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Dewan Pers: 3.517 Wartawan 
Lolos Seleksi Fellowship 

Perubahan Perilaku

Jakarta, SMN - Satgas 
Penanganan COVID-19 
menggandeng ribuan war-
tawan untuk mensosial-
isasi informasi tentang 
perubahan perilaku. Se-
banyak 3.517 wartawan 
dari seluruh Indonesia 
lolos seleksi Fellowship 
Jurnalisme Perubahan 
Perilaku yang diseleng-
garakan Dewan Pers dan 
Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19.

Anggota Dewan Pers 
yang juga Ketua Tim Ker-
ja FJPP, Agus Sudibyo, 
mengatakan minat war-
tawan yang akan mengiku-
ti program tersebut tinggi. 
Hal itu terlihat dari jumlah 

pendaftar yang mencapai 
4.963 orang sejak registra-
si dibuka pada 3 Oktober 
2020.

“Sampai pendaftaran 
gelombang pertama di-
tutup pada 11 Oktober 
peminat masih bertambah. 
Kami memutuskan untuk 
membuka pendaftaran ge-
lombang kedua, dibuka 
mulai hari ini dan ditutup 
pada Minggu 18 Okto-
ber 2020,” kata Agus da-
lam keterangannya, Rabu 
(14/10/2020).

Tim Kerja FJPP yang 
terdiri atas perwakilan 
asosiasi perusahaan media 

Bersambung di Hal. 11

Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Presiden Jokowi

Jakarta, SMN - Indonesia 
akan menjadi tuan rumah penye-
lenggaraan forum internasional 
Global Platform for Disaster 
Risk Reduction (GPDRR) 2022. 
Presiden Joko Widodo atau Jo-
kowi berharap, forum dua tahu-
nan yang dibentuk oleh PBB ini 
bisa digunakan sebagai momen-
tum mempromosikan pariwisata 
Indonesia.

Jokowi mengatakan ada 193 
negara yang terlibat dalam fo-
rum tersebut. “Ini akan menjadi 

“Kita dapat 

menggunakan 

forum ini sebagai 

momentum mem-

promosikan pari-

wisata Indonesia, 

ucap Jokowi”

Jadi Tuan Rumah Forum Penanganan 
Bencana, Jokowi: Kita Jadikan Promosi Wisata

Raih 7 Kali WTP Berturut-Turut, Bupati Budi Sulistyono, 
Berpesan Agar Pertahankan Disiplin Administrasi

Bupati Ngawi Budi Sulistyono, berpesan agar pemimpin Ngawi berikutnya, tetap disiplin dalam 
pelaporan administrasi agar raihan WTP dapat dipertahankan

Ngawi, SMN - Raihan opi-
ni BPK dengan predikat Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP,  bagi 
Kabupaten Ngawi sudah bu-
kan barang baru. Sampai tahun 
2020, 7 kali WTP berturut-turut 
sudah dikumpulkan Pemkab 
Ngawi. Namun semua itu tak 
begitu saja diraih dengan semu-
dah membalik telapak tangan.

Bupati Ngawi, Budi Sulistyo-
no, menyatakan, raihan WTP 
tersebut sebelumnya masih su-
lit didapatkan oleh Kabupaten 
Ngawi. 

Pada  tahun 2010 sampai 
dengan 2012, era pertama masa 
pemerintahan Ngawi dipegang 
Bupati Budi Sulistyono (2010-
2015) Pemkab Ngawi harus 

berjuang keras memperbaiki 
kerapian dan ketertiban laporan 
administrasi keuangan. 

Secara perlahan, hal itu dapat 
dilakukan dan pada tahun 2013 
predikat WTP tersebut berha-
sil didapatkan. Hal itu terus 
bertahan hingga secara ber-
turut-turut, Pemkab Ngawi ber-
hasil meraihnya sampai dengan 

Sekretaris Kabupaten Ngawi, Mokh. Sodik Tri Widianto, akan 
lebih disiplin dalam penerapan pencatatan aset Pemkab Ngawi

7 kali.
“Kuncinya ada pada disiplin 

dalam administrasi pelaporan. 
Ketika disiplin semua bisa ter-
dokumentasi dengan baik dan 
ada kesinambungan dalam pem-
bangunan,” ungkap Bupati Nga-
wi yang akrab disapa Kanang 
ini.

Kanang menyatakan, sejak 
perencanaan sampai pelaksa-
naan program dan kegiatan ha-
rus dilakukan dengan baik.

“Selain itu, soal aset juga 
harus dibenahi, dinamika pe-
merintah daerah dalam soal aset 
ini cukup tinggi, setiap tahun 
kita ada investarisasi aset yang 
baru,” ujarnya.

Kanang juga menegaskan, 
sebagai bupati, dia sudah men-
canangkan adanya disiplin pen-
dataan aset. 

“Jadi aset itu selalu ada ke-
baruan dalam pencatatannya, 
apakah itu masih bisa dinilai 
atau sebaiknya dihapus, apabila 
masih ada harga atau nilainya 
ya segera disesuaikan dengan 

keadaannya,” ungkap Kanang. 
Soal disiplin dalam pen-

catatan dan pengelolaan aset 
inilahbyang masih perlu diting-
katkan. Hal itu termasuk dalam 
pencatatan aset-aset yang ada di 
desa. 

“Harus ditingkatkan pen-
catatan yang baik, aset untuk 
desa ya harus dikembalikan ke 
desa, demikian pula aset milik 
daerah,” ujarnya.

Sekretaris Kabupaten Ngawi, 
Mokh. Sodik Triwidianto, juga 
mengakui bahwa kiat  raihan 
WTP tak lepas dari disiplin ad-
ministrasi yang terus diupaya-
kan Pemkab Ngawi. 

Kerapian dan disiplin dalam 
pelaporan administrasi, menurut 
Sodik, memang mutlak diper-
lukan. Terutama yang harus 
dilakukan adalah menjaga agar 
visi misi RPJMD dan kegiatan 
bisa terarah dan sinkron. 

“Ketertiban itu juga men-
yangkut soal pelaksanaan pro-
gram dan serapan-serapan. 
Hanya saja pengecualian un-

tuk tahun ini karena adanya 
Covid-19 maka ada rencana dan 
eksekusi yang menjadi beru-
bah,” ungkap Sodik. 

Ke depan, raihan WTP ini 
diharapkan dapat dipertahank-

an untuk Kabupaten Ngawi, 
sebagai salah satu bukti telah 
diterapkannya disiplin pelapo-
ran administrasi keuangan di 
pemerintahan setempat. (adv 
Dinas Kominfo Ngawi/ari)

Penerimaan Opini BPK dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas APBD 2019, diserahkan secara virtual, di Com-
mand Center Ngawi

Pilu Siswi Diduga 
Diperkosa Tewas dengan 

Tangan-Leher Terikat

Jakarta, SMN - Seorang 
siswi di Kecamatan Sunggal, 
Kabupaten Deli Seradang, 
Sumatera Utara (Sumut), 
MJ (15), mengalami peris-
tiwa yang memilukan. MJ 
tewas diduga jadi korban pe-
merkosaan.

Jasad MJ ditemukan Ka-

Konferensi pers di Polrestabes Medan

mis (15/10) kemarin pukul 
21.00 WIB. Kanit Reskrim 
Polsek Sunggal, AKP Budiman 
Simanjuntak, menuturkan sang 
paman yang pertama kali men-
emukan mayat MJ.

MJ ditemukan dengan leher 

Bersambung di Hal. 11
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Pemkab Trenggalek Peringati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur
Trenggalek, SMN - Hujan yang 

turun tidak mengurangi seman-
gat para Aparatur Sipil Negara di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Trenggalek untuk mengikuti Up-
acara Peringatan Hari Jadi ke-75 
Provinsi Jawa Timur.

Hujan cukup deras yang meng-
guyur Trenggalek pagi ini, upacara 
peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa 
Timur dilaksanakan di Pendhapa 
Manggala Praja Nugraha dengan 
menerapkan protokol kesehatan, 
Senin (12/10/2020).

Setiap 12 Oktober, Provinsi 
Jawa Timur memperingati hari 
jadi yang diambil dari momentum 
dimulainya Pemerintahan Pertama 
Provinsi Jawa Timur dengan Gu-
bernur pertama, Raden Mas Tu-
menggung (RMT) Ario Soerjo pada 
tanggal 12 Oktober 1945. Peringa-

tan tahun ini mengusung tema “Se-
mangat Nawa Bhakti Satya (NBS) 
untuk Jawa Timur maju”.

Bertindak selaku Inspektur Up-
acara, Penjabat Sementara (Pjs.) 
Bupati Trenggalek Drs. Benny 
Sampirwanto, M.Si menekank-
an beberapa hal penting dalam 
amanatnya. Pjs.Bupati menyebut 
tekad bahu membahu dalam beker-
ja, bersinergi, begitu penting untuk 
mengatasi tantangan kedepan ter-
masuk bekerja sama dalam situasi 
pandemi.

“Saya ingin mengajak Bapak 
Ibu sekalian untuk memguatkan 
tekad sebagaimana kata-kata bijak 
Proklamator Ir. Soekarno. Dalam 
masa sulit beliau mengatakan jika 
kita memiliki keinginan kuat da-
lam hati, maka alam semesta akan 
bahu-membahu mewujudkannya,” 

tutur Drs. Benny.
Selanjutnya akibat pandemi 

yang mendera, banyak saudara kita 
yang terhimpit kesulitan ekonomi. 
Saat inilah semua dituntut untuk 
lebih peduli saling menolong dan 
memberikan yang terbaik apa saja 
yang bisa diberikan untuk sesama.

Pria kelahiran Kota Kediri ini 
juga menyampaikan bahwa Hari 
Jadi Jawa Timur merupakan sara-
na menumbuh kembangkan rasa 
persatuan dan kesatuan, kebang-
gan daerah, mendorong semangat 
memiliki dan membangun daerah.

Dengan Nawa Bhakti Satya, 
semangat untuk mewujudkan mas-
yarakat Jawa Timur yang terdepan, 
religius dan sejahtera lahir batin 
melalui 9 Bhakti Jawa Timur di-
harapkan bisa senantiasa terjaga.

Jatim Sejahtera adalah Bhakti 
yang pertama, berbagai program 
unggulan dalam bhakti pertama ini 
diwujudkan demi menjaga kese-
jahteraan masyarakat ditengah kes-
ulitan ekonomi akibat pandemi.

Nawa Bhakti selanjutnya ada-
lah, Jatim Kerja, Jatim Cerdas dan 
Sehat, Jatim Akses, Jatim Diniyah, 
Jatim Agro, Jatim Berdaya, Jatim 
Amanah, dan Jatim Harmoni.

Pada kesempatan ini juga dil-
angsungkan penyerahan Piagam 
Penghargaan dari Kemendagri ke-
pada Kabupaten Trenggalek atas 
prestasi Penyelenggaraan Pemerin-
tah Daerah dengan skor 3,4624 dan 
status Kinerja Sangat Tinggi. Peng-
hargaan ini diberikan berdasarkan 
Laporan Penyelenggaraan Pemer-
intahan Daerah (LPPD) Tahun 
2018. (kominfo/ed) Pemkab Trenggalek Peringati Hari Jadi Ke-75 Provinsi Jawa Timur

Pemkab Ponorogo Apresiasi UU Cipta Kerja

Ponorogo, SMN - Kabu-
paten Ponorogo Apresiasi Un-
dang Undang Cipta Kerja ( UU 
Cipta Kerja) untuk itu segera 
membentuk tim kecil guna 
mendalami, mempelajari dan 
mensosialiasikan Undang-Un-
dang cipta Kerja atau Omnibus 
Law kepada masyarakat. Hal 
ini sesuai imbauan pemerin-
tah pusat dalam menyikapi 
gejolak di tengah masyarakat 
terkait lahirnya UU Cipta Ker-

ja (UUCK) tersebut.
Pernyataan ini disampaikan 

pelaksana tugas (Plt) bupati 
Ponorogo Soedjarno usai rapat 
koordinasir sinergitas kebija-
kan pemerintah pusat dan pe-
merintah daerah dalam pelak-
sanaan regulasi Omnibus Law 
secara virtual di Pusdalops 
Covid-19 Ponorogo, Rabu 
(14/10/2020). 

Menurut Plt Bupati Soedjar-
no, UU Cipta Kerja ini memi-

liki semangat menyejahterakan 
masyarakat.Pssalnya  seperti 
yang telah dijelaskan oleh se-
jumlah menteri dalam vidcon 
ternyata spirit dari undang-un-
dang ini sangat bagus. UU ini 
adalah penyederhanaan dari 
lebih dari 70 undang-undang 
yang dijadikan satu dan meng-
arah pada kesejahteraan rakyat 
seara umum,  terangnya.

Oleh karena itu dalam 
waktu dekat, dirinya akan 

pelaksanaan regulasi Omnibus Law secara virtual di Pusdalops Covid-19 Ponorogo

melakukan pertemuan dengan 
sejumlah pihak terkait dan 
para pemangku kepentingan. 
Dalam pertemuan tersebut 
akan dilakukan pembahasan 
terkait persoalan-persoalan 
yang berkaitan dengan UUCK. 
Termasuk tentang penerapan-
nya di Ponorogo dan kepent-
ingan-kepentingan yang harus 
diakomodasi dalam aturan 
turunan dari UUCK pada masa 
mendatang.

“Ya, kita akan bentuk tim 
kecil sesuai arahan Mendagri 
tadi. Ini untuk lebih member-
ikan sosialisasi kepada mas-
yarakat secara lebih luas lagi,” 
ujarnya.

Sosialisasi ini penting agar 
simpang-siur atas informasi 
yang beredar tentang UUCK 
ini tidak menimbulkan ge-
jolak dan keresahan di tengah 
masyarakat. Sebab, dari se-
jumlah unjuk rasa yang terja-
di belakangan ini, ditengarai 
sebagian besar pelakunya be-
lum begitu memahami isi dari 
UUCK ini. Giat berjalan den-
gan aman,tertib dan kondusif 
(Wied)

Bupati OKI Buka Keran, 
Gubernur Sumsel Bantu 

Infrastruktur Jalan

OKI, SMN - Kepiawanan 
Bupati Ogan Komering Ilir, H. 
Iskandar, SE dalam berkomuni-
kasi massa tidak ada yang mer-
agukan. Demikian kemampuan 
lobinya. Berkat keahlian sang 
bupati, Gubernur Sumatera Se-
latan memberi kado istimewa 
pada peringatan hari jadi ke 75 
Kabupaten Ogan Komering Ilir 
dengan perbaikan infrasturuktur 
jalan kabupaten.

“Kalu sudah Pak Iskandar 
yang bekendak aku dak biso no-
lak, Gubernur bantu 1 digit dana 
provinsi untuk infrastruktur di 
anggaran perubahan 2020” un-
gkap Gubernur dihadapan Pari-
purna Istimewa DPRD OKI da-
lam rangka peringatan hari jadi 
ke 75 Kabupaten OKI, Minggu, 
(11/10).

Gubernur Deru mengungkap 

Infrastruktur jadi prioritas untuk 
percetapan pembangunan dan 
peningkatan kesejahteraan mas-
yarakat.

“Khusus OKI saya mengakui 
memang harus dipimpin oleh 
Bupati piawai dengan wilayah 
yang begitu luas, anggaran yang 
minim namun daerah ini jadi 
yang terdepan tidak tertinggal 
dengan daerah lain” ungkap 
Deru.

Untuk itu dia meminta Bu-
pati OKI untuk segera menyam-
paikan usulan agar dapat real-
isasikan pada tahun 2020 ini.

Selain itu Deru juga men-
janjikan pembangunan stadion 
sepak bola di Desa Riding OKI 
yang tertunda pembangunann-
ya pada tahun ini akibat adan-
ya refocusing Covid-19 dan 
menurunya CSR dari pihak ke 

Rapat Paripurna XXXI, dalam rangka HUT Kabupaten OKI Ke-75

tiga.
“Tahun depan kita bangun 

kalau dari CSR kurang, kita alo-
kasikan dari dana provinsi”u-
jarnya.

Sementara Bupati Ogan 
Komering Ilir mengungkap 
bantuan Gubernur ini akan di-
fokuskan untuk perbaikan infra-
struktur di Kecamatan Cengal 
Kabupaten OKI.

“Segera kita sampaikan usu-
lan sebagaimana Pak Gubernur 
minta tadi fokusnya nanti per-
baikan jalan di Kecamatan Sun-
gai Menang hingga ke Keca-
matan Cengal” ungkap Iskandar.

Iskandar juga menyebut 
di usia ke 75 tahun Kabupat-
en Ogan Komering Ilir terus 
membangun dengan sejumlah 
capaian diraih diantaranya pen-
ingkatan Indek Pembangunan 
Manusia dari 63,87 pada tahun 
2014 naik menjadi 66,96 pada 
2019. Angka harapan hidup 
masyarakat OKI juga bertam-
bah menjadi 68,41 tahun pada 
2019 demikian dengan angka 
stunting turun dari 34,4 persen 
pada tahun 2015 menjadi 30,06 
pada 2019.

Meski demikian tambah 
Iskandar masih banyak tu-
gas pembangunan yang mesti 
dilakukan bantuan dari Provinsi 
tetap diharapkan untuk mengak-
selerasi pembangunan.(Ludfi) 
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1.440 KPM di Kecamatan Semen 
Terima Bansos BST Tahap VII

Kediri, SMN - Ribuan 
warga kurang mampu di Ke-
camatan Semen, Kabupaten 
Kediri kembali menerima pen-
yaluran Bantuan Sosial Tu-
nai (BST) di tengah pandemi 
Covid-19. Pada Tahap VII ini, 
nilai bantuan sosial yang diber-
ikan Rp 300 ribu setiap Kelu-
arga Penerima Manfaat (KPM).

Penyaluran bansos ini 

melibatkan PT Pos Indone-
sia dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan (Protkes) 
Covid-19. Seperti yang sedang 
berlangsung di Kantor Desa 
Puhrubuh, penerima manfaat 
diwajibkan memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga 
jarak.

“Untuk pembayaran di Kan-
tor Desa Puhrubuh ada 93 orang 

penerima. Kami berharap, ban-
tuan bermanfaat untuk men-
cukupi kebutuhan sehari-hari 
mereka di tengah pandemi 
Covid-19,” ujar Kepala Desa 
Puhrubuh, Juwari.

Data dari Dinas Sosial Ka-
bupaten Kediri menyebut-
kan, jumlah penerima BST di 
wilayah Kecamatan Semen se-
banyak 1.440 KPM. Penerima 

bantuan berasal dari 12 desa.
Antara lain, Desa Puhsa-

rang, Selopanggung, Pagung, 
Kanyoran, Joho, Titik, Ke-
dak, Bulu, Semen, Sidomulyo, 
Pohrubuh dan Bobang. Kemu-
dian tempat bayar ada lima 
Kantor Desa masing-mas-
ing, Desa Puhsarang, Kedak, 
Bulu Puhrubuh dan Bobang. 
(Kominfo/kan)

Bansos BST Tahap VII

Pemerintah Desa Gogorante 
Salurkan BLT DD Untuk 83 KPM

Kediri, SMN - Pemerintah 
Desa Gogorante, Kecamatan 
Ngasem menyalurkan Bantu-
an Langsung Tunai (BLT) dari 
Dana Desa untuk masyarakat 
kurang mampu terdampak 
Covid-19. Bantuan berupa uang 
tunai Rp 300 ribu diberikan ke-
pada keluarga kurang mampu 
yang tidak mendapatkan ban-
tuan sosial reguler dari pemer-
intah. Pada penyaluran bantuan 
untuk bulan Juli Tahun Angga-
ran 2020 ini, di Desa Gogorante 
terdapat 83 KPM.

Penyaluran BLT Dana Desa 
Gogorante ini berlangsung di 
kantor desa. Meskipun men-
datangkan warga dalam jum-
lah banyak untuk dikumpulkan 
dalam satu ruangan, petugas 
perangkat desa tetap men-
jalankan Protokol Kesehatan 
Covid-19 dengan cara menja-

ga jarak dengan yang lainnya 
minimal 1 meter, warga yang 
datang wajib memakai masker, 
serta sebelum memasuki ruan-
gan harus cuci tangan.

Penyerahan bantuan dilaku-
kan secara simbolis oleh Kepa-
la Desa Gogorante, Rifai,ber-
sama dengan aparat polri dan 
TNI kepada penerima. Melalui 
bantuan ini diharapkan bisa 
mengurangi beban ekonomi 
masyarakat.

Kades Gogorante, Rifai 
mengatakan, penyaluran BLT 
ini merupakan penambahan 
dari tahap-tahap sebelumnya, 
namun untuk nominalnya ber-
beda.Jika sebelumnya senilai 
Rp 600 ribu, namun untuk saat 
ini senilai Rp 300 ribu, yang 
rencananya akan diberikan 
hingga Bulan Desember nanti.

“Ini merupakan bantuan 

tambahan dari tahap sebelum-
nya, untuk tahap ini diberikan 
senilai Rp300 ribu untuk mas-
ing – masing KPM. Rencanan-
ya akan diberikan hingga bulan 
Desember, sementara untuk  
jumlah penerimanya sebanyak 
83 KPM,” ucapnya.

Rifai menambahkan, BLT 
DD ini merupakan program 
pemberian bansos kepada mas-
yarakat terdampak Covid-19. 
Bantuan uang tunai ini berasal 
dari dana desa yang dialihkan 
untuk penanganan pandemi Co-
rona.

“Pemerintah Kecamatan 
Ngasem dan Desa Gogorante 
berharap bantuan tersebut dapat 
dimanfaatkan sebaik – baiknya 
untuk memenuhi kebutuhan 
pokokdi masa pandemi ini,” 
pungkasnya.(Kominfo/kan)

Pemerintah Desa Gogorante Salurkan BLT DD Untuk 83 KPM

Terdampak Covid-19, 375 Kartu 
Keluarga Dapatkan Bantuan

Sukabumi, SMN - Pemer-
intah Desa Nyangkowek Ke-
camatan Cicurug Kabupaten 
Sukabumi mulai kembali mem-
bagikan Bantuan Sosial Tunai 

tahap II berupa uang tunai den-
gan nilai Rp. 600.000 yang ber-
sumber dari Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Sukabumi. Bantuan 

Kepala Desa Nyangkowek Erik Zulkarnain saat membagikan 
BST Tahap II

tersebut untuk masyarakat yang 
terdampak Covid-19. Rabu 
(14/10/2020).

Dengan menerapkan Pro-
tokol Kesehatan Terlihat war-
ga meramikan halaman Kantor 
Desa Nyangkowek untuk men-
gambil bantuan tersebut.

Kepala Desa Nyangkowek 
Erik Zulkarnain mengungkap-
kan Bantuan Sosial Tunai  tahap 
II  untuk membantu masyarakat 
yang terdampak Covid-19.

“Bantuan ini diberikan ke-
pada 375 Kartu Keluarga bertu-
juan untuk membantu dan mer-
ingankan warga yang terdampak 
perekonomiannya akibat wabah 
Virus Corana saat ini.” Ucap-
nya.

Erik pun mengingatkan ke-
pada warga agar uang bantuan 
digunakan sebagaimana mesti-

nya, tidak untuk membeli rokok 
ataupun pulsa.

“Buat nambah beli perlatan 
anak boleh, terutama yang pun-
ya anak. Itu harus didahulukan”. 
Ucapnya

Ditempat yang sama, warga 
yang mendapatkan bantuan Dini 
(26) Kp, Caringin Rt 01/06 me-
ngungkapkan rasa terima kasih 
kepada pemerintah yang telah 
memberikan bantuan akibat 
Covid-19 yang telah melumpuh-
kan perekonomiannya.

“Ya, saya senang-senang aja 
ya, soalnya kan kita lagi susah, 
terus ada bantuan seperti ini ya 
alhamdllah, ya untuk menam-
bah kebutuhan sehari khusunya 
untuk keperluan dan perlengka-
pan anak.” Ungkapnya sambil 
tersenyum lega. (Roby)

Pemdes Mekarsari Salurkan 
Bantuan BST Tahan II

Sukabumi, SMN - Pemerin-
tah Desa Mekarsari Kecamatan 
Cicurug Kabupaten Sukabumi 
mulai kembali membagikan 
Bantuan Sosial Tunai tahap II 
yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Sukabumi. 
Rabu (14/10/2020).

Dengan menerapkan Pro-
tokol Kesehatan Terlihat war-
ga meramikan halaman Kantor 
Desa Mekarsari untuk mengam-
bil bantuan tersebut.

Kepala Desa Mekarsari Iwan 
Ridwan mengungkapkan Bantu-
an Sosial Tunai  tahap II  untuk 
membantu masyarakat yang ter-
dampak Covid-19.

“Bantuan ini diberikan ke-
pada 400 Kartu Keluarga bertu-
juan untuk membantu dan mer-
ingankan warga yang terdampak 
perekonomiannya akibat wabah 
Virus Corana saat ini.” Ucap-

Kepala Desa Mekarsari Kecamatan Cicurug Kabupaten Suka-
bumi Iwan Ridwan saat menyalurkan BST kepada Warga yang 
terdampak Covid-19 yang di Dampingi Dari Aparatur Penegak 

Hukum (Kejaksaan Negeri Cibadak Kabupaten Sukabumi)

nya.
Iwan pun mengingatkan ke-

pada warga agar uang bantuan 
digunakan sebagaimana mesti-
nya, tidak untuk membeli rokok 

ataupun pulsa.
“Buat nambah beli perlatan 

anak boleh, terutama yang pun-
ya anak. Itu harus didahulukan”. 
Ucapnya. (Roby)

   Kabupaten Nganjuk Raih Penghargaan 
Desa Tangguh Bencana Tahun 2020  Dari 

Gubernur Jawa Timur

Nganjuk, SMN - Desa 
Blongko,Kecamatan Ngetos,Ka-
bupaten Nganjuk berhasil meraih 
penghargaan dari Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa sebagai Desa/Kelurahan 
terbaik Kategori Utama dalam 
lomba Desa/Kelurahan Tangguh 
Bencana Tingkat Provinsi Jawa 
TimurTahun 2020.

Lomba Desa tangguh ben-
cana Tingkat Provinsi Jawa 
Timur ini diadakan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daer-
ah(BPBD) Provinsi Jawa Timur.

Penghargaan diserahkan 

langsung oleh Gubernur Jawa 
Timur,Khofifah Indar Parawan-
sa,senin(12/10/2020) di halaman 
Gedung Grahadi Jalan Gubernur 
Suryo Surabaya saat upacara 
memperingati Hari Ulang Tahun 
Provinsi Jawa Timur yang ke 75.

Dalam pidato sambutann-
ya bertindak sebagai inspektur 
upacara,Khofifah mengajak 
seluruh masyarakat Jawa Timur 
untuk lebih giat dan berseman-
gat kuat dalam membangun 
Jawa Timur.

“Di moment yang penting 
ini saya ingin mengajak ba-

Gubernur Jatim,Khofifah Indar Parawansa serahkan Penghar-
gaan kepada M.Yasin(Sekda) mewakili Bupati Nganjuk

pak/ibu/saudara sekalian untuk 
menguatkan tekad dalam mem-
bangun Jawa Timur,ini seper-
ti yang disampaikan Insinyur 
Soekarno,jika kita mempunyai 
keinginan yang kuat dari hati 
yang paling dalam maka se-
genap alam semesta pasti bahu 
membahu membantu mewujud-
kannya”tandas Gubernur Jawa 
timur,Khofifah Indar Parawansa.

HUT Provinsi Jawa Timur ke 
75 tahun 2020 ini mempunyai 
tema “Semangat Nawa Bhakti 
Satya untuk Jawa Timur Maju”.
Selain dilaksanakan di Gedung 
Grahadi Surabaya,upacara juga 
dilakukan serentak di 38 Kabu-
paten/Kota se Jawa Timur.

Penilaian lomba dikategori-
kan dalam kategori Pratama-
,Madya dan Utama.Ada empat 
pemenang di setiap kategori,se-
dangkan Kabupaten Nganjuk 
sendiri berhasil meraih penghar-
gaan Kategori Utama bersama 
Kota Kediri,Kabupaten Pasuru-
an dan Kabupaten Magetan.Se-
dangkan penilaian lomba sudah 
dilaksanakan sejak 8 September 

2020.
Bupati Nganjuk,Novi Rah-

man Hidayat menunjuk Sek-
retaris Daerah(Sekda) Drs 
M.Yasin M.Si untuk mewakili 
Bupati dalam menerima Peng-
hargaan ini.

Kepada awak media M.Yasin 
mengatakan,

“Kegiatan ini bertujuan un-
tuk langkah perlindungan dini 
masyarakat terhadap ancaman 
bencana sesuai peraturan yang 
tertuang dalam Peraruran Kepa-
la BNPB No.1 Tahun 2012 ten-
tang Pedoman Umum Desa/
Kelurahan Tanggap Bencana,se-
lain Kabupaten Nganjuk ada 11 
Kabupaten/Kota lain yang juga 
mendapat penghargaan.Dan un-
tuk tahun ini Desa Blongko,Ke-
camatan Ngetos berhasil meraih 
Penghargaan Desa/Kelurahan 
Terbaik Kategori Utama dalam 
lomba Desa/Kelurahan Tangguh 
Bencana Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2020”pungkas 
M.Yasin.(Yan)

Dongkrak Pertanian Pj Ploso 
Rehab Saluran Irigasi

Sidoarjo, SMN - Pemer-
intah Desa Ploso Kecamatan 
Krembung Kabupaten Sidoarjo 
merehap saluran irigasi dengan 
menggunakan U- Ditch (Saluran 
dari beton bertulang dengan ben-
tuk penampang huruf U dan juga 
bisa diberi tutup). 

Rehap saluran irigasi yang 
menggunakan saluran U-ditch 
tersebut berada di lokasi RT 
11/03 Dusun nanom dengan 
volume bangunan panjang 125 
meter, lebar 60 centimeter dan 
kedalaman 70 centimeter

dengan tujuan agar air yang 
mengalir di dusun nanom bisa 
lancar dan tidak sampai keku-

rangan Air.
Pembangunan tersebut, dib-

iayai dari Dana Desa tahun an-
ggaran 2020 dengan pengerjaan 
dilakukan secara swakelola yang 
melibatkan masyarakat setem-
pat, karena Program ini merupa-
kan aspirasi masyarakat yang 
disampaikan melalui musyawar-
ah Dusun, Musyawarah Desa 
hingga di Musrenbang Desa.

Penjabat Kepala Desa  Plo-
so Pamuji Slamet mengatakan,” 
dengan direhapnya saluran iri-
gasi petani di lokasi itu, tentu ali-
ran air lebih lancar dengan debit 
yang besar pula, karena tidak 
akan ada air yang hilang, sehing-

Dongkrak Pertanian Pj Ploso 
Rehab Saluran Irigasi

ga padi akan tercukupi air dan 
pastinya hasilnya akan mening-
kat sehingga mampu men-
dongkrak semangat dan dapat 
meningkatkan penghasikan 
petani yang akan bermuara pada 
peningkatan kesejahteraan mer-
eka,” tuturnya.(anang)
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Deklarasi Bersama Tolak Tindakan Anarkis, 

Upaya Pemkot Blitar Wujudkan Kondusifitas
Blitar, SMN -  Pemer-

intah Kota Blitar bersama  
seluruh elemen masyarakat 
Kota Blitar bersama-sama 
menjaga kondusifitas, sta-
bilitas, keamanan dan ket-
ertiban wilayah Kota Bli-
tar, dalam rangka kegiatan 
Deklarasi Bersama meno-
lak segala bentuk tindakan 
anarkis yang bertempat di 
halaman pemkot Blitar, Ju-
mat, (16/10). Penandatan-
ganan deklarasi dimulai 
dari Pjs Walikota Blitar, 
perwakilan TNI-Polri, to-
koh agama, tokoh mas-
yarakat, mahasiswa dan 
pelajar.

Pjs Walikota Jumadi 
menyampaikan, penan-
datanganan deklarasi ber-
sama ini kita menyatakan 
diri bahwa kita menolak 
segala aksi anarkis yang 

dapat mengganggu kea-
manan dan ketertiban mas-
yarakat. “Pada intinya juga 
mengganggu kesejahter-
aan masyarakat khususn-
ya warga masyarakat Kota 
Blitar,” jelasnya.

Lebih lanjut disam-
paikan  bahwa aksi meno-
lak tindakan anarkis adalah 
salah satu bentuk aksi kita 
yang sebenarnya pada ke-
hidupan sehari-hari warga 
masyarakat dengan sendir-
inya sebagai partisipatoris 
ada dalam hatinya mas-
ing-masing. “Jadi, deklara-
si ini tidak hanya dilaku-
kan di forum ini, tetapi 
mendeklarasikan diri da-
lam bentuk aksi nyata kita 
tidak akan melakukan ak-
si-aksi anarkis,” imbuhnya.

Berikut isi deklarasi ber-
sama yang ditandatangani 

seluruh elemen masyarakat 
Kota Blitar :

Pada hari ini, Jumat 16 
Oktober 2020

Kami Seluruh Element 
Masyarakat Kota Blitar 
Sepakat Untuk Menya-
takan Sikap Bersama-sama 
Menolak Segala Bentuk 
Kegiatan Anarkis Dalam 
Bentuk Kegiatan Penyam-
paian Pendapat di Muka 
Umum Demi Menjaga 
Keamanan dan Ketertiban 
Masyarakat Serta Menjaga 
Kondusifitas Wilayah Kota 
Blitar.

Demikian Pernyataan Ini 
Kami Sebagai Wujud Per-
tanggung Jawaban Moral 
Dalam Menjaga Persatuan 
dan Kesatuan Negara Ke-
satuan Republik Indonesia.
(mam/adv/hms)

Deklarasi bersama

Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 
Tentang Penyampaian Penjelasan APBD 

2021 Oleh Bupati Blitar

Blitar, SMN - DPRD Ka-
bupaten Blitar menggelar Ra-
pat Paripurna Blitar, Senin 
(12/10). Paripurna kali ini 
dengan agenda Penyampaian 
penjelasan Bupati Blitar terh-
adap Nota Keuangan Rancan-
gan Peraturan Daerah tentang 

APBD Kabupaten Blitar TA. 
2021.

Rapat Paripurna dipimpin 
Ketua DPRD Kabupaten Bli-
tar, Suwito dan didampingi 
Wakil Ketua DPRD, H. Abdul 
Munib, SIP, Susi Narulita K.D, 
SIP, Mujib, SM dan Anggota 

Suasana rapat paripurna

DPRD Kabupaten Blitar. Turut 
hadir juga Pjs Bupati Blitar 
Drs. Budi Santosa, Sekda Ka-
bupaten Blitar, sejumlah kepa-
la OPD serta Forkopimda yang 
mengikuti rapat paripurna se-
cara virtual.

Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito mengatakan, 
bahwa hari ini disampaikan 
penjelasan nota keuangan Ran-
perda tentang APBD 2021. 
“Jadi ini rangkaian proses dari 
selesainya KUA PPAS ditan-
datangani dan tahapan berikut-
nya penyampaian nota keuan-
gan Ranperda APBD 2021,” 
jelas Suwito usai paripurna.

Usai disampaikan oleh Bu-
pati, sambung Suwito, untuk 
agenda selanjutnya yakni rapat 
fraksi dan selanjutnya untuk 
memberi tanggapan atau pan-

dangan umum pada rapat par-
ipurna berikutnya serta jawa-
ban bupati selanjutnya dibahas 
di Badan Anggaran (Banggar) 
DPRD Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut disampaikan 
bahwa telah disampaikan oleh 
Pjs Bupati Blitar terkait Ban-
tuan Keuangan Khusus (BKK) 
kepada desa. Menurut Suwito 
hal itu menarik dan saat ini 
pada APBD Perubahan juga 
terdapat BKK dan pada tahun 
2021 akan dilanjutkan kemba-
li.

Sementara itu, Pjs Bupa-
ti Blitar Drs. Budi Santosa 
menyampaikan terima kasih 
kepada pimpinan dan anggota 
DPRD Kabupaten Blitar atas 
kerjasama yang baik dalam 
pembahasan KUA dan PPAS 
tahun anggaran 2021.(mam)

Edi Purwanto Dilantik Sebagai 
Pj Kepala Desa Tanjekwagir

Sidoarjo, SMN - Sebanyak 
39 orang ASN dari 13 keca-
matan, dilantik oleh Pj Bupa-
ti Sidoarjo Hudiyono, Rabu 
(14/10), sebagai penjabat atau Pj 
kepala Desa (kades) di 39 desa, 
karena saat ini kosong.

Sebanyak 39 ASN yang 
dilantik di Pendopo Delta 
Wibawa, tersebut, berasal dari 
Kecamatan Jabon, Sukodono, 
Tulangan, Tanggulangin, Tarik, 
Krembung, Gedangan, Taman, 
Balongbendo, Prambon, Sedati, 
Wonoayu dan Sidoarjo.

Menurut Kepala Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan Desa 
(PMD) Kabupaten Sidoarjo 

Fredik Suharto,” Pelantikan Pj 
Kades tersebut salah satu dian-
taranya sebagai persiapan dan 
mengawal kegiatan Pilkada ser-
entak pada tanggal 9 Desember 
mendatang dan sesuai aturan 
masa jabatan Pj maksimal 1 ta-
hun,” kata Fredik.

Dalam sambutanya Pj Bupati 
Sidoarjo menyampaikan,” hara-
pannya agar Pj kepala Dqesa 
bisa melanjutkan cita-cita un-
tuk membangun Desa, berperan 
serta dalam menurunkan angka 
penularan Covid-19, Memberi 
pelayanan publik yang prima 
kepada warga desa, Menyuk-
seskan Pilkada 2020 dan 

Edi Purwanto Dilantik Sebagai Pj Kepala Desa Tanjekwagir

Pilkades serentak yang akan dii-
kuti 174 desa Dengan cara men-
gajak warga Desa supaya tidak 
Golput dan tetap menggunakan 
hak pilihnya,” tuturnya.

Untuk mengisi kekosongan 
jabatan kepala Desa Tanjekw-
agir Kecamatan Krembung 
Pj bupati Sidoarjo Hudiyono 
menunjuk Edi Purwanto sebagai 
Pj Kepala Desa setelah menjal-
ani pelantikan yang dipimpin 
langsung oleh Pj Bupati Sido-
arjo.

Setelah menjalani pelantikan 
di pendopo kabupaten Edi Pur-
wanto memberikan keterangan 
kepada SMN,” saya merasa 
sangat bersyukur karena momen 
sakral tersebut bisa berjalan 
dengan lancar dan aman, selan-
jutnya saya akan menjalankan 
roda pemerintahan Desa tanje-
kwagir, antara lain memberikan 
pelayanan yang lebih maksimal 
kepada warga, merealisasikan 
program pemerintah baik dari 
pusat maupun daerah antara lain 
menyalurkan PKH, BPNT, BLT 
Kemensos dari dana APBN, 
BLT DD dari APBN Kementri-
an Desa, Serta JPS Dari APBD 
Provinsi berupa BPNT Desa/
Kelurahan dan menuntaskan 
APBDes Tahun 2020 sampai 
selesai,” ujarnya.(anang)

Tangani Pencegahan Stunting, 
DP3AKB Libatkan Semua Lini

Ngawi, SMN - Stunting 
menjadi salah satu ancaman 
bagi generasi mendatang. Gagal 
tumbuh kembang pada usia bali-
ta, terutama masa dua tahun per-
tama  pertumbuhan bayi, mem-
buat sejumlah masalah yang 
berkelanjutan di usia anak-anak 
hingga dewasa. 

Dinas Pemberdayaan Perem-
puan, Perlindungan Anak dan 
Keluarga Berencana (DP3AKB) 
Kabupaten Ngawi, saat ini gen-

car melakukan sosialisasi pence-
gahan dan penanganan stunting 
dengan melibatkan semua lini. 

“Penanganan stunting tak 
bisa dilakukan oleh salah satu 
sektor saja, namun harus dilak-
sanakan secara terpadu. Dalam 
sosialisasi penanganan stunt-
ing ini kami melibatkan kader 
posyandu, tokoh masyarakat, 
tokoh agama, unsur pemerintah 
desa dan juga para pendidik,” 
ujar Nugrahaningrum, Kepala 

Kegiatan Operasional Penanganan Stunting di Kenongorejo, 
Jumat (16/10/2020)

DP3AKB Kabupaten Ngawi.
Sosialisasi Penanganan 

Stunting diantaranya juga 
dilakukan di Desa Kenongore-
jo, Kecamatan Bringin, Jumat 
(16/10/2020). Desa ini pada 
tahun 2019 tercatat memiliki 
47 kasus stunting namun sudah 
berhasil turun dan mengentas-
kan 10 anak.

“Kasus stunting biasanya 
tak terdeteksi karena ibu mera-
sa bahwa hal itu bukan sebuah 
masalah. Hanya melihat bahwa 
anaknya juga bertumbuh tanpa 
memperhatikan dengan detil 
bahwa ada kelambatan dalam 
tumbuh kembang balita,” ung-
kap Nugrahaningrum. 

Kepala DP3AKB yang juga 
seorang dokter ini memaparkan, 
stunting biasanya ditemukan 
saat anak berada di atas usia 
dua tahun. Usia tiga tahun leb-
ih biasanya baru disadari adan-
ya tumbuh kembang anak yang 
berbeda daripada sebayanya. 

Padahal hal itu bisa dicegah 
dengan persiapan yang baik se-
jak sebeum hamil, mulai dari 
perencanaan dan memenuhi  
gizi, memonitor berat badan 
ibu hamil. Sedangkan pada 
anak, dideteksi dari catatan kar-
tu tumbuh kembang anak yang 
diberikan oleh Posyandu. Bila 

terlambat diketahui, penanga-
nan stunting akan dioptimalkan 
untuk mengatasi masalah yang 
terjadi semisal pada kesehatan.  

“Anak stunting biasanya 
tinggi dan berat badan tidak 
sepadan dengan usia. Bila ter-
lambat, tentu makin sulit ditan-
gani,” ujarnya. 

Pengetahuan dalam hal pola 
asuh yang benar untuk balita, 
bagi para ibu, menjadi salah 
satu kiat jitu mencegah stunting. 
Selain itu, pencegahan stunting 
juga berhubungan erat dengan 
keadaan ekonomi keluarga, 
yang dapat mempengaruhi fak-
tor pemenuhan gizi bagi ibu di 
masa kehamilan. 

“Pengetahuan kader dan 
unsur lain yang terlibat untuk 
mensosialisasikan hal ini,  se-
mestinya juga harus cukup 
dulu sebelum.menularkan dan 
mengimplementasikannya,” te-
gas Nugrahaningrum.

Sosialisasi penanganan stunt-
ing sendiri di DP3AKB tahun 
ini menargetkan 10 titik sasaran. 
Target tersebut adalah sebagian 
dari pekerjaan rumah yang ha-
rus ditunaikan DP3AKB yang 
secara keseluruhan memiliki 
catatan 31 titik sasaran sosial-
isasi penanganan stunting. (ari)

Pertanian OKI Tahan Terhadap 
Guncangan Pandemi

OKI, SMN - Sektor per-
tanian di Ogan Komering Ilir 
merupakan salah satu bidang 
perekonomian yang sangat 
tahan terhadap guncangan 
pandemi COVID-19.

“Sektor pertanian menjadi 
andalan kita saat menghadapi 
pandemi Covid-19. Saat nega-
ra lain terkoreksi ekonominya 
karena resesi kita masih mam-
pu bertahan karena tertolong 
sektor ini” Ungkap Gubernur 
Sumsel, H. Herman Deru yang 
hadir pada Rapat Paripurna 
Peringatan Hari Jadi ke-75 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir, Minggu, (11/11/20).

Herman Deru mengatakan 
Ogan Komering Ilir merupa-
kan tiga besar lumbung pan-
gan di Sumatera Selatan yang 
turut menopang perekonomi-

an Sumatera Selatan.
“Ini luar biasa akselera-

si bidang pertanian di Ogan 
Komering Ilir dari hanya 500 
ribu ton gabah kering pada 
2013 naik hampir 100 persen 
jadi 1 juta ton per tahun. Pen-
capaian luar biasa Pak Bupati 
dan petani di OKI” ungkap 
Herman Deru

Gubernur Deru juga opti-
mis Ogan Komering Ilir ber-
peluang jadi lumbung pangan 
nomor satu di Sumatera Sela-
tan karena ketersediaan lahan 
yang masih luas.

“Upaya-upaya ekstensi-
fikasi maupun intensifikasi 
saya yakin daerah ini akan 
menjadi lumbung pangan no-
mor satu di Sumatera Selatan” 
ujarnya.

Surplus Beras Saat Pan-

demi
Sementara Bupati Ogan 

Komering Ilir, H. Iskandar, 
SE mengatakan sektor perta-
nian di OKI terus didorong 
oleh pemerintah daerah untuk 
terus maju, mampu tumbuh di 
tengah pandemi COVID-19.

Iskandar mengatakan berk-
ar kerja keras petani produk-
si lahan pertanian di Ogan 
Komering Ilir terus meningkat 
termasuk pada masa pandemi 
Covid-19.

Selama pandemi Covid-19,  
produktivitas lahan di OKI 
mencapai 135.056 ton gab-
ah kering (GKG) atau setara 
86.096 ton beras. Dengan kata 
lain, produksi beras di OKI 
surplus, bahkan dipasok ke 
daerah lain.

Menurut Kepala Dinas 
(Kadis) KPTH OKI Syahrul, 
realisasi target rencana luas 
tanam sudah mencapai seten-
gahnya.

“Dari total rencana lahan di 
OKI yang akan dipanen seluas 
172.524 ha, sudah terealisasi 
43.272 ha,” ujar dia 

Untuk hasil panen, imbuh 
Syahrul, realisasi produksi 
gabah kering per tahun adalah 
219.432 ton dari rencana pro-
duksi 219.432 ton dan target 
produksi beras 557.729 ton, 
terealisasi 139.888 ton.

“Kebutuhan Kabupaten 
OKI dalam satu tahun 96.725 
ton beras, artinya surplus kita 
dalam 1 tahun adalah 461.4 
ton beras,” ujar dia.(Ludfi) 

Bupati Ogan Komering Ilir (OKI), Iskandar(kiri)
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Madiun, SMN – Pemerintah Kota 
Madiun adakan acara High Level Meeting 
TPID yang dihadiri oleh Walikota Madiun 
H.Maidi, Wakil Walikota Madiun Inda Raya, 
Bank Indonesia (BI) Kediri Sofwan Kurnia, 
Kepala BPS Kota Madiun, jajaran OPD ter-
kait yang bertempat di Hotel Aston Kamis 
(15/10/2020).

Agenda High Level Meeting TPID ini 
diawali pemaparan dari Kepala BPS Kota 
Madiun yaitu selama tiga bulan terakhir 2020 

pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun (Kota 
Pendekar) masih dalam batas wajar dan masih 
lumayan baik, tingkat deflasi yang masih wa-
jar yakni di angka 0,04% lebih rendah diband-
ing deflasi di Jawa Timur dan Nasional. Hal 
ini pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun 
masih baik walaupun terdampak pandemic 
Covid-19 saat ini, terang Kepala BPS Kota 
Madiun.

Walikota Madiun H.Maidi menangga-
pi pernyataan hal di atas yang disampaikan 

Walikota Madiun H.Maidi dan Wakil Walikota Madiun Inda Raya bersama perwakilan Bank Indonesia 
(BI) Kediri Sofwan Kurnia pada saat menyampaikan pemaparan kondisi perekonomian di Kota Madiun di 

saat pandemic Covid-19 di tiga bulan tahun ini yaitu bulan Juli-September 2020 di Hotel Aston Madiun.

Pertumbuhan Ekonomi di Kota Madiun 
Diapresiasi Bank Indonesia

Kepala BPS Kota Madiun sangat paham bah-
wa terjadinya deflasi pertumbuhan ekonomi 
di Kota Madiun dari dampak pandemic 
Covid-19 dikarenakan adanya pengereman dari 
berbagai sector usaha dan aktifitas masyarakat 
Madiun yang dibatasi sehingga perputaran uang 
dan transaksi anjlok dan turun drastic maka ter-
jadi deflasi, akan tetapi masih dalam batas wajar 
yaitu 0,04%

Dampak dari deflasi itu dikarenakan mas-
yarakat Kota Madiun dihimbau tidak boleh aktif-
itas di luar rumah dan dibatasi dengan aturan pro-
tocol kesehatan, tapi masyarakat Kota Madiun 
diberikan bantuan baik berupa sembako maupun 
suplemen peningkat imun tubuh. Hal ini dilaku-
kan untuk menekan penyebaran Covid-19 di 
Kota Madiun, jelas Walikota Madiun H.Maidi.

Selanjutnya Walikota Madiun H.Maidi 
mengatakan, karena penyebaran Covid-19 di 
Kota Madiun bisa ditekan dengan dengan di 
daerah lain di luar Kota Madiun, maka dari 
itu masyarakat Kota Madiun bisa beraktifitas 
kembali tapi tetap memperhatikan protocol 
kesehatan.

Misalnya PKL dan Pelaku UMKM yang 
dulunya tidak diperbolehkan jualan, sekarang 
boleh berjualan dengan batas waktu sampai 

pukul 22.00 WIB dan sekarang dilonggarkan 
lagi batas berjualan sampai pukul 24.00 WIB. 
Hal ini bisa menambah pertumbuhan pere-
konomia masyarakat Kota Madiun dan perpu-
taran uang di Kota Madiun jadi lebih baik lagi 
karena daya beli masyarakat Kota Madiun se-
makin baik dan lancar otomatis pertumbuhan 
ekonomi juga akan lebih membaik di Kota 
Madiun, jelas Walikota Madiun H.Maidi.

Selanjutnya kepada perwakilan Bank 
Indonesia (BI) Kediri Sofwan Kurnia men-
gatakan bahwa di musim pandemic Covid-19 
ini semua pertumbuhan perekonomian akan 
mengalami resesi terutama di tiga bulan 
terakhir yaitu bulan Juli, Agustus, dan Sap-
tember ini, semua aktifitas berkurang, maka 
pertumbuhan ekonomi turun drastic dikare-
nakan perputaran uang berkurang. tinggal 
tiga bulan mendatang di tahun 2020 ini pihak 
perwakilan Bank Indonesia (BI) Kediri men-
gapa siasi capaian pertumbuhan perekonomi-
an Kota Madiun semakin membaik sudah On 
The Track, tinggal menunggu momen yang 
tepat untuk memacu pertumbuhan ekonomi 
di Kota Madiun semakin baik, oleh karena itu 
pihak Bank Indonesia (BI) Kediri memberi-
kan stimulus di semua sector demi menum-
buhkan pertumbuhan ekonomi di Kota Madi-
un agar lebih baik dan pulih seperti sediakala 
bahkan agar bisa lebih baik lagi dari sebelum 
pandemic Covid-19 ini. Asal semua kegiatan 
tetap harus berdasarkan protocol kesehatan 
Covid-19, terangnya. (sy/ADV)

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun 
Adakan Kegiatan Inovasi Pemanfaatan Pekarangan Pangan Lestari (P2l)

Madiun SMN – Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Kabupaten Madiun adakan kegiatan 
inovasi pemanfaatan pekarangan pangan lestari 
(P2L) dengan pemanfaatna limbah rumah tangga 
melalui sayuran yang bertempat di Desa Kedung 
Banteng Kecamatan Pilang Kenceng Kabupaten 
Madiun Selasa (12/10/2020)

Dalam acara kegiatan pelatihan ini dihadiri 
oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pe-
ternakan Kabupaten Madiun Drh. Lilin Syarifah 
Aniesah Kabid Konsumsi Keamanan Pangan Sri 
Murdilah Golda Alfiah,SP. Nara sumber Koperasi 
Cahaya Barokah Mandiri Jiwan Kabupaten Madiun 
Rohmad dan Rini, peserta pelatihan 20 orang dari 
Desa Kedung Banteng, Kades Kedung Banteng, 
dan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pe-
ternakan Kabupaten Madiun.

“Sebelum acara pelatihan dimulai dengan di-
awali sambutan dari Kades Kedung Banteng men-
yampaikan banyak-banyak terima kasih kepada Di-
nas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 
Madiun karena warganya telah diberi kesempatan 
untuk ikut serta dalam acara pelatihan inovasi 
pemanfaatan pekarangan lestari (P2L) dengan 
memanfaatkan limbah rumah tangga melalui mina 

sayuran. Dengan diadakan pelatihan ini Kades Ke-
dung Banteng Berharap agar warganya yang ikut 
pelatihan bisa melaksanakan dan melakukan den-
gan baik di lingkungan dari hasil pelatihan ini juga 
mewariskan apa yang didapat dari pelatihan terse-
but ke tetangga dan lingkungan sekitarnya,” harap 
Kades Kedung Banteng.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pe-
ternakan Kabupaten Madiun Drh Lilin Syarifah 
Aniesah menyampaikan sambutannya bahwa tu-
juan pelatihan ini baik secara teori maupun prak-
tek adalah untuk peningkatan ketahanan pangan 
keluarga, peningkatan mutu pangan yang bisa 
makan makanan bergizi seimbang dan aman, serta 
meningkatkan pendapatan juga keindahan lingkun-
gan.

“Adapun sarana dan prasarana adalah budi 
daya tanaman dan ternak lele di lingkungan peka-
rangan rumah warga dimanfaatkan untuk ditanami 
tanaman sayuran yang bermanfaat sehari-hari juga 
berternak lele di area pekarangan rumah tersebut. 
Hal ini bisa menambah pemasukan dan meningkat-
kan perekonomiannya, jadi ada tambahan income 
penghasilan sehari-hari dari budi daya tanaman, 
sayuran, dan ternak lele tersebut,” jelas Kepala Di-

nas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten 
Madiun Drh Lilin Syarifah Aniesah.

Kedua nara sumber dari Koperasi Cahaya 
Barokah Mandiri Rahmad dan Rini memaparkan 
sekaligus praktek langsung dalam acara pelatihan 
ini mereka menjelaskan dan mempraktekan secara 
gambling dan jelas dalam kegiatan pelatihan ini, 
baik secara teori maupun praktek.

Dalam pelatihan ini yaitu pelatihan pembuatan 
media tanaman baik cara pembuatannya maupun 
cara pemanfaatan dari mulai pembuatan bahan-ba-
hannya, tempatnya, cara penyemaian bibitnya, 
pemupukan, dan perawatannya dijelaskan secara 
detail baik secara teori maupun prakteknya. Bgitu 
juga dalam peternakan lele mulai dari tempatnya, 
pembibitannya, dan perawatannya, sampai bisa 
panen dengan baik dan benar, serta hasilnya pun 
bisa maksimal dan berkualitas.

“Bahan-bahan untuk pemanfaatan pekarangan 
ini diambil dari limbah rumah tangga jadi sangat 
ekonomis sekali biayanya yaitu dibuat dari botol 
gelas plastic bekar air mineral, ban bekas, ember 
bekas, kaleng bekas, karung bekas, paralon bekas 
dan sebagainya dari bahan-bahan bekas itu kemu-
dian diisi bahan media yang untuk penyemaian ta-
naman dan bibit lele tersebut dengan aturan yang 
sesuaai yang bisa membuat tanaman tersebut bisa 
tumbuh subur dan baik, juga masalah ternak lele di 
pekarangan dengan bahan media dari limbah rumah 
tangga juga yang disesuaikan besar kecilnya bahan 
media untuk jumlah banyaknya bibit lele tersebut 
bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan hasil 
yang memuaskan,” jelas para nara sumber tersebut.

Yang sangat menggembirakan lagi-lagi pe-
serta pelatihan diberikan benih dan bibitnya, baik 
tanaman maupun lelenya. Bantuan benih dan bibit 
ini diberikan secara gratis dari Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan Kabupaten Madiun. (sy)

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan Kabupaten Madiun Drh Lilin 

Syarifah Aniesah.

Walikota Madiun Dorong UMKM 
Lokal Go Internasional

Madiun, SMN - Pemerintah Kota Ma-
diun, Jawa Timur, berkomitmen untuk fokus 
terhadap pemberdayaan usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM). Hal tersebut bukan 
tanpa alasan. Pasalnya, keberadaan UMKM 
saat ini sangat penting untuk menopang pere-
konomian Indonesia, tak terkecuali perekono-
mian daerah.

Apalagi, ditunjang dengan percepatan 
perkembangan teknologi terkini dengan mem-
bawa pengaruh terhadap perilaku berbisnis 
yang memanfaatkan internet.

Tak heran jika Walikota Madiun, H. 
Maidi, mengapresiasi dan mendukung adanya 
UMKM Virtual Expo 2020 Wilayah Madiun 
yang digelar oleh Bank Indonesia, selama dua 
hari 16-18 Oktober 2020. 

“Saya atas nama Pemerintah Kota Madi-
un mengucapkan terima kasih kepada Bank 
Indonesia dan menyambut baik program ini,” 
ungkapnya saat pembukaan pameran virtual di 
sebuah hotel di Kota Madiun, Jumat 16 Ok-
tober 2020.

UMKM Kota Madiun, tambahnya, sece-

patnya akan didorong untuk menjadi kompeti-
tif di pasar yang lebih luas. Dengan adanya 
pameran ini, walikota akan menjadi ajang para 
pelaku UMKM lokal untuk bisa membanding-
kan produknya dengan daerah lainnya. 

“Kita gerakan semua, saat lokal sudah di-
kuasai, setelah itu harus kompetitif di tingkat 
internasional. Mulai dari packing, kualitas, 
dan lain sebagainya harus mampu bersaing,” 

ucapnya. 
Walikota berharap, adanya UMKM Vir-

tual Expo 2020, mampu menjadi momentum 
untuk para pelaku UMKM lokal agar bisa 
mengevaluasi kekurangan apa saja yang dimi-
liki produknya.

 “Sehingga darisana bisa tercipta produk 
yang lebih baik dan unggulan, serta mampu 
untuk go internasional,” tandasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi pada saat memaparkan secara virtual dengan Bank Indonesia 
bersama pelaku UMKM di Kota Madiun dalam acara Expo 2020 UMKM Kota Madiun Go 

International di Hotel Aston Madiun.

 Pjs Bupati Karimun dan Tim Wasev Mabes TNI AD 
Tinjau Pelaksanaan TMMD 109 Kecamatan Buru

 Karimun, SMN - Tim Pengawasan 
dan Evaluasi Mabes TNI AD Pada Hari 
Kamis 15/10. 2020 Turun dan Melihat 
langsung kegiatan TNI Manunggal Mem-
bangun Desa (TMMD) ke 109 di Kelura-
han Buru Kabupaten Karimun. Kedatan-
gan Tim Wasev TNI AD yang dipimpin 
Kolenel Inf Hartono juga didampingi Pjs. 
Bupati Karimun, Bapak Heri Andrian-
to, Kasiter 033/WP Kolonel Inf. Persada 
Alam, Dansatgas TMMD Ke-109 Kodim 
0317/TBK Letkol Inf Denny S.I.P, serta 
unsur Muspika Kec. Buru. Kunjungi lokasi 
TMMD Kodim 0317/TBK Tim WASEV 
cek secara nyata pembangunan sasaran 
fisik pembuatan jalan tembus sepanjang 
3040 m di Parit sembilan, Kelurahan Buru 
dan Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan 
Buru, Kabaupaten Karimun serta pembua-

tan 3 (tiga) unit box culvert, dengan pan-
jang 2,5 meter dan lebar 5 meter. Selain itu 
Tim WASEV juga berkenan memberikan 
taliasih berupa sarana olahraga dan bantu-
an sembako kepada warga Kelurahan Buru 
dan Kelurahan Lubuk Puding, Kecamatan 
Buru, Kabupaten Karimun. Ketua Tim 
WASEV Mabes TNI AD, Kolonel Inf. Har-
tono dalam hal ini menyampaikan kehad-
irannya bersama Tim adalah untuk memas-
tikan proses TMMD berjalan sesuai yang 
direncanakan. Ia berharap, melalui kegia-
tan TMMD, TNI dapat turut serta mem-
bantu Pemerintah Daerah dalam mening-
katkan kesejahteraan masyarakat. Dimana 
tujuan dari TMMD sendiri dalam mening-
katkan kesejahteraan masyarakat, tentunya 
dibantu dengan Bapak Bupati dan DPD 
terkait, kita harapkan ini berjalan dengan 

baik dan sesuai dengan harapan sehingga 
kesejahteraan masyarakat meningkat dan 
ketahanan negara juga ikut meningkat, 
ujarnya. Dalam kesempatan ini, Dandim 
0317/TBK Letkol Inf Denny, S,IP, men-
gapresiasi keterlibatan masyarakat pada 
kegiatan TMMD Ke 109 di wilayah Buru 
tersebut. Menurutnya, kegiatan TMMD 
tidak hanya pembangunan fisik, namun 
juga kemanunggalan TNI Rakyat semakin 
meningkatkan ketahanan negara. Semen-
tara itu, Pjs Bupati Karimun, Bapak Heri 
Andrianto menjelaskan bahwa kegia-

tan TMMD manfaatnya dapat dirasakan 
langsung oleh masyarakat. Pjs. Bupati 
menyampaikan bahwa dampak positif dari 
kegiatan TMMD juga akan dapat mening-
katkan perekonomian masyarakat.

"Apabila keadaan infrastruktur sudah 
baik, itu berarti bahwa perekonomian mas-
yarakat akan berjalan dengan sangat baik 
pula", ucapnya. Pjs. Bupati juga mengu-
capkan, rasa terima kasih yang tak terh-
ingga, karena kegiatan TMMD langsung 
dapat memberi efek positif dan sangat 
terasa bagi masyarakat, tutupnya (BL).

Pjs Bupati Karimun dan Tim Wasev Mabes TNI AD Tinjau Pelaksanaan 
TMMD 109 Kecamatan Buru.

Menkeu Beri Penghargaan ke Pemprov Kaltara 
Atas 5 Kali Beruntun Opini WTP

Tanjung Selor, SMN - Menteri Keuangan 
Sri Mulyani memberikan penghargaan kepada 
Pemprov Kalimantan Utara atas keberhasilan 
Pemprov termuda di Tanah Air ini menyusun 
dan menyajikan laporan keuangan dengan ca-
paian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 
sejak tahun 2015-2019.

Penghargaan diserahkan Kepala Per-
wakilan Kementerian Keuangan di Kaliman-
tan Utara sekaligus Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Kalimantan Utara, Indra 
Soeparjanto kepada Penjabat Sementara (Pjs) 

Gubernur Teguh Setyabudi di gubernuran, Ju-
mat (16/10/2020). 

Pjs Gubernur Teguh Setyabudi menga-
takan, penghargaan ini akan terus memacu 
jajaran Pemprov Kalimantan Utara untuk 
bekerja dan berkinerja baik dalam segala hal, 
khususnya dalam penatakelolaan dan pelaksa-
na keuangan daerah. 

Ia mengingatkan Sekprov, Inspektur, 
dan semua jajaran Kepala OPD tidak mudah 
berpuas diri dengan penghargaan ini. Opini 
WTP sebut Teguh Setyabudi bukanlah akhir. 

"WTP itu secara tata lelola entitas itu 
sudah sangat baik. Namun tentu WTP bukan 
tujuan akhir pengelolaan keuangan. Tetapi 
peningkatan kesehatan masyarakat melalui 
pengelolaan keuangan yang akuntabel adalah 
tujuan utamanya," kata Pjs Gubernur. 

Pjs juga berpesan agar capaian yang sudah 
sangat baik itu terus dipertahankan walau telah 
mencapai kali enam provinsi ini meraih opini 
WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

"Bahwasanya pengelolaan keuangan 
daerah sebagai wujud mengimplementasikan 
program nyata demi kesejahteraan masyarakat, 
meningkatkan pelayanan publik, dan mengop-
timalkan segala potensi di Kalimantan Utara," 
ujarnya. 

Usai menerima piagam dan plakat peng-
hargaan, Pjs Gubernur berkelakar agar Ke-
menterian Keuangan menggelontorkan dana 
pemerintah ke Kalimantan Utara sebagai 'had-
iah' capaian tersebut. 

"Kalau 500 miliar kan lumayan. Seba-
gi bentuk apresiasi terhadap apa yang sudah 
diraih di Kalimantan Utara. Hadiah sebesar itu, 
bisa untuk membangun sejumlah infrastruktur 
yang dibutuhkan masyarakat," kelakar Pjs Gu-
bernur. (hms/syah)Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi saat menerima penghargaan dari Menkeu.

SOA di Provinsi Kaltara 
Sudah Berjalan 6 Tahun
Tanjung Selor, SMN - Subsidi 

Ongkos Angkut (SOA) penumpang 
menjadi program Pemprov Kaltara 
yang berjalan sejak 2016 lalu. Dari ta-
hun ke tahun, SOA penumpang terus 
ditingkatkan dari segi anggaran maupun 
cakupan layanan. 

Kepala Dinas Perhubungan Kali-
mantan Utara (Dishub Kaltara), Taupan 
Madjid, mengatakan Pemprov Kaltara 
telah menggelontorkan anggaran seki-
ra Rp 51 miliar bagi SOA penumpang. 
Anggaran Rp 51 miliar itu bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) Kaltara.

“SOA penumpang sudah berjalan 
sejak 2016-2020,” kata dia, Rabu 
(14/10) dalam program 'Respons 
Kaltara' garapan Pemprov Kaltara. 

Anggaran sekira Rp 51 miliar itu, 
telah terealisasi frekuensi 2.192 kali 

penerbangan. Jumlah penumpangnya 
sebanyak 15.208 orang. 

Selain APBD, anggaran SOA pen-
umpang juga bersumber dari Angga-
ran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN). Sejak 2015-2020, APBN yang 
dikucurkan ke Kaltara untuk SOA pen-
umpang telah mencapai Rp 166 miliar.

“Jadi bukan hanya APBD saja, teta-
pi APBN juga. Sejak 2016 sampai 2020, 
dari 166 miliar ini sudah ada 12.100 pe-
nerbangan, jumlah penumpang seban-
yak 104.550 orang,” bebernya.

Taupan menegaskan, SOA pen-
umpang jadi program unggulan Pem-
prov Kaltara, menyikapi mahalnya bi-
aya tiket pesawat ke daerah terpencil. 
Sebagai contoh, untuk menjangkau 
Krayan di Kabupaten Nunukan, pen-
umpang perlu merogoh kocek sekira Rp 
1 juta lebih dengan penerbangan dari 

Tarakan.
“Adanya SOA penumpang, warga 

kita hanya membayar sekira Rp 300 
ribu lebih. Artinya subsidi yang diber-
ikan Pemprov Kaltara itu cukup besar, 
demi membantu masyarakat kita,” 
ujarnya.

Taupan menyebut, setiap tahunnya 
ada permintaan penambahan jumlah 
penerbangan. Termasuk permintaan 
penambahan rute.

“Alhamdulillah, masyarakat kita 
sangat menikmati bantuan pemerintah 
melalui program SOA penumpang ini,” 
ungkapnya. 

Kepala Bidang Perdagangan Da-
lam Negeri Disperindagkop dan UKM 
Kaltara, Hasriyani menambahkan, bu-
kan hanya di Dinas Perhubungan ada 
SOA. Di instansinya, juga ada program 
SOA. Namun SOA di Disperindagkop 
adalah SOA barang. Barang diangkut 
penerbangan tarif subsidi menggu-
nakan pesawat perintis maupun kapal 
long boat ke wilayah pedalaman per-
batasan Kaltara. 

“Tujuannya, ketika barang itu sam-
pai di daerah tujuan, harganya tetap 
sama dengan harga di kota. Sehingga 
meringankan masyarakat untuk me-
menuhi kebutuhan hidupnya. Itu juga 
cara untuk mengurangi ketergantungan 
dengan produk Malaysia,” terangnya. 

Ia mengatakan, program SOA ba-
rang baik dari APBD dan APBN tetap 
masih kurang dibanding tuntutan kebu-
tuhan hidup masyarakat. 

“Tetapi kita semaksimal mungkin 
memberikan perhatian kepada mas-
yarakat perbatasan dan wilayah ter-
pencil dengan kondisi anggaran daerah 
yang terbatas,” tuturnya. (hms/syah)

Kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid (dua dari kanan) menjadi nara-
sumber pada program Respons Kaltara, Rabu (14/10).
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Kejaksaan Kabupaten Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Aliansi jurna-
lis Probolinggo (AJP) bersama Gabun-
gan Lembaga Swadaya Masyarakat 
(LSM) mendatangi kantor Kejaksaan 
Negeri Kraksaan Kabupaten Proboling-
go, Kedatangan AJP dan Gabungan 
LSM tersebut adalah dalam rangka 
Memberikan Apresiasi dengan mem-
berikan karangan bunga juga Memberi-
kan dukungan penuh kepada Kejaksaan 
dalam melaksanakan Standard Opera-
sional Prosedur dan Langkah penega-
kan hukum yang dilakukan oleh Kejak-
saan Negeri Kabupaten Probolinggo, 
pada Jumat 16/10/2020.

Ketua AJP Fahrul Moza, dikesem-
patan tersebut mengatakan bahwa ter-
kait larangan terhadap Wartawan ma-

suk di Kejaksaan, setelah diklarifikasi 
dan dikonfirmasi Isu tersebut adalah 
Tidak Benar, wartawan yang tujuann-
ya hendak meliput tetap diperbolehkan 
membawa alat jurnalistiknya.

 "Terkecuali datang ke Kejaksaan 
hanya untuk bertamu, harus mengikuti 
SOP yang diterapkan oleh kejaksaan, 
namun Kalau liputan bebas dan Saya 
sudah konfirmasi langsung kepada 
Kepala Kejari," kata Fahrul.

Syamsudin selaku Bupati LSM 
LIRA dan Gabungan LSM lainnya 
mengatakan siap mengerahkan anggot-
anya untuk ikut mendukung dan mem-
bantu kinerja kejaksaan. Baik dalam 
mencari informasi atau bahkan data-da-
ta pendukung penyelidikan. 

Ketua AJP Fahrul Moza, bersama Kajari Adhryansah dan staf.

"Kami siap membantu langkah ke-
jaksaan dalam mengentaskan tindak 
pidana korupsi yang marak terjadi dan 
dilakukan oleh tangan-tangan jahil," 
tegasnya.

Gabungan LSM juga berharap, 
upaya penyelidikan itu tidak hilang di 
tengah jalan. Seperti kasus OTT Gad-
ing yang tiba-tiba SP3. Padahal kasus 
itu sudah nyata dan terbukti di pihak 
kepolisian dan sudah dirilis di media.

"Artinya, kasus-kasus itu harus 
tetap diusut hingga tuntas. Kalau per-
lu hingga akar-akarnya. Agar tidak ada 
lagi tangan-tangan jahil yang tak ber-
tanggung jawab," jelas Syamsuddin.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupat-
en Probolinggo dalam Pernyataannya 
mengenai SOP, adalah sudah ditetap-
kan oleh pusat, yang mengacu kepada 
kejadian kebakaran kantor Kejaksaan 
di Jakarta dan Penembakan di Bali, 
"SOP yang diterapkan di Probolinggo 
memang melarang membawa camera 
atau alat lainnya tanpa tujuan yang 
jelas, dan dengan SOP yang Kami ter-
apkan diatas kami menjadi mengetahui 
mana wartawan yang Jelas dan Kami 
Tidak melarang wartawan membawa 
camera atau alat pemberitaan," jelasn-
ya. (edy)

BUMDes Bhinor Kabupaten Probolinggo 
Raih Juara Terbaik II Tingkat JATIM

Probolinggo, SMN - Prestasi 
gemilang kembali mengharumkan 
nama baik Pemerintah Kabupat-
en (Pemkab) Probolinggo. Raihan 
prestasi berupa Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) terbaik II di tingkat 
Jawa Timur kali ini dipersembahkan 
oleh desa ujung timur yakni Desa 
Bhinor Kecamatan Paiton.

Atas prestasi tersebut Kepala 
Desa Bhinor berkesempatan mener-
ima penghargaan berupa piagam dan 
trophy langsung dari Gubernur Jawa 
Timur Hj Khofifah Indar Parawan-

sa para peringatan Hari Jadi ke-75 
Provinsi Jawa Timur tahun 2020, 
Senin (12/10/2020) pagi di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya.

Kepala Desa Bhinor Hj Hosti-
fawati mengaku sangat bangga 
atas hasil jerih payahnya bersama 
segenap elemen masyarakatnya. 
Menurutnya, sejak tahun 2016 pi-
haknya tanpa kenal lelah mengelola 
BUMDes Bhinor Energi dengan se-
gala upaya mulai dari pembangunan 
kantin desa sampai pengembangan 
sektor wisata dan sumber daya ma-

nusianya.
“Alhamdulillah akhirnya kita 

berhasil menyisihkan ratusan peserta 
dan mampu bersaing dengan 6 desa 
terbaik untuk pengelolaan BUMDes 
se-Jawa Timur. Prestasi ini adalah 
hasil kerja keras kami semua dan 
pasti akan menambah semangat kami 
untuk menjadi lebih bermanfaat bagi 
desa,” ungkap Hostifawati penuh se-
mangat.

Lebih lanjut Hostifawati men-
jelaskan, adanya pengelolaan admin-
istrasi yang baik dan beragam bidang 
usaha UMKM yang terintegrasi den-
gan usaha sektor wisata yang dimiliki 
BUMDes adalah point besar, sehing-
ga mampu membawa Bhinor Energi 
meraih prestasi bergengsi tersebut.

Selain itu sejak tahun 2019 lanjut 
Hostifawati, BUMDes Bhinor Energi 
mulai menyumbang Pendapatan Asli 
Desa (PAD) sebesar Rp 100 juta. 
Begitu juga di tahun 2020, meski-
pun usaha yang ada juga terdampak 
pandemi COVID-19 namun pihakn-
ya tetap berupaya menyiapkan PAD 
dengan jumlah yang sama.

“Kami optimis jika kondisi mu-
lai normal, InsyaAllah tahun depan 
kami bisa setor sampai Rp 500 juta 

untuk APBDes Bhinor, mengingat 
perputaran dana kami mencapai Rp 
2,5 milyar per tahun dan trendnya 
terus naik. PAD ini kami gunakan 
untuk pengembangan BUMDes dan 
kepentingan masyarakat berupa hon-
or guru ngaji, pelatihan-pelatihan dan 
biaya operasional BUMDes,” tandas 
Ketua Komisaris BUMDes Bhinor 
Energi ini.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) Ka-
bupaten Probolinggo Edy Suryanto 
menuturkan bahwa BUMDes Bhinor 
Energi Desa Bhinor memang menja-
di salah satu penyumbang PAD desa 
terbanyak sejak tahun 2019. Oleh 
sebab itu pihaknya sangat mengapre-
siasi dan turut bangga atas semangat, 
inovasi Kepala Desa Bhinor dan per-
sonil BUMDesnya. 

“Seperti yang selalu disampaikan 
Ibu Bupati, jika ingin membuat ge-
lombang besar maka harus bergerak 
bersama dan selalu “KISS”, yakni 
Koordinasi Integrasi Sinkronisasi 
dan Sinergi semua pihak. Tujuan 
akhir adalah kemandirian desa dan 
itu harus diawali dengan semangat, 
kebersamaan, kesadaran dan keban-
gkitan,” pungkasnya. (edy)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat secara simbolis 
memberikan Penghargaan kepada Kades Bhinor Hostifawati.

Wali Kota Probolinggo Pantau Langsung 
Penyaluran 806 Paket Beras Bansos

Probolinggo, SMN - Pemerin-
tah Kota Probolinggo melalui Dinas 
Sosial P3A menyalurkan bantuan so-
sial bersumber dari APBD pada tahap 
III, Kamis (15/10) pagi di Kecamatan 
Wonoasih. Sebanyak 806 paket beras 
disalurkan pada warga Kelurahan Jre-
beng Kidul dan dipantau langsung oleh 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin san-

gat bersyukur atas pelaksanaan penyal-
uran sembako tersebut “Alhamdulillah 
pelaksanaan kegiatan hari ini berjalan 
lancar. Sembako yang ada berupa beras 
15 kg, bisa disalurkan dengan baik dan 
tertib,” terangnya.

 Wali Kota Hadi, juga menjelas-
kan bahwa bantuan tersebut sudah 
dilaksanakan tiga hari yang lalu untuk 
warga se-Kecamatan Wonoasih. Terkait 
bansos itu dari APBD, ia menerangkan 
terdapat pembagian sembako melalui 
kampung tangguh oleh Baznas. 

“Kami melibatkan kampung tang-
guh ini karena kami ingin tidak ada 
lagi warga yang tidak tersentuh bantu-
an yang terlewat dari APBD, PKH dan 
bantuan dari pusat,” jelasnya.

 Wali Kota Probolinggo menilai 
bahwa pemberian bansos pada tahap 
sebelumnya (tahap I dan II) diperlukan 
evaluasi perbaikan dalam pelaksanaan-
nya, sehingga tidak ada lagi kenda-
la-kendala pada tahap berikutnya. 

“Berkenaan dengan by name by 
address dan administrasi lainnya diter-
tibkan lagi pada bansos tahap III ini,” 
terang Wali kota Hadi. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat memantau langsung pembe-
rian paket Bansos berupa beras.

Bersama Komisi III DPR RI, Kapolda Jatim 
Bagikan Sembako dan Masker ke Masyarakat Jatim

Surabaya, SMN - Bertempat di de-
pan Lobby Gedung Tribrata Mapolda 
Jawa Timur, Kapolda Jatim Irjen Pol 
Dr. Mohammad Fadil Imran, M.S,i did-
ampingi Pejabat Utama (PJU) Polda 
Jatim serta Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, 
bersama anggota komisi III DPR RI 
Membagikan 5.000 masker dan 1.000 
paket sembako, ke masyarakat di Jawa 
Timur, Kamis 15/10/2020.

Penerima ribuan masker dan paket 
sembako ini dibagikan di 5 (Lima) Ka-
bupaten/ Kota di Jatim. Meliputi, Sura-
baya raya, yang meliputi, Kota Surabaya, 
Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, 
Tanjung Perak dan Mojokerto. Masing 
masing daerah akan mendapatkan 200 
paket sembako dan 1.000 masker.

Penerima paket Sembako dan masker 
diantaranya, driver Gojek Online (Ojol), 
Sopir Angkot, Pasukan Kuning, Tukang 
Becak, Penggali Kubur, Tukang Parkir, 
Pemulung, Kuli Panggul Pasar, Buruh 
dan Panti Asuhan.

Adies Kadir selaku Ketua rombongan 
komisi III DPR RI mengungkapkan, mu-
lai kami melakukan reses sejak kemarin, 
hari ini di Jawa Timur dan minggu depan 

akan ke Provinsi Nusa Tenggara Timur. 
Kami melihat mitra kerja kami seper-
ti Polda Jatim, selain itu nantinya akan 
kami sampaikan di pusat seperti Kapolri, 
Jaksa Agung Kumham dan yang lain.

"Hari ini kami melakukan resea sejak 
kemarin, untuk melihat mitra kerja kami 
yang ada di wilayah jatim. Dan nantin-
ya akan kami sampaikan ke Pusat," kata 
Adies Kadir.

Terkait dengan pembagian Sembako 
serta Masker, kami sebelumnya mengu-

capkan banyak terima kasih kepada Ka-
polda Jawa Timur dan Jajaran yang bisa 
menekan penyebaran Covid-19 di Jatim. 
Yang sebelumnya di Jatim berwarna Or-
ange yang saat ini sudah berwarna Hijau.

"Kami di Komisi III DPR RI, apre-
siasi kinerja yang sudah dilakukan oleh 
Kapolda Jatim beserta jajaran dalam 
menekan angka positif covid-19. Saat 
ini, posisi di Jatim sudah menunjukkan 
perubahan yang baik, dari warna orange 
menuju ke hijau," pungkasnya. (Bry)

Pendistribusian bantuan paket sembako dan masker di Mapol-
da Jawa Timur.

Sembunyikan Narkoba di Dalam BH-Nya, 
Warga Purworejo Dibekuk

Purworejo, SMN - Seorang wanita 
berinisial R (43), warga Kabupaten Pur-
worejo, kembali harus berurusan dengan 
polisi. Ia ditangkap oleh tim Satresnarko-
ba Polres Purworejo di rumahnya, Rabu 
(7/10/2020) lalu. 

Menurut Kasat Resnarkoba Polres 
Purworejo Iptu Setio Raharjo, SH, MH 

saat gelar perkara di Mapolres Purworejo 
Senin (12/10/2020), tersangka R saat di-
tangkap sempat mengelak bila memakai 
narkoba.

Tetapi setelah dilakukan pemeriksaan 
dan penggeledahan, akhirnya ditemukan 
barang bukti berupa satu paket sabu seber-
at 0,46 gram di dalam BH-nya. 

“Saat kita tangkap di rumahnya, ter-
sangka R sempat mengelak dan sempat 
menggelabuhi petugas, setelah kita laku-
kan penggeledahan ditemukan paket sabu 
di dalam BH,” ungkap Iptu Setio Raharjo, 
SH, MH, didampingi Kasubag Humas Pol-
res Purworejo Iptu Siti Komariyah. 

Atas perbuatannya, terang Setio, ter-
sangka akan dijerat dengan pasal 112 ten-
tang Narkotika dengan ancaman hukuman 
penjara minimal empat tahun maksimal 20 
tahun atau denda maksimal sebesar Rp 5 
miliar.

“Barang bukti yang kita amankan, be-
rupa BH warna biru dan satu paket sabu 
seberat 0,46 gram,” terang Setio.

Sementara itu tersangka R saat ditan-
ya wartawan mengaku, paket narkotika 
senilai Rp 650 ribu itu dibeli untuk dipa-
kai sendiri dari temannya di Magelang. 
Residivis narkoba ini mengaku sudah satu 
tahun mengonsumsi narkoba.

“Saya bukan pengedar, sabu itu saya 
pakai sendiri untuk doping,” akunya. (Alx)

Tersangka (R) saat diamankan di Mapolres Purworejo.

Deflasi Bulan September 2020 
Kota Probolinggo Sebesar 0,35 Persen 

Probolinggo, SMN - Penurunan 
harga daging ayam Ras dan telur 
ayam ras memicu deflasi bulan 
September 2020 Kota Probolinggo, 
sebesar 0.35 persen. Selain dua ko-
moditas itu, emas perhiasan, tomat 
dan cabe rawit juga turut memicu 
deflasi. 

Hal ini terlihat dari Indeks Har-
ga Konsumen (IHK) bulan Sep-
tember 2020 yang diumumkan oleh 
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota 
Probolinggo, dalam agenda rilis 
inflasi, yang diinisiasi Tim Pengen-
dalian Inflasi Daerah (TPID) Kota 
Probolinggo, Kamis (15/10). 

Kepala BPS Kota Probolinggo 
Adenan mengatakan, deflasi pada 
September 2020 menunjukkan ma-
sih rendahnya daya beli masyarakat 
sejak dihantam pandemi COVID-19.

“Deflasi tertinggi terjadi di Kota 
Probolinggo sebesar 0,35 persen 
dengan IHK sebesar 103,46. Akibat-
nya, pendapatan menurun dan daya 
beli masyarakat semakin jatuh,” ka-
tanya.

Lebih lanjut Adenan menjelas-
kan, Rendahnya daya beli mas-
yarakat ini dampak dari pandemi 
corona yang saat ini melanda Indo-
nesia. Namun khusus untuk emas 
perhiasan, Adenan menambahkan, 
animonya tetap tinggi mengingat 
sebagian besar masyarakat memang 

menyukai jenis ini sebagai alternatif 
investasi. 

“Masyarakat Kota Probolinggo 
lebih menyukai bentuk investasi 
dengan membeli emas perhiasan. 
Dan dengan turunnya harga emas 
perhiasan ini, bisa jadi kabar yang 
menggembirakan untuk menambah 
koleksi,” jelasnya. 

Sekda Kota yang juga menjabat 
sebagai Ketua TPID Kota Proboling-
go drg Ninik Ira Wibawati, menga-
takan Inflasi dipicu karena turunnya 
hargaj sejumlah komoditas. Harga 
komoditas turun karena dipicu panen 
raya yang membuat stok melimpah. 

“Tomat dan cabe rawit merupa-
kan tanaman yang banyak ditanam 
oleh petani kita dan merupakan pas-
ar yang menjanjikan. Tomat stoknya 
melimpah, meski di bulan lalu tidak 
ada produksi, dikarenakan baru ta-
nam di bulan Agustus. Untuk cabe 
rawit, hanya empat kwintal saja pro-
duksinya. Karena tanamannya sudah 
waktunya diremajakan,” terangnya. 

Lebih lanjut Setda Ninik menan-
daskan TPID mengambil langkah 
kebijakan dalam menghadapi de-
flasi dengan mengadakan penyulu-
han dengan memanfaatkan kelebi-
han produk melalui program pasca 
panen. 

“Seperti membuat olahan tomat 
rasa kurma, saus tomat dan lain-lain. 

Sementara pemasarannya, melalui 
pasar online Mlijo online atau wa 
grup. Hal ini agar petani tidak men-
galami kerugian yang lebih besar,” 
tandasnya. 

Seperti diketahui, pada Septem-
ber 2020 Kota Probolinggo men-
galami deflasi sebesar 0,35 persen 
dengan Indeks Harga Konsumen 
(IHK) sebesar 103,46. Dari 8 kota 
IHK di Jawa Timur, 1 kota men-
galami inflasi dan 7 kota mengalami 
deflasi. Inflasi terjadi di Kota Kediri 
sebesar 0,15 persen dengan IHK se-
besar 104,67. 

Deflasi itu terjadi karena adanya 
penurunan harga yang ditunjukkan 
oleh turunnya indeks 4 kelompok 
pengeluaran, yaitu: kelompok pa-
kaian dan alas kaki sebesar 0,02 
persen, kelompok perlengkapan, 

peralatan dan pemeliharaan rutin 
rumah tangga sebesar 0,02 persen, 
serta kelompok perawatan pribadi 
dan jasa lainnya sebesar 0,31 persen. 

Ada 1 kelompok pengeluaran 
yang mengalami kenaikan har-
ga, yaitu kelompok penyediaan 
makanan dan minuman/restoran 
sebesar 0,19 persen. Sedangkan in-
deks 6 kelompok pengeluaran tidak 
mengalami perubahan yaitu: kelom-
pok perumahan, air, listrik, dan ba-
han bakar rumah tangga; kelompok 
kesehatan ; kelompok transportasi; 
kelompok informasi, komunika-
si, dan jasa keuangan; kelompok 
rekreasi, olahraga dan budaya; dan 
kelompok pendidikan. 

Sedangkan Tingkat inflasi tahun 
kalender September 2020 sebesar 
0,83 persen. (edy)

BPS Bersama TPID saat melakukan Rilis di Ruang Siaran 
Radio Suara Kota Probolinggo.
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Penandatanganan Nota Kesepakatan Tentang Kerjasama 
Bidang Pertanahan melalui Pola Tri Juang.

Kesepakatan Kerjasama Bidang Pertanahan 
Melalui Pola Tri Juang

Lumajang, SMN - Demi 
kenyamanan semua pihak, per-
lu adanya penataan adminis-
trasi dibidang pertanahan yang 
lebih cepat dan terintegrasi, 
Pemerintah Kabupaten Luma-
jang melakukan Penandatanga-
nan Nota Kesepakatan Tentang 
Kerjasama Bidang Pertanahan 
Melalui Pola Tri Juang di Kabu-
paten Lumajang, dengan Badan 
Pertanahan Nasional (BPN), 
yang bertempat di Ruang 
Nararya Kirana, Kantor Bupati 
Lumajang, pada Rabu (14/10).

Di kesempatan tersebut, 

Sekertaris Daerah Kabupaten 
Lumajang, Agus Triyono men-
gapresiasi atas sinergitas yang 
terjalin, baik antara Pemkab. 
Lumajang dengan BPN, serta 
kinerja pihak BPN Lumajang 
yang disetiap tahunnya men-
galami progres yang bagus.

"Saya ucapkan terimakasih 
atas bantuan dan kerjasama dari 
BPN yang luar biasa pada kami, 
dan kinerja BPN setiap tahunn-
ya terus membaik, ini terbukti, 
sekitar 2 tahun ini perolehan 
pajak di Lumajang mengalami 
peningkatan lebih dari yang kita 

targetkan," ungkapnya.
Terkait dengan Pendaft-

aran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL), Sekda menyampaikan, 
bahwa program tersebut mer-
upakan inovasi yang luar biasa, 
dimana program tersebut bisa 
menuntaskan persoalan pertana-
han ditingkat desa, kemudian 
tuntas di tingkat kecamatan. 

Namun dirinya juga me-
ngungkapkan, bahwa semua 
program pasti tidak akan ber-
jalan lancar, pasti ada beberapa 
problematika yang terjadi di 
masyarakat, terkait hal tersebut, 
khususnya ditingkat desa.

Agus berharap, BPN Kabu-
paten Lumajang terus intens 
melakukan komunikasi serta sa-
ling mendukung, terkait penan-
ganan pertanahan dengan Pemk-
ab Lumajang, serta pihak-pihak 
terkait, agar segala persolan bisa 
cepat terselesaikan secara tun-
tas.

"Karena ini merupakan pro-
gram keuangan dari Pemerintah 
Pusat, yang tidak memungk-
inkan tuntas di satu desa, akan 
tetapi akan segera tuntas secara 
bertahap," harapnya. (Tik) 

Platform Cekstok Kemudahan yang Memiliki 
Akses Pasar yang Lebih Luas

Lumajang, SMN - Sema-
kin modernnya sebuah usaha, 
tergantung bagaimana cara 
memasarkannya. Keterlibatan 
platform digital Cekstok di-
harapkan mampu membuat pro-
duk lokal Lumajang dipasarkan 
lebih luas. Hal itu disampaikan 
Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq saat menerima kedatangan 
Tim Direksi dan Manajerial 
Cekstok di Ruang Mahameru, 
beberapa waktu lalu.

"Pemerintah harus mengin-
tervensi UKM, agar aksesnya 
tidak hanya di Lumajang, tetapi 
lebih meluas, yang sudah punya 
embrio, dan  mereka yang ter-
libat dalam _marketplace_ di-
intervensi agar jejaring mereka 
lebih luas," ujar Bupati.

Cekstok merupakan plat-
form digital yang menghubung-
kan produsen/ supplier barang. 
Dalam hal ini banyak pelaku 
UKM dengan jaringan reseller 
dalam sebuah sistem digital. 
Sistem digital yang dibangun 
sudah terintegrasi dengan ful-
fillment center, yang berada di 
beberapa lokasi strategis dan 
dapat diakses secara real time.

Bupati menjelaskan, bahwa 
pada era modern ini platform 
digital memiliki peminat yang 
sangat tinggi. Hal ini kare-
na berbagai kemudahan dan 
memiliki akses pasar yang leb-
ih luas.

Melalui strategi pemasaran 
digital Bupati berharap,  nan-
tinya produk Lumajang mampu 

memenangkan pasar di market-
place.

"Banyak yang mau kita Up,  

supaya ada titik temu antara 
produk UKM dengan pasar on-
line," tutupnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat menerima kunjungan Tim 
Direksi dan Manajerial Cekstok di Ruang Mahameru.

Ubi Madu Pasrujambe Pensuplay Terbesar 
Sebuah Perusahaan di Jatim

Lumajang, SMN - Sesuai 
namanya, rasanya manis legit 
bak madu. Tak kalah dengan 
jenis ubi madu lain, Ubi Madu 
Pasrujambe lebih berkelas 
di kualitas buahnya maupun 
rasanya.

Wakil Bupati Lumajang, In-
dah Amperawati, mengenalkan 
potensi Ubi Madu Pasrujambe. 
Hal itu dilakukannya usai Temu 
Lapang dan Panen Raya Ubi 
Jalar di Desa Pasrujambe Keca-
matan Pasrujambe, pada Kamis 
(15/10).

Terhampar di 11 dusun, dia-
tas lahan seluas 600 hektar, ubi 
madu Pasrujambe adalah pen-
supplay terbesar sebuah perusa-
haan di Jawa Timur. Asset yang 
menjanjikan dan meningkatkan 
kesejahteraan petani Pasrujam-
be.

"Rasanya manis, pokoknya 

luar biasa, ini adalah ubi madu 
Pasrujambe, jenisnya sama 
dengan ubi Cilembu, rasanya 
persis sama, jadi bapak ibu ti-
dak perlu jauh-jauh, cukup ke 
Pasrujambe saja untuk menik-
mati ubi madu yang luar biasa 
nikmat," ujar Bunda Indah.

Bunda Indah mengungkap-
kan, bahwa ubi madu di Pasru-
jambe berpotensi bagus dengan 
luas tanam sekitar 600-700 hek-
tar. Melihat potensi yang tinggi 
tersebut, Bunda Indah berharap, 
Dinas Pertanian dan Dinas Per-
dagangan berkolaborasi me-
mastikan produksi pertanian 
dan akses pasarnya.

"Tinggal nantinya peran 
petani, jaga kontinuitasnya dan 
harus menjaga kualitasnya, ini 
yang penting," harapnya.

Seringkali pertanian modern 
dan praktek olah tanah tidak 

bijak, akhirnya mengakibatkan 
pencemaran lingkungan, pen-
yakit, kematian mahluk hidup, 
yang mengakibatkan keseim-
bangan ekologi terganggu.

Petani yang berpikiran maju, 
harusnya tidak lagi bergantung 
pada pupuk anorganik, dan 
bersahabat dengan lingkungan 
melalui pertanian berkelanju-

tan.
"Alam sudah menyediakan 

segalanya. Saat kita mengha-
dapi masalah, Allah sebenarnya 
menyediakan solusinya juga, 
hanya kita yang perlu mencar-
inya. Makanya gak perlu galau 
saat pupuk langka. Pakai saja 
pupuk organik," pungkasnya. 
(Tik)

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat Panen Raya 
Ubi Jalar di Desa Pasrujambe Kecamatan Pasrujambe, pada 

Kamis (15/10).

Usai Diresmikan, Toko Indonesia 
segera Difungsikan

Nunukan, SMN – Pjs 
Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara), Dr Teguh Setyabudi, 
pada Selasa (13/10/2020) tel-
ah meresmikan Toko Indone-
sia yang dibangun oleh Dinas 
Pekerjaan Umum, Penataan Ru-
ang, Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (DPUPR) Perkim 
Provinsi Kaltara di daerah 
Krayan, Kabupaten Nunukan.

Toko Indonesia hadir sebagai 
pusat perbelanjaan di kawasan 
perbatasan, sebagai sentral pe-
menuhan barang kebutuhan se-
hari-hari masyarakat perbatasan, 
khususnya masyarakat di 
Krayan dan sekitarnya.

“Alhamdulillah sudah dir-

esmikan, artinya dalam waktu 
dekat Toko Indonesia sudah 
dapat difungsikan,” ujar Teguh.

Toko Indonesia, kata Teguh, 
dibangun secara bertahap dimu-
lai sejak tahun 2017 silam. Pada 
2017, pembangunan Toko In-
donesia di Krayan dialokasikan 
anggaran Rp 5 miliar (tahap 
I) bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daer-
ah (APBD Provinsi. Kegiatan-
nya yakni pekerjaan konstruksi 
struktur pada toko.

Berlanjut pada tahun 2018, 
dikucurkan anggaran Rp 4 mil-
iar (tahap II), dan terakhir tahun 
2019 (tahap III), dianggarkan 
Rp 8,4 miliar untuk penyelesa-

ian.
“Memang ada sedikit peker-

jaan yang belum tuntas, tapi itu 
bisa sambil berjalan. Intinya ba-
ngunan sudah siap,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Dis-
perindagkop-UKM Kaltara Har-
tono mengatakan, pihaknya pun 
telah menyediakan anggaran 
yang nantinya digunakan untuk 
pengisian awal Toko Indonesia. 
Nilainya sekitar Rp 200 juta.

Dana ini gunakan untuk 
pengisian awal, berupa barang 
hibah kebutuhan masyarakat 
(sembakok) yang nantinya di-
jual di Toko Indonesia. “Saat ini 
tinggal menunggu rekomendasi 
dari camat setempat, Koperasi 
atau Bumdes mana yang ditun-
juk untuk mengelola awal Toko 
Indonesia. Kita harap rekom un-
tuk pengelola awal dari camat 
segera diberikan, agar pada 
bulan ini bisa segera dilakukan 
pengisian awal,” kata Hartono.

Ditambahkan, untuk tahun 
2021, pengelolaan dan manage-
men Toko Indonesia nantinya 
akan dilakukan satu pintu yakni 
melalui Perusahaan Daerah (Pe-
rusda) bekerjasama dengan Ko-
perasi dan Bumdes. Jadi, kede-
pan untuk pengisian barang, 
Perusda yang memilih. Disper-
indagkop-UKM yang menye-
diakan Subsidi Ongkos Angkut 
(SOA) barangnya. (hms/syah)

Pjs Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), usai meresmikan 
Toko Indonesia.

Bapemperda Apresiasi Kinerja Kapolda Jatim 
Terkait Prioritas Keselamatan Masyarakat

Surabaya, SMN - Badan 
Pembentuk Peraturan Daerah 
(Bapemperda) Provinsi Jawa 
Timur, melakukan audiensi den-
gan Kapolda Jatim Irjen Pol Dr. 
Mohammad Fadil Imran, M.S,i 
didampingi Pejabat Utama (PJU) 
Polda Jatim serta Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo Wisnu Andiko, di Ge-
dung Tribrata, lantai 2 Mapolda 
Jawa Timur, Rabu 14/10/2020.

Kapolda Jatim dalam sam-
butannya menuturkan, bahwa 
Provinsi Jawa Timur ini menjadi 
Provinsi yang aman dan kon-
dusif. Selain itu, terkait dengan 
penanganan Covid-19 di Jatim. 
Bisa terlaksana dengan aman dan 
kondusif berkat adanya campur 
tangan anggota DPRD Jatim, se-
hingga Polri Polda Jatim, sangat 
memberikan apresiasi sepenuhn-
ya.

"Anggota DPRD Jatim ini 
menjadi peran penting dalam 
penanganan Covid-19 di Jatim. 
Dimana, DPRD Jatim mengeluar-
kan Perda Nomor 2 Tahun 2020, 
tentang penanganan Covid-19," 
tuturnya.

Sahat Tua Simanjuntak selaku 
koordinator Badan Pembentuk 
Peraturan Daerah (Bapemperda) 
yang sekaligus sebagai Wakil 
Ketua DPRD Jatim menyatakan 
Bahwa, pihaknya sangat kagum 
dan apresiasi kepada Kapolda 
Jatim. Beliau sangat mempriori-
taskan keselamatan warga Jawa 
Timur disaat Pandemi Covid-19.

"Saya dan temen teman ang-
gota dewan jatim sangat kagum 

dengan pak Kapolda jatim, beliau 
mempunyai pemikiran yang baik 
disaat pandemi covid-19," ucap 
Sahat.

Tambah Sahat, dirinya datang 
ke Polda Jatim tidak sendiri me-
lainkan dengan Sabron Djamil, 
dan anggota DPRD Jatim yang 
lain. Audiensi ini untuk melanjut-
kan kerjasama Legislatif Provinsi 
dengan Polda Jawa Timur.

Apresiasi yang kami berikan 
ke Kapolda Jatim ini, terkait soal 
pemikiran Pak Kapolda menye-
lamatkan masyarakat Jawa Timur. 
Padahal beliau sebagai pelindung 
masyarakat, namun juga keingi-
nan beliau, agar kami yang duduk 
di Legisltif tingkat satu ini mem-
buat Perda tentang penanganan 
Covid-19. Sehingga ada payung 
hukum, disaat Polri menegakkan 
protokol kesehatan kepada mas-
yarakat. Guna memutus mata ran-
tai penyebaran Covid-19 di Jatim.

"Saya ini ditelfon pak kapolda 
awal bulan Juli, beliau memper-
tanyakan bagaimana cara bikin 

perda untuk melindungi mas-
yarakat. Dan ini yang membuat 
kami kagum dengan Kapolda Ja-
tim," ucap Sahat.

Dari situ akhirnya kami ber-
diskusi dengan Pak Kapolda, 
dan koordinasi langsung kepada 
semua pimpinan ketua fraksi. 
Dan selanjutnya berproses, dan 
Kapolda Jatim meminta agar Per-
da ini bisa keluar tidak sampai 
satu bulan. Padahal pembuatan 
perda ini seharusnya enam bulan. 
Namun demi keselamatan mas-
yarakat Jawa Timur, Alhamdulil-
lah Perda tersebut tidak sampai 
satu bulan sudah selesai.

"Inilah yang menjadi apresia-
si kami, dimana seorang Jendral 
Polisi bintang dua berfikir kesela-
matan masyarakat. Yang seharus-
nya itu dilakukan oleh Birokrasi, 
semoga, apa yang menjadi cita 
cita kita bersama bisa menjad-
ikan, Jawa Timur bisa lebih baik. 
Dan Pandemi Covid-19, bisa 
segera berakhir,” pungkasnya. 
(Bry)

Audiensi Bapemperda Jatim dengan Kapolda Jawa Timur.

Pembobol Situs KPU Kabupaten Jember, 
Diringkus Tim Cyber Polda Jatim

Surabaya, SMN - Direktorat 
reserse kriminal khusus (Dit-
reskrimsus) Polda Jawa Timur, 
kembali mengungkap dugaan 
tindak pidana dengan alat bukti 
yang sudah dimiliki oleh peny-
idik terkait adanya peretasan situs 
KPU Kabupaten Jember, Selasa 
13/10/2020.

 Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko dalam konferensi per-
snya mengatakan, suatu website 
institusi diketahui saat ini sedang 
menyelenggarakan Pilkada yang 
Aman damai Sejuk dan Sehat na-
mun Polri sekali lagi dalam hal 
ini, Polda Jawa Timur merespon 
segala tindakan atau perbuatan 
tindak pidana dengan cepat.

Diketahui kedua tersangka ti-
dak berdomisili di wilayah Jawa 
Timur tetapi warga negara Indo-
nesia yang berasal dari provinsi 
Sumatera Selatan, tepatnya kelu-
rahan Tanjung Raya Kecamatan 
Wonokromo Kabupaten OKU 
Timur Provinsi Sumatera Selatan.

Lebih lanjut Trunoyudo men-
yampaikan, "Hal ini menjadi suatu 
tindakan tegas khususnya dalam 
kejahatan kejahatan cyber. Pen-

angkapan terhadap 2 orang pelaku 
dan satu orang kita lakukan pen-
anganan yang satu tidak dilakukan 
penahanan tetapi proses berlan-
jut," jelas Kabid Humas.

Direktur Kriminal khusus 
(Dirkrimsus) Polda Jatim Kombes 
pol Gideon Arif Setiawan men-
gungkapkan, berawal dari pen-
gaduan atau pelaporan dari KPU 
Jember bahwa pada tanggal 6 Ok-
tober 2020 pada pukul 20.00 WiB, 
telah diketahui website KPU Jem-
ber https://kab-jember.kpu.go.id/ 
diretas oleh seseorang, dengan 
gambar yang muncul dalam web-
site itu adalah gambar yang tidak 
senonoh.

Karena saat ini KPU sedang 
menyelenggarakan proses Pilkada 
di Jember maka website ini men-
jadi sangat penting untuk keber-
langsungan proses itu kemudian 
kita telusuri dan kita mendapat-
kan titik terang bahwa seseorang 
berisial DA ( 23) telah melaku-
kan peretasan terhadap website 
KPU Jember, pelaku ini ditangkap 
di Sumatera Selatan satunya di 
Serang tapi yang di Serang tidak 
kita lakukan penanganan kemudi-
an proses selanjutnya akan dilaku-

kan penyidikan bersama-sama 
dengan Polda Jatim dan Polres 
Jember.

Motif dari peretasan ini, se-
mentara tidak ditemukan motif 
politik dari motifnya adalah pro-
duk eksistensi dari para pelaku 
dan motif ekonomi, kemudian 
dijual akunnya untuk kemudian 
dimunculkan gambar yang tidak 
senonoh.

Menurut keterangan pelaku, 
sudah melakukan peretasan terha-
dap beberapa website atau kurang 
lebih 400 website di dalam negeri 

maupun luar negeri termasuk ada 
website pemerintahan di Sumatera 
Selatan sendiri dan di Bali, jelas-
nya.

Barang bukti yang berhasil dia-
mankan oleh petugas, 1 buah HP 
Xiaomi warna silver, 1 buah Lap-
top ASUS warna hitam dan Ruter 
merk ZTE.

Atas perbuatannya tersangka 
akan dikenakan pasal 32 ayat (1) 
dan pasal 33 Jo pasal 48 ayat (1) 
Jo pasal 49 UU No 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. (Bry)

Ditreskrimsus Polda Jatim gelar konferensi pers terkait ungkap 
kasus peretas situs KPU Jember.
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Batang, SMN - Profesional 
Modern dan Terpercaya (Pro-
moter) tidak hanya menjadi 
slogan belaka, karena kata-kata 
itu diwujudkan dalam bentuk 
pelayanan yang prima oleh Pol-
res Batang melalui Gedung Pe-
layanan Kepolisian kepada mas-
yarakat Kabupaten Batang.

Gedung tersebut dibangun 
agar masyarakat merasa nyaman, 
makin mudah dan cepat dalam 
mendapat pelayanan yang ber-
bentuk pengaduan atau segala 
sesuatu berkaitan dengan kepoli-
sian.

“Ada beberapa pelayanan 
yang diberikan di antaranya 

pembuatan Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK), 
Sentra Pelayanan Kepolisian 
Terpadu (SPKT) dan sidik 
jari. Namun karena masih da-
lam kondisi pandemi Covid-19 
maka pelayanan sidik jari tidak 
dilakukan, untuk meminimalkan 
penyebaran virus tersebut,” kata 
Kepala SPKT Polres Batang, Iptu 
Herry Rubiono, saat ditemui di 
Gedung Pelayanan Kepolisian, 
Polres Kabupaten Batang, Jumat 
(16/10/2020).

Lebih lanjut, dia menerang-
kan, masyarakat pun makin mu-
dah ketika akan membayar biaya 
pembuatan SKCK sebesar Rp30 

Pelayanan Kepolisian Batang.

Gedung Pelayanan Kepolisian Batang, 
Layani Warga dengan Mudah dan Cepat

ribu yang termasuk Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
dapat langsung kepada petugas 
Bank BRI, karena telah menjalin 
kerja sama dengan Polres Batang.

“Sebelum dibangunnya Ge-
dung Pelayanan Kepolisian pe-
layanan diberikan di ruang yang 
kurang representatif, masyarakat 
kurang nyaman dan pelayanan 
pun belum satu pintu. Namun, 
setelah dibangunnya gedung 
tersebut, masyarakat merasa leb-
ih nyaman dengan ruangan yang 
luas, sejuk dan tidak perlu men-
gantre terlalu lama,” bebernya.

Iptu Herry mengharapkan, 
dengan telah dibangunnya ge-
dung baru ini warga bersedia 
memberikan kritik dan saran 
yang membangun, sehingga Pol-
res Batang akan maksimal dalam 
melayani masyarakat Kabupaten 
Batang.

Salah satu warga, Sudarwan-
to menuturkan, pelayanan yang 
diberikan Polres Batang kini ma-
kin efisien dan tidak memakan 
waktu lama, jadi gedung baru 
sangat membantu warga Batang 
yang ingin dilayani secara cepat 
dan tepat.

“Saya mau mengurus buku 
nikah yang hilang dan di Gedung 

Pelayanan Kepolisian pelayanan-
nya jadi lebih cepat. Persyaratan-
nya cukup membawa Kartu Kel-
uarga dan KTP,” terangnya.

Ia mengutarakan, perbedaan-
nya sangat mencolok, jika dulu 
harus mengantre lama, tapi sejak 
pelayanan di gedung baru cukup 
membutuhkan waktu kurang dari 
10 menit.

Senada, Muhammad Zakir 
pun mengapresiasi dibangunn-
ya Gedung Pelayanan Kepoli-
sian yang membuat pelayanan 
publik menjadi lebih efektif dan 
efisien.

“Pelayanan yang diberikan 
lebih enak yang sekarang kare-
na tempatnya jadi satu seperti 
ini, kalau dulu sidik jari terpi-
sah. Dulu terkesan kacau tapi 
sekarang lumayan nyaman kare-
na tidak perlu mengantre, tapi 
langsung masuk dan dilayani ti-
dak terlalu lama,” kata pria yang 
sedang mengurus SKCK untuk 
mempermudah pekerjaannya 
berlayar ke luar negeri.

Ia mengharapkan suasana 
nyaman yang sudah tercipta ini 
dipertahankan dan jika perlu dit-
ingkatkan agar pelayanan yang 
diterima masyarakat makin pri-
ma. (S Anto Saputro)

Gelar Pertemuan dengan Ketua BEM SI 
se-Jateng, Kapolda Diskusikan Berbagai Hal 

Semarang, SMN - Kapolda 
Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi 
mengadakan pertemuan dengan 
Ketua Badan Eksekutif Maha-
siswa Seluruh Indonesia (BEM 
SI) se-Jateng, dalam rangka peng-
galangan cipta kondisi mencegah 
demo mahasiswa menolak Omni-
bus Law, Jumat (16/10/20).

Pertemuan digelar di Mapol-
da Jateng, selain dihadiri seluruh 
Ketua BEM SI di Jateng, acara 
juga dihadiri sejumlah petinggi di 
lingkungan Polda Jateng. 

Berbagai hal didiskusikan dan 
dibahas dalam pertemuan terse-
but. Di antaranya terkait tindakan 
represif aparat dalam penanganan 
unjuk rasa, adanya penyusup yang 
menyebabkan unjuk rasa menjadi 
rusuh, hingga permintaan untuk 
pengalihan penahanan empat ma-
hasiswa dengan alasan kuliah dan 
menghindari DO. 

Selain itu, juga didiskusikan 
soal pembatasan waktu, sehingga 
unjuk rasa tidak sampai malam 
hari dan dilokalisir untuk mence-
gah penyusup, pembubaran aksi 
yang sesuai standar operasional 
prosedur (SOP), serta pelurusan 
informasi soal larangan penerbitan 
SKCK terhadap pendemo rusuh. 

Dalam pertemuan tersebut, 
perwakilan mahasiswa menyam-
paikan, bahwa unjuk rasa yang 
dilakukan mahasiswa berangkat 
dari keresahan masyarakat terkait 
Omnibus Law. 

Sementara Kapolda menga-
takan, bahwa menyampaikan 
pendapat di muka umum memang 
dijamin undang-undang, yakni 
UU 9/1998 tentang Kemerdekaan 
Menyampaikan Pendapat di Muka 
Umum.

"Menyampaikan pendapat di 
muka umum itu bebas. Tapi tidak 

mengganggu orang lain, di situ ada 
klausul yang harus dipenuhi. Ka-
lau kita menyampaikan pendapat 
di muka umum atas nama apapun 
juga, harus mematuhi itu," jelasn-
ya. 

Soal tindakan aparat terkait 
unjuk rasa yang berakhir rusuh, 
Kapolda mengatakan, polisi tidak 
bangga karena menangkap atau 
menahan mahasiswa. 

Apa yang dilakukan polisi, 
menurutnya, dalam koridor me-
melihara keamanan dan keterti-
ban masyarakat (harkamtibmas), 
menegakkan hukum, melindungi 
dan mengayomi masyarakat. 

"Jika melanggar hukum, 
azasnya adalah equality before the 
law. Sama di muka hukum. Jadi 
ini tolong dijadikan pedoman. 
Sehingga saat menyampaikan 
pendapat atau dalam kegiatan 
apapun juga, masih dalam koridor 
hukum," ujarnya. 

Kapolda menambahkan, si-
laturahmi dengan Ketua BEM 
dilakukan, agar terjalin informasi 
dan antisipasi agar tidak terjadi 
aksi anarkis. 

"Selain itu, perlu dipikirkan 
juga untuk menunda aksi, kare-
na ini masih dalam pandemi 
Covid-19 dan adanya potensi ru-
suh saat aksi. Yang jelas, ke de-
pan silaturahmi seperti ini akan 
diintensifkan, untuk menjalin 
komunikasi," imbuhnya. (S Anto 
Saputro)

Kapolda gelar pertemuan dengan Ketua BEM SI se-Jateng, 
Jumat (16/10/20).

Kunjungan Pendam IV/Diponegoro 
dan Tim GD

Semarang, SMN - Kapendam 
IV/Diponegoro, Kolonel Kav Su-
santo, S.I.P., M.A.P. yang diwakili 
Wakapendam IV/Diponegoro, 
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., 
M.Si., melakukan kunjungan ke 
Lokasi TMMD di Desa Sendang 
kulon, Kecamatan Kangkung, 
Kabupaten Kendal, Kamis 
(15/10/2020)

Pada pelaksanaan kunjungan-
nya Kapendam yang diwakili 
Wakapendam beserta Tim Peliput 
Gema Diponegoro (GD) menin-
jau di beberapa titik pengerjaan 
kegiatan fisik dan Non fisik.

Dalam kegiatan fisik tersebut 
berupa pembangunan jalan sepan-
jang 1,2 kilometer, pembangunan 
Rumah tidak layak huni disingkat 
RTLH dan kegiatan Non fisik 
yang berupa kegiatan bakti sosial 
dan sosialisasi.

Bakti sosial yang dilaksanakan 
diantaranya pelayanan pengo-
batan gratis, donor darah, bantuan 
peralatan sekolah untuk 35 anak 
dan bantuan beras kepada mas-
yarakat miskin, sedangkan kegia-
tan sosialisasi penyuluhan tentang 
bela negara, Wasbang dan cinta 
tanah air, Penyuluhan bidang hu-
kum, Kamtibmas, Pam Swakarsa, 
penyuluhan tentang KB untuk 

peningkatan kualitas hidup per-
empuan, penanggulangan narko-
ba, penyuluhan untuk pencegahan 
Covid -19 dan pemberian bantuan 
alat pencegahan Covid-19.

Kedatangan Kapendam yang 
diwakili Wakapendam IV/Dip. 
Dan Tim Liput Gema Diponegoro 
disambut baik dengan sebuah su-
guhan pemandangan sinergitas 
semua elemen masyarakat desa 
yang bersemangat bergotong - 
royong mengerjakan beberapa 
pengerjaan fisik.

Wakapendam menyampaikan 
Terimakasih Kepada seluruh ele-
men baik Dansatgas TMMD Ko-
dim Kendal, Bupati Kendal dan 
jajaran Forkopimda wilayah Ken-
dal yang telah meluangkan waktu 
untuk di kunjungi pada saat ke-
giatan TMMD ke-109 tahun 2020 

diwilayah Kendal.
Wakapendam juga menyam-

paikan rasa bangga di wilayah 
Kendal Sangat luar biasa sinergi-
tas semua elemen masyarakat. 
sehingga terjalin hubungan yang 
erat antara TNI, Pemda, Polisi, 
dan Masyarakat dalam menuntas-
kan pekerjaan TMMD ke-109.

TMMD ke-109 yang dilak-
sanakan sejak tanggal 22 Septem-
ber 2020 tersebut bisa menjadikan 
negara maju, Indonesia harus 
memiliki infrastruktur dan sumber 
daya manusia yang baik, program 
TMMD adalah sejalan dengan 
program pemerintah. Diharapkan 
semua Elemen selalu bahu-mem-
bahu, bergotong royong dalam 
memajukan Bangsa dan Negara 
pungkas Wakapendam. (S Anto 
Saputro)

Pendam IV/Diponegoro dan Tim GD lakukan kunjungan ke loka-
si TMMD di Desa Sendang Kulon, Kabupaten Kendal.

Polisi Akan Pasang Alat Pengukur Kecepatan 
dan Kamera ETLE di KM 362 Tol Semarang-Batang

Batang, SMN - Direktur 
Keamanan dan Keselamatan 
Lalu Lintas (Dirkamsel) Korlan-
tas Polri, Brigjen. Pol. Prof. Dr. 
Chryshnanda Dwilaksana, M.Si, 
memastikan pihaknya akan me-
masang alat pengukur kecepatan 
kendaraan dan Electronic Traf-
fic Law Enforcement (ETLE) 
di wilayah Polres Batang, te-
patnya di KM 362 A Ruas Jalan 
Tol Semarang-Batang, Rabu 
(14/10/2020).

“Dititik ini, rencananya akan 
dipasang alat untuk mengkaji 
kecepatan kendaraan. Audit ke-
cepatan Ini sangat mendasar dan 
penting untuk kita selalu peka 
dan peduli akan keselamatan 
bagi diri kita maupun orang 
lain," jelas Dirkamsel Korlan-
tas Polri Brigjen. Pol. Prof. Dr. 
Chryshnanda Dwilaksana, M.Si 
usai melakukan survei sistem au-
dit kecepatan di KM 362 A Ruas 
Jalan Tol Semarang-Batang.

Amanat Undang-undang lalu 

lintas, kata dia, memerintahkan 
kita untuk membangun, meme-
lihara lalu lintas yang aman, se-
lamat, tertib dan lancar. 

"Meningkatkan kualitas ke-
selamatan, menurunkan ting-
kat fatalitas korban kecelakaan, 
membangun budaya tertib dan 
memberikan pelayanan prima 
baik dalam kondisi Emergen-
cy sekalipun," tutur Brigjen Pol 
Chryshnanda Dwilaksana. 

Menurut Jenderal Bintang 
Satu ini, pemasangan atau peng-
gunaan alat audit kecepatan mer-
upakan bagian dari memanaje 
kecepatan, karena kecepatan ini 
kita melihat pada rambu-rambu 
apabila terlihat kecepatan mini-
mal 60 dan maksimal 100.

"Ketika kecepatan minimal 
tidak terpenuhi akan terjadi per-
lambatan bahkan bisa membuat 
kemacetan dan apabila kecepa-
tan maksimal dilanggar dapat 
berdampak pada fatalitas korban 
kecelakaan," terang Dirkamsel 

Polri Brigjend Pol Dr. Chrisnan-
da Dwilaksana.

Oleh karena itu, kita berupaya 
untuk membangun bagaimana 
cara untuk memanaje kecepa-
tan menjadi bagian dari upaya 
mengimplementasikan amanat 
Undang-undang lalu lintas. 

“Stop pelanggaran, stop ke-
celakaan, keselamatan untuk ke-

manusiaan,” tutupnya.
Nampak pula dalam kegiatan 

survei itu, AKBP Hendro dari 
Korlantas, Kasubdit Kamsel 
Polda Jawa tengah AKBP Yunal-
di, Kasat lantas Polres Batang 
AKP Doddy Triantoro, Dishub 
Kabupaten Batang, Perwakilan 
Pengelola JSB Tol semarang dan 
Perwakilan PU. (S Anto Saputro)

Direktur Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas (Dirkamsel) 
Korlantas Polri, Brigjen. Pol. Prof. Dr. Chryshnanda Dwilaksana, 

saat tinjau Jalan Tol Semarang-Batang, Rabu (14/10/2020).

Rumah Karmin di Brebes 
Dikeroyok para Teknisi Bangunan TNI

Semarang, SMN - Tim Teknis 
Satgas TMMD Reguler-109 berji-
baku merehab Rumah Tidak Lay-
ak Huni milik Karmin (38), salah 
satu warga Dusun Kutagaluh, Desa 
Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, 
Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. 
Untuk menyelesaikan 5 unit RTLH 
Tim Teknis di bawah pimpinan Pel-
tu Maulana juga melibatkan ang-
gota Yonzipur 4 Tanpa Kawandya 
Tegal, Denzibang IV/I Purwokerto 
serta ahli tukang bangunan dari 
warga Kalinusu. Dengan melibat-
kan beberapa tim ahli dari berbagai 
kesatuan TNI diharapkan kualitas 

konstruksi RTLH bisa maksimal.
Dijelaskan Peltu Maulana bah-

wa pekerjaan di rumah Karmin 
meliputi pemasangan dinding bata, 
plester dinding serta pemasangan 
rangka atap rumah. Sebelumnya 
kondisi bangunan hanya pondasi 
dan struktur semi permanen sehing-
ga perlu direnovasi.

 “Khusus untuk pekerjaan pem-
bangunan rumah, dikerjakan oleh 
tim khusus dari TNI dan para tu-
kang dari masyarakat. Sementa-
ra untuk rehab rumah, pekerjaan 
dilakukan anggota Satgas TMMD 
dari Brigif 4 Dewa Ratna, Polri dan 
juga tukang warga setempat,” ung-
kapnya.

Sinergi antar unsur masyarakat 
terlihat sangat solid dalam pelak-
sanaan program renovasi tersebut. 
Terbukti dari pendanaan untuk 

Tim Teknis Satgas TMMD Reguler-109 merehab Rumah Tidak 
Layak Huni milik Karmin warga Dusun Kutagaluh.

TMMD dengan Inovatif dan Kreativitas Gemar Membaca
Brebes, SMN - Suatu Inovatif 

kreativitas harus dimiliki TNI dalam 
menjalankan tugas mengabdi pada 
Negara dan Bangsa tentunya ikut 
berperan serta melindungi, mengay-
omi, mensejahterakan, memberikan 
rasa nyaman dan bersatu pada rakyat 
disekelilingnya.

Hal ini selalu diwujudkan TNI 
di seluruh wilayah Indonesia dalam 
TNI Manunggal Membangun Desa 
begitu juga yang dilakukan TMMD 
Reg ke-109 di wilayah Kodim 0713/
Brebes tepatnya di lokasi Desa 
Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, 
Kabupaten Brebes, Jawa Ten-
gah melakukan suatu Inovatif dan 
kreativitas dengan menumbuhkan 
minat membaca anak-anak, orang 
Tua dan seluruh warga Brebes. Ka-
mis (15/10/2020)

Kapendam IV/Diponegoro, Kol-
onel Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. 
Mengapresiasi yang dilakukan Kod-
im 0713/Brebes terutama dalam ke-
giatan yang dilakukan para Babinsa 

Kodim 0713/Brebes tersebut men-
gajak warga supaya gemar mem-
baca sangatlah bermanfaat karena 
mencerdaskan warga sehingga 
meningkatkan wawasan masyarakat 
tentang sesuatu yang selama ini ti-
dak didapat. Dengan membaca akan 
menambah pengetahuan yang belum 
dimengerti dan bisa mengikuti apa 
yang terjadi di luar kampungnya.

Mudah-mudahan dengan kegia-
tan yang dilakukan kepada mas-
yarakat setempat supaya gemar 
membaca bisa meningkatkan ke-
mampuan masyarakat dalam bidang 
Sumber daya manusia yang berpen-
getahuan, berperilaku budi pekerti 
yang luhur dan nantinya dapat di-
gunakan untuk kemajuan kehidupan 
masyarakat diwilayah tersebut. 

Kapendam juga mencontohkan 
apa yang dilakukan Pelda Ujang, 
Ketua Tim Publikasi TMMD Reg-
uler ke-109 Kodim 0713/Brebes, 
di sela-sela kesibukannya menggali 
potensi pemberitaan di Kalinusu, 

mendukung program tersebut tidak 
hanya berasal dari Kodim Brebes 
senilai Rp. 10 juta tetapi juga par-
tisipasi dari Pemerintah Desa Kali-
nusu, swadaya warga setempat serta 
pihak keluarga pemilik rumah.

Sebagai informasi di hari ke-
23 ini dari 5 unit sasaran RTLH, 1 
unit rumah sudah mencapai 100 % 
yaitu milik Mbah Raad (66), warga 
Dusun Karanganyar RT. 02 RW. 
01, Kalinusu. Sementara keempat 
RTLH lainnya milik Damad (33) 
mencapai 91%, rumah Sarto (43) 

mencapai 91%, dan rehab rumah 
milik Makmuri (30) dengan hasil 
80 %. Direncanakan sebelum pe-
nutupan tanggal 21 Oktober 2020 
mendatang sebanyak 5 unit rumah 
yang letaknya berdekatan itu sudah 
selesai dikerjakan. 

Kapendam IV/Diponegoro Kol-
onel Kav Susanto, S.I.P., M.A.P. Ka-
mis, (15/10/2020) mengungkapkan 
bahwa tujuan pembangunan RTLH 
salah satunya adalah untuk mem-
bantu meningkatkan kesetaraan 
masyarakat agar memiliki tempat 

tinggal yang layak untuk ditinggali 
bersama keluarga. Dengan hara-
pan apabila sudah memiliki rumah 
layak huni maka dapat lebih fokus 
kepada pekerjaan dan mata penca-
hariannya, sehingga hidupnya akan 
lebih mapan dan sejahtera.

“Bila masyarakat sudah memili-
ki tempat tinggal yang layak, mere-
ka dapat lebih fokus bekerja untuk 
memenuhi kebutuhannya sehingga 
hidupnya dapat lebih mapan dan 
sejahtera,” pungkasnya. (S Anto 
Saputro)

Brebes Tim tersebut membagikan 
koran-koran dan ditinggalkan di 
warung-warung warga setempat, se-
bagaimana upaya mendorong warga 
dan anak-anak untuk gemar memb-
aca.

Peminat membaca Anak-anak 
dan masyarakat sangat tinggi contoh 
pada Anak-anak bernama Wisma (9 
th) murid kelas 3 SDN Kalinusu 03 

(kaos biru) dan juga Zidan (10 th) 
murid kelas 4 MI Kalinusu yang 
merupakan anak-anak Dusun Ke-
dung Kandri RT 01, RW 01, Kalinu-
su, sangat antusias membaca surat 
kabar di warung di dusun Kalinusu, 
Brebes tersebut.

“Alhamdulillah, kemauan mem-
baca mereka mulai terlihat. Kita 
juga akan mendorong pihak desa 

setempat untuk segera mengadakan 
perpustakaan desa, guna mewadahi 
antusias mereka itu."

Untuk diketahui, Dusun Kedung 
Kandri, sebelumnya adalah dusun 
yang terisolir sehingga banyak 
anak-anak disana yang putus seko-
lah. Mereka juga harus menyeberan-
gi Kali Pemali dengan perahu untuk 
keluar dusun mendapatkan fasili-
tas pendidikan, kesehatan, dan ke 
pasar terdekat yang ada di wilayah 
kecamatan tetangganya, yaitu Keca-

matan Bantarkawung.
Mereka juga harus mengeluar-

kan ongkos untuk penyeberangan 
sebesar seribu rupiah per kepala atau 
Rp. 2 ribu per sepeda kayuh, untuk 
pulang-pergi ke sekolah. Dan jika 
Kali Pemali banjir selama beberapa 
hari, selama itu juga mereka tidak 
bisa ke sekolah.

Kini dengan adanya jalan 
TMMD sepanjang 2,2 kilometer 
lebar 4-6 meter dari dusunnya ke 
desanya Kalinusu (8-10 menit), di-

harapkan akan membuat mereka 
lebih termotivasi untuk minimal lu-
lus SLTA sederajat.

Pungkas Kapendam dalam men-
gapresiasi adanya kegiatan TMMD 
Kodim Brebes yang mengajak 
masyarakat gemar membaca mu-
dah-mudahan kegiatan positif terse-
but bisa diikuti oleh para Anggota 
TNI yang lainnya dan TMMD yang 
dilaksanakan akan meningkatkan 
kemakmuran pada masyarakat luas. 
(S Anto Saputro)

Satgas TMMD bagikan surat kabar kepada warga, dalam upaya 
menumbuhkan minat baca.
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HUT OKI Ke-75, Bupati OKI Gelorakan Semangat Lawan Pandemi
OKI, SMN - Tak ada ke-

meriahan dalam acara perin-
gatan Hari Jadi ke-75 Kabu-
paten Ogan Komering Ilir. 
Hal ini terjadi karena ma-
sih dalam situasi pandemi 
covid-19. Tahun ini hanya 
digelar Rapat Paripurna se-
derhana di Gedung DPRD 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir, pada Minggu 11 Okto-
ber 2020. 

Peringatan dilaksanakan 
dengan sederhana dan ter-
batas menyesuaikan den-
gan protokol kesehatan 
Covid-19.

Rapat paripurna dibuka 
Ketua DPRD OKI Abdiyan-
to Fikri, SH,. Turut hadir 
pada acara ini, antara lain 
Gubernur Sumatera Sela-
tan, Herman Deru, Forum 
Koordinasi Pimpinan Daer-
ah Provinsi Sumsel serta se-
jumlah pimpinan dan anggo-
ta DPRD Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, Wakil Bupati 
Kabupaten Ogan Komering 
Ilir, Sekretaris Daerah (Sek-
da) tokoh masyarakat serta 
undangan lainnya yang had-
ir secara virtual.

Saat memberikan sam-
butan, Bupati Iskandar me-
ngungkapkan, Kabupaten 
Ogan Komering Ilir terus 
bergeliat dan bertransforma-
si menjadi Kabupaten yang 
maju. Perbaikan pelayan 
publik secara berkesinam-
bungan merupakan cara 
menjawab dinamika mas-
yarakat yang berorientasi 

akan kemajuan. Tidak han-
ya secara fisik material juga 
mental spiritual.

Peringatan Hari Jadi Ka-
bupaten Ogan Komering Ilir 
tahun ini tambah dia dimak-
nai sebagai momentum per-
juangan melawan pandemi, 
dengan tema besar, yaitu 

“Dengan Semangat Ino-
vasi dan Kolaborasi, Kabu-
paten Ogan Komering Ilir 
Bergerak Bersama Melawan 
Pandemi Covid 19,” im-
buhnya.

Pandemi kata Iskandar 
mengajarkan untuk ber-
transformasi.

"Ada yang patut kita 
syukuri dari Pandemi ini, 
yaitu kita mampu mengubah 
cara hidup cara kita berino-
vasi melayani masyarakat,” 
imbuh Iskandar. Iskandar 
menambahkan nilai-nilai 
budaya masyarakat OKI di 
tengah kondisi seperti ini 
masih terjaga. 

“Gotong royong, rasa 
senasib sepenanggungan, 
serta toleransi menjadi 
modal bagi seluruh kom-
ponen. warga dan Pemerin-
tah bersinergi, bersatu padu, 
dan pantang menyerah se-
suai dengan akar budaya 
masyarakat Ogan Komering 
Ilir,” imbuhnya. 

Melalui kolaborasi seti-
ap komponen ikut terlibat. 
Mulai Pemerintah Kabu-
paten Ogan Komering Ilir, 
Forkopimda Kabupaten 
Ogan Komering Ilir, tena-

Bupati Ogan Komering Ilir, Iskandar, saat menyampaikan sambutan pada Rapat paripurna XXXI, Dalam Rangka HUT Kabupaten Ogan Komering Ilir Ke-75.

Gubernur Sumsel, H. Herman Deru berfoto bersama Bupati Ogan Komering Ilir, H. Iskandar usai 
Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-75 Kabupaten OKI, Minggu (11/10).

Rapat paripurna XXXI, Dalam Rangka HUT Kabupaten Ogan Komering Ilir Ke-75, yang Dihadi-
ri langsung oleh bapak H.Herman Deru,SH MM Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Minggu 

11/10/2020.

ga medis, akademisi, media 
hingga warga masyarakat.

Penanganan pandemi 
Covid-19 di Kabupaten 
OKI mendapat apresiasi 
Gubernur Sumsel, Herman 
Deru. Deru mengatakan 
Ogan Komering Ilir terma-
suk daerah yang mampu 
mengendalikan penyebaran 

Covid-19.
“Untuk Ogan Komer-

ing Ilir dianggap mampu 
mengendalikan penyebaran 
Covid-19 berkat kolaborasi 
semua elemen, Pemerintah 
dan masyarakatnya,” ujar 
Deru. 

Sebelumnya kinerja pe-
merintah dan masyarakat 
OKI dalam menanggulan-
gi Covid 19 diganjar oleh 
pemerintah pusat melalui 
Dana Insentif Daerah atau 
DID senilai total Rp14,90 
miliar.

Penetapan pemberian 
insentif ini tertuang dalam 
peraturan menteri keuangan 
nomor 87/PMK.07/2020 
tentang Pengelolaan Dana 
Intensif Daerah Tambahan 
Tahun 2020.

Dana insentif yang ber-
sumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) tersebut 
diberikan dalam rangka 
pemulihan ekonomi ber-
dasarkan indikator tertentu.

Kepala Dinas Pengelolan 
Keuangan dan Aset Daerah 
Kabupaten OKI, Munim, 
mengatakan OKI menja-
di salah satu daerah yang 
mendapat tambahan DID di 
Indonesia.

Munim menjelaskan 
komponen penilaian pemer-
intah pusat terhadap daerah 
dalam melakukan percepa-
tan penanganan Covid 19 
antara lain penyampaian 
laporan penyesuaian APBD 
Tahun 2020, laporan kiner-
ja bidang kesehatan, untuk 
pencegahan Covid-19, ser-
ta pelaksanaan jaring pen-
gaman sosial/ekonomi bagi 
warga terdampak Covid-19.

“Pemberian DID tamba-
han itu bentuk apresiasi pe-
merintah pusat kepada 171 
pemerintah daerah se-Indo-
nesia,” ujarnya.

Kriteria penilaian pem-

berian DID lainnya, lanjut-
nya, juga mencakup nilai 
epidemiologi, dan inovasi 
daerah menghadapi tatanan 

new normal, serta kemam-
puan daerah menekan kurva 
penyebaran Covid-19.

Dana insentif tambah-

an dapat digunakan untuk 
pemulihan ekonomi daerah 
seperti penguatan UMKM 
dan koperasi. (Ludfi/adv) 

Kegiatan Rapat Paripurna XXXI Masa Persidangan III DPRD dalam rangka memperingati hari jadi ke-75 Kabupaten OKI, berjalan sukses, Minggu (11/10/20). 
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Liga 1 Tak Jelas, PSSI Subsidi 

Rp800 Juta Tiap Klub

Jakarta, SMN - PSSI men-
jamin subsidi sebesar Rp800 
juta per bulan untuk peserta 
klub Liga 1 aman sampai akh-
ir musim, meski sampai saat 
ini nasib kelanjutan kompetisi 
2020/2021 masih tidak jelas.

Kepastian itu diungkapkan 
langsung Ketua Umum PSSI, 
Mochamad Iriawan atau Iwan 
Bule ketika dikonfirmasi awak 
media menanggapi pertanyaan 
soal gaji pemain dengan ketida-
kpastian jadwal kompetisi.

"[Gaji pemain] ya pasti 
mereka [klub] disubsidi dari 
kami. Setiap mereka kesulitan 
bagaimana caranya federasi 
bisa mengakomodir. Jumlahn-
ya Rp800 juta per bulan. Sisa 
[kekurangannya] mereka kan 
punya sponsor juga," kata Iwan 
Bule melalui sambungan tele-
pon, Kamis (15/10).

Kondisi kesulitan finansial 
ini yang menjadi salah satu per-
timbangan PSSI berkomitmen 
untuk tetap melanjutkan kom-
petisi di pandemi covid-19. Jika 
kompetisi berhenti akan men-
jadi situasi sulit dan berat buat 
industri sepak bola.

Dikonfirmasi terpisah, Gen-
eral Manager Arema FC, Rud-
dy Widodo mengungkapkan 
saat ini Tim Singo Edan ma-
sih menggunakan dasar Surat 
Keputusan (SK) PSSI sebagai 
rujukan dalam pembayaran 

gaji. Terutama di SK 58 yang 
menyebut pembayaran gaji 50 
persen dilakukan mulai satu bu-
lan sebelum kompetisi dimulai.

"Kebetulan Arema gajian-
nya itu akhir bulan. Jadi kalau 
kompetisi jalan 1 November, 
akhir Oktober ini kami gaji-
an 50 persen. Tapi kalau tidak 
jadi November, gajian kami 25 
persen," ucap Ruddy kepada 
awak media.

Terkait subsidi dari PSSI, 
Ruddy menyebut terakhir kali 
diberikan pada 29 September 
lalu sebesar Rp800 juta. Na-
mun, ia belum bisa memastikan 
apakah jumlah yang sama akan 
diberikan di akhir Oktober jika 
kompetisi urung digelar 1 No-
vember 2020.

"Kalau subsidi Rp800 juta 
per bulan dari PSSI ketutuplah 
untuk bayar gaji saja. Kalau ra-
ta-rata pengeluaran untuk gaji 
pemain per bulan Rp5 miliar, 
lalu dibayarkan 25 persen ha-
nya sekitar Rp500 juta, cuk-
uplah. Sponsor Arema juga 
masih bertahan hanya mende-
lay waktu pembayaran sambil 
menunggu jadwal pasti liga," 
imbuhnya.

Arema FC dalam hal ini juga 
tidak merasa dirugikan dengan 
ketidakpastian jadwal kelanju-
tan Liga 1 2020 di tengah pan-
demi. Sebagai klub, lanjut Rud-
dy, ia menunggu sampai ada 

kepastian dan izin resmi untuk 
liga bergulir lagi.

"Secara teknis, Arema am-
bil hikmah saja. Arema kan 
pelatihnya baru, pemain asin-
gnya baru butuh adaptasi. Jadi 
penundaan ini bisa jadi tam-
bahan waktu adaptasi, ambil 
positifnya saja," sebutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Di-
rektur Utama Liga Indonesia 
Baru (LIB), Akhmad Hadian 
Lukita mengaku sudah mem-
berikan subsidi untuk Septem-
ber kepada klub. Namun, untuk 
subsidi Oktober masih menung-
gu hasil diskusi dengan sponsor 
yang membuat operasional tim 
menjadi tanggung jawab klub 
masing-masing sampai ada jad-
wal pasti bergulirnya liga.

"Bukan karena sponsor ti-
dak bayar [sehingga subsidi 
tidak kami berikan], tapi se-
karang kami sedang ngobrol 
sama sponsor terkait beberapa 
skenario format jika terjadi 
pergeseran jadwal.

Kalau dilanjutkan 1 Novem-
ber, subsidi Rp800 juta akan 
kami berikan. Tapi jika liga 
dimulai 1 Desember kami harus 
formulasikan ulang soal subsidi 
karena pasti jumlah pertandin-
gan berkurang. Kami juga ma-
sih menunggu banyak hal salah 
satunya perizinan dari kepoli-
sian," terang Hadian Lukita. 
(cnn)

Ketum PSSI Mochamad Iriawan atau Iwan Bule menyebut pihaknya tetap memberi subsidi kepa-
da klub peserta Liga 1. 

Rossi dan Ronaldo Corona, 
Pekan Buruk Dunia Olahraga

Jakarta, SMN - Hanya da-
lam hitungan hari dua sosok 
protagonis dunia olahraga, 
Cristiano Ronaldo dan Valen-
tino Rossi, dinyatakan positif 
corona atau Covid-19.

Rossi lewat akun Twitter 
pada Kamis (15/10) malam 
waktu setempat menyatakan 
positif corona setelah dua kali 
melakukan tes PCR. Rossi pun 
dipastikan absen pada balapan 
MotoGP Aragon 2020, Minggu 
(18/10).

"Saya sangat kecewa kare-
na saya harus absen balapan 
di Aragon. Saya sedih dan 
marah karena saya melakukan 
yang terbaik untuk menghor-
mati protokol dan meski hasil 
tes pada Selasa lalu negatif, 
saya melakukan isolasi mandi-
ri sejak kedatangan saya dari 
Le Mans," tulis Rossi melalui 
Twitter.

Rossi dalam pengakuannya 
memiliki sedikit gejala terke-
na virus corona. The Doctor 
mengaku tulangnya sakit dan 
sedikit demam ketika bangun 
tidur.

Menariknya Rossi bukan 
sosok atlet protagonis pertama 
yang dipastikan positif corona 

pekan ini. Dua hari sebelum 
Rossi menyatakan positif co-
rona, Selasa (13/10), Ronaldo 
juga dipastikan juga terjangkit 
virus corona.

Federasi Sepak Bola Portu-
gal (FPF) menyatakan Ronal-
do dinyatakan positif corona 
setelah menjalani tes sebelum 
melawan Swedia di UEFA 
Nations League. Berbeda dari 

Rossi, Ronaldo tidak memiliki 
gejala dan bahkan sempat ter-
tangkap kamera menyaksikan 
latihan timnas Portugal tanpa 
menggunakan masker.

Namun sama dengan Ros-
si, Ronaldo harus absen di se-
jumlah pertandingan Juventus. 
CR7 harus absen ketika Juven-
tus melawan Crotone, Dynamo 
Kiev, dan Hellas Verona. Ron-

aldo bahkan terancam absen 
saat Juventus melawan Barce-
lona di Liga Champions pada 
28 Oktober mendatang.

Rossi dan Ronaldo positif 
corona merupakan kabar buruk 
bagi dunia olahraga, pasaln-
ya pecinta olahraga tidak bisa 
menyaksikan aksi dua atlet 
hebat tersebut dalam waktu 
dekat. (cnn)

Valentino Rossi dan Cristiano Ronaldo. 

Rossi yang Malang di 2020: Didepak Yamaha, 
Nyaris Mati, Crash Terus, Kini Kena Corona

Jakarta, SMN - Virus Co-
rona yang menjangkiti Valen-
tino Rossi menambah serang-
kaian 'kemalangan' The Doctor 
di MotoGP 2020 ini.

Rossi beberapa jam lalu 
mengumunkan kalau dirinya 
positif virus corona. Melalui 
akun media sosial miliknya, 
pria 41 tahun itu menyebut ka-
lau pada awalnya dia merasa 
tak enak badan sampai kemu-
dian menjalani serangkaian tes.

 Positif virus corona mem-
buat Rossi dipastikan absen 
pada balapan MotoGP Aragon 

di akhir pekan ini. Sebagaima-
na Luca Marini di Moto2 yang 
sempat absen karena virus co-
rona, paling tidak The Doctor 
akan menepi pada dua bala-
pan. Itu semua tergantu proses 
pemulihan dan kesembuhan 
Rossi.

Terjangkit virus corona 
menambah panjang 'kemalan-
gan' Rossi di tahun 2020 ini. 
Di ujung kariernya pada kelas 
MotoGP, dia diadang berbagai 
masalah.

Tahun 2020 diawali dengan 
dia kehilangan posisi di tim 

pabrikan Yamaha. Rossi harus 
merelakan motornya diambil 
Fabio Quartararo, yang diber-
ikan promosi dari tim satelit 
Petronas Yamaha.

Melalui proses yang pan-
jang, Rossi akhirnya memu-
tuskan gabung dengan Petro-
nas Yamaha di MotoGP 2021. 
Meski berada di tim satelit, dia 
dijanjikan dapat perlakuan dan 
pelayanan selayaknya pebalap 
pabrikan. Termasuk dalam hal 
pilihan motor.

Hal lain yang membuat 
2020 begitu berat untuk Rossi 

adalah tentang performa dia di 
atas lintasan. The Doctor se-
jauh musim ini berjalan sudah 
empat kali mengalami crash, 
termasuk tiga yang dia alami 
secara beruntun.

Jumlah crash Rossi dari 
sembilan seri yang sudah di-
jalani musim ini sama dengan 
yang dia alami sepanjang Mo-
toGP 2019.

Sebelum positif corona, 
Rossi sempat juga nyaris di-
hampiri maut. Itu terjadi di 
MotoGP Austria, saat dia 
nyaris dihantam motor me-
layang Johann Zarco dan Fran-
co Morbidelli.

"Saya sangat takut. Saya 
gemetar, melanjutkan balapa 
terasa berat. Saya mengambil 
risiko terbesar dalam karier 
saya. Saya melihat bayan-
gan, saya pikir itu bayangan 
helikopter di atas, kadang itu 
terjadi saat helikopter melin-
tas menghasilkan bayangan, 
Tapi ternyata dua 'peluru' 
mendekat," kisah Rossi saat 
itu.

Kini, saat musim MotoGP 
2020 menyisakan lima bala-
pan, Rossi dapat kabar buruk 
lain saat dirinya positif corona. 
Meski dipastikan absen di Ara-
gon, belum diketahui berapa 
lama dia akan menepi. (dtk)

Valentino Rossi menjalani musim yang sangat berat di MotoGP 2020. Dia baru saja mengumun-
mkan positif corona. 

Mencari Pembalap Indonesia 
ke MotoGP Lewat Proyek MP1-Gresini

Jakarta, SMN - Perusahaan 
Indonesia MP1 menggandeng 
Gresini Racing dalam sebuah 
proyek ambisius, salah satunya 
adalah mencari dan mempro-
mosikan pembalap Indonesia 
tampil di MotoGP.

Dikutip dari situs resmi Mo-
toGP, MP1 dan Gresini Racing 
sudah melakukan tanda tan-
gan kontrak jangka panjang. 
Kerja sama kedua belah pihak 
meliputi MP1 menjadi rekan 
Gresini Racing di semua kelas 
Grand Prix: MotoGP, Moto2, 
Moto3, dan MotoE.

Selain itu proyek 
MP1-Gresini juga akan mem-
bentuk akademi balap untuk 
mencari pembalap berbakat 
Indonesia. Nantinya pembalap 
itu akan mendapat dukungan 
dari seri nasional hingga tampil 
di MotoGP.

"MP1 sudah memilih tim 
yang dipimpin Fausto Gresini 
untuk mengembangkan kemi-
traan strategis yang bertujuan 
untuk memasukkan 'Tim In-
donesia' di Kejuaraan Dunia 

Grand Prix, memberi kesem-
patan kepada masyarakat In-
donesia melihat wakil mereka 
di panggung global MotoGP," 
tulis pihak MotoGP.

Chief Communications Of-
fice (CCO) MP1 Ance Dewian-
ti mengatakan proyek bersama 
Gresini Racing dilakukan pada 
momen yang tepat, mengingat 
MotoGP Indonesia di Sirkuit 
Mandalika akan digelar mulai 
2021.

"MotoGP dianggap sebagai 
olahraga nasional di Indonesia 
dan kemeriahan seputar Grand 
Prix Mandalika mempercepat 
minat kami untuk mengem-
bangkan visi kami. Visi kami 
adalah mendukung pebalap 
muda Indonesia, menemukan 
calon juara dunia Indonesia di 
masa depan dan meninggalkan 
warisan kesuksesan Indonesia 
dalam olahraga ini," ujar Ance.

"Untuk mewujudkan 
visi kami, kami sangat sen-
ang mendapat kesempatan 
mengembangkan kemitraan 
strategis dengan Gresini Rac-

ing dengan tujuan bersama 
menciptakan 'Team Indonesian 
Racing' di tahun mendatang. 
Keterlibatan awal kami akan 
melihat MP1 hadir di semua 
kategori: MotoE, Moto3, 
Moto2 dan MotoGP," sambung 
Ance.

Proyek MP1-Gresini Rac-
ing juga mendapat dukungan 
dari CEO Dorna Sports Carme-
lo Ezpeleta, selaku pengelola 
balap motor Grand Prix.

"Pengumuman Gresini 
Racing membentuk kemitraan 
strategis dengan MP1 dari In-
donesia adalah berita yang luar 
biasa. Indonesia adalah pasar 
utama bagi semua orang yang 
terlibat dalam balap motor dan 
bermitra dengan tim MotoGP 
yang begitu sukses, dengan 
kehadiran di semua kelas, san-
gat sempurna mengingat kem-
balinya balapan MotoGP ke 
Indonesia," ucap Ezpeleta.

Gresini Racing sendiri saat 
ini melakukan kolaborasi den-
gan Aprilia untuk tampil di 
MotoGP. (cnn)

Pembalap Aprilia Gresini Aleix Espargaro (kiri). 

Ikuti 3 Aktivitas Ini untuk Tambah Kekebalan Tubuh

Jakarta, SMN - Tentunya 
semua orang ingin sehat dan 
memiliki imun tubuh yang 
baik terutama saat pandemi 
Covid-19 ini.

Ada kebiasaan yang dapat 
membantu sistem kekebalan 
tubuh Anda agar berfungsi 
dengan baik, menurut pakar 
penyakit menular terkemuka 
Dr. Anthony Fauci.

 “Bagi Anda yang kekuran-
gan vitamin D, mengonsumsi 
suplemen dapat mengurangi 
kerentanan terhadap infeksi 
dan vitamin C adalah antioksi-
dan yang baik,” ujar Fauci.

Tetapi perlu diingat bah-
wa suplemen bukanlah untuk 

pengganti, tetapi Anda dan kita 
semua harus tetap menjaga ja-
rak dan menggunakan masker 
saat di luar rumah.

Mengutip dari CNBC, 
Selasa (22/9/2020) berikut 
kebiasaan sederhana yang 
direkomendasikan oleh Dr. 
Anthony Fauci yang bisa Anda 
ikuti:

1. Tidur
Penelitian telah menunjuk-

kan bahwa orang yang tidur 
hanya 6 jam kemungkinan 
bisa terkena flu dibandingkan 
mereka yang tidur 7 jam. Itu  
membuat tubuh sulit melawan 
infeksi. 

Tentunya terdapat alasan di 

balik itu karena tubuh Anda 
pada saat tidur menghasil-
kan protein yang bertanggung 
jawab untuk melawan infeksi 
dan mengurangi peradangan.

 2.  Makan dengan baik
Makan makanan yang 

seimbang mencakup berbagai 
vitamin dan mineral dapat 
membantu sel kekebalan ber-
fungsi dengan baik. Di sisi lain 
mengonsumsi makanan yang 
memiliki kadar gula tinggi 
dapat berdampak negatif pada 
sistem kekebalan yang sehat.

Penelitian telah menun-
jukkab bahwa nutri seperti 
vitamin C, vitamin D, senag, 
sele nium, zat besi dan protein 

dapat membantu kekebalan 
sel.

3. Mengurangi stres
Cobalah untuk menghindari 

atau mengurangi stres yang 
parah, karena dapat mem-
pengaruhi sistem kekebalan 
tubuh Anda. Hormon stres 
menurunkan kemampuan tu-
buh untuk melawan infeksi se-
hingga rentan sakit.

Ada beberapa cara yang 
bisa Anda lakukan untuk 
mengurangi stres yakni tetap 
melakukan rutinitas seperti bi-
asa, melakukan olahraga, dan 
meditasi kesadaran ini terbukti 
dapat mengurangi stress dan 
meningkatkan fokus. (lp6)

ilustrasi diet makan sayur.
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sebuah forum besar dan akan 
dihadiri kurang lebih lima sam-
pai tujuh ribu peserta. Kita dapat 
menggunakan forum ini sebagai 
momentum mempromosikan 
pariwisata Indonesia,” ujar Jo-
kowi saat membuka rapat ter-
batas via video telekonferensi, 
Kamis, 15 Oktober 2020.

Forum ini akan berlangsung 
di Nusa Dua, Bali pada 23-28 
Mei 2022. Tujuan forum ini, 

kata Jokowi, untuk meninjau 
berbagai kemajuan, mendi-
skusikan perkembangan, dan 
tren terbaru dalam penanganan 
bencana.

Pemilihan Nusa Dua se-
bagai tempat penyelenggaraan 
GPDRR karena merupakan ka-
wasan yang memiliki sertifikat 
aman bencana dan operation 
center sehingga dikenal sebagai 
kawasan pariwisata yang aman 

bencana.
“Acara ini harus dipersiapkan 

dengan baik. Saya kira, kita 
mempunyai banyak pengala-
man dalam menjadi tuan rumah 
berbagai konferensi internasion-
al. Kita manfaatkan konferensi 
berskala dunia ini untuk kepent-
ingan nasional sekaligus pen-
egasan peran Indonesia dalam 
pengurangan risiko bencana di 
dunia,” ujar Jokowi.(tempo)

terikat di dalam selimut
“Saksi membuka selimut 

dan melihat korban dalam po-
sisi leher terikat dan tangan 
terikat ke belakang,” ucap Bu-
diman, Jumat (16/10/2020). 
Budiman menyebut sejumlah 
barang bukti ditemukan di lo-
kasi penemuan jasad MJ. Saat 
itu polisi langsung memburu 
pelaku.

Tak lama, polisi langsung 
bergerak setelah mendapat 
laporan penemuan jasad kor-
ban. Pria berinisial S ditangkap 
polisi. S diciduk terkait kasus 
dugaan pemerkosaan dan pem-
bunuhan MJ.

“Diduga membunuh dan 
memperkosa korban adalah 
pamannya sendiri, yaitu Sauda-
ra S,” kata Kapolrestabes Med-
an, Kombes Riko Sunarko.

Selain S, ada dua orang lain-
nya yang turut diamankan.

S telah ditetapkan sebagai 
tersangka. Dia dan dua orang 
lainnya langsung ditahan untuk 
proses hukum lebih lanjut.

Riko menjabarkan peristiwa 
ini diduga berawal pada Rabu 

(14/10) pagi. Saat itu, S dise-
but datang ke rumah korban 
dan bertemu ibu korban untuk 
meminjam uang.

Riko tak menjelaskan detail 
apakah ibu korban jadi memin-
jamkan uang atau tidak. Setelah 
didatangi S, ibu korban pergi 
bekerja hingga pulang ke ru-
mah sekitar pukul 19.00 WIB.

“Kemudian sore hari sekitar 
pukul 19.00 ibu korban pulang 
ke rumah. Namun, rumahnya 
terkunci dan lampunya mati. 
Kemudian minta tolong sama 
saudaranya untuk mendobrak 
pintu rumah. Ketika masuk di 
dalam rumah sudah ada didapa-
ti putrinya, yaitu korban umur 
15 tahun, sudah tergeletak di 
dalam kasur dengan tangan ter-
ikat kemudian celananya terba-
lik serta terbuka, serta celana 
dalam korban ada berlumur da-
rah,” ujar Riko.

Riko mengatakan MJ didu-
ga dibunuh usai tak memberi 
tahu tempat ibunya menyimpan 
uang.

“Keterangan awal dari ter-
sangka, dia minta kepada kor-

ban di mana tempat ibunya 
menyimpan uang. Tapi kor-
ban tidak tahu di mana ibunya 
menyimpan uang. Kemudian 
tersangka membekap si kor-
ban,” ujar Riko.

S kemudian masuk ke ru-
mah korban sekitar pukul 16.00 
WIB. Saat itulah peristiwa pe-
merkosaan, pembunuhan dan 
pencurian terjadi.

“Karena terlilit utang, dia 
pinjam uang sama kakakn-
ya. Kemudian pada sore hari, 
menurut keterangan saksi itu, 
melihat tersangka masuk ke ru-
mah tersebut pada pukul 16.00 
WIB,” tuturnya.

S kemudian mencekik kor-
ban hingga tewas saat korban 
mulai tersadar dan mencoba 
berteriak. Mayat MJ kemudian 
ditemukan dalam kondisi teri-
kat oleh ibunya.

“Kemudian dibekap meng-
gunakan guling. Kemudian 
setelah dibekap ternyata si 
korban ini masih berusaha un-
tuk berteriak kemudian dicekik 
oleh tersangka,” ujarnya.(detik)

dan asosiasi jurnalis konstit-
uen Dewan Pers secara mara-
ton melakukan verifikasi dan 
seleksi untuk kemudian diten-
tukan 3.517 peserta yang lo-
los. Selanjutnya, para peserta 
yang lolos akan mendapatkan 
pembekalan melalui lima kelas 
virtual. “Seleksi meliputi ad-
ministrasi sesuai persyaratan 
kuota provinsi, media, jenis 
platform,” tutur Agus.

Fellowship Jurnalisme Pe-
rubahan Perilaku merupakan 
program dengan tiga kegiatan 
utama. Pertama, menggalak-
kan pemberitaan pers berper-
spektif perubahan perilaku 
guna pencegahan penularan 

COVID-19. Kedua, memper-
kaya konten berita media yang 
menekankan pentingnya ke-
disiplinan masyarakat melak-
sanakan protokol kesehatan.

Ketiga, melibatkan war-
tawan sebagai agen perubahan 
perilaku melalui peningkatan 
peran pers sebagai institusi 
dengan fungsi edukasi publik 
dalam menghadapi bencana 
nasional.

Fellowship Jurnalisme Pe-
rubahan Perilaku terbuka bagi 
jurnalis di seluruh Indonesia 
yang berminat untuk berkon-
tribusi dalam mengakhiri pan-
demi COVID-19. Program ini 
terutama untuk jurnalis yang 

sedang mengalami kesuli-
tan karena medianya terkena 
dampak secara ekonomi akibat 
pandemi COVID-19.

Sementara itu, Ketua 
Bidang Komunikasi Publik 
Satgas Penanganan COVID-19 
Hery Trianto menambahkan, 
masih terbuka bagi jurnalis 
di 24 provinsi, termasuk DKI 
Jakarta, untuk mengikuti pro-
gram karena memiliki jumlah 
pendaftar di bawah kuota yang 
ditentukan tim kerja.

Dia mengatakan para jur-
nalis bisa mendaftar secara 
daring melalui portal www.
ubahlaku.id yang kembali dib-
uka sejak pagi ini. “Mekanis-

menya simpel, bila persyaratan 
lengkap, hanya perlu waktu 
sekitar 5 menit untuk register,” 
terangnya.

Saat ini, masih terbuka kuo-
ta peserta program sejumlah 
2.283 orang untuk semua plat-
form media, baik cetak, online, 
televisi, maupun radio. Total 
kuota yang disiapkan sebanyak 
5.800 orang.

“Dari pengalaman gelom-
bang pertama, jurnalis radio 
paling sedikit yang mendaftar, 
jadi kesempatan mereka masih 
terbuka lebar. Namun, untuk 
platform juga masih terbuka 
kesempatan,” katanya.(detik)

Lagi - Lagi Kantor Dewan Digeruduk  
Aksi Demo Serikat Buruh 

Pasuruan, SMN - Selasa 
(13/10/2020), pukul 10.30. Ber-
tempat di Kantor DPRD Kabu-
paten Pasuruan, aktivis serikat 
pekerja DPC Sarbumusi, DPC 
Flomenik KSBSI, F.S.B Kam-
ifarho, FKUI SBSI Kabupaten 
Pasuruan. Serikat pekerja ini 
hadir di Kantor DPRD kabupat-
en Pasuruan, untuk menyam-
paikan aspirasi terkait dengan 
undang -undang cipta kerja, 
yang tanggal 5 Oktober kemarin 
disahkan oleh DPR RI. yang 
didalamnya banyak sekali men-
gundang kontroversi dan perde-
batan, hingga protes terjadi di-
mana - mana. oleh karena itu di 
kesempatan yang baik ini, kami 
di DPRD sangat membuka diri 
dan berusaha untuk merespon 
secara cepat apa yang menja-
di harapan aspirasi dari para 
serikat pekerja, teman - teman 

aktivis mahasiswa maupun mas-
yarakat pada umumnya. setidak-
nya sudah dua kali ada aspirasi 
baik itu disampaikan langsung, 
maupun dengan demo. “Kami 
sudah siapkan surat kepada 
Presiden republik Indonesia 
isinya rekomendasi dari DPRD. 
tembusannya kepada DPR RI,” 
Ucap Ketua DPRD Pasuruan. 
“ya nanti mungkin bisa baca 
ini, kalau substansinya  disepa-
kati. kemarin seperti ini aspirasi 
yang perlu disampaikan kepada 
presiden dan DPR RI, begitu 
juga tentang UMK, dan kemarin 
juga teman-teman menyam-
paikan kepada Gubernur. sudah 
kita buatkan suratnya, juga saya 
tandatangani, yang ini kemudi-
an langsung diterima,” Tambah 
Ketua DPRD Pasuruan. Kemu-
dian yang hari jumat aspirasi dan 
surat dari mahasiswa kita terus-

Peserta aksi demo di depan pintu masuk Kantor DPRD 
Kabupaten Pasuruan

kan hari itu juga, yang diterima 
di Kementerian Sekretariat Neg-
ara. hari ini teman -teman dari 
Sarbumusi dan Kspsi, “Saya 
persilahkan sepenuhnya untuk 
menyampaikan apa yang menja-
di aspirasi dan harapan serta apa 
yang harus yang bisa kami bantu 
untuk memperjuangkan aspirasi 
ini,” Tutup Ketua DPRD Pa-
suruan.

Terima kasih kepada bapak 
Ketua Dewan beserta anggota, 
“Kami yang hadir  hari ini dari 
DPC Sarbumusi Kabupaten Pa-
suruan, DPC Federasi Serikat 
Buruh Kamiparho, FKUI SBSI, 
dan DPC Federasi Lomenik ka-
bupaten Pasuruan. Kami disini 
karena didasari oleh sikap yang 
sama, terkait UU Cipta Kerja. 
“Kami menyesalkan dan pri-
hatin pada DPR RI. yang tidak 
mendengar aspirasi dari segenap 
elemen bangsa, yang telah me-
netapkan UU Cipta Kerja. se-
hingga timbul penolakan yang 
sedemikian dahsyat, yang harus 
diingat bahwasanya, pemerintah 
dalam hal ini, kami memandang 
apabila undang -undang cipta 
kerja ini dipaksakan, maka telah 
melanggar pasal 33 undang-un-
dang dasar ayat 3 undang-un-
dang dasar 1945. yang berbunyi 
bumi air dan kekayaan alam 
yang terkandung didalamnya di-
kuasai oleh negara dan dipergu-
nakan bagi kemakmuran rakyat. 
seharusnya DPR RI dan presi-
den lebih fokus pada penanga-
nan wabah Covid-19 dan tidak 
membuat kebijakan - kebijakan 
yang kontroversial, sehingga 
dapat mengakibatkan kegagalan 

secara Nasional,” Tegas salah 
seorang pendemo. 

“Sudah kami siapkan kon-
sep terkait penyampaian ke-2 
keketua DPR RI,  aspirasi dan 
sikap suara buruh kabupaten 
Pasuruan diantaranya,  1. Me-
nolak pengesahan omnibus law 
undang - undang cipta kerja, 2. 
DPR RI harus meminta maaf ke-
pada masyarakat Indonesia ter-
kait pengesahan undang undang 
undang cipta kerja, 3. Proses 
pembuatan undang-undang cip-
ta kerja tidak partisipatif dan 
eksklusif 4. DPR RI agar me-
mindahkan aspek transparansi 
aspirasi dan partisipasi publik 
terhadap proses pembentukan 
peraturan perundang -undan-
gan, 5. Anggota DPR RI yang 
berasal dari daerah pemilihan 
kabupaten Pasuruan dari fraksi 
- fraksi partai yang mendukung 
pengesahan omnibus law un-
dang-undang Cipta kerja, harus 
meminta maaf kepada rakyat 
kabupaten Pasuruan, 6. Presi-
den Republik Indonesia harus 
menolak pengesahan omnibus 
law undang-undang cipta kerja, 
7. Presiden Republik Indonesia 
tidak menerbitkan undang-un-
dang Cipta kerja. ada 7 aspirasi 
kami, terutama nomor 4 kami 
mohon ditindaklanjuti karena 
yang dilakukan itu adalah ben-
tuk pengkhianatan terhadap 
konstituen - konstituen mereka 
di Kabupaten Pasuruan, ter-
masuk aspirasi kami serahkan 
untuk dapat segera ditindaklan-
juti,” Tutur salah satu pendemo. 
(Naufal)

Suara Media Nasional Biro Pasuruan, 
Menempati Kantor  Barunya

Pasuruan, SMN - Kan-
tor Biro “SMN” yang tadinya 
berkantor di jalan Anggur 468 
Bangil Pasuruan, mulai saat ini 
Rabu (30/9/2020), bergeser ke 
kantornya yang baru, di jalan 

Apel blok 1 no 30 pasar baru 
Bangil, Kabupaten Pasuruan.

Kantor Biro yang baru ini 
cukup strategis dan mudah un-
tuk di akses oleh masyarakat 
luas,” Ucap Drs, Fatchur Roch-

Kantor Biro Pasuruan Suara Media Nasional

man wakil biro  “SMN” Pasuru-
an Raya.

Dia menambahkan, dengan 
berkantor disini, akan banyak 
nantinya masyarakat Bangil 
khususnya dan Pasuruan umum-
nya yang akan tahu keberadaan 
media kami ini, juga akan ada 
nantinya masyarakat yang ber-
minat dengan sendirinya, ber-
langganan dengan media kami, 
karena selogan media kami 
adalah “Bersama Membangun 
Daerah” Tuturnya. 

Media ini berbentuk koran, 
terdapat 12 halaman dan terbit-
nya mingguan bedanya dengan 
koran Jawa pos dan koran Ra-
dar Bromo kedua koran terse-
but terbitnya harian,” Tutupnya. 
(Haidir)

Diduga Terpapar Usai 
Amankan Demo, 5 Polisi di 

Bekasi Positif Corona

Bekasi, SMN - Lima ang-
gota Polres Metro Bekasi yang 
melaksanakan pengamanan 
demo omnibus law UU Cipta 
Kerja dinyatakan positif Co-
rona. Saat ini kelima perso-
nel tersebut menjalani isolasi 
mandiri.

“Iya, jadi gini, kemarin ada 
lima orang, (terdiri) dari 3 
orang dari (Polsek) Cikarang 
Barat, 1 dari Kapolsek Serang, 
1 dari Kapolsek Muara Gem-
bong (diduga terpapar) setelah 
demo,” kata Kapolres Metro 
Bekasi Kombes Hendra Gu-

nawan saat dihubungi detik-
com, Sabtu (17/10/2020).

Hal ini diketahui setelah 
personel yang melaksanakan 
unjuk rasa dilakukan swab test 
pascademo selama tiga hari 
berturut-turut pada 5-8 Okto-
ber. Swab test dilaksanakan 
pada Minggu (11/10).

“Ini masih di-tracing ya, 
apakah terpaparanya dari tem-
pat demo atau bukan. Tapi 
yang jelas hasil swab test-nya 
didapatkan pascademo,” kata 
Hendra.

“Ada yang di-swab-nya 

tanggal 11 Oktober. Swab-
nya mandiri ya, di-swab pas-
cademo. Baru keluar hasilnya 
tanggal 13 Oktober,” sambung 
Hendra.

Selain kelima orang terse-
but, ada tiga lainnya yang 
dinyatakan positif Corona, 
sehingga total personel Polres 
Metro Bekasi yang terpapar 
Corona ada delapan personel.

“Yang lainnya ada tiga 
orang lagi. Tiga itu swab test 
tanggal 6 Oktober. Yang tiga 
itu sebelum kan itu prademo 
ya, kita lakukan pengaman-

Ilustrasi polisi mengamankan aksi demo

an juga dan pascademo lima 
(polisi) lagi (kena Corona),” 
kata Hendra.

Hendra mengatakan saat 
ini seluruh personel tersebut 
menjalani isolasi.

Seperti diketahui, demo 
penolakan omnibus law UU 

Cipta Kerja terjadi selama 
sepekan berturut-turut sejak 
Kamis (8/10). Demo massa 
buruh yang digelar di Beka-
si terjadi di kawasan industri 
EJIP, Jababeka, hingga MM 
2100.

Sebelumnya, Kapolda Met-

ro Jaya Irjen Nana Sudjana 
mengingatkan kepada massa 
untuk mewaspadai munculnya 
klaster demo akibat kerumu-
nan massa ini.

“Jangan sampai para pen-
gunjuk rasa menjadi klaster 
penyebaran atau penularan 

karena sudah pasti mereka 
berkerumun, sehingga penu-
laran cepat dan jangan men-
gorbankan pengunjuk rasa 
ini,” ujar Nana di Mapolda 
Metro Jaya, Jalan Sudirman, 
Jakarta, Senin (12/10/2020).
(detik)

Kades Wonosido Kuasai Lahan Perhutani 
dengan Membuat Sertifikat atas Namanya Sendiri

Purworejo, SMN - Lahan 
bekas rumah dinas milik Per-
hutani yang terletak di Dukuh 
Krajan RT 02/01, Desa Wono-
sido, Kecamatan Pituruh, Pur-
worejo, Jawa Tengah disinyalir 
telah diterbitkan sertifikat hak 
milik (SHM) oleh salah seo-
rang warga desa setempat. 

Hal itu terkuak saat Per-

hutani BPKH Purworejo 
melakukan audit pembaharuan 
aset lahan milik yang berstatus 
Hak Pakai dan HGB. Ternyata 
ada lahan yang bukan kawasan 
hutan sudah disertifitkan atas 
nama warga. 

Assisten Perhutani BKPH 
Purworejo, Yohanes Danang 
YW yang didampingi Kepala 

Urusan Teknik BPKH Pur-
worejo, Suherman saat dikon-
firmasi, Sabtu (17/10) membe-
narkan adanya temuan itu. 

“Kami sudah melakukan  
cek ricek terkait kebenaran in-
formasi tersebut dan memang 
bekas rumah dinas milik Per-
hutani di Desa Wonosido su-
dah di sertifikatkan atas nama 
warga setempat,” Jelasnya. 

Kepala Urusan Teknik, 
Suherman menambahkan bah-
wa lahan tersebut berdasarkan 
data tercatat milik Perhutani 
dengan status hak pakai. 

Kemudian, katanya, pada 
tahun 2001 masa kontrak Hak 
Pakai lahan habis. “Tiba-tiba 
muncul sertifikat atas lahan  
milik Perhutani dengan nama 
Sutopo yang dibuat tahun 
2002”, kata Suherman. 

Meski demikian, lanjut 
Danang, persoalan ini dapat 

sudah ditangani KPH Kedu 
Selatan. “ Kami sifatnya men-
gelola dan melaporkan kepada 
pimpinan”, katanya. 

Terpisah, Kades Wonosido 
Sutopo yang kini menguasai 
lahan tersebut saat dikonfir-
masi mengatakan bahwa lahan 
yang sudah dibangun sejumlah 
ruko tersebut adalah warisan 
dari Mbahnya. Selanjutnya 
turun-temurun sampai kepada 
dirinya. 

“Kata siapa lahan ini milik 
Perhutani? Sertifikat asli saya 
punya dan diterbitkan oleh 
BPN” Bebernya. 

Lahan yang diklaim milik 
Perhutani dan disertifitkan 
oleh Sutopo sendiri, saat ini 
sudah dibangun ruko yang di-
tempati anak menantunya ber-
nama Amin Tasono. (Alex)
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Gubernur Jatim Buka UMKM Virtual Expo
Surabaya, SMN - Guber-

nur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa mengapresia-
si langkah BI Perwakilan 
Jatim yang telah mengini-
siasi pelaku UMKM di Ja-
tim dengan membuka dan 
memperluas pasar ekspor, 
khususnya ke negara lain 
melalui UMKM Virtual 
EXPO. Langkah itu dilaku-
kan agar para UMKM bisa 
mengakses lebih luas, leb-
ih produktif, dan mampu 
memberikan peningkatan 
pendapatan  di tengah pan-
demi Covid-19. 

“UMKM Virtual EXPO 
ini merupakan inisiasi dari 
Kepala Perwakilan  Bank 
Indonesia yang bersiner-
gi dengan Pemprov Jatim 
dan Pemerintah Kabupaten 
/ Kota  serta Kadin  dalam 
membuka dan memperlu-
as pasar UMKM.  UMKM 
VIRTUAL EXPO ini di-
harapkan dapat  member-
ikan harapan baru  bagi 
pengembangan pasar   
pelaku UMKM di Jawa 
Timur,” ujar Gubernur 
Khofifah Indar Parawansa 
saat membuka UMKM Vir-
tual EXPO secara on line  
di Gedung Negara Grahadi 
Surabaya, Jumat (16/10).

Dijelaskan, UMKM Vir-
tual Expo merupakan tero-
bosan baru dalam mem-
bangun akses pasar bagi 
seluruh produk UMKM dari 
Jatim ke pasar luar negeri. 
Pasar UMKM, akan terban-
tu dengan   membuka pintu 
dan ruang baru dalam me-
masarkan hasil produksin-
ya.

“Peran BI dalam mengi-
nisiasi UMKM Virtual Expo 
menjadi bagian penguatan 
sinergitas, kolaborasi dan 
sinergi  dari seluruh inova-
si bupati dan walikota, saat  
ini khusus bagi wilayah di 
eks karesidenan Madiun,” 

jelasnya. 
Gubernur perempuan 

pertama di Jatim itu men-
jelaskan, berkat peran BI, 
UMKM Virtual EXPO bisa 
membangun akses diaspo-
ra Indonesia di luar neg-
eri. Ada tiga diaspora yang 
bekerja sama dengan Jatim 
dalam memasarkan produk 
UMKM dari Jatim. Yaitu 
Diaspora Indonesia di Qa-
tar, Mesir dan Afrika Sela-
tan. 

“Support dan inisiasi 
pagi ini sangat luar biasa. 
Besar harapan kepada Di-
aspora Indonesia di luar 
negeri agar bisa memban-
tu membangun akses pasar 
bagi produk UMKM kita,” 
imbuhnya. 

Mantan Mensos RI ini 
menuturkan, selama ini ada 
beberapa kendala yang di-
alami UMKM saat melaku-
kan ekspor. Misalnya ter-
kendali proses perizinan, 
sertifikasi, dokumen ekspor 
dan proses pembayaran.

“Hal semacam itu yang 
diharapkan kedepan dengan 
adanya diaspora di negara 
tujuan ekspor  bisa mem-
permudah dan memberikan 
informasi agar bisa diak-
ses oleh para UMKM yang 
akan melakukan ekspor,” 
tambahnya. 

Lebih lanjut Khofifah 
menjelaskan, di masa pan-
demi Covid-19 ini UMKM 
Jatim secara konsisten 
diberikan bantuan melalui 
berbagai program oleh pe-
merintah baik pusat maupun 
provinsi. Bantuan tersebut 
diberikan mulai dari hi-
bah Banpres PUM,  Kred-
it Usaha Rakyat (KUR), 
Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN), dan dagulir 
dan sebagainya.  Diharap-
kan, bantuan tersebut dapat 
menggerakan roda ekonomi 
UMKM di Jatim.

“Artinya, dengan kolab-
orasi antara pemerintah, BI 
dan Diaspora maka menja-
di pintu pembuka  harapan 
baru bagi pelaku UMKM 
Jatim untuk bisa memper-
luas pasar khususnya per-
dagangan antar negara,” 
tambahnya.

Sementara itu, Kepa-
la Perwakilan Bank Indo-
nesia Jatim Difi Ahmad 
Johansyah menuturkan, 
bahwa peran UMKM di 
negara berkembang sangat 
signifikan, khususnya bagi 
perekonomian. Satu tahun 
lalu, BI bersama dengan be-
berapa daerah sudah mem-
ulai bisnis matching untuk 
menyambungkan pasar Ja-
tim dengan luar negeri, yak-
ni Singapura dan Malaysia. 
Hasilnya, dari dua negara 
tersebut, sudah ada beber-
apa UMKM yang sudah 
tersambung kerjasamanya. 
Hal ini menunjukkan ada 
permintaan dari hasil pro-
duksi UMKM Jatim dari 
pasar luar negeri. Dari situ, 
ada ide untuk membawa be-
berapa produk UMKM Ja-
tim bisa diminati Diaspora 
Indonesia di luar negeri.

“Setahun terakhir, kami 
sudah berkomunikasi den-
gan Diaspora Indonesia di 
luar negeri agar mau menja-
di partner dagang dari pen-
gusaha UMKM di Jatim. 
Sudah dimulai Malaysia 
dan Singapura, dan selan-
jutnya sudah menyambung-
kan UMKM Kediri dengam 
Belanda dan Australia,” 
jelasnya. 

Kali ini, ujarnya, ada 
tiga Diaspora di Qatar, Af-
rika Selatan dan Mesir yang 
siap menyambung kerjasa-
ma. Diharapkan ada tanda 
tangan MoU dan perjanjian 
dagang dengan tujuan bisa 
membuka peluang produk 
UMKM masuk ke pasar 

negara tersebut. 
“Semua produk silahkan 

dilakukan ekspor. Misal ek-
spor peyek dan lodho silah-
kan saja selama menghasil-
kan devisa dan membuka 
lapangan kerja. Dengan 
adanya diaspora membuka 
potensi pasar yang sangat 
besar,” ungkapnya. 

UMKM diakui memili-
ki kontribusi besar dalam 
mendorong penciptaan 
lapangan pekerjaan, seka-
ligus mengurangi jumlah 
pengangguran dan pencip-
taan nilai tambah dalam 
PDB. Menurut data BPS, 
di Indonesia terdapat lebih 
dari 26 juta UMKM atau 
98,68 % dari total usaha 
non pertanian. Dari sektor 
tersebut menyerap tena-
ga kerja sebanyak 59 juta 
orang atau 75,33 % dari to-
tal tenaga kerja non pertani-
an di Indonesia. 

“Hal tersebut meng-
gambarkan bahwa struktur 
ekonomi Indonesia mayor-
itas ditopang oleh kegiatan 
UMKM khususnya untuk 
mendorong aktivitas kon-
sumsi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi,” 
ujarnya. 

Dari sisi sektoral, may-
oritas UMKM Indonesia 
merupakan pelaku usaha 
di sektor perdagangan be-
sar dan eceran (46,40 %) , 
Penyediaan Makan Minum 
(16,99 %) dan Industri Pen-
golahan (16,68 %). Den-
gan kontribusi sebesar itu,  
sebagai upaya mendorong 
pertumbuhan UMKM maka 
faktor kualitas produk dan 
akses pasar harus diperha-
tikan.

“Hal tersebut juga seka-
ligus menjadi tantangan 
utama bagi UMKM untuk 
tumbuh dan berkembang,” 
ungkapnya. (*) 

Gubernur Khofifah Antar Buruh Jatim Temui 
Menkopulham Sampaikan Aspirasi Omnibus Law

Jakarta, SMN - Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, mengantarkan 
langsung sejumlah tokoh bu-
ruh dan pekerja Jawa Timur 
bertemu langsung dengan 
Menteri Koordinaror Bidang 
Politik, Hukum, dan Keaman-
an, Mahfud MD di Jakarta, 
Rabu (14/10) siang.  

Para tokoh buruh dan 
pekerja yang berjumlah 25 
orang tersebut berasal dari 
Konfederasi Serikat Peker-
ja Seluruh Indonesia (KSPSI 
), Federasi Serikat Pekerja 
Metal Indonesia (FSPMI), 
dan Serikat Buruh. Mereka 
diberangkatkan dari Suraba-
ya dengan menggunakan dua 
buah bus ukuran besar.  

Forum dialog ini merupa-
kan upaya fasilitasi dari Gu-
bernur Khofifah Indar Par-
awansa yang ingin agar para 
buruh dan pekerja Jatim bisa 
langsung menyampaikan as-
pirasi, keluh kesah, dan hara-
pan terkait UU Cipta Kerja. 
Selain itu, agar buruh dan 
pekerja juga bisa mendapat-
kan informasi utuh dan kom-
prehensif mengenai UU Cipta 
Kerja. Dalam forum tersebut 
Gubernur Khofifah berperan 
langsung sebagai mediator 
jalannya dialog. 

Sejumlah isu yang dis-
ampaikan buruh dan peker-
ja antara lain permasalahan 
pesangon, hak cuti pekerja, 
pengupahan berupa UMSK 
dan UMK, terkait pengatur-
an pegawai outsourcing dan 
berbagai poin pembahasan 
dalam UU Cipta Kerja yang 
dianggap merugikan pekerja. 

Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa  
mengatakan bahwa pertemuan 
ini merupakan tindak lanjut 
pertemuan dengan elemen 
buruh dan pekerja Jatim usai 
aksi 8 Oktober 2020 lalu. 

Khofifah ingin aspirasi buruh 
dan pekerja Jatim langsung 
didengar Pemerintah Pusat. 

“Tanggal 8 Oktober malam 
lalu kami bertemu dengan 
perwakilan elemen buruh di 
Gedung Grahadi. Mereka me-
minta kami melanjutkan aspi-
rasi dengan menuliskan surat 
ke presiden, dan sudah kami 
kirim. Kedua mereka ingin 
dapat informasi langsung dari 
pemerintah di pusat yang tahu 
betul dan bisa menjelaskan 
terkait konstruksi  hukumnya. 
Maka kami sepakat mohon 
penjelasan kepada Pak Menko 
Polhukam,” kata Khofifah.

“Total ada delapan orang 
perwakilan buruh/ pekerja 
yang menyampaikan usulan  
rekomendasinya.  Dan ada 
hal hal yang memang akan 
diteruskan ke Menkeu terkait 
buruh linting ,  kemudian juga 
terkait RPP butuh dikomu-
nikasikan ke Menaker, dan 
ada yang tekait peraturan an-
tar perusahaan dan pekerja 
yang ternyata ada  yang su-
dah memberikan kesejateraan 
pada pekerja melebihi UU 
Omnibus Law.  Dan ini akan 
diteruskan Pak Mahfud ke ke-
menterian yang membidangi,” 
tambah Khofifah. 

Sementara itu, Menkopol-
hukam Mahfud MD menga-
presiasi langkah Gubernur 
Khofifah mengantarkan se-
cara langsung para perwakilan 
serikat buruh se-Jatim untuk 
menyampaikan aspirasi ter-
kait UU Omnibus Law.

“Semua ini kita salurkan 
ke pemerintah. Ada yang bisa 
disalurkan melalui peraturan 
perundang-undangan, kebija-
kan Presiden, kebijakan ment-
eri, dan lain sebagainya. Bah-
kan kita juga tidak menutup 
kemungkinan mengubah UU 
melalui uji materi di MK. Jika 
itu merugikan konstitusional,” 

ujarnya.
Menurutnya, semua kemu-

ngkinan masih terbuka lebar. 
Oleh karena itu permasalahan 
ini bisa diselesaikan secara 
baik-baik. Mantan Ketua MK 
itu menjelaskan bahwa UU 
Omnibus Law adalah upaya 
pemerintah memangkas reg-
ulasi dan kendala birokrasi 
di sektor investasi, sehing-
ga memberli kepastian orang 
berusaha dan meningkatkan 
daya saing nasional. RUU 
Ciptaker sendiri mencakup 
76 undang-undang, termasuk 
perpajakan.

“Maka pemangkasan bi-
rokrasi lewat satu UU, pres-
iden inginnya begitu. Amdal 
lama, pembebasan  lahan seki-
an lama. Sekarang  akan dise-
derhanakan dan  menghilang-
kan korupsi . Maka dibuatkan 
RUU ini,” jelas Menkopolhu-
kam,” terangnya.

Ketua DPD KSPSI Provin-
si Jawa Timur Achmad Fauzi, 
mengatakan bahwa pihaknya 
mengapresiasi adanya upaya 
yang baik dari Gubernur Jawa 
Timur maupun Menkopolhu-
kam yang bersedia menerima 
keluh kesah pengesahan UU 
Cipta Kerja. 

“Kami meminta Pak Men-
ko untuk meneruskan aspi-
rasi kami. Antara lain adalah 
dari sisi UMSK, UMK dan 
apa yang telah disepakati an-
tara pekerja dan perusahaan 
atau perjanjian kerja bersama 
(PKB) di perusahaan tidak 
boleh hilang karena UU Cipta 
Kerja ini,” kata Fauzi. 

Menurut Fauzi  peraturan 
yang sudah baik harus diper-
tahankan dan jangan justru 
dihilangkan dengan adanya 
aturan baru. Sebab ada beber-
apa klausul dalam UU Cipta 
Kerja yang dinilai  merugikan 
pekerja. (*)

Gubernur Serahkan Penghargaan LPPD 
2018 kepada 38 Kepala Daerah se-Jatim

Surabaya, SMN - Sebagai 
bentuk apresiasi terhadap capa-
ian Pemkab dan Pemkot se-Ja-
tim atas  kinerjanya, Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa menyerahkan secara 
langsung Penghargaan Capaian 
Laporan Penyelenggaraan Pe-
merintahan Daerah (LPPD) Ta-
hun 2018 atas Evaluasi Kinerja 
Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah Tahun 2019 dari Ke-
menterian  Dalam Negeri  kepa-
da 38 Kepala Daerah Kab/Kota 
se-Jatim di Gedung Negara Gra-
hadi pada Jum’at (16/10) sore. 

Di hadapan seluruh Bupati 
dan Walikota yang hadir sore 
itu, Gubernur Khofifah me-

minta agar Penghargaan Capa-
ian LPPD Tahun 2018 ini bisa 
dijadikan modal untuk mening-
katkan kualitas program dalam 
membangun keberseiringan  an-
tara Pemerintah Pusat, Provinsi 
hingga ke Kabupaten dan Kota.

“Ini akan jadi bukti sekaligus  
modal untuk menseiringkan 
antara seluruh visi misi di ting-
kat pusat, nyambung ke ting-
kat Provinsi dan  Kabupaten / 
Kota,” jelas Khofifah.

Atas capaian gemilang ini, 
Gubernur Khofifah pun tak 
pelak memuji seluruh Kepala 
Daerah atas kinerjanya selama 
ini yang telah mendapat pe-
nilaian  dari Kemendagri den-

gan status sangat tinggi. Dirinya 
menekankan bahwa capaian ini 
juga merupakan bentuk terja-
linnya keberseiringan mulai 
nasional hingga ke daerah ser-
ta komitmen penuh dari semua 
Kepala Daerah.

“Indeks sangat tinggi bagi ka-
bupaten/ kota  ini karena komit-
men kita yang saling bersinergi  
dengan pusat. Hari ini kategori 
semuanya ‘Sangat Tinggi’, be-
danya hanya nol koma nol-nol 
sekian,” ungkap orang nomor 
satu Jatim ini.

Dirinya menambahkan, den-
gan bersinergi dan  berseiring-
nya visi misi pemerintah pusat 
dan daerah maka breakdown 

Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah atau RKPD juga akan 
terus konsisten.

“Ini berarti breakdown pe-
rencanaan program di dalam  
RAPBD nya juga konsisten,” 
imbuh Khofifah dalam wawan-
caranya.

Tak lupa, Gubernur Khofi-
fah pun mengingatkan setiap 
Kepala Daerah akan Reformasi 
Sistem Sosial Nasional. Dirinya 
menekankan kesamaan visi misi 
pemda dengan pusat akan refor-
masi sistem kesehatan nasional 
serta sistem penangan bencana 
dan sebagainya.

Dalam acara penyerahan 
penghargaan tersebut, dari 38 

daerah, Kabupaten Banyuwangi 
tercatat sebagai daerah dengan 
indeks kinerja tertinggi dengan 
score 3,5592. Disusul Kab. Si-
doarjo dan Pasuruan di tempat 
kedua dan ketiga. Sementara 
wilayah lain tercatat mendapat 
penilaian diatas 3 dengan selisih 
koma antara satu sama lain.

Sementara itu, penghargaan 
ini sendiri merupakan hasil dari 
pelaksanaan Evaluasi Kinerja 
dan Penyelenggaraan Pemerin-
tahan  Daerah (EKPPD) tahun 
2019 terhadap LPPD tahun 
2018 oleh Kementerian Dalam 
Negeri RI. Penghargaan terse-
but, sebelumnya juga telah dis-
erahkan oleh Dirjen  Otonomi 
Daerah Kemendagri yang di-

wakil Direktuur EKPKD  ke-
pada Gubernur Khofifah pada 
pertemuan pembahasan pelak-
sanaan EPPD Tahun 2020 terha-
dap LPPD tahun 2019 di Provin-
si Jawa Timur pada tanggal 4 s.d 
8 Oktober 2020 lalu di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya. 

Tak hanya itu, berdasarkan 
hasil EKPPD Tahun 2019 ter-
hadap LPPD Tahun 2018, Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur 
kembali mampu mempertah-
ankan peringkat pertama kinerja 
tertinggi secara nasional. Presta-
si tersebut melengkapi runtutan 
prestasi LPPD yang menjadi 9 
(sembilan) kali berturut-turut 
sekaligus menggenapi hasil 
capaian tertinggi dari 2 tahun 

pelaksanaan EKPPD sebelum-
nya yakni EKPPD tahun 2017 
terhadap LPPD tahun 2016 dan 
EKPPD tahun 2018 terhadap 
LPPD tahun 2017.

Sehingga atas prestasi terse-
but, Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur seyogyanya mendapa-
tkan penghargaan Parasamya 
Punakarya Nugraha untuk ke-
tiga kalinya atas capaian pen-
ingkatan kinerja LPPD terbaik 
pertama secara nasional. 

Turut mendampingi Guber-
nur Khofifah, Sekretaris Daer-
ah Heru Tjahjono, Kepala Biro 
Pemerintahan Setda Prov. Jatim 
Jempin Marbun, SH, MH serta 
jajaran Kepala OPD terkait lain-
nya.(*)

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara langsung Penghargaan Capaian Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara langsung Penghargaan 
Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menyerahkan secara langsung Penghargaan 
Capaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2018


