah narik dia latihan kecepa-
tan genjot becak karena mau ikut 
lomba balap becak."

Michael mengungkapkan ada 
beda mendasar antara aktivitas 
fisik dan juga olahraga. Akti-
vitas fisik merupakan bentuk 
kerja otot yang membutuhkan 
energi, misalnya menyapu atau 
mengepel. Sedangkan olahraga 
diartikan sebagai aktivitas fisik 
dengan program tertentu.

"Jadi pada intinya yang mem-
bedakan keduanya adalah pro-
gram aktivitasnya yang mengi-
kuti FITT."

FITT merupakan singkatan 
dari frequency, intensity, time, 
dan type.

Frequency (frekuensi) aktivi-
tas fisik yang bisa digolongkan 
sebagai olahraga adalah yang 
memenuhi syarat dilakukan 3-5 
kali seminggu minimal selama 

30 menit.
"Dengan catatan gerakannya 

harus dilakukan berulang dan 
jarak waktu yang lama."

Sedangkan intensity atau 
intensitasnya harus dilakukan 
dengan intensitas ringan sam-
pai sedang. Idealnya gerakan 
dihitung dengan menggunakan 
perhitungan 50-70 persen dari 
denyut nadi maksimal. 

"Kalau tujuannya untuk men-
jaga kesehatan jantung, untuk 
tujuan jaga kesehatan jantung, 
maka denyut jantung harus 100-
140 per menit," ucapnya.

"Jantung yang lebih sehat 
setelah olahraga teratur ditand-
ai dengan denyut jantung yang 
melambat. Sebelum olahraga 
denyut jantung istirahat 90 de-
nyut per menit, olahraga teratur, 
setelah 1 bulan dillihat denyut 
jantungnya turun. Denyut yang 
lebih lambat tapi volume darah 
yang dipompa akan lebih ban-
yak, jadi jantung bekerja lebih 
efisien."

Sedangkan aturan olahraga 

sesuai syarat FITT setidaknya 
dilakukan selama 150 menit 
seminggu. Dengan perhitungan 
3-5 kali seminggu selama mini-
mal 30 menit.

Dan untuk aturan type atau 
tipe, olahraga terbagi antara 
aerobik dan anaerobik.

"Untuk jantung sehat, olah-
raganya harus aerobik, kalau 
mau tambahin anerobik, harus 
dilakukan dengan basic berat 
badan, misalnya push up atau 
angkat beban."

"Selain itu, tipe olahraganya 
juga harus melihat sesuai tu-
juannya. Kalau ingin turun be-
rat badan, jangan olahraga naik 
turun tangga. Karena ini bisa 
membuat cedera kaki.)

Agar lebih mudah dilakukan, 
Michael menyarankan melaku-
kan latihan sederhana di rumah 
selama PSBB virus corona.

"Ada penelitian dari Fukuo-
ka, jalan cepat bolak-balik ke 
dinding itu cukup untuk mening-
katkan kebugaran. Asal ada 
niat." (cnn)

Jangan lagi menyebut mengepel, cuci piring, menyapu, mencu-
ci baju sebagai bagian dari olahraga Anda hari ini.

Manfaat Olahraga: Tingkatkan Kemampuan 
Kognitif, Memori, dan Suasana Hati

Jakarta, SMN - Olahraga 
nyatanya tak hanya berman-
faat bagi kesehatan tubuh, 
namun otak secara keseluru-
han. Sebab olahraga juga 
bisa bermanfaat bagi kese-
hatan kognitif, kemampuan 
memori, dan menjaga atau 
meningkatkan suasana hati. 

Melansir dari Health, 
berikut adalah beberapa 
penjelasan secara lengkap 
mengapa olahraga bisa ber-

manfaat bagi kesehatan otak, 
antara lain:

1. Kognitif
Sebuah laporan dari para 

peneliti Universitas Basel 
di Swiss dan Universitas 
Tsukuba di Jepang, telah 
menemukan bahwa olahraga 
baik sendiri maupun lawan 
atau kompetisi seperti tenis 
hingga sepak bola bisa ber-
manfaat bagi kemampuan 
kognitif. 

Laporan tersebut menga-
nalisis 80 studi yang men-
cakup berbagai jenis dan 
aspek olahraga termasuk 
latihan kekuatan, latihan 
ketahanan, dan intensitas 
olahraga dengan pengaruhn-
ya terhadap kinerja kognitif. 

Meskipun semua je-
nis olahraga disebut bisa 
meningkatkan kemampuan 
kognitif. Namun olahraga 
yang paling banyak meme-

berikan manfaat adalah olah-
raga dengan gerakan kom-
pleks. 

Sebastian Ludyga, PhD, 
penulis laporan tersebut 
menyatakan bahwa olahra-
ga lawan atau pertandingan 
sangat baik untuk kesehatan 
otak. Olahraga jenis ini me-
maksa otak untuk bereak-
si dengan cepat di bawah 
tekanan.

2. Memori

Olahraga disebut memi-
liki peran besar dalam 
meningkatkan memori. Hal 
ini dinyatakan oleh Wendy 
Suzuki, PhD, profesor ilmu 
saraf dan psikologi di Pusat 
Ilmu Saraf Universitas New 
York. 

"Saat Anda berolahra-
ga, tubuh Anda memompa 
berbagai zat kimia saraf, ter-
masuk faktor pertumbuhan 
yang merangsang lahirnya 
sel-sel otak baru di hipokam-
pus," kata Wendy.

"Hipokampus adalah area 
otak yang sangat penting 
untuk menyimpan ingatan 
jangka panjang," imbuhnya. 

Sebuah studi yang dit-
erbitkan dalam Journal of 
Alzheimer's Disease mene-
mukan peningkatan 47 pers-
en skor memori di antara 
kelompok yang melakukan 
latihan aerobik selama se-
tahun dibandingkan mereka 
yang hanya melakukan lati-
han peregangan.

3. Suasana hati
Menurut Suzuki, han-

ya satu sesi olahraga bisa 
meningkatkan suasana hati 
Anda. Setiap kali berolahra-
ga, aktivitas ini akan men-
dorong otak untuk mele-
paskan bahan kimia seperti 
serotonin (mengatur suasana 

hati, tidur, dan lapar) dan en-
dorfin (pengangkat suasana 
hati alami).

Sebuah studi tahun 2019 
yang diterbitkan dalam Pre-
ventive Medicine mene-
mukan bahwa orang yang 
melakukan latihan kekuatan 
atau aktivitas aerobik sep-
erti berjalan, berlari, dan 
bersepeda mengalami gejala 
depresi yang lebih sedikit.  

"Penelitian juga menun-
jukkan bahwa olahraga dapat 
meningkatkan kualitas dan 
lamanya tidur yang penting 
untuk kesehatan mental dan 
suasana hati," kata Suzuki. 
(suara)
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fi,” tandas Mohammad.
Sebab itu, ia berharap agar 

pers terus bertumbuh dan men-
jadi mesin perubahan dalam 

masyarakat. Kebebasan pers, 
ungkapnya, merupakan nyawa 
demokrasi yang perlu diting-
katkan. “Pers tidak boleh men-

jadi penandus sosial, kegersan-
gan sosial,” kata Ketua Dewan 
Pers.(tempo)

yang berasal dari para pelaku 
pariwisata yang ada di Kabupat-
en Tulungagung. 

 Dalam laporanya Kepala 
Dinas Kebudayaan dan Pari-
wisata Kabupaten Tulungagung 
Drs. Bambang Ermawan, M.Pd 
dihadapan Bupati diantaranya 
mengatakan bahwa dengan ke-
giatan ini diharapkan bisa mem-
berikan kesempatan kepada para 
pelaku pariwisata yang terdiri 
dari pengelola destinasi wisata, 
pengelola hotel resto, pengelo-
la biro perjalanan wisata, serta 
pengelola wisata budaya dan 
seni yang sudah aktif ataupun 
start up, agar lebih terampil dan 
memiliki skill dalam mengek-
splore dan mempromosikan 
pariwisata Tulungagung baik di 
dalam maupun keluar negeri.

Lebih lanjut bambang men-
gatakan bahwa maksud dan tu-
juan digelarnya acara ini adalah 

Memberikan fasilitas kepada 
para pelaku untuk mengek-
splore, mengembangkan, dan 
mempromosikan potensi pari-
wisata yng ada di kabupaten 
tulungagung, Memacu produk-
tifitas, kualitas, dan eksitensi 
para pelaku pariwisata dalam 
mengembangkan potensi wisa-
ta, skill, dan produknya agar 
dapat memenuhi kesejahteraan 
bersama dalam bidang promo-
si dan pemasaran pariwisata, 
Mewujudkan suatu kerjasama 
dalam bidang promosi pariwisa-
ta antara pemerintah daerah den-
gan pelaku pariwisata agar dpat 
mencapai target jumlah kunjun-
gan wisatawan mancanegara, 
Serta sebagai bentuk upaya pe-
merintah daerah untuk member-
dayakan para pelaku pariwisa-
ta dalam rangka menghadapi 
tatanan kebiasaan baru di era 
new normal pandemi covid-19.

Dalam sambutanya Buapti 
diantaranya mengatakan bahwa 
Bupati atas nama pemerintah 
daerah mengucapkan terimak-
asih kepada semua pihak yang 
telah mendukung terselenggara-
nya kegiatan ini. Sebagai salah 
satu upaya untuk meningkatkan 
kemampuan dan kreatifitas di 
bidang pariwisata, Pemerintah 
kabupaten Tulungagung melalui 
dinas kebudayaan dan pari-
wisata, bidang pemasaran pari-
wisata merangkul para pelaku 
pariwisata Tulungagung untuk 
bekerjasama menyelenggarakan 
“ Pameran promosi pariwisata” 
guna memberdayakan potensi 
dan menunjukakan eksistensi 
para pelaku pariwisata yang ada 
di kabupaten Tulungagung pada 
masa pandemik covid-19 seka-
rang ini.

Selanjutnya Bupati menga-
takan bahwa terselenggaranya 

kegiatan Simulasi virtual pa-
meran promosi pariwisata dan 
pemberdayaan pelaku pariwisa-
ta dalam rangka menghadapi 
tatanan kebiasaan baru ini mer-
upakan salah satu wujud apre-
siasi pemerintah yang meliputi 
pengelola destinasi wisata, pen-
gelola hotel dan resto, pengelo-
la biro perjalanan wisata , serta 
pengelola wisata budaya dan 
seni yang tentunya sangat perlu 
dieksplore, dikembangkan dan 
dipromosikan. “ Artinya, dalam 
hal ini para pelaku pariwisata 
harus selalu siap dalam bekarya 
dengan segala potensi dan keah-
lian yang dimiliki, sesuai dengan 
jenis wisata yang dikembangkan 
dan dipromosikan. Dengan de-
mikian bisa menunjukkan kual-
itas, produktifitas dan ekstensi 
pemasaran pariwisata dalam 
kehidupan masyarakat.”kata 
Bupati.(hms/adv/ed)

dan Lia Kuku.
Polisi pun mengembangkan 

penyidikan hingga menangkap 
kaki tangan Rudiansyah, Ra-
mos (42). Polisi menjelaskan 
peran Ramos sebagai kaki tan-
gan Rudiansyah yang mencari 
pembeli.

Polisi kemudian men-
gamankan Hairul (27) yang 
merupakan pelanggan sindikat 
ini. Dari tangan Hairul, polisi 
menyita 2 paket kecil sabu se-
nilai Rp 3 juta.

Dari tangan Rudiansyah dan 
Ramos, polisi berhasil meny-
ita uang tunai sebanyak Rp 
4.990.000 yang diduga uang 

hasil penjualan sabu, selembar 
sarung bantal hijau motif bunga 
tempat penyimpanan uang terse-
but, 14 paket sabu ukuran kecil, 
sedang dan besar. Sementara un-
tuk berat sabu yang disita sekitar 
51,33 gram.

Yasir menerangkan kasus 
ini terbongkar setelah adanya 
penangkapan terhadap pekerja 
di tambang batubara yang men-
gonsumsi sabu jualan Rudian-
syah dan Ramos.

“Kita sudah antisipasi semua 
sehingga ketika kita masuk, para 
pelaku tidak bisa berkutik dan 
akhirnya kami temukan barang 
bukti senilai Rp 50 juta lebih,” 

tegas Yasir.
Kepada polisi, Rudiansyah 

mengaku mendapat sabu dari 
seseorang di Samarinda, Kaltim. 
“Mereka tidak bertemu setelah 
pelaku transfer uang maka 
pelaku diarahkan mengambil 
barangnya ditempat lain,” ujar 
Yasir.

Yasir menambahkan pihak-
nya akan berkoordinasi dengan 
Polres Kukar untuk meminta 
perusahaan tambang melakukan 
tes urine terhadap para peker-
janya. Peredaran narkoba di 
kalangan penambang ini diduga 
berlangsung sejak lama karena 
pengakuan Rudiansyah, dia ber-

jualan sabu sejak setahun lalu.
“Kita akan laporkan ini dan 

nanti akan kita minta untuk pe-
rusahaan melakukan tes urine 
bagi karyawannya, karena meli-
hat pengakuan pelaku, ia sudah 
berjualan hampir satu tahun dan 
targetnya pekerja tambang,” 
jelas Yasir.

Polisi menjerat para pelaku 
dengan Pasal 114 ayat (2) sub-
sider 112 ayat (2) Undang-Un-
dang RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Para pelaku 
terancam pidana maksimal 15 
tahun penjara.(detik)

sempat membentang poster dan 
spanduk serta berorasi. Aksi 
dilanjutkan dengan long march 
ke gedung DPRD Ngawi.

Perwakilan mahasiswa diter-
ima oleh tiga orang pimpinan 
yakni Sarjono (Golkar), Suntoro 
(Gerindra) dan Khoirul Anam 
(PKB), serta ketua Fraksi PDIP, 
FPG, FGabungan PAN-Nas-
dem-Demokrat-PPP, FKB dan 
FPKS.

Mereka, mahasiswa bersama 

DPRD, duduk lesehan di lantai I 
gedung DPRD. 

Perwakilan mahasiswa 
mendesak agar DPRD Ngawi 
turut menyetujui penolakan UU 
Omnibus Law. Mereka meminta 
agar pimpinan DPRD dan frak-
si-fraksi menandatangani pakta 
integritas bermaterai. 

Sarjono, pelaksana tugas 
Ketua DPRD Ngawi, menya-
takan, dewan mendukung gera-
kan mahasiswa dan akan meny-

alurkan aspirasi mereka jingga 
ke tingkat pusat. 

Hal itu juga ditunjukkan 
penandatanganan oleh seluruh 
fraksi dan pimpinan atas pakta 
integritas yang diajukan maha-
siswa. 

Demonstrasi dengan penga-
walan ketat aparat Polres Ngawi 
ini, berjalan lancar dan maha-
siswa membubarkan diri dengan 
tertib. (ari)

porer tapi belum keseluruhann-
ya. Karena separuh akan dipakai 
dan separuh dimulai pemban-
gunan. Kita berharap dalam 5 
minggu ini semua sudah mulai 
beroperasi lagi,” kata Anies.

Anies memperkirakan biaya 
perbaikan halte TransJakarta 
yang rusak mencapai Rp 65 mil-
iar.

“Untuk halte itu diperkirakan 
sejauh ini ya, per hari ini Rp 65 
miliar. Angkanya cukup besar 
ini bukan angka yang kecil, dan 
bisa dibilang ini halte terbaik di 
Indonesia yang rusak ini. Kalau 
terbaru itu ini satu di Bunda-
ran HI dan di Tosari. Kita akan 
segera kembalikan supaya bisa 
berfungsi lagi dengan baik,” 

ujar Anies.
Seperti diketahui, sejumlah 

halte TransJakarta mengalami 
kerusakan pada demo omnibus 
law hari Kamis (8/10). Bahkan, 
halte TransJakarta Bundaran 
HI dan Tosari sempat terbakar.
(detik)

kah mengantisipasi dan pence-
gahan terhadap Virus Corona.

Dalam kegiatan ini, Kapolres 
Pasuruan mengajak bersama - 
sama melakukan pencegahan 
terhadap Virus Corona. Den-
gan menghimbau kepada adik - 
adik dan pengasuh untuk selalu 
melakukan pembersihan diri, 
Cuci tangan, gunakan sabun/
antiseptik, Begitu juga dengan 

menyemprotkan disinfektan ke 
ruangan serta barang - barang 
yang sering disentuh.

”Bagi para pengasuh beserta 
adik - adik sekalian agar men-
gamankan diri dirumah dengan 
berdiam diri untuk tidak kelu-
ar rumah, Supaya tidak rentan 
tersentuh oleh Virus Corona. 
Apabila kondisi badan terasa 
demam, gangguan tenggorokan 

sakit dan kurang fit, agar segera 
dicek Ke Puskesmas,” Kata Ka-
polres Pasuruan.

Kapores Pasuruan juga 
“mengatakan bahwa, Sebagian 
rejeki yang kita dapatkan. Ten-
tunya, seluruhnya bukan milik 
kita, Oleh karenanya, Memberi-
kan sebagian rezeki kepada anak 
yatim merupakan ibadah dan di-
harapkan membawa berkah bagi 

seluruh Personil Polres Pasuru-
an,” Kata Kapolres.

Dengan memberikan bantuan 
itu, Kapolres Pasuruan hanya 
berharap diberikan doa, agar da-
lam menjalankan tugas, Seluruh 
Personil Polres Pasuruan dapat 
diberikan keselamatan, keseha-
tan serta keberkahan,” Ujarnya. 
(Hdr)

Kapolsek Beji Bersama 
Muspika, Hadiri Undangan 

Sosialisasi PLN

Pasuruan, SMN - Kapolsek 
Beji Kompol Akhmad bersama 
muspika, hadiri undangan dari 
PLN untuk mengikuti arahan 

kepala PLN dari daerah Bangil 
dan Probolinggo terkait SUTT.

Saluran Udara Tegangan 
Tinggi yang melewati tanah per-

Kapolsek Beji Kompol Akhmad dan Muspika saat Hadiri 
Sosialisasi PLN

kampungan warga sekitar, “Di-
harapkan agar warga tetap ber-
hati hati jangan sampai ada hal 
yang tak di inginkan,” Terang 
Kapolsek.

“Yang artinya, memang salu-
ran itu tidak berbahaya, namun 
semua itu bisa terjadi jika kita 
tidak mengindahkan arahan dari 
pihak PLN. karena itu adalah 
tegangan tinggi,” Tambah Ka-
polsek.

Jika menemukan hal yang 
membahayakan segera laporkan 
untuk dibenahi, “Supaya tidak 
menimbulkan efek yang berba-
haya bagi keselamatan warga,” 
Tutupnya. (Hdr)

Bocah SD-SMP di Pusaran 
Kericuhan Demonstrasi Tolak 

Omnibus Law

Bandung, SMN - Polisi 
menangkap ratusan orang pascade-
monstrasi penolakan UU Omnibus 
Law Cipta Kerja yang berakhir 
ricuh di Gedung DRPD Jawa Barat 
dan Gedung Sate, pada 6-8 Oktober 
2020.

Satu hal yang menjadi sorotan, 
dari ratusan orang tersebut ada pela-
jar SD-SMP yang turut diamankan. 
Kapolrestabes Bandung Kombes 
Ulung Sampurna Jaya mengatakan, 
anak-anak di bawah umur tersebut 
ikut berdemonstrasi setelah melihat 
ajakan aksi yang gencar disebarkan 
lewat media sosial.

“(Yang diamankan) Mahasiswa 
ada, pelajar ada, SD ada dan pen-
gangguran juga ada maksudnya ti-
dak punya pekerjaan,” ujar Kapol-
restabes Bandung Kombes Ulung 
Sampurna Jaya di Mapolrestabes 
Bandung, Jalan Jawa, Kota Band-
ung, Jumat (9/10/2020).

Ulung mengungkapkan pelajar 
di bawah umur SD hingga SMP ini 
ikut-ikutan aksi demo usai melihat 
di media sosial (medsos). Sehing-
ga, kata Ulung, mereka berniat un-

tuk ikut aksi.
“Ya, itu mengikuti dari med-

sos, jadi dia melihat dari medsos 
kemudian mereka ikut-ikutan,” 
ujar Ulung. Ratusan orang yang 
diamankan termasuk pelajar di 
bawah umur itu dilakukan pembi-
naan. Usai dibina, kata Ulung, mer-
eka dikembalikan ke orang tuanya 
masing-masing.

“Nanti orang tuanya bisa men-
gambil anak-anak tersebut kemudi-
an juga dari pihak sekolah baik itu 
dari kampus, SMA atau SMP bisa 
menjemput juga. Bahkan, ada salah 
satu SD jadi bisa menjemput anak-
anak tersebut untuk kita lakukan 
pembinaan kepada mereka,” tutur 
Ulung.

detikcom pun sempat melihat 
ada sejumlah anak di bawah umur 
yang berada di tengah-tengah mas-
sa aksi pada Kamis (8/10) sore. 
Mereka ikut berkerumun di antara 
para pengunjuk rasa yang dewasa. 
Saat pengunjuk rasa berorasi dan 
berteriak, mereka pun turut berte-
riak.

Bahkan, saat kericuhan pecah 

dan menjalar ke perempatan Gasi-
bu - Monumen Perjuangan, seo-
rang anak harus mendapatkan 
perawatan oleh relawan karena 
diduga mengalami benturan di tan-
gan kanannya.

Di luar itu, polisi menyebut ada 
massa di luar buruh-mahasiswa 
yang diduga membuat ricuh. “Yang 
jelas di luar kelompok mahasiswa 
dan buruh,” ucap Ulung.

Ulung mengatakan pihaknya 
masih mendalami asal dari kelom-
pok demonstran perusuh itu. Saat 
disinggung soal keberadaan kelom-
pok Anarko, Ulung mengatakan 
pihaknya masih mendalami.

“Masih kita dalami, bisa Anar-
ko, bisa dengan yang lainnya juga,” 
ucap Ulung.

Seperti diketahui, aksi demo to-
lak UU Cipta Kerja di Bandung be-
rakhir ricuh. Polisi membubarkan 
massa dengan water cannon dan 
gas air mata. Selain itu, aksi demo 
ricuh selama tiga hari ini menye-
babkan sejumlah fasilitas umum 
dan sosial rusak oleh massa.(detik)

Bocah ikut demonstrasi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di Bandung

MPR: Aksi Demo UU Cipta Kerja 
Tunjukkan Kebuntuan Komunikasi

Jakarta, SMN - Wakil Ket-
ua MPR Jazilul Fawaid menilai 
munculnya berbagai perso-
alan kebangsaan merupakan 
dampak dari kebuntuan komu-
nikasi. Oleh karena itu, diper-
lukan sebuah lembaga sebagai 
tempat dialog berbagai elemen 
masyarakat.

Jazilul mengatakan Maje-
lis Permusyawaratan Rakyat 
(MPR) terbuka sebagai salu-
ran dialog bagi seluruh elemen 
untuk mencari solusi berbagai 
persoalan kebangsaan.

“Saya sebagai Wakil Ketua 
MPR Bidang Hubungan Antar-
lembaga akan menyampaikan 
kepada Pimpinan MPR untuk 
menginisiasi MPR sebagai 
fasilitator dialog berbagai el-
emen masyarakat untuk men-
cari solusi persoalan bangsa. 
Inilah makna MPR sebagai Ru-
mah Kebangsaan,” ujar Jazilul 
dalam keterangannya, Sabtu 
(10/10/2020).

Hal tersebut disampaikan di 
sela kegiatan ziarah ke Makam 
Sultan Maulana Hasanuddin di 

Komplek Masjid Agung Bant-
en, Serang kemarin. Adapun 
ziarah ini merupakan rangkaian 
kegiatan Sosialisasi Empat Pi-
lar MPR di Pandeglang, Bant-
en.

Dalam kesempatan terse-
but, pria yang akrab disapa 
Gus Jazil ini juga mengatakan 
aksi-aksi demo menolak UU 
Cipta Kerja atau Omnibus Law 
yang menjurus anarkis dengan 
merusak fasilitas umum, halte, 
perkantoran, dan berujung ben-
trok dan rusuh merupakan ben-
tuk dari kebuntuan tersebut.

“Aksi-aksi demo di berb-
agai daerah yang dilakukan 
berbagai elemen masyarakat, 
seperti buruh dan mahasiswa, 
menunjukkan adanya kebuntu-
an komunikasi. Saat ini orang 
sedang marah karena UU terse-
but. Jangan kemarahan dilawan 
dengan kemarahan pula. Kare-
na itu perlu penyaluran melalui 
jalur dialog,” katanya.

Merespons hal ini, Jazilul 
menyebutkan MPR terbuka 
untuk menjadi tempat dialog 

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid

berbagai elemen masyarakat 
untuk mencari solusi dari per-
soalan tersebut.

“MPR sebagai Rumah Ke-
bangsaan harus menjadi lem-
baga penengah untuk mengurai 
kebuntuan yang terjadi saat 
ini,” tegas politikus PKB ini.

Menurutnya, semua elemen 
bangsa harus dilibatkan, mulai 
dari pihak istana, pemerintah, 
DPR, TNI-Polri, partai politik, 
ormas keagamaan, perguruan 
tinggi, elemen buruh hingga 
mahasiswa.

“Semua harus duduk bersa-
ma untuk mencari solusi dari 
berbagai persoalan bangsa. 
Salah satunya soal UU Cipta 
Kerja ini,” tuturnya.

Pasalnya, hingga saat ini 
belum ada lembaga yang men-
gajak berbagai elemen mas-
yarakat itu untuk duduk ber-
sama dan mencari solusi dari 
persoalan tersebut.

“MPR sangat tepat untuk 
berperan menjadi lembaga se-
bagai tempat dialog berbagai 
elemen masyarakat sesuai 

dengan visi MPR sebagai Ru-
mah Kebangsaan. Sehingga 
tidak terjadi kebuntuan dan 
salurannya. Jadi orang tidak 
menyalurkan kemarahannya di 
tempat-tempat umum apalagi 
dengan merusak fasilitas pub-
lik, halte, perkantoran,” im-
buhnya.

Jazilul menjelaskan untuk 
meredam kemarahan publik, 
seperti aksi demo menolak UU 
Cipta Kerja, tidak bisa lagi 
dilakukan dengan pendekat-
an show of force. Mengingat 
pendekatan ini melibatkan 
kekuatan dan kekuasaan, seh-
ingga semua lawan yang mem-
bangkang dipukul mundur.

“Tidak bisa lagi show of 
force seperti itu. Yang diperlu-
kan sekarang ini adalah tempat 
untuk berdialog. Sebab, situasi 
sekarang ini terjadi kebuntu-
an komunikasi. Dialog itu bisa 
dilakukan dimana saja, tapi 
saya kira di MPR yang paling 
tepat. Dialog bisa dilakukan se-
cara virtual. Yang penting ada 
penyalurannya,” tegasnya.

Ia mencontohkan saat ini 
masyarakat perlu diajak berdi-
alog seperti seperti yang pernah 
dilakukan Joko Widodo saat 
masih menjadi Wali Kota Solo, 
yang sering mengajak wargan-
ya berdialog untuk menyele-
saikan setiap persoalan.

Semua elemen masyarakat 
mulai dari pengurus RT, RW, 
pedagang pasar, pengusaha, or-
ganisasi kemasyarakatan, tokoh 
agama, mahasiswa, lembaga 
swadaya masyarakat, akade-
misi, hingga pimpinan partai 
politik sering diajak berdialog 
mencari solusi setiap persoalan.

“Nah, dialog seperti itulah 
yang kita butuhkan sekarang 
ini. Yaitu, musyawarah bersa-
ma,” pungkasnya.(detik)
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Gubernur Jatim 
Ziarah ke Makam Gubernur Jatim  Pertama

Magetan, SMN -  Da-
lam rangka memperingati 
HUT Prov Jatim ke-75, 
Gubernur Jatim Khofi-
fah Indar Parawansa did-
ampingi Wagub Jatim, 
Emil Elestianto Dardak 
ziarah ke Makam Guber-
nur pertama Jatim, Raden 
Mas Tumenggung Ario 
Soerjo, di Kab. Magetan. 

Dijelaskan, RMT Ario  
Soerjo adalah Gubernur 
Jatim pertama yang men-
gawali atau _babat alas_ 
di Jatim dan merupakan 
pahlawan nasional. Oleh 
sebab itu, generasi milen-
ial harus meneladani per-
juangan dan pengorbanan  
para pahlawan nasional 
seperti RMT Ario  Soerjo 
.”Para pejuang dan pahla-
wan sudah mengorbankan  
hidup dan nyawanya un-

tuk negeri ini. Oleh sebab 
itu wajib kita teladani jasa 
beliau tentu sesuai tantan-
gan zaman yang kita ha-
dapi saat ini,” ungkapnya. 

Selain meneladani, Gu-
bernur Khofifah mengajak 
semua lapisan masyarakat 
untuk menghormati 
seluruh jejak perjuangan 
pengorbanan kepahla-
wanan dari yang mereka 
sudah tanamkan untuk 
Pemprov Jawa Timur. 
Hari ini juga dilakukan 
ziarah ke makam Guber-
nur Muhammad Noer di  
Sampang oleh Bakorwil 
Pamekasan.

“Jadi kami semua in-
gin memberikan peng-
hormatan yang terbaik 
serta mendoakan kepada 
seluruh di antara mereka 
yang sudah berjuang un-

tuk negeri ini, terutama 
untuk Jawa Timur.dan 
Gubernur Soerjo mem-
berikan dedikasi yang 
luar biasa maka warga 
wajib memberikan peng-
hormatan. Bangsa yang 
besar adalah bangsa yang 
bisa menghormati jasa 
para pahlawannya, “ pa-
parnya. 

Ditambahkan dengan 
memberikan penghor-
matan dan mengikuti 
keteladanan perjuangan 
dan pengorbanan beliau, 
bisa diambil referensi 
dari seluruh dedikasi dan 
perjuangan untuk mem-
bangun negeri  terutama 
Jawa Timur di saat kita 
harus menggerakkan sek-
tor ekonomi seiring upaya 
pengendalian covid-19. 

Ziarah ke Makam Gu-
bernur pertama Jatim 
berlangsung cukup khid-
mat. Selain Gubernur dan 
Wakil Gubernur  Jatim, 
tampak dalam rombongan 
Adalah Bupati Kab. Mag-
etan Suprawoto, Pj. Wa-
likota Blitar Djumadi, Pj. 
Bupati Blitar Budi Santo-
so, Pj. Bupati Mojokerto 
Himawan Estubagyo, dan 
Kepala BPSDM Jatim 
Aris Agung Paewai. Pada 
kesempatan tersebut, Gu-
bernur Jatim juga berke-
sempatan menyerahkan 
bantuan dan tali asih ke-
pada keluarga Gubernur 
Jatim pertama RMT Ario  
Soerjo. Bantuan juga 
diberikan kepada anak 
yatim di lingkungan Mag-
etan.(*)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa Ziarah ke Makam 
Gubernur Jatim  Pertama

Temui Perwakilan Buruh, Gubernur Khofifah 
Penuhi Tuntutan Kirim Surat ke Presiden

Surabaya, SMN - 
Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Par-
awansa memenuhi 
semua tuntutan buruh 
yang menggelar aksi 
menolak Omnibus  Law  
UU Cipta Kerja di Ge-
dung Negara Grahadi, 
Kamis (8/10). 

Sebelumnya, Khofi-
fah menerima per-
wakilan buruh/pekerja 
dan melakukan dialog 
dengan Ketua Konfed-
erasi Serikat Peker-
ja Seluruh Indonesia 
(KSPSI ) A Fauzi, Sek-
jen Federasi Serikat 
Pekerja Metal Indo-
nesia (FSPMI) Jazuli, 

dan Ketua Serikat Bu-
ruh Seluruh Indonesia 
(SBSI) Achmad Soim.

“Aspirasi mereka 
yang meminta Guber-
nur untuk berkirim 
surat resmi kepada 
Presiden Joko Widodo 
langsung saya penuhi. 
Hari ini surat dikirim 
melalui Mendagri ,” 
ungkap Khofifah usai 
ziarah ke makam Gu-
bernur Jawa Timur per-
tama RMT Aryo Suryo 
di Magetan,  Jum’at 
(9/10) pagi.

Khofifah menga-
takan, isi surat yang 
ditujukan  kepada 
Presiden Joko Widodo 

bahwa  Pemprov Jawa 
Timur meneruskan as-
pirasi serikat buruh dan 
serikat pekerja untuk 
mengajukan permohon-
an  penangguhan pem-
berlakuan Undang-un-
dang Omnibus Law 
yang telah memperoleh 
persetujuan bersama 
antara Pemerintah dan 
DPR RI. 

Selain itu, lanjut 
Khofifah, sesuai aspi-
rasi mereka,  Pemprov 
Jatim juga akan mem-
fasilitasi Perwakilan 
buruh untuk berang-
kat ke Jakarta guna 
beraudiensi dan dia-
log langsung  dengan 
Menkopolhukam Mah-
fud MD dalam waktu 
dekat.

“Mereka minta untuk 
beraudiensi dan dialog  
dengan Pak Menkopol-
hukam  Mahfud. MD, 
kami akan  fasilitasi  
transportasi mereka  ke 
Jakarta dan telah  meng-
komunikasikan ke Pak 
Mahfud untuk meneri-
ma  perwakilan buruh/
pekerja asal Jatim awal  
minggu depan. Alham-
dulillah sudah terjadw-
al,” jelasnya. 

Terkait aksi pengru-
sakan yang dilakukan 
massa di area  Ge-
dung Negara Grahadi, 
Khofifah mengung-
kapkan penyesalann-
ya. Menurutnya, da-
lam proses demokrasi 
semua aspirasi secara 
terbuka  diberi ruang 
untuk diakselerasikan. 

Tetapi hindari pen-
grusakan fasum dan 
fasos termasuk hindari  
anarkisme.  Yang ter-
jadi kemarin, Kamis 
(8/10) semoga  tidak 
terjadi lagi di lain wak-
tu, mengingat fasilitas 
umum yang dirusak ini  
dibangun dengan uang 
rakyat. 

Yang lebih miris lagi, 
tambah Khofifah, tidak 
sedikit anak kecil dan 
pelajar yang ikut ser-
ta dalam aksi pengru-
sakan tersebut. Khofi-
fah yakin anak-anak 
tersebut tidak paham 
dan tidak  tahu apa itu 
UU Cipta Kerja hingga 
detail per pasal yang 
dipersoalkan.

“Kalau tujuannya 
untuk  menyampaikan 
aspirasi, unek-unek, 
dan tuntutan saya yakin 
aksi pengrusakan itu ti-
dak akan terjadi,” tam-
bah dia. 

Selanjutnya kami  
mempercayakan kepa-
da Polda Jatim untuk 
melakukan  pengu-
sutan  melalui proses 
penegakan hukum se-
cara tuntas dari dalang,  
provokator sampai 
dengan pelaku diba-
lik aksi anarkisme  di 
depan Gedung Negara 
Grahadi, terlebih lagi 
disayangkan aksi terse-
but 

dilakukan diten-
gah situasi pandemi 
Covid-19.(*)

Temui Perwakilan Buruh Gubernur Jatim penuhi tuntutan kirim 
surat ke presiden

Gubernur Khofifah Raih Pembina K3 Terbaik

Surabaya, SMN - 
Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawan-
sa meraih Pembina Peng-
hargaan Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3) 
Terbaik Tahun 2020. Atas 
penghargaan tersebut, 
Khofifah menyampaikan 
apresiasi kepada semua 
pelaku usaha di Provin-
si Jatim yang telah ber-
komitmen menerapkan 
K3. 

“Penghargaan ini bu-
kan jadi tujuan utama. 
Saya ingin semua budaya 
K3 dapat di implemen-
tasikan oleh seluruh pe-
rusahaan di Jatim. Tidak 
cuma yang berskala be-

sar, tapi juga menengah 
dan kecil,” ungkap Khofi-
fah di Gedung Negara 
Grahadi, usai penyematan 
tanda kehormatan RI Sa-
tya Lancana Karya Satya 
Sabtu (10/10) sore.

Sebagaimana diketahui 
setiap tahun Kementerian 
Ketenagakerjaan mem-
berikan penghargaan Ke-
selamatan dan Kesehatan 
Kerja (K3) kepada kepa-
la daerah sebagai pem-
bina K3 dan perusahaan 
baik besar, sedang mau-
pun kecil. Penghargaan 
kepada Gubernur Jawa 
Timur sebagai pembina 
K3 terbaik pertama di In-
donesia diberikan secara 

virtual oleh Menaker Ida 
Fauziyah dan diterima 
oleh kepala dinas tenaga 
kerja Himawan mewakili 
Gubernur pada hari rabu 
(8/10) siang.

Oleh karenanya, Khofi-
fah menghimbau kepada 
dunia usaha untuk men-
jadikan K3 sebagai  in-
vestasi perusahaan  yang 
dapat meningkatkan  pro-
duktivitas perusahaan 
agar  terjaga dan semakin 
meningkat. 

“K3 dilakukan untuk 
mencegah dan menguran-
gi terjadinya kecelakaan 
dan penyakit akibat ker-
ja serta menjamin tenaga 
kerja dan orang lain yang 

berada di tempat kerja 
agar mendapat perlind-
ungan atas keselamatann-
ya,” tuturnya. 

Khofifah menyebut, 
saat ini Pemerintah, pen-
gusaha, hingga peker-
ja tengah menghadapi 
tantangan besar dalam 
upaya memerangi pan-
demi COVID-19, serta 
melindungi keselamatan 
dan kesehatan di lingkun-
gan kerja. Risiko kesela-
matan dan kesehatan ker-
ja (K3) selama Pandemi 
COVID-19, kata dia, 
harus lebih ditingkatkan  
akibat resiko  penyebaran 
COVID-19.

“Saya berharap, Pan-

demi COVID-19 ini 
dapat menjadi momentum 
seluruh pihak untuk leb-
ih memahami pentingnya 
penerapan K3 di lingkun-
gan kerja. Mengingat ti-
dak sedikit pasien positif 
COVID-19 tertular pen-
yakit tersebut dilingkun-
gan kerja,” imbuhnya. 

K3, lanjut Khofifah 
menjadi kunci penting ke-
berlangsungan usaha dan 
perlindungan pekerja/bu-
ruh dalam rangka pence-
gahan dan penanggulan-
gan COVID-19. Khofifah 
meyakini apabila seluruh 

ketentuan dan budaya 
K3 dilaksanakan sesuai 
standar plus protokol 
pencegahan, maka tempat 
kerja akan terhindar dari 
penyebaran Covid-19.

“Ini menjadi pekerjaan 
rumah semua perusahaan.
Bukan cuma yang ber-
skala besar, namun juga 
perusahaan yang berska-
la menengah dan kecil. 
COVID-19 tidak meman-
dang besar kecilnya tem-
pat usaha. Semua punya 
risiko penularan yang 
sama jika tidak diantisi-
pasi dengan pencegahan 

secara sistemik,” tam-
bahnya. 

Selain kategori Pem-
bina K3 Terbaik 2019, 
ada juga kategori peng-
hargaan kecelakaan ni-
hil (zero accident) yang 
diberikan kepada 226 
perusahaan asal Jatim. 
Penghargaan SMK3 
diberikan kepada 318 pe-
rusahaan asal Jatim, dan 
penghargaan program 
pencegahan HIV-AIDS 
di tempat kerja di berikan 
kepada 36 perusahaan 
asal Jatim. (*)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa
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