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Dewan Pers Minta Media 
Lawan Berita Hoaks

Banyuwangi, SMN 
- Dewan Pers Republik 
Indonesia meminta kepa-
da media di Banyuwangi 
menghadirkan pember-
itaan yang bertanggung 
jawab. Hal ini seiring den-
gan perkembangan ber-
ita hoaks yang banyak 
berkembang di media so-
sial.

Hal ini diungkapkan 
oleh Ketua Komisi Pene-
litian, Pendataan, dan Rat-
ifikasi Pers Dewan Pers 
Indonesia, Ahmad Jauhar 
Tas’an, saat digelar sem-
inar “Kampanye Sehat di 
Media Massa” di Pendopo 
Banyuwangi, Jumat siang 
(23/10/2020).

Seminar dibuka Bupati 
Banyuwangi Abdullah Az-
war Anas. Tiga narasumber 
dihadirkan untuk berba-
gi wawasan dengan insan 
pers Banyuwangi tersebut. 
Yakni Ketua Komisi Pe-
nelitian, Pendataan, dan 
Ratifikasi Pers Dewan Pers 
Indonesia, Ahmad Jauhar 
Tas’an, Ketua PWI Jawa 
Timur Ainur Rohim, dan 
Kapolresta Banyuwangi 
Kombes Arman Asmara 
Syarifuddin.

Dalam seminar tersebut 
ditegaskan bahwa pers den-
gan produk informasi yang 
sehat mampu mendorong 

Bersambung di Hal. 11Bersambung di Hal. 11

Logo Dewan Pers

Tulungagung, SMN – Ki-
nerja keuangan Pemkab Tu-
lungagung cukup membangga-
kan. Buktinya, kembali meraih 
penghargaan tingkat Nasional. 
Kali ini, melalui kepemimpinan 
Bupati Tulungagung, Maryoto 
Birowo mendapat penghargaan 
dari Kementerian Keuangan 
(Kemenkeu) atas keberhasilann-
ya dalam menyusun dan menya-
jikan Laporan Keuangan Tahun 
2019 dengan capaian opini Wa-
jar Tanpa Pengecualian (WTP).

Penghargaan ini diserahkan  
langsung  Gubernur Jawa Timur, 

“Ini prestasi yang 

membanggakan, 

Dari sekian kabu-

paten/kota, Kabu-

paten Tulungagung 

termasuk salah satu 

yang mendapatkan 

penghargaan dari 

Kemenkeu atas 

capaian WTP ini, 

Ucap Bupati”

Pemkab Tulungagung Raih 
WTP Kedelapan Kalinya

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo menerima penghargaan dari Kemenkeu yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa 
Timur, Khofifah Indar Parawansa

Calon Bupati Kediri Dito 
Berikan Solusi Turunnya 
Omset Penjualan Tahu

Calon Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana (tengah)

KEDIRI, SMN – Kemba-
li lagi, Calon Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Pramana 
melakukan blusukan dengan 
para pelaku usaha tahu di Desa 
Sendang Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri mengeluh-
kan penjualan turun, dikare-
nakan masa pandemi covid-19. 
Selasa (20/10/2020)

Pelaku usaha tahu menge-
luhkan penjualan menurun 

dengan adanya covid-19, ada 
beberapa pasar yang tutup ber-
dampak omset penjualan tahu 
menurun.

Siti Muhimatul Ainiah se-
laku Pelaku UMKM mengeluh-
kan turunnya penjualan tahu di 
masa pandemi covid-19, cur-
hatan para pelaku usaha tahu 
didengar langsung Calon Bu-
pati Kediri Dito sapaan akrab 
Hanindhito Himawan Pramana.

Dito dengan memberikan 
solusi kepada pelaku usaha 
tahu dengan memberikan pela-
tihan dan membantu penjualan 
tahu melalui digital atau market 
place.

Semenjak ada wabah 
covid-19 berdampak besar pada 
produksi tahu karena pasar-pas-
ar ditutup, yang menyebabkan 
penjualan tahu menurun sam-

Bersambung di Hal. 11

Bank Sampah di 
Ngawi, Tetap Eksis 
di Masa Pandemi

Pemilahan sampah dilakukan pengelola Bank Sampah 
Sendang Ngumbul, Desa Munggut, Kecamatan Padas

Ngawi, SMN - Adanya pan-
demi Covid-19, memaksa mas-
yarakat untuk mengurangi akti-
vitas masyarakat di luar rumah. 
Bahkan bekerja dan bersekolah 
pun dilakukan dari rumah. 

Kebiasaan baru ini, menye-
babkan produksi sampah ru-
mah tangga meningkat. Sampah 
rumah tangga seperti sisa-sisa 
makanan, botol bekas minuman, 
plastik kresek, botol kaca, kar- Bersambung di Hal. 11

dus dan kertas, serta sampah-
sampah lainnya meningkat jum-
lahnya. 

Sampah-sampah tersebut jika 
tidak dikelola dengan dengan 
baik akan terbuang sia-sia di 
lingkungan.

“Kehadiran bank sampah 
pun membantu agar sampah ter-
kelola dan dapat dimanfaatkan,” 

Ponorogo Sabet Penghargaan 
LPPD 2018 Status Kinerja Sangat Tinggi

Ponorogo, SMN 
-  Pemkab Ponorogo 
dalam beberapa ku-
run waktu tiap tahun 
terima  penghargaan. 
Kali ini yang disabet 
Penghargaan  Lapo-
ran Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah 
(LPPD) Tahun 2018 
dengan status Sangat 
Tinggi. Penghargaan 
ini adalah gambaran 
kinerja Pemkab Po-
norogo dari berbagai 
sisi, mulai dari angga-
ran sampai pelayanan.

Dalam hal ini Plt bu-
pati Ponorogo Soed-
jarno mengatakan, 
seluruh kabupaten/
kota di Jawa Timur 
mendapatkan penghar-
gaan dari Ibu Gubernur 
Jawa Timur. Ini karena 
Jawa Timur mendapat-
kan LPPD tahun 2018 
tertinggi se-Indonesia 
dari Kementerian Da-
lam Negeri. Kinerja ini 
tentu karena ada kin-
erja yang tinggi dari 
pemkab dan pemkot di 
Jawa Timur. Sehingga, 
Ibu Gubernur mem-
berikan penghargaan 

kepada pemkab dan 
pemkotnya,” terang 
Plt Bupati Ponorogo 
Soedjarno usai me-
nerima penghargaan 
LPPD yang diserahkan 
Gubernur Jatim Khofi-
fah Indar Parawansa, 
Jumat (16/10/2020) di 
Gedung Negara Gra-
hadi, Surabaya.

Menurutnya, peng-
hargaan LPPD ini 
diberikan kepada pe-
merintah daerah den-
gan berbgai penilaian. 
Yaitu dengan menggu-
nakan Indikator Kin-
erja Kunci (IKK) un-
tuk setiap pengukuran. 
Baik dalam hal tataran 
pengambil kebijakan, 
pelaksana kebijakan 
serta pelaksanaan uru-
san pemerintahan yang 
nantinya menghasilkan 
peringkat kinerja daer-
ah secara nasional.

Dijelaskannya, Pe-
nilaian di tingkat 
provinsi maupun ka-
bupaten/kota sama 
saja. Semuanya, secara 
keseluruhan dinilai. 
Mulai dari sisi ang-
garan, perencanaan, 

pelaksanaan, pelaksa-
na sampai pelayan ke-
pada masyarakat jadi 
indikator pengukuran, 
terangnya

Ponorogo meraih 
nilai 3,1249 pada kin-
erja LPPD-nya. Ada-
pun skor yang diraih 
Jawa Timur adalah 
3,4144 sehingga Jatim 
berhak atas predikat 
sebagai provinsi den-
gan status kinerja san-
gat tinggi.

Adapun capaian 
tersebut  adalah hasil 
kinerja seluruh elemen 
di Pemkab Ponorogo. 
Di tingkat provinsi, 
tentu ini adalah capa-
ian dari semua kabu-
paten dan kota seh-
ingga memang perlu 
diapresiasi. Harapan-
nya,” penghargaan ini 
memotivasi para ASN 
dan seluruh unsur di 
Pemkab Ponorogo un-
tuk makin meningkat-
kan kinerjanya dalam 
segala sisi,” pungkas 
Plt Bupati Soedjarno.
(kominfo/adv/sy)

Plt Bupati Ponorogo Soedjarno terima penghargaan LPPD dari Gunernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
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Bupati Tulungagung Pimpin Apel Hari Santri Nasional ke 5

Tulungagung, SMN - Bupati 
Tulungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo, MM. Kamis, 22/10/2020 
sekitar pukul 07.30 wib memi-
mpin Apel Hari Santri Nasional 
di Pendopo Kongas Arum Ku-
sumaning Bongso. Acara yang 

dilakukan dengan menggunakan 
protokol kesehatan ini juga dii-
kuti oleh anggota  forkopimda 
Kabupaten Tulungagung.   

Dalam acara yang mengam-
bil tema “ santri sehat Indonesia 
kuat” ini selaku komandan Apel 

dijabat oleh Ulin nuha salah satu 
anggota Banser Tulungagung.   

Dalam amanatnya Bupati 
Tulungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo diantaranya mengatakan 
atas nama pemerintah Kabupat-
en Tulungagung mengucapkan 

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo Pimpin Apel Hari Santri Nasional ke 5

selamat Hari Santri Nasional 
tahun 2020, kepada masyarakat 
Kabupaten Tulungagung khu-
susnya kepada Keluarga besar 
Nahdliyin, dengan harapan, 
semoga peringatan Hari Santri 
Nasional tahun 2020 ini, be-
nar-benar membawa keberkah-
an bagi kita semua. “ Peringatan 
Hari Santri Nasional tahun ini, 
berbeda dengan tahun sebel-
umnya, akibat Pandemi Covid 
19 yang belum usai. Oleh kare-
na itu saya mengajak kepada 
hadirin sekalian untuk selalu 
mematuhi protokol kesehatan, 
yaitu dengan memakai masker, 
jaga jarak, sering cuci tangan 
dengan sabun/ handsanitizer, 
tidak bersalaman sehingga kita 
tidak terpapar Covid-19. Dan 
semoga Allah, segera mengang-
kat wabah Covid-19 dari negeri 
tercinta ini dan kita selalu diberi 
kekuatan dan ketabahan dalam 
menghadapi musibah ini. Aami-
in”.kata Bupati.

Selanjutnya Bupati menga-
takan bahwa Bapak Presiden RI 

Joko Widodo telah menetapkan 
tanggal 22 Oktober sebagai Hari 
Santri Nasional, hal ini merupa-
kan salah satu wujud pengakuan 
Negara atas jasa para Kyai, para 
Ulama dan para santri dalam 
konsistesinya mengusir penja-
jah dari bumi nusantara. Selain 
menghargai jasa santri untuk 
bangsa ini, Hari Santri Nasional 
juga dicanangkan agar para gen-
erasi penerus, dapat meneladani 
pengorbanan dan perjuangan 
para santri, para kiai, para pahl-
awan, dalam memperkokoh 
keislaman dan keindonesiaan 
sekaligus. “Dan kalau kita runut 
sejarah perjuangan rakyat In-
donesia, mulai perang Dipone-
goro tahun 1825 sampai dengan 
dikeluarkannya Resolusi Jihad 
yang menjadi motivasi utama 
pecahnya perang 10 Nopember 
1945, semua itu dimotivasi oleh 
Kyai, Ulama dan Santri. Resolu-
si jihad NU tidak hanya sebagai 
pengobar semangat Ulama dan 
Santri, tetapi juga bertujuan 
mempengaruhi pemerintah agar 

segera menentukan sikap mela-
wan kekuatan asing yang akan 
menggagalkan kemerdekaan 
Republik Indonesia. Oleh kare-
na itu, tidak heran jika sampai 
saat ini Kyai, Ulama dan Sant-
ri tetap menjadi benteng utama 
untuk tetap menjaga tegaknya 
NKRI yang berdasarkan Pan-
casila dan UUD 1945 “.Lanjut 
Bupati.

Selanjutnya Bupati berharap 
agar melalui momentum Hari 
Santri hari ini, perlu ditransfor-
masikan menjadi gerakan pen-
guatan paham kebangsaan yang 
bersintesis dengan keagamaan. 
Spirit nasionalisme bagian dari 
iman, perlu terus digelorakan 
ditengah arus ideologi funda-
mentalisme agama yang mem-
pertentangkan Islam dan nasi-
onalisme. Islam dan ajarannya 
tidak bisa dilaksanakan tanpa 
tanah air. Mencintai agama 
mustahil tanpa berpijak di atas 
tanah air, oleh karena itu Islam 
harus bersanding dengan pa-
ham kebangsaan. Hari Santri 

juga harus digunakan sebagai 
revitalisasi etos moral keseder-
hanaan, dan spiritualisme yang 
melekat sebagai karakter kaum 
santri. Singkatnya, santri harus 
siap mengemban amanah, yaitu 
amanah kalimatul haq. Bera-
ni mengatakan “iya” terhadap 
kebenaran walaupun semua 
orang mengatakan “tidak” dan 
sanggup menyatakan “tidak” 
pada kebatilan walaupun semua 
orang mengatakan “iya”. Itulah 
karakter dasar santri dimana 
bumi, langit dan gunung tidak 
berani memikulnya, sebagaima-
na ditegaskan dalam Al-Qur’an 
Surat Al-Ahzaab ayat 72.

Selanjutnya Bupati mengajak 
kepada warga masyarakat Tu-
lungagung untuk berdoa kepada 
Allah, semoga Kabupaten Tu-
lungagung ke depan tetap dalam 
kondisi yang aman, tenteram 
dan kondusif, Ayem Tentrem 
Mulyo lan Tinoto, Baldatun 
Toyibatun Warobbun Ghofur 
sesuai harapan kita bersama.  
(hms/adv/ed)

KH. Imam Mawardi melantik Komite Dakwah Khusus Tulungagung
Tulungagung, SMN - 

Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Kabupaten Tulun-
gagung telah membentuk 
dan melantik pengurus 
Komite Dakwah Khusus, 
Rabu (21/10 2020) ber-
tempat di Ruang Praja 
Mukti Pemkab Tulunga-
gung Jl. A. Yani Timur 
No.37. 

kegiatan ini dihadiri 
sekitar 60 orang dan di-
hadiri oleh Drs. Sukaji 
M.si (Sekretaris Daerah 
Kab. Tulungagung), Ket-
ua MUI KH. Hadi Mu-
hammad Mahfudz. Kapten 
Arh Handy Kurniawan 
(Pasi pers Kodim 0807/
Tulungagung ), Kompol 
Rudi (Kapolsek Kota Tu-
lungagung), KH. Imam 
Mawardi (Ketua KDK 
Provinsi Jatim).

Komite Dakwah Khu-
sus merupakan organisasi 

bentukan MUI Pusat. Dua 
tugas utamanya yaitu dak-
wah di masyarakat desa 
dan kota. dakwah di desa 
dilakukan dengan dua hal, 
yakni dengan lisan dan 
dengan perbuatan. Se-
mentara dakwah di kota 
dilakukan pena dan digital

Ketua MUI Tulun-
gagung KH. Hadi Mu-
hammad Mahfudz  men-
gucapkan terimakasih 
kepada Bupati atas pem-
berian fasilitas tempat ru-
ang praja Mukti sehingga 
kegiatan pengukuhan dan 
raker komite dakwah khu-
sus dapat berjalan dengan 
baik. 

“Saya minta agar sauda-
ra yang baru dilantik un-
tuk dapat mengemban tu-
gas ini dengan hati yang 
iklas, sehingga tujuan 
dibentuknya KDK dapat 
berhasil dengan baik”,ujar 

Gus Hadi.
Sekretaris Daerah Kab. 

Tulungagung Drs. Sukaji 
M.si dalam sambutann-
ya mengucapkan selamat 
atas dilantiknya kepen-
gurusan Komite Dakwah 
Khusus (KDK) dan dapat 
mengemban amanah yang 
baik. 

 Komite Dakwah Khu-
sus memiliki tugas berat 
dalam berdakwah terma-
suk mencegah muncul 
dan menyebarnya radika-
lisme.K omite Dakwah 
Khusus dibentuk untuk 
mengatasi masalah pen-
dangkalan akidah, pemur-
tadan dan aliran sesat 
yang tumbuh berkembang. 
Kemudian membantu 
pemerintah mendeteksi 
benih intoleransi dan radi-
kalisme pemahaman keag-
amaan.(hms/ed)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung telah membentuk dan melantik pengurus Komite Dakwah Khusus, Rabu 
(21/10 2020) bertempat di Ruang Praja Mukti Pemkab Tulungagung

Kecamatan Cicurug Gelar Apel 
Hari Santri Nasional 2020

Sukabumi, SMN - Mempe-
ringati hari santri nasional yang 
jatuh pada 22 Oktober Camat 
Cicurug Wawan Gondawan 
menggelar apel di halaman 
kantor Kecamatan Cicurug Ka-
buapten Sukabumi. Apel terse-

but dihadiri oleh para staf Ke-
camatan Cicurug dan hadirin 
lainnya dengan menggunakan 
pakaian muslim serentak. Ka-
mis (22/10/2020).

Hari Santri Nasional 2020 
mengusung Tema Santri Sehat 

Indonesia Kuat. Camat Cicurug 
Wawan Gondawan  mengatakan  
peran santri dan pesantren da-
lam mencerdaskan bangsa In-
donesia. 

Menurutnya, keberadaan 
pesantren jauh lebih dahulu 
dibandingkan lembaga pendi-
dikan lainnya.   Langkah yang 
diambil pesantren dalam ber-
dakwah dengan cara meng-
hormati kebudayaan setempat, 
pergaulan yang baik, dan bukan 
sebaliknya dengan kekerasan, 
sehingga Islam Nusantara dapat 
tersebar secara luas.

“Jadi pesantren berjasa 
mencerdaskan bangsa Indoensia 
jauh sebelum berdirinya lemba-
ga pendidikan yang lain”. Ucap 
Wawan.

“Santri Sehat Indonesia 
Kuat”. Tambahnya.(Roby)

Apel Hari Santri Nasional 2020

R. Gani Muhamad : Jangan Sampai 
Covid 19 Dianggap Hoaks

Sukabumi, SMN - Pjs 
Bupati Sukabumi R Gani 
Muhamad menjadi narasum-
ber dalam talkshow berte-
ma mengawal demokrasi 
Kabupaten Sukabumi di 
tengah pandemi. Talk show 
digelar oleh Sukabumiup-
date.com (SU) bertempat di 
Pendopo Sukabumi, Senin 
(19/10/2020).

Dalam Kegiatan ini, Pjs. 
Bupati Sukabumi didampin-
gi Plt Kepala DKIP Eki 
Radiana Rizki, Asda I Ade 
Setiawan, Kepala Dinas Pen-
didikan M. Solihin, dan Ar-

diana Trisnawiana  Kepala 
DPKUKM Kab. Sukabumi.

R Gani Muhamad menga-
takan, sosialisasi, edukasi, 
dan penegakan hukum men-
jadi hal yang terus dilaku-
kan dalam upaya menekan 
penyebaran covid 19. Hal itu 
agar masyarakat tidak men-
ganggap sederhana covid 19.

“Jangan sampai covid di-
anggap hoaks atau enteng. 
Sebab, covid itu nyata adan-
ya. Makanya salah satu up-
aya, kita terus membagikan 
masker kepada masyarakat,” 
ujarnya.

Talkshow

Selain itu, tracing (pen-
elusuran) dan tracking (pel-
acakan) terus dilakukan. ter-
masuk memonitor pendatang 
oleh RT dan RW.

 “Ini memang perlu kerja 
keras. Termasuk, kita opera-
si yustisi bukan ingin meng-
hukum masyarakat. Namun, 
bukti pemerintah menyintai 
rakyatnya. Agar masyarakat 
displin memakai masker, 
demi keselamatan bersama,” 
ucapnya.

Pemkab Sukabumi pun 
telah memiliki berbagai 
rencana dalam menekan 
penyebaran covid 19. Salah 
satunya dengan menyiapkan 
rumah sakit darurat.

“Ketika perkembangan 
covid 19 bertambah, tidak 
menutup kemungkinan ada 
rumah sakit darurat. Namun, 
kita upayakan terlebih dahu-
lu lewat penekanan penyeb-
aran covid 19,” ungkapnya.

Terkait pilkada sendiri, 
telah dibuat berbagai aturan 
agar pelaksanaannya lancar. 
Salah satunya dengan pener-
apan protokol kesehatan. 

“Pemerintah terus 

mengimbau semua peserta 
pilkada untuk turut menekan 
covid 19. Pilkada dengan 
menerapkan protokol kese-
hatan, bisa memberikan rasa 
kondusif bagi paslon, pemi-
lih, dan penyelenggara,” 
terangnya.

Di sektor ekonomi, pem-
da telah memberikan pen-
gurangan pajak. Termasuk 
mengupayakan padat karya. 
Sehingga uang yang beredar 
termanfaatkan di Sukabumi.

“Kita juga bantu pemasa-
ran produk UMKM di tengah 
pandemi ini. Sehingga bisa 
terus berputar,” bebernya.

Kepala Dinas Pendidikan 
M. Solihin menambahkan, 
pelajaran tatap muka hanya 
diperbolehkan untuk zona 
kuning dan hijau. Sementa-
ra Kabupaten Sukabumi or-
ange. 

“Jadi belum bisa (pela-
jaran tatap muka). Namun 
tetap kita menyiapkan berb-
agai sarana pendukung keti-
ka pembelajaran tatap muka 
dilaksanakan,” pungkasnya.
(roby)



Edisi 461 / XII / 26 Oktober - 01 November 2020
Goa Selomangkleng Kediri Simpang  Lima Gumul Kediri

KEDIRI RAYA
3Dari Kediri Untuk Indonesia

Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

Pemilik Warung Ikuti 
Pelatihan Olahan Pangan

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melalui Di-
nas Ketahanan Pangan dan Pe-
ternakan menggelar pelatihan 
yang diikuti pengelola warung 
makanan. Program pembinaan 
warung desa sehat berbasis 
pangan lokal pada kegiatan 
pemberdayaan masyarakat dan 
diversifikasi pangan lokal ini 
diselenggarakan dua kali di 
Desa Sekoto Kecamatan Badas.

Kegiatan ini menghadirkan 
40 orang peserta dari berbagai 
desa di Kecamatan Badas. Di-
gelar saat pandemi, kegiatan 
kali ini berbeda dengan pela-
tihan-pelatihan sebelumnya. 
Jika biasanya pelatihan diakhiri 

dengan sesi praktek, namun kali 
ini tidak dilakukan agar peser-
ta tidak berkerumun dan harus 
sesuai dengan standart protokol 
kesehatan.

Peserta mendapat beragam 
materi olahan makanan yang se-
hat, higienis dan dengan bahan 
yang mudah didapat seperti do-
nat ubi, martabak tahu serta nasi 
bakar dengan aneka isi.

Menurut Ririn Suhaerini, 
Kasi Konsumsi Penganekarag-
aman dan Pengembangan Lokal 
DKPP, kegiatan ini bertujuan 
agar menu dagangan yang dijual 
di warung lebih variatif, sehat 
dan higienis.

“Selain memberikan menu 

makanan sehat, kami juga mem-
berikan materi tentang mana-
jemen warung tradisional agar 
bisa menghasilkan laba yang 
tinggi, meskipun bahan dasar 
makanan yang dijualnya mu-
rah,” kata Ririn.

Ririn berharap dengan pela-
tihan ini, olahan pangan lokal 
dapat dikembangkan oleh pemi-
lik warung. Sehingga kedepan-
nya tidak kesulitan lagi karena 
bahan-bahan dalam pelatihan ini 
sangat mudah didapat.

“Selain memberikan re-
komendasi menu, dalam pela-
tihan ini juga diberikan materi 
tentang tampilan menu yang 
cantik dan menarik minat 

pembeli serta cara pemasaran 
makanan,” tambah Ririn.

Sementara itu Cheff Budi 
sebagai narasumber pelati-
han mengatakan, para pemilik 
warung tidak akan kesulitan 
karena ketiga menu tersebut 
sangat mudah dibuat.

“Pembuatan donat ubi, 
martabak tahu serta nasi bakar 
aneka isi ini sangat mudah, na-
mun ketiga menu ini tidak per-
nah terpikirkan oleh peserta. 
Dengan materi yang saya beri-
kan, harapan saya peserta dapat 
membuatnya untuk tambahan 
menu di etalase warung mere-
ka,” tutup Cheff Budi. (Komin-
fo/kan)

Pelatihan Olah Pangan

Penyaluran JPS Provinsi Tahap 3 
Untuk Warga Kecamatan 

Kandat dan Kunjang

Kediri, SMN - Penyaluran 
Bantuan Sosial melalui Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) provin-
si terus bergulir di Kabupaten 
Kediri. Pada penyaluran hari 
ini (21/10/2020) diperuntukkan 
bagi Keluarga Penerima Man-
faat di Kecamatan Kandat dan 
Kunjang. Guna tetap menjalank-
an protokol pencegahan penye-
baran Covid-19, dalam penyal-
uran tersebut dibagi di 2 lokasi 
untuk di Kecamatan Kunjang, 
dan 3 lokasi untuk Kecamatan 
Kandat.

Ahmad Bahrudin, Kades 
Ngreco mengatakan, untuk 
wilayah Kecamatan Kandat, 
salah satu lokasi Penyaluran 
Bansos adalah di balai desa 
Ngreco. Dengan tertib dan tetap 
menerapkan protokol keseha-
tan,ratusan warga dari 4 desa 
di wilayah Kecamatan Kandat 

mengantri guna mendapatkan 
Bantuan Sosial Tunai senilai 
Rp 200 ribu dari program Jaring 
Pengaman Sosial Provinsi Jawa 
Timur.

Diharapkan dengan adanya 
bantuan JPS ini bisa mengurangi 
beban hidup masyarakat di ten-
gah pandemi Covid-19. Selain 
itu, dengan adanya bantuan ini, 
diharapkan agar di saat pandemi 
ini masyarakat tetap mematuhi 
dan mentaati peraturan dari 
pemerintah dan menjadi mas-
yarakat desa yang menjalankan 
pola hidup sehat.

“Di Desa Ngreco ini dilaku-
kan penyaluran JPS Tahap 3 un-
tuk 4 desa, yakni Desa Ngreco, 
Blabak, Pule dan Purworejo,” 
ucapnya.

Sementara itu, Nuryati salah 
satu Keluarga Penerima Man-
faat yang sehari – hari berprofe-

si sebagai buruh tani ini menga-
ku senang mendapatkan bantuan 
sosial dari JPS provinsi untuk 
yang kali ketiganya tersebut.
Nantinya uang senilai Rp 200 
ribu tersebut akan digunakan 
untuk membeli sembako dan ke-
butuhan sehari – hari. ”Senang, 
karena dapat digunakan untuk 
membeli sembako,” ungkapnya.

Untuk diketahui,JPS Provinsi 
Jatim merupakan bansos dengan 
indeks bantuan senilai Rp 200 
ribu per KPM yang diberikan 
selama tiga bulan, dengan sasa-
ran keluarga miskin yang tidak 
termasuk dalam keluarga yang 
telah mendapat bansos Kemen-
terian Sosial, Dana Desa, Dana 
APBD Kabupaten, Program 
Keluarga Harapan, atau pro-
gram sembako.(Kominfo/kan)

Penyaluran JPS Provinsi Tahap 3

Presentasi dan Wawancara Top 32 Kompetisi 
Inovasi Jawa Barat 2020 Digelar Secara Virtual

Sukabumi, SMN - Pjs. Bu- pati Sukabumi R. Gani Muha-

Pembukaan Presentasi dan Wawancara Top 32 Kompetisi 
Inovasi Jawa Barat 2020 melalui Video Conference di Pendopo 

Sukabumi

mad mengikuti Pembukaan Pre-
sentasi dan Wawancara Top 32 
Kompetisi Inovasi Jawa Barat 
2020 melalui Video Conference 
di Pendopo Sukabumi, Senin, 
(19/10/20)

Sekda Prov Jawa Barat, Se-
tiawan Wangsaatmaja menga-
takan

Hari ini merupakan satu 
momentum dalam acara ino-
vasi daerah dimana Jawa Barat 
sedang mengikuti acara lomba 
Inovasi Daerah tingkat Nasional 

“ mudah mudahan akan 
mendapatkan nilai yang baik, 
menghadapi 4.0 tentunya kede-
pan memerlukan inovasi untuk 
membangun Jawa Barat seka-
ligus berkonstribusi terhadap 

pembanguna Nasional” jelasnya
Setiawan Wangsaatamaja 

menekankan inovasi harus jadi 
budaya tidak hanya masalah 
IT saja dan bisa menghasilkan 
yang terbaik dan bisa dinikmati 
oleh Masyarakat.

“ Dengan adanya inovasi ini 
yang terus digalakkan mampu 
menjadikan Jawa Barat Juara 
Lahir dan Bathin, karena itu 
pembangunan SDM sumber-
daya manusia harus jadi priori-
tas” tambahnya

Menurutnya, Inovasi bisa un-
tuk membangun kemajuan daer-
ah serta meningkatkan kualitas 
pelayanan publik dan dayasaing. 
(Roby)

Pemuda Pancasila Sidoarjo Deklarasi 
Kemenangan Kelana - Dwi Astutik

Sidoarjo, SMN - MPC 
Pemuda Pancasila Sidoarjo 
menyampaikan dukungan kepa-
da pasangan calon (Paslon) no-
mor urut 3 Kelana-Dwi Astutik.

Deklarasi dukungan tersebut 
disampaikan dengan tetap me-
nerapkan protokol kesehatan di 
Kolam pancing Desa Kedung 
Peluk Kecamatan Candi Kabu-
paten Sidoarjo Kamis (22/10).

Ketua MPC Pemuda Pan-

casila Sidoarjo H. Mursidi ST, 
mengatakan,” tidak ada alasan 
lagi bagi pemuda Pancasila un-
tuk tidak mendukung pasangan 
Kelana-Dwi Astutik karena Pak 
Kelana adalah kader Pemuda 
Pancasila, yang jejak digitaln-
ya sudah kita ketahui bersama, 
MPC Pemuda Pancasila akan 
tampil all-out untuk memenang-
kan pasangan nomor urut 3 dan 
Mesin organisasi akan digerak-

Deklarasi dukungan tersebut disampaikan dengan tetap mener-
apkan protokol kesehatan

kan untuk memperoleh suara 
sebanyak-banyaknya karena 
anggota Pemuda Pancasila ada 
disetiap kecamatan dan de-
sa,”tegasnya.

Kelana juga mengatakan,” 
bahwa dirinya sudah tidak asing 
lagi dan sangat paham dengan 
karakter anggota Pemuda Pan-
casila yang cerdas, komitmen 
dan tidak gampang diombang 
ambing, karena saya yakin 
akan memenangkan kontestasi 
Pilkada dengan dukungan yang 
diberikan oleh MPC PP Sido-
arjo, apabila diberikan amanah 
oleh warga Sidoarjo, dirinya 
bersama bunda Dwi Astutik 
akan bekerja keras untuk men-
jadikan Sidoarjo lebih baik an-
tara lain yang menjadi prioritas 
setelah memimpin sidoarjo nan-
ti adalah, berusaha akan menja-
dikan Sidoarjo bebas Covid-19, 
dan pemulihan ekonomi,” tan-
dasnya.(anang)

Resto Apung Seba Bisa untuk Mancing dan bermain

Sidoarjo, SMN - Desa Pe-
natarsewu Kecamatan Tang-
gulangin Kabupaten Sidoarjo  
mempunyai wisata kuliner yang 
berdiri di atas kolam ikan yang 
bernama Resto Apung Seba 
(sewu barokah) resto tersebut 
dibangun diatas lahan TKD 
(Tanah Kas Desa) seluas 2 HA 
yang letaknya di perbatasan 
Desa antara Desa Penatarsewu 
dan Desa Sentul yang di kelolah 
oleh BUMDes.

Selain di bangun Resto la-

han seluas 2 HA tersebut juga 
di buat kolam pancing, wahana 
permainan air, lahan parkir yang 
sangat luas yang bisa menam-
pung puluhan mobil dan motor 
juga ada tempat selfie bagi para 
pengunjung.

Untuk kolam pancing ter-
dapat enam petak kolam yang 
berisikan ikan mujaer nila dan 
udang vaname, suasana yang 
asri dan sejuk akan menghiasi 
kolam tersebut karena di samp-
ing terdapat pepohonan yang 

Resto Apung Seba (sewu barokah)

rindang juga terdapat bangunan 
gazebo yang menghiasi kolam.

Dibangunya Resto Apung 
Seba bertujuan sebagai sen-
tra kuliner khas Sidoarjo yaitu 
ikan asap, karena sebelum res-
to apung Seba dibangun Desa 
Penatarsewu sudah terkenal se-
bagai Desa pembuat ikan asap 
khususnya ikan mujaer asap.

Drs H. Abdul Arif saat mem-
berikan keterangan kepada 
SMN jum’at (23/10) menga-
takan,” Resto Apung Seba ini 
pengelolaanya seluruhnya dike-
lolah oleh Desa, karena laba dari 
resto apung merupakan PAD 
(pendapatan asli Desa), untuk 
menarik minat pengunjung resto 
apung seba, tanah yang kosong 
akan di buat taman dengan tu-
juan agar pengunjung bisa foto 
selfie bersama keluarga juga 
untuk memperindah area parkir, 
ada juga wahana permainan be-
bek dayung untuk menghibur 
para wisata yang suka permain-
an air,” tandasnya.

“meskipun bangunan depan 

sudah terlihat menarik, saya se-
laku ketua BUMDes akan terus 
melakukan Inovasi atau pemba-
ngunan sarpras Resto diantara-
nya menambah Rumah gazebo, 
mempercantik lahan parkir den-
gan taman, menambah wahana 
permainan anak, membuatkan 
lahan bagi warga yang ingin 
berjualan di sekitar resto apung 
dan nanti di tahun 2021 akan 
dibangun ruang meeting room 
dengan luas bangunan 10x15 
meter,” tegasnya.

Beliau juga menambahkan,” 
saya selaku ketua LPMD dan 
ketua BUMDes sewu barokah 
membantu warga untuk men-
jual hasil ikan asapnya ke Resto 
Apung Seba, mereka bisa me-
masarkan langsung hasil produk 
olahannya ke konsumen demi 
meningkatkan perekonomian 
warga dan

harapan saya resto ini bisa 
jadi lokasi wisata kuliner ung-
gulan di Kabupaten Sidoarjo,” 
tambahnya.(anang)
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Tekad PKBM Bhakti Nusantara, untuk 

Tingkatkan Kehidupan Kaum Hawa

Blitar, SMN - Perempuan 
seringkali diidentikkan dengan 
kaum yang lemah, dan tidak 
sederajat dengan kaum laki-laki. 
Betapa tidak , seringkali wan-
ita menjadi obyek dan sasaran 
berbagai tindakan kekerasan 
.Selain itu para wanita seolah 
hanya menjadi pelengkap dalam 

kehidupan keluarga. 
Melihat hal tersebut, PKBM 

Bhakti Nusantara berupaya un-
tuk mensejajarkan pada kaum 
pria dari sisi kualitas kehidupan-
nya. Melalui program PKH-P 
yang merupakan kerjasama 
PKBM Bhakti Nusantara den-
gan Kementerian Pendidikan 

Kegiatan PKBM Bhakti Nusantara

Dan Kebudayaan.Program 
PKH-P ( Program Peningkatan 
Kualitas Hidup Perempuan) 
senin (12/10),dibuka secara 
langsung oleh Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Blitar, 
Drs.Budi Kusumarjoko,MPd.

Budi Kusumarjoko menyam-
paikan, melalui program PKH-P 
akan mampu memberikan Pro-
gram tersebut akan berlanjut 
pada tataran aplikasinya dan 
bukan hanya sekedar teori. Se-
mentara itu Ketua PKBM Bhak-
ti Nusantara, Anwar Nuris,MM 
,ketika dikonfirmasi menyam-
paikan, PKBM diharapkan tidak 
hanya menyelenggarakan seko-
lah kesetaraan saja, melainkan 
mampu memberikan manfaat 
bagi masyarakat. Sehingga Pro-
gram PKH-P ini akan menjadi 
solusi bagi peningkatan kualitas 
hidup masyarakat,khususnya 
kaum perempuan.

 Menurut rencana kegiatan 
tersebut berlangsung selama 22 
hari dan diikuti 50 peserta, dan 

disajikan berbagai pengetahuan 
dan ketrampilan, dalam hal ini 
pembuatan roti kering dan tata 
Rias. Turut hadir dalam pem-
bukaan tersebut, Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Blitar,Susi 
Narulita ,Sip,  dan 2 nara sum-
ber, yakni DRS,Bambang Ar-
juno,SH,MH dan dari Dinas 
Lingkungan Hidup Kab.Blitar, 
Gunarti. 

Susi saat ditemui awak me-
dia secara terpisah mengatakan, 
sangat mendukung program 
tersebut, karena akan member-
ikan imbas yang positif bagi 
masyarakat dalam hal ini per-
empuan. Ketika perempuan 
dibekali dengan beragam ket-
rampilan maupun pengetahuan 
lain,tentu akan memiliki daya  
yang kuat untuk mengarungi 
samudra kehidupan, dan dengan 
demikian akan menimbulkan 
pola kekuatan atau potensi yang 
bisa dimaksimalkan,pungkasn-
ya.(mam)

Potong Tumpeng Rayakan 
Penutupan TMMD ke -109 

Desa Kedungkembar
Sidoarjo, SMN - Selesai 

sudah pelaksanaan program 
Tentara Manunggal Memban-
gun Desa (TMMD) di Desa Ke-
dungkembar Kecamatan Prapm-
bon Kabupaten Sidoarjo.

Program yang dimulai Tang-
gal (22/09) ini kemarin resmi 
diakhiri (21/10) di pendopo 
balai Desa dengan Acara potong 
tumpeng dan makan bersama. 
Informasi yang di dapat oleh Su-
ara Media Nasional TMMD ke 
- 109 Desa Kedungkembar ber-
hasil menyelesaikan tujuh pem-
bangunan proyek antara lain 
pembangunan TPJ Desa Ke-
dungkembar sampai cangkring 
turi, Pembangunan TPJ Desa 
Jati Alun-alun sampai Desa Ke-
dung Kembar, normalisasi sun-
gai avur 

Kajartengguli, pembangunan 
plensengan sirip jembatan Desa 
Simpang, pembangunan pagar 
SDN 4 Kedungkembar, Reha-
bilitasi atap sekolahan dengan 
baja ringan, Pemasangan lampu 
PJU 50 titik dan 

rehap 1 unit Rumah Tidak 
Layak Huni kepunyaan bapak 
Kusnen di Dusun Glonggong 
Desa Kedungkembar.

Selain pembangunan secara 
fisik TMMD Desa Kedungkem-
bar juga membangun kegiatan 

Acara potong tumpeng rayakan penutupan TMMD

non fisik yang meliputi pem-
bagian sembako kepada warga 
yang tidak mampu serta pem-
bagian masker guna mencegah 
penyebaran Covid-19.

Penutupan TMMD di pen-
dopo Balai Desa dihadiri oleh 
seluruh perangkat Desa dan 154 
Tentara dari Corps AD dibawah 
komando letnan satu Aan Chu-
naidi.

Saat memberikan keterangan 
kepada SMN komando satuan 
kerja Aan Chunaidi menga-
takan”, TMMD disini sangat 
bermanfaat bagi masyarakat 
karena 

kegiatan ini mampu meng-
gerakkan partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan baik fisik 

maupun non fisik, masyarakat 
banyak yang terlibat dalam 
program pembangunan yang 
dilakukan TMMD, oleh karena 
itu dampak kegiatan seperti ini 
sangat menguntungkan mas-
yarakat sekitar serta mendukung 
Pertumbuhan ekonomi mas-
yarakat sekitar,” ujarnya.

Letnan satu Aan Chunaidi 
juga menambahkan,” mu-
dah-mudahan Program TMMD 
di Kabupaten Sidoarjo  terus 
berlanjut, supaya masyarakat 
bisa menikmati hasil pemban-
gunan yang kita kerjakan demi 
mendukung pembangunan 
ekonomi warga.(anang)

DPRD Nganjuk Gelar Seminar Penelusuran 
Hari Jadi DPRD Kabupaten Nganjuk

Nganjuk, SMN - Bertempat 
di ruang sidang utama(ruang ra-
pat paripurna) DPRD Kabupat-
en Nganjuk menggelar seminar 
khusus menggali sejarah Hari 
Jadi DPRD Kabupaten Ngan-
juk,pada hari Rabu(21/10/2020).

Acara ini langsung dibuka 
oleh ketua DPRD Kabupaten 
Nganjuk,Tatit Heru Tjahjono 
juga diikuti pakar hukum bu-
daya,mahasiswa dan OPD ter-
kait serta anggota DPRD Ka-
bupaten Nganjuk dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat.

Seminar ini menghadirkan 
tiga narasumber yang kompe-
ten di bidangnya.Mereka ada-
lah Prof Aminudin Kasdi,Guru 
Besar Sejarah dari Universitas 

Airlangga Surabaya,Sukadi MP-
d,penggiat dan praktisi sejarah 
dan budaya Nganjuk serta Rudi 
Handoko,S.S dari Komunitas 
Kota Sejuk.

Sukadi memaparkan bah-
wa setelah melakukan kajian 
mandiri dan menurut hasil pen-
elusurannya,DPRD Kabupaten 
Nganjuk sudah ada sejak 1 Jan-
uari 1929,hal ini berdasarkan 
Staadsblad No.310 tanggal 9 
Agustus 1928.

“DPRD Kabupaten Ngan-
juk saat itu beranggotakan 21 
orang yang terdiri dari orang 
Belanda,Cina serta penunjuk-
kan dari perwakilan lima Distrik 
di Nganjuk.Kelima Distrik itu 
adalah Lengkong 1 orang,Ker-
tosono 2 orang,Warujayeng 3 

Suasana seminar penelusuran hari jadi DPRD Kabupaten 
Nganjuk

orang,Nganjuk 3 orang dan Dis-
trik Berbek 2 orang.Perwakilan 
dilaksanakan secara pilihan dan 
DPRD Nganjuk saat itu dipimp-
in langsung oleh Bupati Ngan-
juk”,papar Sukadi.

Rudi Handoko salah satu 
narasumber juga memaparkan 
hal senada.Menurut Rudi,cikal 
bakal hari jadi DPRD Nganjuk 
jatuh pada 1 Januari 1929.Kemu-
dian diatur lagi dalam UU Nomor 
22 tahun 1948 tentang Pemerin-
tahan Daerah.Lebih lanjut Rudi 
mengatakan,pada Pemilu DPRD 
pertama di Nganjuk 1955,mem-
perebutkan 35 kursi,pada waktu 
itu PNI mendapat 13 kursi,PKI 
11 kursi,NU 7 kursi,Masjumi 2 
kursi,1 kursi Perwari dan 1 kursi 
Ilmu Sejati,dan hal itu diatur da-
lam UU No.12 tahun 1950 yang 
diberlakukan sejak 8 Agustus 
1950.

Sementara itu,Prof Aminu-
din Kasdi lebih memilih mem-
pelajari sejarah hari jadi DPRD 
Nganjuk dari berbagai kriteria 
dan sudut pandang.Yaitu dari 
penanggalan yang tertua,hingga 
arti dan makna dalam kehidupan 
bermasyarakat,berbangsa dan 
bernegara.

Prof Aminudin memetakan 
sejarah DPRD Nganjuk ber-
dasarkan sudut pandang ma-
sanya,yaitu pada masa UU dan 
peraturan pada zaman Hin-
dia Belanda,masa UU setelah 
proklamasi kemerdekaan dan 
masa menurut tradisi bangsa 

yang pernah hidup.
“Jika dibedah dari ke tiga  hal 

tersebut,maka belum bisa diketa-
hui tanggal,bulan dan tahun 
yang pasti untuk bisa ditetapkan 
sebagai hari jadi DPRD Kabu-
paten Nganjuk”, pungkas Prof 
Aminudin Kasdi.

Ketua DPRD Nganjuk Tatit 
Heru Tjahjono mengatakan,sem-
inar ini digelar setelah sebelum-
nya melakukan diskusi-diskusi 
kecil dengan pegiat budaya,LSM 
dan media.

“Akhirnya kami tindak lan-
juti dengan menggelar Seminar 
ini dengan mendatangkan nara-
sumber yang kompeten di bidan-
gnya”,kata Tatit,panggilan akr-
ab Ketua DPRD Nganjuk Tatit 
Heru Tjahjono yang juga Ketua 
DPC PDIP Kabupaten Nganjuk.

“Hari ini kita sandingkan 
dan kroscek paparan sejarawan 
dan budayawan Nganjuk den-
gan pendapat Prof Aminudin 
Kasdi,mudah-mudahan melalui 
seminar ini akan menghasil-
kan kajian yang valid dan bisa 
mengerucut untuk dijadikan 
acuan penetapan tanggal hari 
jadi DPRD Kabupaten Ngan-
juk”,harap Tatit.

Menilik dari fungsi sejar-
ahnya,Tatit berharap hendakn-
ya DPRD Kabupaten Nganjuk 
lebih memaksimalkan kinerja 
dari tiga fungsi yang dimilikin-
ya sekarang,yaitu fungsi legis-
lasi,anggaran dan pengawasan.
(Yan)

Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk 
Kunjungi Kecamatan Bagor untuk 

Sosialisasi Gebrak Masker

Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk(istri Bupati Nganjuk) foto 
bersama dalam acara Gebrak Masker di Desa Paron,Keca-

matan Bagor

Nganjuk, SMN -Ditengah 
masih mewabahnya pandemi 
covid-19,Pemerintah Kabu-
paten Nganjuk bersama Ketua 
Tim Penggerak PKK Kabupaten 
mengadakan kunjungan di Desa 
Paron,Kecamatan Bagor da-
lam rangka menyosialisasikan 
Gerakan Bersama Memakai 
Masker(Gebrak Masker) untuk 
memutus mata rantai penyeba-
ran virus covid-19.

Selasa(20/10/2020),Ketua 
Tim Penggerak PKK Kabupat-
en Nganjuk,Yuni Sophia yang 
juga istri Bupati Nganjuk Novi 
Rahman Hidayat mengadakan 
kunjungan ke Desa Paron,Ke-
camatan Bagor untuk mem-
berikan edukasi kepada warga 
masyarakat sekitar supaya tetap 
patuh pada protokol keseha-

tan,karena pandemi covid-19 
masih belum berakhir.

“Semua kita gerakkan,dari 
mulai Kecamatan sampai Desa 
bahkan juga langsung ke rumah 
warga untuk selalu patuh pada 
protokol kesehatan.Tidak hanya 
memberikan masker,yang lebih 
penting adalah setelah kita ber-
ikan masker masyarakat harus 
memakainya”,ucap istri orang 
nomer satu di Kabupaten Ngan-
juk ini.

Penerapan sanksi sendiri 
sebenarnya telah diatur dalam 
Peraturan Bupati(Perbup) No-
mor 35 Tahun 2020 tentang Pen-
erapan Disiplin dan Penegakkan 
Hukum Protokol  Kesehatan 
Sebagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Virus Covid-19.

Pelanggar protokol kese-

hatan untuk perorangan bisa 
dikenakan sanksi sosial,denda 
bahkan hingga pencabutan KTP.
Sedangkan untuk badan usaha 
bisa dikenakan denda hingga 
pencabutan izin usaha.

Selain memakai masker ha-
rus jaga jarak serta sering cuci 
tangan dengan sabun,

“Memakai masker tanpa jaga 
jarak resiko tertular covid-19 
masih cukup besar,jika meng-
gunakan masker dan jaga jarak  
penularannya menjadi sangat 
kecil,tetap memakai masker,ja-
ga jarak dan sering cuci tangan 
pakai sabun”kata Yuni Sophia 
Rahman Hidayat.

Secara simbolis Yuni Sophia 
menyerahkan masker kepada 
Ketua Tim Penggerak PKK 
Desa Paron,selanjutnya turun 
langsung kerumah warga untuk 
membagikan masker dan meng-
ingatkan begitu pentingnya me-
makai masker.

Istri Bupati Nganjuk ini juga 
memberikan santunan kepada 
anak yatim.

Meski antusiasme warga 
sangat besar,acara ini tetap 
berlangsung dengan menerap-
kan protokol kesehatan yang 
ketat.Mencuci tangan pakai 
sabun,menjaga jarak dan me-
makai masker.(Yan)

Pemerintah Desa Ngerong, Gelar  
Penyusunan RKPDes Tahun Anggaran 2021 

Gempol, SMN -   Rencana Kerja Pemerintah Desa (RK-

PDes). Berdasarkan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
114 Tahun 2014 Tentang Pe-
doman Perencanaan Pemban-
gunan Desa yang menyatakan 
bahwa, Pemerintah Desa dapat 
mengusulkan kebutuhan pem-
bangunan Desa kepada Pemer-
intah Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka memper-
siapkan program pembangunan 
yang akan dilaksanakan pada 
tahun 2021 mendatang di Desa 
Ngerong, Maka dari itu Pemer-
intah Desa Ngerong menggelar 
penyusunan RKP Desa pada 
hari ini, Senin (19/10/2020) 
pukul 13.00 WIB di Balai Desa 
Ngerong, Kecamatan Gempol, 
Kabupaten Pasuruan.

Hadir dalam kegiatan, Su-

wanto S.H, Kasi PMD Keca-
matan Gempol, Zemi Kepala 
Desa Ngerong, Edy Kepala 
Desa Carat dan Sekdes Suyanto 
juga Zainul Kepala Desa Ka-
rang Rejo, serta unsur perangkat 
desa.

Kegiatan ini diawali dengan 
pembukaan, dilanjutkan pen-
yampaian pengantar  Kemudian 
disusul acara sambutan -sam-
butan dan setelah itu memasu-
ki acara inti yaitu, penyusunan 
RKP Desa tahun 2021.

Kegiatan Berakhir pukul 
16.00 Wib, kemudian dilanjut-
kan acara ramah tamah serta 
menikmati sajian makanan yang 
telah disediakan Pemerintah 
Desa Ngerong. (Haidir)

Kades Karang Rejo Zainul saat memberikan sambutan

Tambah Dua Orang lagi 
Positif Covid-19 di Pasaman

PASAMAN, SMN – Satuan 
Tugas Penanganan dan Pencega-
han Covid-19 umumkan Penam-
bahan 2 warganya positf Covid 
dan sampai hari ini terkonfir-
masi 90 orang warga Pasaman 
terinfeksi Covid-19 di Lubuk 
Sikaping, Senin (19/10/2020).

Williyam Hutabarat Koor-
dinator Komunikasi Informasi 
Publik Satgas Penanganan dan 
Pencegahan Covid-19 Kabupat-
en Pasaman mengatakan dari 2 

orang warga yang terkonfirmasi 
positif tersebut semuanya satu 
orang berjenis kelamin perem-
puan dan satu orang lagi berje-
nis kelamin laki-laki.

Ia menambahkan warga 
Pasaman yang positif tersebut 
inisialnya DN (28) warga keca-
matan Padang Gelugur dan EM 
(22) warga kecamatan Lubuk 
Sikaping dengan status OTG.

Adapun Jumlah Pasien Posi-
tif Covid-19 sampai hari ini di 

kabupaten Pasaman dirawat 
di rumah sakit 5 orang, isolasi 
mandiri 56 orang, meninggal 
dunia 5 orang, sembuh 24 orang.

Diakhir wawancaranya W 
Hutabarat menghimbau tetaplah 
jaga kesehatan dan marilah kita 
konsisten dan disiplin mematuhi 
semua protokol kesehatan yang 
telah ditetapkan oleh pemer-
intah.semoga wabah pandemi 
Covid-19 segera berakhir, tut-
upnya. (Mad)

Ilustrasi
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Serda Aryanto berikan bimbingan kepada anak-anak desa Kali-
nusu, secara daring.

Pembangunan Infrastruktur Harus 
Diimbangi dengan SDM yang Unggul

Brebes, SMN - Personel Satgas TMMD 
sudah dibagi tugas masing-masing sesuai 
spesifikasi kemampuan.Ada yang bertugas 
sebagai teknisi, tim kesehatan, memasak, hu-
mas dan tim pendukung lainnya. Satu sama 
lain saling mendukung untuk keberhasilan 
Satgas. Seperti yang dilakukan Serda Aryan-
to, yang bertugas sebagai tim jurnalistik untuk 
mempublikasikan progres baik sasaran fisik 
maupun non fisik di lokasi TMMD Reguler 
109 Kodim 0713 Brebes, Desa Kalinusu, Ke-
camatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa 
Tengah. 

Disela-sela kesibukannya membuat pem-
beritaan kegiatan Satgas, ia menyempatkan 
diri untuk terus menebar motivasi belajar ke-
pada para siswa-siswi melalui daring dan juga 
menghimbau warga Kalinusu agar patuh Pro-
tokol Kesehatan (Prokes).

“Edukasi yang sering saya berikan adalah 
tentang Wawasan Kebangsaan (Wasbang), 
cinta tanah air, dan juga patuh protokol kese-
hatan,” ungkapnya.

Ditambahkannya bahwa bagi anak-anak 
seusia mereka, dirinya memberikan materi rin-
gan agar ilmu cepat dan mudah dicerna. Yang 
terpenting adalah ada ikatan batin sehingga 
mereka merasa dekat dengan para prajurit. 

“Kuncinya, kita ikuti dulu dunia mereka 
baru kita masukkan ajakan kita,” tegasnya.

Sementara itu, Alifah (11) yang merupa-
kan murid kelas 5 SDN Kalinusu 03, menya-
takan senang atas bimbingan yang diberikan. 
Hal ini dirasa sangat membantu para siswa 
untuk menyelesaikan tugas.

Kapendam IV/Diponegoro Kolonel Kav 
Susanto, S.I.P., M.A.P. Selasa, (20/10/2020) 
mengungkapkan bahwa keberhasilan pemba-
ngunan infrastruktur harus diimbangi dengan 
pendidikan SDM yang baik. Untuk itu para 

prajurit Satgas TMMD berinisiatif untuk turut 
serta berkontribusi di dunia pendidikan den-
gan mengedukasi para siswa dan warga sekitar 
lokasi TMMD. 

"Pembangunan infrastruktur yang digal-
akkan pemerintahan akan lebih efektif apa-
bila diimbangi dengan pembangunan sumber 
daya manusia (SDM) sesuai kebutuhan, upaya 
sederhana anggota Satgas ini mudah-muda-
han menjadi inspirasi masyarkat dan mampu 
memberikan perubahan ke arah yg lebih baik 
lagi," ungkapnya. (S Anto Saputro)

Terduga Pelaku Pembunuhan Wanita 
di Sukoharjo Ditangkap

Sukoharjo, SMN - Teka teki pem-
bunuhan terhadap Yulia (42), perem-
puan yang ditemukan tewas dalam 
mobil terbakar di Sukoharjo mulai men-
emukan titik terang.

Saat ini satu orang terduga pelaku 
diamankan polisi dan masih dilakukan 
pendalaman, pada Kamis (22/10).

Hal tersebut dibenarkan oleh Kabid 
Humas Polda Jawa Tengah, Kombes 
Pol Iskandar F Sutisna. Kabid Humas 
menyebut malam ini masih dilakukan 
gelar perkara untuk menentukan status 
orang yang ditangkap itu.

"Semetara baru satu orang yang dia-
mankan dan malam ini akan dilakukan 
gelar perkara hasil penyidikan untuk 
menentukan status orang yang dia-
mankan," ungkap Kabid Humas Polda 
Jawa Tengah.

Polisipun bergerak cepat untuk me-
ngungkap kasus pembunuhan terhadap 
Yulia, 42 tahun, wanita yang ditemukan 
tewas dalam mobil yang terbakar di Su-
koharjo, Jawa Tengah. Polisi meringkus 
dua pria yang diduga membunuh kor-
ban. 

Direktur Reserse Kriminal Umum 
Polda Jateng Komisaris Besar Polisi 

Wihastono membenarkan penangkapan 
dua terduga pelaku pembunuhan. 

"Ada dua orang, satu di antaranya 
hanya membantu, inisialnya E," kata 
dia saat dikonfirmasi wartawan, Kamis, 
22 Oktober 2020. 

Menurut Wihastono, dua pelaku 
ditangkap berturut-turut sejak Kamis 
dini hari sekira pukul 03.00 WIB. An-

tara pelaku dan korban saling mengenal 
karena terlibat dalam hubungan bisnis. 

Hasil pemeriksaan sementara, mo-
tifnya terkait dengan hubungan bisnis 
tersebut. Korban dibunuh lantaran tak 
mau membayar ke pelaku. 

"Korban dibunuh dengan dipukul 
dengan linggis di kandang ayam," ujar 
dia. 

Selanjutnya tubuh korban dima-
sukkan ke dalam mobil dan kemudian 
dibakar. Aksi pembakaran mobil ini di-
duga untuk menghilangkan jejak. Tapi 
ternyata keburu diketahui warga dan 
berhasil dipadamkan. 

Wihastono menambahkan kini dua 
pelaku masih dalam proses pemerik-
saan di Mapolres Sukoharjo. 

Sebelumnya, Yulia, 42 tahun, warga 
Kampung Gambuhan, Kelurahan Balu-
warti, Kecamatan Pasar Kliwon Solo, 
ditemukan dalam kondisi tewas di da-
lam mobil yang terbakar, Selasa malam 
20 Oktober 2020. 

Mobil dalam kondisi terbakar bera-
da di halaman rumah warga di Desa To-
riyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten 
Sukoharjo. Usai api padam, tubuh Yulia 
diketahui berada di jok bagian belakang 
mobil. Belakangan terungkap jika Yulia 
masih ada hubungan kerabat dengan 
Presiden Jokowi. (S Anto Saputro)Polisa saat lakukan olah TKP.

Meskipun Tanpa Upacara, Dandim Salatiga Tutup Kegiatan TMMD 
Sengkuyung Tahap III di Wilayah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang
Salatiga, SMN - Tanpa Upacara 

dan Kegiatan Ceremonial seperti bi-
asa dikarenakan masih dalam masa 
Pandemi Covid-19 Komandan Kodim 
0714/Salatiga Letkol Inf Loka Jaya 
Sembada.SIP menandatangani dan 
menyerahkan hasil pelaksanaan TMMD 
Sengkuyung Tahap III Tahun 2020 Ko-
dim 0714/Salatiga yang dilaksanakan 
di 2 wilyah yaitu Kota Salatiga dan Ka-
bupaten Semarang, Rabu (21/10).

Untuk pelaksanaan Penanda tan-
ganan dan penyerahan hasil pelaksa-
naan TMMD Sengkuyung Tahap III 
di wilayah kota Salatiga dilaksanakan 
di Rumah Dinas Walikota Salatiga 
H.Yulianto.SE.MM yang ikut dihadiri 

oleh Kasrem 073/Makutarama, Ka-
polres Salatiga, Pasiter Kodim 0714/
Salatiga serta Jajaran Forkopimda 
Salatiga.

Pelaksanaan TMMD Sengkuyung 
di kota Salatiga yang dilaksanakan di 
Kelurahan Kauman Kidul, kecamatan 
Sidorejo ini telah menyelesaikan sasa-
ran fisik berupa pengecoran jalan dan 
Betonisasi.untuk pengecoran jalan pen-
ghubung sendiri telah rampung 100% 
dengan hasil panjang 214 m lebar 3 m 
tebal 20 cm.untuk betonisasi panjang 
75 m lebar 2 m tebal 15 cm.

Selain sasaran Fisik, Sasara non 
fisik berupa penyuluhan yang bekerja 
sama dengan instansi terkait pun sudah 

terlaksana dengan baik dan lancar serta 
dapat diterima oleh masyarakat Kau-
man Kidul khususnya.

Sedangkan di wilayah kabupaten 
Semarang Dandim menandatangani 
dan menyerahkan hasil kerja TMMD 
Sengkuyung Tahap III kepada Bu-
pati Semarang Dr Mundjirin.Es.Sp.
Og yang dilaksanakan di Balai Desa 
Terban kecamatan Pabelan Kabupaten 
Semarang, yang dihadiri oleh Forkop-
imda Kabupaten Semarang,perwakilan 
BAPERMASDES kabupaten Sema-
rang serta Pasiter Kodim 0714/Salatiga 
Kapten Inf Sofyan Amiruddin.

Pekerjaan Betonisasi jalan peng-
hubung sepanjang 1000 Meter dan re-
hab Mushala yang berlokasi di Dusun 
Sengrong Desa Terban Kecamatan Pa-
belan kabupaten Semarang juga telah 
diselesaikan tuntas oleh anggota Kora-
mil 02/Pabelan bersama warga selama 
1 bulan.

Dandim 0714/Salatiga mengatakan 
TMMD ini merupakan program dari 
TNI yang bekerjasama dengan Pemer-
intah Daerah yang bertujuan untuk 
mempercepat pelaksanaan pemban-
gunan dan meningkatkan kesehatan 
masyarakat saja tetapi TMMD ini telah 
berperan dalam mempererat kemanung-

galan TNI rakyat dan menumbuh sikap 
sifat gotong royong sebagai jati diri 
bangsa.

"Penandatanganan Penyerahan 
berita acara pelaksanaan ini lazimnya 
dilakukan saat upacara penutupan, Na-
mun dengan situasi saat ini dimana kita 
dihadapkan dengan Pandemi Covid-19, 
maka acara ini kita lakukan secara ter-
batas untuk menghindari adanya peng-
umpulan massa dalam jumlah yang 
banyak,” ungkap Dandim 

TMMD, kali ini mengangkat tema 
“Pengabdian Untuk Negeri”. Dandim 
menambahkan, dengan hadirnya TNI 
ditengah-tengah rakyat khususnya bagi 
masyarakat di kecamatan Kauman 
Kidul Salatiga dan kecamatan Pabelan 
Kabupaten Semarang ikut membentuk 
dan menciptakan pembangunan dalam 
kemanunggalan bersama rakyat.

Apresiasi dan ucapan terima kasih 
atas pelaksanaan TMMD ini disam-
paikan secara terpisah oleh Walikota 
Salatiga dan Bupati Semarang atas 
kinerja anggota Kodim 0714/Salatiga 
bersama warga masyarakat sehingga 
pengerjaan jalan yang menjadi akses 
penghubung dapat selesai tepat waktu 
dan hasilnya bisa dinikmati oleh warga 
masyarakat. (Agus Purnomo)

Letkol Inf Loka Jaya Sembada serahkan hasil pelaksanaan 
TMMD Sengkuyung Tahap III.

Puluhan Ormas Kota Salatiga, 
Deklarasi Tolak Aksi Anarkis 

Salatiga, SMN - Puluhan Organisasi 
Kemasyarakatan (Ormas) dan sejumlah Ko-
munitas yang ada di Kota mendeklarasikan 
"Tolak Aksi Anarkis”, yaitu menolak sikap 
anarkis merujuk pada aksi anarkis saat aksi 
demonstran dibeberapa wilayah di Indonesia 
yang berujung ricuh dengan Aparat Keamanan 
dan melakukan pengrusakan fasilitas umum 
(fasum).

Deklarasi yang dilaksanakan serentak 
dibeberapa lokasi pada hari Senin tanggal 
19/10/2020 mulai pukul 09.00 WIB tersebut 
dilaksanakan tidak kurang dari 350 orang dari 
berbagai kalangan dan organisasi masyarakat 
ormas dan Lsm (Lembaga Swadaya Mas-
yarakat) serta komunitas masyarakat antara 
lain, Forkopimda Salatiga bersama OPD dan 
perwakilan Ormas dan organisasi buruh se 
Salatiga, DPC Ormas Lindu Aji Salatiga, Or-
mas Pemuda Pancasila, Banser Kota Salatiga, 
PSHT Kota Salatiga, PMKS Kel. Tegalrejo 
Kec. Argomulyo Kota Salatiga, PKK Kec. Ar-
gomulyo Kota Salatiga, Paguyuban Ojek On-

line Grab Bike Salatiga, Paguyuban Cinta Da-
mai Salatiga, Petugas Verval PMS JKN Kel. 
Ledok Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Ko-
munitas Sepeda Ontel Wanita Kota Salatiga, 
Paguyuban Pasar Tiban Margorejo JLS Kota 
Salatiga, SPSI Kota Salatiga, Organiasasi Ke-
mahasiswaan Salatiga, Tokoh Pendidik Kota 
Salatiga dan Ojek Online Pagoda Salatiga.

Adapun bentuk deklarasi dilaksanakan se-
cara langsung dengan media video dan media 
spanduk (MMT) yang dipasang dibeberapa 
lokasi antara lain di Stadion Kridanggo Jl. 
Kridanggo Kota Salatiga, Rumdin Walikota 
Salatiga Jl. Diponegoro No. 1 Kota Salati-
ga, Sekretariat PAC Banser Kec. Argomulyo 
Salatiga, Sekretariat PMKS Kel. Tegalrejo 
Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Sekretariat 
PKK Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Sek-
retariat Ojek Online Grab Bike Salatiga, 
Sekretariat Ojek Online Pagoda Salatiga, Sek-
retariat Paguyuban Cinta Damai Salatiga, Sek-
retariat Petugas Verval PMS JKN Kel. Ledok 
Kec. Argomulyo Kota Salatiga, Sekretariat 

Komunitas Sepeda Ontel Wanita Kota Salati-
ga, Paguyuban Pasar Tiban Margorejo JLS 
Kota Salatiga, dan Depan Tugu PSHT alamat 
Kp. Sugihwaras Rt 2 Rw 5 Kel. Randuacir 
Kec. Argomulyo Kota Salatiga.

Salah seorang deklarator HM Sapuan dari 
Ormas Brigade 08 menyampaikan bahwa Aksi 
ini didasari rasa keprihatinan atas terjadinya 
aksi anarkis pada saat meyampaikan pendapat 
dimuka umum Prihatin dengan perkembangan 
situasi belakangan ini yaitu pada saat aksi 
unjuk rasa terjadi aksi anarkis berbenturan 
dengan aparat keamanan dan pengrusakan 
fasilitas umum dan milik masyarakat umum, 
sehingga kita laksanakan deklarasi menolak 
anarkisme di Kota Salatiga, jelasnya.

Hal senada juga disampikan masing-mas-
ing perwakilan dari ormas maupun LSM yang 
melaksanakan deklarasi, bahwa kita semua 
menolak aksi anarkis karena sangat meru-
gikan semua pihak, mendukung terciptanya 
Kota Salatiga yang aman dan kondusif tanpa 
ada aksi anarkisme, ungkap Eko salah seorang 
peserta Aksi.

Pada kesempatan terpisah Kapolres 
Salatiga menyatakan sangat mengapresiasi 
adanya kegiatan masyarakat yang menolak 
aksi anarkis pada saat aksi unjuk rasa, karena 
aksi anarkis sangat merugikan banyak pihak.

"Aksi anarkisme sangat merugikan bagi 
kita semua, oleh sebab itu organisasi mas-
yarakat yang melaksanakan deklarasi ini mer-
upakan bentuk kesadaran masyarakat yang 
menyadari bahwa menyampaikan pendapat di 
muka umum juga ada aturannya, ada ketentu-
annya tidak boleh anarkis, harus dilaksanakan 
dengan damai,” jelas AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S. (Agus Purnomo)

Puluhan Organisasi Kemasyarakatan dan sejumlah Komunitas 
di Kota Salatiga mendeklarasikan "Tolak Aksi Anarkis”.

Peringatan Hari Santri di Kota 
Madiun, Tetap Terapkan Prokes

Madiun, SMN - Peringatan Hari Santri 
di Kota Madiun, Jawa Timur, digelar secara 
sederhana dengan tetap menerapkan protokol 
kesehatan (Prokes) dengan jaga jarak dan me-
makai masker di Masjid Agung Baitul Hakim, 
Kamis 22 Oktober 2020, malam.

Peringatan Hari Santri tahun ini, di-
fokuskan untuk melakukan doa bersama agar 
Covid-19 segera berlalu. 

“Hari santri biasanya kita peringati se-
cara meriah. Tapi tahun ini beda karena ada 
Covid-19. Kita buat sederhana dengan doa 
bersama namun tidak mengurangi maknan-
ya,” tutur Walikota Madiun, H. Maidi.

Dalam kesempatan ini, walikota juga 
mengajak semuanya, terutama para santri 
untuk merenungi makna Hari Santri. Santri, 
lanjutnya, harus menjadi santri seutuhnya. 
Yang selalu mendekatkan diri kepada Allah 
SWT dan mengembangkan diri. Harapannya, 
hari esok menjadi lebih baik daripada hari ini. 

“Santri harus sesuai makomnya. Harus 
selalu mengembangkan diri. Kalau santri 
kuat, santri maju, negara juga kuat,” tan-
dasnya. Santri, lanjutnya, juga berperan besar 
dalam penanganan Covid-19. Santri, juga 
memiliki kekuatan doa yang luar biasa. Kare-
nanya, Pemerintah Kota Madiun rutin melak-
sanakan doa bersama kiai dan ulama. Karena 
peran serta tokoh agama ini tentu diikuti para 
santri.

Walikota kembali mengajak para santri 

untuk terus meningkatkan doa bersama di 
pondok masing masing agar pandemi segera 
pergi.

“Penanganan Covid-19 memang tak 
cukup hanya dengan penerapan protokol 
kesehatan. Upaya ini harus disertai doa. Se-
moga dengan upaya dan doa kita bersama ini 
Covid-19 segera berlalu,” ucapnya.

Dalam kegiatan tersebut wali kota juga 
menyalurkan beasiswa untuk anak yatim ber-
prestasi. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi menghadiri acara peringatan hari 
santri nasional di Masjid Agung Bitul Hakim Kota Madiun.

Walikota Madiun Ikuti Rakornas 
Pengendalian Inflasi 2020

Madiun, SMN - Kondisi perekono-
mian di tahun 2020 memang sangat 
berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. 
Dimana terjadi salah satu bencana non 
alam yang menyebabkan berbagai ma-
cam gejolak di segala lini. Tak terkecuali 
ekonomi. 

Maka dari itu, tak heran jika pemer-
intah, baik pusat maupun daerah dituntut 
untuk mampu menjaga keseimbangan 
suplai dan demand agar inflasi tetap 
terjaga di tengah pandemi yang masih 
melanda.

Hal itu seperti yang diungkapkan 
Presiden Joko Widodo saat membuka 
Rakornas pengendalian inflasi 2020 
yang digelar secara virtual pada Kamis 
22 Oktober 2020. 

Kesempatan itu digunakan Presiden 

Jokowi untuk mengimbau seluruh pe-
serta Rakornas yang terdiri dari seluruh 
kepala derah baik tingkat provinsi mau-
pun kabupaten atau kota di Indonesia, 
agar bergerak untuk menjaga kestabilan 
ekonomi dan daya beli masyarakat. 

“Pemeritnah sudah bergerak den-
gan memberikan PKH, bansos tunai, 
BLT dana desa, Kartu Prakerja, subsidi 
gaji dan lain sebagainya. Bantuan itu 
diharap dapat meningkatkan daya beli 
masyarakat,” ungkap Jokowi, dalam 
sambutan. 

Presiden mengimbau kepada seluruh 
provinsi dan daerah untuk mensin-
ergikan data yang ada di daerah agar 
dibuat neraca konsumsi dan produksi 
yang akurat, sehingga tercipta kestabilan 
ekonomi. Baik di pusat maupun daerah. 

Sementara itu, Walikota Madiun, H. 
Maidi, saat mengikuti acara ini secara 
virtual mengatakan, saat ini Pemkot 
Madiun telah melakukan apa yang men-
jadi imbauan pemerintah pusat. Yakni, 
dengan memberikan stimulus berupa 
bantuan-bantuan baik tunai maupun non 
tunai. 

“Di Kota Madiun terjadi deflasi se-

lama tiga bulan berturut-turut karena 
adanya kegiatan menekan penyebaran 
Covid-19 yang menyebabkan aktivitas 
masyarakat di luar rumah berkurang. 
Hal itu secara otomatis membuat per-
putaran uang dan daya beli masyarakat 
tak seperti biasanya, sebelum adanya 
pandemi,” kata H. Maidi.

Namun deflasi yang terjadi masih 
terkendali. Sehingga pihaknya ting-
gal menunggu momen yang tepat un-
tuk ekonomi semakin baik. Sehingga 
semua stimulus ekonomi bisa dijalank-
an asalkan tetap patuhi protokol kese-
hatan Covid-19. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi ikuti Rakornas Pengendalian Inflasi 
2020 secara Vicon di Gedung GCIO Kota Madiun.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawami: 
Santri Berkontribusi Lawan Covid-19

Madiun, SMN - Bupati Madi-
un, Jawa Timur, H. Ahmad Dawami, 
mengakui jika santri mempunyai 
kontribusi besar dalam melawan 
Covid-19. Hal tersebut disampai 
bupati saat upacara dalam rangka 
Peringatan Hari Santri Nasional, di 
halaman Pendopo Ronggo Djumeno, 
Pusat Pemerintahan Kabupaten Ma-
diun di Caruban, Kamis 22 Oktober 
2020.

Bupati juga menyampaikan, atas 
nama pribadi dan pimpinan daerah, 
mengucapkan selamat Hhari Santri 
Nasional kepada seluruh santri di 
Indonesia. 

“Kyai, alim ulama dan santri se-

lama ini cukup besar memberi kon-
tribusi dalam pembangunan dan ke-
majuan di Kabupaten Madiun,” ucap 
H. Ahmad Dawami.

Bupati ingin Hari Santri Nasi-
onal ini dijadikan momen bersama 
untuk membangkitkan semangat 
terus mempertahankan keutuhan 
NKRI, khususnya untuk menghada-
pi ‘musuh’ tak terlihat yang bernama 
Covid-19.

“Selama ini para kyai, alim ula-
ma dan santri sudah begitu besar 
kontribusinya menjalankan protokol 
kesehatan untuk menekan penyeb-
aran penyakit berbahaya tersebut,” 
tandasnya.

Selain itu, Bupati juga tidak me-
mungkiri jika para kyai, alim ulama 
dan santri di Kabupaten Madiun turut 
mempertahankan ekonomi sehingga 
tidak terjadi kontraksi ekonomi yang 
berarti.

“Saya berpesan, kepada kyai, 
alim ulama dan santri, agar senantia-
sa menjaga imunitas tubuh, jaga iman 

masyarakat dan terus tingkatkan di-
siplin protokol kesehatan. Karena ke-
tiga hal itu merupakan vaksin paling 
mujarab saat ini,” pesannya.

Hadir dalam upacara ini diantara-
nya Wakil Bupati H. Hari Wuryanto, 
Sekda Tontro Pahlawanto, Ketua dan 
Wakil Ketua TP PKK Kabupaten 
Madiun. Kepala Kantor Kemenag 
Kabupaten Madiun dan jajarannya 
juga ikut hadir dalam acara mem-
peringati Hari Santri Nasional di 
Halaman Pendopo Ronggo Jumeno 
Kabupaten Madiun. (sy)Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menghadiri Peringatan Hari 

Santri Nasional yang bertempat di halaman Pendopo Ronggo 
Jumeno Kabupaten Madiun.
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Bupati Probolinggo Terima Penghargaan 
LPPD untuk Tahun 2018

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari saat menerima Penghar-
gaan Sangat Tinggi LPPD untuk tahun 2018 dari Gubernur Jatim 

Khofifah Indar Parawansa di Surabaya.

Probolinggo, SMN - Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo menerima peng-
hargaan dari Kementerian Da-
lam Negeri (Kemendagri) RI 
atas Prestasi Penyelenggaraan 
Prestasi Penyelenggaraan Pe-
merintah Daerah dengan skor 
3,2270 dan Status Kinerja San-
gat Tinggi berdasarkan Lapo-
ran Penyelenggaraan Pemer-
intahan Daerah (LPPD) Tahun 
2018.

Penghargaan tersebut dis-
erahkan langsung oleh Guber-
nur Jawa Timur Khofifah In-
dar Parawansa kepada Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, bersama 37 kabupaten/
kota lain se-Jawa Timur, Jumat 
(16/10/2020) sore di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya.

Penghargaan ini adalah un-
tuk LPPD tahun 2018. Kemu-
dian dilakukan Evaluasi Kiner-
ja Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (EKPPD) tahun 2019. 
Sedangkan hasil LPPD tahun 
2018 dalam Rapat Kinerja 

Penyelanggaraan Pemerintahan 
Daerah (RKPPD) tahun 2020 
dan diserahkan pada proses 
EKPPD tahun 2020 tepatnya 
tanggal 4 hingga 8 Oktober 
2020.

Gubernur Jawa Timur Hj. 
Khofifah Indar Parawansa men-
yampaikan rasa terima kasih 
kepada seluruh Bupati dan 
Walikota bahwasannya kiner-
ja Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur diukur berseiring dengan 
pemerintah pusat mulai dari 
Rencana Kerja Bersama (RKB) 
dan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD). Visi misi yang 
dihitung, diukur, dinilai dan di-
evaluasi terdapat konsistensi 
antara nasional, provinsi dan ka-
bupaten dan kota. 

“Hasil LPPD 2018 melalui 
EKPPD 2019 dan saat EPPPD 
tahun 2020 tanggal 7 Oktober 

kemarin, Jawa Timur memili-
ki indeks tertinggi dari seluruh 
provinsi se Indonesia. Semua 
kategori kabupaten dan kota 
tergolong sangat tinggi. Hal ini 
disebabkan komitmen semuan-
ya berseiring terus mengikuti 
visi misi nasional, dengan visi 
misi provinsi dan Bupati mau-
pun Walikota,” ungkapnya.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, menyampaikan 
apresiasi yang setinggi-ting-
ginya karena penghargaan ini 
menunjukkan kinerja Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
beserta jajarannya yang telah 
berhasil memenuhi ekspektasi 
masyarakat dalam menyeleng-
garakan pemerintahan yang 
bersih.

“Perlu diperkuat jalinan 
komunikasi dan sinergitas da-
lam penyelenggaraan pemer-
intahan yang baik, bersih dan 
professional dalam melakukan 
pelayanan kepada masyarakat 
sesuai dengan aturan perun-
dang-undangan,” katanya. (edy)

Wakil Wali Kota Probolinggo Hadiri Penerimaan 
Penghargaan Proklim Utama 2020 dari KLHK RI 

Probolinggo, SMN - Wakil 
Wali Kota Muhammad Soufis 
Subri secara virtual menghadiri 
penerimaan penghargaan RW 1 
Kelurahan Pilang, Kecamatan 
Kademangan, Kota Probolinggo 
berhasil meraih prestasi dengan 
mendapatkan apresiasi sebagai 
Proklim Utama 2020 dari Ke-
menterian Lingkungan Hidup 
dan Kehutanan RI. Sedangkan 
dua kelurahan lain mendapat 
sertifikat Proklim 2020 yaitu 
Kelurahan Jrebeng Wetan dan 
Kelurahan Wiroborang.

Penyerahan penghargaan 
tersebut diterima secara vir-
tual di aula pertemuan Dinas 
Lingkungan Hidup Pemerintah 
Kota Probolinggo.

Wakil Wali Kota Mochammad 
Soufis Subri didampingi Kepala 
DLH Rahmadeta Antariksa, Ka-
bid Pengendalian Pencemaran 
Kemiteraan Lingkungan Hidup 
(P2KLH) Suciati Ningsih dan 
sejumlah masyarakat penerima 
prestasi di bidang lingkungan 
tersebut.

Wakil Wali Kota Mucham-
mad Soufis Subri dikesempatan 
tersebut sangat bersyukur dan 
sangat mengpresiasi atas peng-
hargaan tersebut.

“Alhamdulillah lagi-lagi 
Kota Probolinggo mendapatkan 
prestasi langsung tingkat nasi-
onal, RW 1 Kelurahan Pilang 
Kacamatan Kademangan. Kota 

Probolinggo termasuk daerah 
yang cukup memperhatikan 
ketangguhan lingkungannya, 
termasuk ketangguhan iklimn-
ya, dan Wali Kota punya per-
hatian yang cukup serius terkait 
lingkungan di Kota Probolinggo. 
Harapannya adalah masyarakat 
sebagai pelaku harus betul-betul 
aware tidak hanya pemerintah 
kota saja. Mari bersama-sa-
ma seluruh masyarakat di Kota 
Probolinggo memperhatikan 
lingkungannya, agar lingkun-
gan ini dapat kita serahkan pada 
anak cucu kita nanti,” ujarnya.

Kepala DLH Rachma Deta 
Antariksa yang didampingi 
Kabid P2KLH Suciati Ningsih 
menjabarkan fungsi proklim 
mengutamakan pada pember-
dayaan masyarakat terhadap 
penguatan untuk iklim dan adap-
tasi terhadap lingkungan.

 “Ketahanan masyarakat ter-
hadap pengelolaan lingkungan-

nya, penutupan vegetasi alam 
juga pengolahan sampahnya,” 
jelasnya.

Kabid P2KLH Suci menam-
bahkan, untuk implementasi 
Proklim Utama RW 1 Kelurahan 
Pilang adalah mereka memiliki 
bank sampah bagus, pengelolaan 
lingkungan bagus, masyarakatn-
ya sudah sadar terhadap lingkun-
gannya. 

“Pengurangan emisi gas ru-
mah kaca dengan menggunakan 
energi alternatif, seperti penggu-
naan sinar matahari, energi an-
gin mulai masyarakat terapkan 
dan dilakukan,” urainya.

Selain itu, Jrebeng Wetan 
menerapkan pengolahan bank 
sampah secara mandiri, ketah-
anan pangan dan penghijauan, 
tidak melakukan pembakaran 
sampah, menanggulangi banjir 
dan memiliki resapan air (bio-
pori), memanfaatkan air tadah 
hujan. (edy)

Wakil Wali Kota Muchammad Soufis Subri didampingi Kepala DLH 
Rachma Deta Antariksa dan Kabid P2KLH Suciati Ningsih serta 

para penerima Penghargaan.

Wali Kota Probolinggo Pimpin Upacara HSN Ke VI dan 
Hari Jadi Pemprov Jatim Ke 75 Probolinggo, SMN - Bertempat di 

halaman kantor pemerintah kota Proboling-
go jalan Panglima Sudirman, Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin, Memimp-
in upacara dalam rangka memperingati Hari 
Santri Nasional (HSN) ke-VI tahun 2020, 
dan Memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa 
Timur ke 75, Kamis (22/10).

 Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin, dikesempatan tersebut menceritakan 
sejarah Hari Santri Nasional dan perjuangan 
para santri dalam perannya pada saat berji-
hat untuk memperjuangkan Kemerdekaan 
Negara kita.

Hadir dalam kegiatan Upacara tersebut, 
Wakil Wali kota Muhammad Soufis Subri, 
Setda Kota dr. Ninik Ira Wibawati, Unsur 
FKPD, Ketua DPRD, Kepala SKPD, KA-
BAG, CAMAT Serta para undangan dan 
para santri.

Pemerintah Kota Probolinggo dalam 
pelaksanaan Upacara selalu dengan mener-
apkan protokol kesehatan yaitu Jaga jarak, 
Pakai Masker dan Cuci Tangan, serta ban-
yaknya peserta Upacara Dibatasi, hanya 
perwakilan saja.

Para Santri berperan sebagai Pengibar 
bendera, pembacaan UUD 1945, pembacaan 
ikrar santri dan resolusi jihad. 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin menjelas-

kan sesuai keputusan Presiden RI nomor 
22 tahun 2015 tentang Hari Santri tang-
gal 22 Oktober 2015 bertepatan dengan 9 
Muharram 1437 Hijriyah yang merupakan 
bukti pengakuan negara atas jasa para ula-
ma dan santri dalam perjuangan merebut, 
mengawal, mempertahankan, dan mengisi 
kemerdekaan. Pengakuan terhadap kiprah 
ulama dan santri tidak lepas dari resolusi 
jihad yang dikumandangkan KH Hasyim 
Asyari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama, pada 
22 Oktober 1945.

“Momentum Hari Santri ini perlu dit-
ransformasikan menjadi gerakan penguatan 
paham kebangsaan yang bersintesis dengan 
keagamaan. Spirit hubuul wathon minal 
iman perlu terus digelorakan. Santri harus 
siap menghadapi tantangan zaman yang ter-
us berubah,” tegasnya.

Wali Kota Hadi juga mengatakan pesan 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa,bahwa semua elemen untuk bekerja 
sepenuh hati mensukseskan beberapa hal 
penting, antara lain menjadikan Jatim se-
bagai provinsi yang paling kondusif dalam 
pelaksanakan pilkada serentak.

Wali Kota Hadi juga berpesan ASN ha-

rus terus meningkatkan kinerja lebih total 
dalam kerangka pemerintahan yang baik, 
efisien dan produktif di masa pandemi.

"ASN harus Konsistensi dan kesiapsiag-
aan penuh perlu ditingkatkan untuk menga-
tasi dampak pandemi COVID 19 dengan 
bekerja keras dan cerdas, ikhlas, dan tuntas.”

Setelah selesai Upacara dilanjutkan den-
gan Tasyakuran yang dilaksanakan di Ruang 
Puri Manggala Bhakti kantor Pemerintah 
kota Probolinggo.

 “Tentunya pada Hari Santri Nasional 
dengan tema Santri Sehat Indonesia Kuat, 
dapat menjadi momentum, gelorakan se-
mangat kebersamaan dalam menghadapi 
tantangan di masa pandemi. Mudah-muda-
han kita semakin kuat, tidak ada lagi yang 
memecah belah dan menghindari hal-hal 
yang merugikan kita semua.” 

Dihari tersebut Wali Kota, juga me-
launching Museum kota Probolinggo yang 
diberi nama "Museum Rosullullah SAW”.

Dalam Kegiatan Launching Museum 
tersebut Wali Kota juga berharap semua 
pihak bisa amanah menjalankan tugasnya 
menjaga barang Peninggalan milik Rasullul-
lah SAW dan para Sahabat tersebut.

Barang peninggalan yang dapat dilihat 
di dalam museum antara lain surban, ram-
but, darah bekam, kiswah, batu sijjil, alas 
kaki, baju perang, pedang sayidina Khalid 
bin Walid serta barang bersejarah Islam 
lainnya.

Wali Kota Hadi sekali lagi berpesan 
agar warga Kota Probolinggo bisa menyam-
but tamu yang datang dengan ramah. 

“Jaga nama baik kota, ayo menjadi war-
ga yang betul-betul ramah dan baik. Karena 
mereka (tamu) berbondong-bondong ingin 
ziarah melihat barang peninggalan Rasu-
lullah SAW dan para sahabat. Kami ingin 
museum ini bisa berlanjut lama di Kota 
Probolinggo dan mengembangkan museum 
baru sesuai dengan rencana,” pesannya.

Operasional museum Rasulullah SAW 
akan menerapkan protokol kesehatan, antara 
lain semua pengunjung wajib bermasker, 
diukur suhu badan, mencuci tangan sebe-
lum masuk museum dan ada pembatasan 
jumlah pengunjung. Secara teknis, setiap 
hari museum dibuka selama 9 sesi, satu sesi 
selama 30 menit untuk 40 pengunjung. Bagi 
pengunjung yang rentan seperti anak-anak 
untuk sementara dilarang masuk.

“Saya hanya bisa menyampaikan rasa 
syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan 
dengan adanya museum ini kita semua leb-

ih sering bersholawat nabi dan membawa 
keberkahan untuk semua. Dengan bershol-
awat mendapat syafaat, Aamiin,” imbuh 
Hadi.

Launching Museum Rasulullah SAW 
tersebut ditandai dengan pemukulan gong 
dan pemotongan pita di pintu masuk oleh 
Wali kota. Kemudian bersama sama dengan 
Wawali Mochammad Soufis Subri, Ketua 
Tim Penggerak PKK Aminah Hadi Zainal 
Abidin, Ketua DPRD dan tamu lainnya ma-
suk ke dalam museum.

Wali Kota berkomentar setelah me-
masuki Museum dan melihat langsung, 
“Ini sangat istimewa bagi saya. Bisa me-
mandang dan melihat langsung, semakin 
menambah kecintaan kepada Nabi Muham-

mad SAW. Mudah-mudahan museum ini 
bisa berjalan sesuai harapan dan membawa 
keberkahan,” ujarnya.

Dalam agenda peresmian museum Ra-
sulullah SAW juga dilaksanakan penyera-
han berbagai bantuan antara lain sertifikat 
wakaf dari BPN Kota Probolinggo untuk 
lima lembaga antara lain Persyarikatan Mu-
hammadiyah Kebonsari Kulon; MWC NU 
Kanigaran; Panti Asuhan Anak Yatim NU; 
MWCNU Kedopok; mushola di Pakistaji.

Beasiswa dari PT KTI Kota Proboling-
go untuk 14 siswa berprestasi SD dan 
SMP. Bantuan keuangan khusus Provinsi 
Jawa Timur penyelenggaraan pendidikan 
diniyah dan guru swasta tahun 2020 Rp 9 
juta (per tahun) untuk 61 lembaga di Kota 

Probolinggo. Bantuan keuangan khusus 
Provinsi Jawa Timur honorarium kinerja 
kepala sekolah/guru TK, SD dan SMP non 
PNS tahun 2020 sejumlah 69 orang.

Setelah Melounching dan Meresmikan 
Museum Rosullullah dilanjutkan dengan 
Meresmikan Klinik PC NU yang ada di 
jalan Mastrip Kecamatan Kedopok kota 
Probolinggo.

Wali kota berharap dengan adanya 
Klinik tersebut maka tercapailah apa yang 
diharapkan selama ini oleh Umat NU dan 
masyarakat, "Dengan resmi dibukanya 
Klinik ini maka terwujudlah apa yang kita 
mimpikan selama ini, dan saya berharap 
Klinik ini dapat bekerjasama dengan Ru-
mah Sakit Umum Daerah." (edy/adv)

Wali Kota Hadi saat Memimpin upacara dan Tasyakuran yang didampingi Wakil Wali kota Muhammad 
Soufis Subri dalam rangka HSN ke VI dan Hari Jadi Pemprov Jatim Ke 75.

Polsek Gemuh Canangkan 
Ponpes Siaga Candi Covid-19

Kendal, SMN - Polsek Ge-
muh Mencanangkan Ponpes 
Siaga Candi Covid-19.

Kegiatan pencanangan pon-
pes siaga candi covid-19 diada-
kan di Pondok Pesantren Was-

ilatulhuda Desa Tamamgede 
RT.05/03 Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal

Dihadiri oleh Kasat Bimas 
Polres Kendal AKP A. Sodiqin, 
S.Ag Kasubag Humas Polres 

Kendal AKP, K. Sukarsa, SIP, 
Kapolsek Gemuh AKP Abdul-
lah Umar, SH, Pengasuh pon-
dok KH.Adib Annas Noor, Pen-
gasuh Wasilagulhuda Gus Ibnu 
Mundir, Danramil (yang me-
wakili). Rabu, 21 Oktober 2020.

Kapolsek Gemuh menyam-
paikan bahwa, "Ini merupakan 
apresiasi bagi Pimpinan Ponpes 
Wasilatulhuda,dan bisa menjad-
ikan suri tauladan bagi pondok 
pesantren yang lainnya. Para 
santriwan dan santriwati ponpes 
Wasilatulhuda yang hadir disi-
ni, mari kita menjaga kesehatan 
dimana kita berada di pondok 
maupun di rumah," ujarnya.

Kapolsek Gemuh menam-
bahkan, dipondok lain sudah 
ada yg terpapar Covid-19, Al-

hamdulillah dikalangan pon-
dok pesantren yang ada di sini 
maupun di wilayah Kecamatan 
gemuh ini tidak ada yg terpapar. 
Kita juga sudah melakukan up-
aya upaya pencegahan, seperti 
operasi yustisi siang malam ber-
sama tiga pilar, dan melakukan 
sosialisi pemakaian masker dija-
dikan gaya hidup.

Dan saya ucapkan terimak-
asih pada Pengasuh Pondok Pe-
santren Wasilatul huda yang su-
dah memberikan fasilitas untuk 
kegiatan ini, pungkasnya.

Pengasuh Ponpes Wasilatul-
huda mengucapkan terima kasih 
kepada Polres Kendal, Polsek 
gemuh yangg selalu peduli ke-
pada Ponpes Wasilatulhuda 
dalam rangka launcing ponles 
siaga covid 19. Kita berharap 
agar anak anak pondok dapat 
membantu program pemerin-
tah untuk memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19, ucapnya. 
(Peni)Polsek Gemuh Canangkan Ponpes Siaga Candi Covid-19.

5 Kesalahan Umum Merawat 
Tanaman Hias yang Tidak Disadari

Jakarta, SMN - Hobi tanaman 
hias makin digandrungi selagi 
pandemi Covid-19 belum usai, 
dan orang-orang sibuk mencari 
hobi baru. Salah satu hobi yang 
segmentasinya meluas ialah mer-
awat tanaman hias.

Terdapat kesalahan umum 
merawat tanaman hias yang ker-
ap tidak seseorang sadari, salah 
mengukur kebutuhan air dan salah 
memilih wadah tanaman hias. 
Hal-hal tersebut dapat menyebab-
kan tanaman hias sakit, layu, bah-

kan mati.
Kesalahan umum merawat ta-

naman hias
Berikut sejumlah kesalahan 

umum merawat tanaman hias yang 
dirangkum dari berbagai sumber:

1. Mengabaikan penyakit tana-

man
Mengutip Pilea, salah satu ke-

salahan umum dalam merawat 
tanaman hias adalah abai terhadap 
tanda-tanda penyakit tanaman. 
Beberapa tanda tanaman Anda 
sakit adalah perubahan warna 
pada akar, akar yang menjadi 
lembek, serta timbul bercak pada 
badan tanaman, termasuk daun.

Akar merupakan bagian pent-
ing dari tanaman yang kerap di-
abaikan dan luput dari perhatian. 
Padahal, akar merupakan kom-
ponen penting yang bisa menjadi 
indikasi kesehatan tanaman.

Kerontokan juga bisa jadi mer-
upakan tanda lain bahwa tanaman 
sedang sakit. Sebelum tanaman 
Anda mati, temukan penyebab 
dan solusinya. Penyebab tanaman 
sakit di antaranya adalah tanah 
berjamur, terlalu banyak kandun-
gan kimia, atau kurang asupan ca-
haya dan air.

2. Terlalu sering memindahkan 
letak tanaman

Mungkin hal ini sering dilaku-
kan atas dasar keindahan tata letak 
lingkungan rumah Anda. Namun, 
hal tersebut ternyata tidak sehat 
untuk tanaman. Memindahkan le-
tak berpotensi merusak konsisten-
si tanaman menerima cahaya, atau 

bahkan asupan air.
Hal tersebut ternyata mampu 

memicu stres pada tanaman. Efek 
stres pada tanaman akan tera-
sa dalam jangka waktu panjang. 
Stres pada tanaman cenderung 
menghambat proses pertumbuhan. 
Sebaiknya, tanaman diberi waktu 
yang panjang untuk menyesuaikan 
diri di satu letak yang sama.

3. Menyiram tanaman berlebi-
han

Salah satu kesalahan umum 
merawat tanaman hias adalah 
menyiram tanaman secara ber-
lebihan. Sejumlah orang bisanya 
hanya melihat permukaan tanah 
yang kering, dan mengira tanaman 
tersebut sudah butuh di siram.

Sebelum memutuskan un-
tuk menyiram, coba cek tingkat 
kelembaban tanah media tanam 
dengan menusukkan jari Anda 
beberapa centimeter dari permu-
kaan. Tak hanya terlalu kering, 
tanah yang terlalu lembab juga 
akan memicu tanaman layu bah-
kan mati.

Pada dasarnya akar akan 
menyerap seluruh air yang terse-
dia di media tanam, seperti tanah. 
Penyerapan berlebihan akan mem-
buat sel-sel dalam tanaman tak 
kuat menampung unsur air lalu 
mati.

4. Paparan cahaya tidak sesuai
Setiap jenis tanaman memiliki 

tingkat kebutuhan cahaya mataha-
ri yang berbeda. Untuk itu, sebai-
knya Anda mencari tahu karakter-
istik masing-masing tanaman.

Salah satu tanaman yang ten-
gah digandrungi adalah monstera, 
yang salah satu variannya adalah 
tanaman janda bolong. Jenis ta-
naman tersebut memiliki daun 
yang rentan gosong dan mengun-
ing. Untuk itu, paparan matahari 
langsung dan terik tidak dianjur-
kan.

Sementara itu, sejumlah ta-
naman cenderung kuat dan tahan 
panas, seperti jengger ayam, bou-
genville, dan kaktus. Tanaman-ta-
naman tersebut cenderung lebih 
tahan paparan cahaya sehingga 
Anda bisa meletakkannya di luar 
ruangan.

Paparan sinar matahari harus 
diimbangi dengan kadar air yang 
tepat untuk mengkondisikan tana-
man berada di kadar kelembaban 
yang tepat.

5. Mengganti-ganti dan salah 
ukuran pot

Pot sebagai wadah tumbuh 
kembang tanaman adalah salah 
satu aspek penting dalam merawat 
tanaman hias. Seperti tertulis di 
Gardening Channel, menggan-

ti pot untuk tanaman yang sama 
amat tidak disarankan. Hal ini ter-
kait dengan bagaimana konsistensi 
akar mencari bentuk, karena akar 
akan merambat menyesuaikan pot 
penampung.

Hal ini berkaitan dengan ke-
biasaan seseorang salah memi-
lih ukuran pot. Ukuran pot akan 
berpengaruh pada seberapa ban-
yak tanah sebagai media tanam 
menyimpan jumlah air. Maka dari 
itu, sesuaikan ukuran pot Anda 
dengan beberapa hal seperti uku-
ran maksimal tanaman, jenis dan 
ukuran akar pada tanaman, serta 
kelembaban ideal tanaman Anda.

Mengenal karakteristik tana-
man

Tidak semua tanaman dirawat 
dengan cara yang sama. Karakter-
istik setiap tanaman berbeda-be-
da, begitu pula dengan kebutuhan 
nutrisi tanaman tersebut. Untuk 
menghindari kesalahan-kesalahan 
umum dalam merawat tanaman 
hias, baiknya Anda mempelajari 
terlebih dahulu, baik sebelum 
membeli atau setelah membeli.

Sejumlah faktor kerap dia-
baikan sehingga menyebabkan hal 
buruk terjadi pada tanaman Anda, 
seperti kadar air berlebih, daun 
yang gosong atau menguning, 
hingga tanaman yang sakit. (cnn)

Tanaman janda bolong merupakan salah satu favorit pehobi tanaman hias. 
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Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat menerima kunjungan dari 
JK Owners East Java (OEJ) di Pendopo Arya Wiraraja, bebera-

pa waktu lalu.

Investasi Dibutuhkan agar 
Pariwisata Kembali Hidup

Lumajang, SMN - Luma-
jang memiliki pariwisata yang 
berpotensi besar. Wisata yang 
dikenalkan antara lain Ran-
upani, B29, Tumpak Sewu dan 
beberapa komoditi unggulan 
Lumajang seperti coffee wine.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq membuka peluang jejar-
ing investasi seluas-luasnya di 
Lumajang. Hal itu disampaikan-
nya saat menerima kunjungan 
dari JK Owners East Java (OEJ) 
di Pendopo Arya Wiraraja, be-
berapa waktu lalu.

"Kami sedang menggerakkan 
agar pariwisata kembali hidup, 
dan kami buka seluas luasn-
ya jejaring investasi datang ke 
Lumajang," ujar Bupati.

Ia berharap, kehadiran JK 
Owners East Java ke Lumajang 
tidak hanya sekedar menikmati 
keindahan wisatanya, namun 
juga tertarik berinvestasi dalam 
dunia pariwisata di Lumajang.

"Kalau destinasi wisata be-
nar-benar digarap, kuliner pasti 
tumbuh, handycraft pasti tum-
buh, dan perekonomian mas-
yarakat pasti juga akan ikut 
tumbuh," harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati 

Lumajang, Indah Amperawati 
menyampaikan bahwa Pemkab 
Lumajang saat ini tengah mem-
benahi wisata di Lumajang, 
meski sempat terpuruk akibat 
hantaman pandemi Covid-19. 
Bunda Indah turut mengenal-
kan Bumi Perkemahan Glagah 
Arum yang diharapkan dapat 
menunjang wisata B29.

"Tahun depan kalau bapak 
ibu datang lagi ke B29, Insya 
Allah kami sudah memiliki 
glamping atau glamour camping 
di Bumi Perkemahan Glagah 
Arum, jadi bisa bermalam di 
situ, jaraknya tidak terlalu jauh 

dari B29, sekitar 10 menit," 
terang Bunda Indah.

Sementara itu, Ketua Umum 
JK OEJ Bambang menjelas-
kan, bahwa kedatangannya ke 
Lumajang tidak hanya untuk 
berwisata, namun juga melaku-
kan baksos dan mencari peluang 
investasi.

Beberapa di antara anggota 
JK OEJ bahkan mengungkap-
kan ketertarikannya menggarap 
wisata di Tumpak Sewu dan sa-
rana penunjang di sekitar Pura 
Mandara Giri Semeru Agung, 
yang merupakan kekayaan wisa-
ta Kabupaten Lumajang. (Tik) 

Penjualan Online/ Digital Sangat Dibutuhkan 
saat Pandemi Covid-19Lumajang, SMN - Dalam 

masa pandemi, para UMKM 
merasakan kesulitan dalam pen-
jualan produknya. Hal ini dikare-
nakan daya beli masyarakat 
menurun, dan ketakutan kon-
sumen untuk membeli produk 
karena takut tertular corona.

Kepala Desa (Kades) Pas-
rujambe, Sugianto, mencoba 
membantu membuka peluang 
pasar dari sejumlah produk yang 
dimiliki para pelaku UMKM di 
Desa Pasrujambe, Kecamatan 
Pasrujambe, Kabupaten Luma-
jang, Jawa Timur, dalam upaya 
meningkatkan peran Usaha Mikro 
Kecil Menengah (UMKM) dalam 
pemberdayaan masyarakat.

Menurut Sugianto, peran 
UMKM dalam membantu pere-
konomian suatu daerah itu tida-
klah salah. Dan pemberdayaan 

UMKM merupakan langkah yang 
strategis dalam meningkatkan 
dan memperkuat dasar kehidupan 

perekonomian, dari sebagian be-
sar rakyat Indonesia, khususnya 
melalui penyediaan lapangan ker-

ja dan mengurangi kesenjangan 
serta mengurangi tingkat kemi-
skinan.

Lebih lanjut Sugianto menga-
takan, bahwa Pemerintah terus 
mengajak para pelaku UMKM, 
untuk bergabung dalam platform 
penjualan secara online atau dig-
ital, dalam rangka menghadapi 
dampak perekonomian akibat 
pandemi Covid-19.

"Seperti yang kami lakukan 
saat ini, mencoba membantu pe-
masaran terkait produk-produk 
UMKM yang dimiliki Desa Pas-
rujambe melalui Badan Usaha 
Milik Desa (BUMDes) Semeru 
Lestari," jelasnya.

Peran BUMDes itu san-
gat strategis dalam memajukan 
UMKM, terbukti semua produk 
UMKM dijual melalui BUMDes 
Semeru Lestari tersebut. (Tik)

Penjualan Online/ Digital Sangat Dibutuhkan saat Pandemi 
Covid-19.

Stockpile Terpadu untuk Menuntaskan Persoalan 
Pertambangan Pasir di Kabupaten Lumajang

Lumajang, SMN - Bu-
pati Lumajang Thoriqul Haq 
didampingi beberapa Kepala 
Perangkat Daerah (PD) Pemk-
ab Lumajang, mendatangi Kan-
tor PT Perkebunan Nusantara 
(PTPN) X, di Surabaya, untuk 
menindak lanjuti kunjungan 
pihak PTPN X ke Kabupaten 
Lumajang beberapa waktu yang 
lalu, terkait proses penggunaan 
tanah milik PTPN X di wilayah 
Sumbersuko, guna memperce-
pat dalam proses penggunaan 
tanah untuk pembangunan stok-
pile terpadu.

Dalam kesempatan itu, Bu-
pati disambut baik oleh Direk-
tur PTPN X, Aris Toharisman 
beserta jajarannya, diacara Ra-
pat Koordinasi terkait Tindak 
Lanjut Penggunaan Tanah Mi-
lik PTPN X untuk Pembangu-

nan Stokpil Terpadu Kabupaten 
Lumajang, yang bertempat di 
ruang rapat Kantor PTPN X, 
Surabaya, pada Rabu (21/10).

Cak Thoriq sapaan akrab Bu-
pati Lumajang menerangkan, 
bahwa di Kabupaten Lumajang 
saat ini memiliki problemati-
ka terkait pertambangan pasir, 
yang mengakibatkan berbagai 
masalah di masyarakat. Karena 
hal itu, dirinya berinisiasi mem-
buat program stockpile terpadu 
yang tujuannya untuk menun-
taskan persolan pertambangan 
pasir di Kabupaten Lumajang.

"Carut-marut ini akan kami 
coba tuntaskan satu persatu, 
hingga akhirnya ada semacam 
inovasi yang menurut kami ber-
dasarkan permasalahan publik 
yang harus diselesaikan," jelas-
nya.

Bupati juga menjelas-
kan, bahwa pihaknya telah 
mendapat dukungan dari Pe-
merintah Provinsi Jawa Timur, 
dalam percepatan pembangu-
nan stokpil tersebut, oleh sebab 
itu, Pemkab Lumajang saat ini 
terus berusaha untuk menyele-

saikan segala urusan dan pers-
yaratan dalam proses penguru-
sannya. Dirinya berkeinginan 
melalui rakor ini pihak PTPN 
X juga ikut mendukung da-
lam percepatan pembangunan 
stockpile terpadu di Lumajang. 
(Tik) 

Suasana Rapat Koordinasi. 

Bersama Forkopimda, Kapolda Jatim Gelar Rakor 
Ketertiban dan Keamanan Pilkada Jawa Timur

Surabaya, SMN - Rapat 
Koordinasi (Rakor) keterti-
ban dan Keamanan Pilkada di 
wilayah Jawa Timur dilakukan 
oleh Kapolda Jawa Timur Irjen 
Pol Dr. Mohammad Fadil Imran, 
M.S,i didampingi Pejabat Uta-
ma (PJU) Polda Jatim dan Ka-

bid Humas Polda Jatim Kombes 
Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, 
dilaksanakan di Grand City, 
Surabaya, Senin 19/10/2020.

Turut hadir dalam Koordina-
si pengamanan Pilkada wilayah 
Jatim. Gubernur Jatim, Khofifah 
Indar Parawansa, Wakil Guber-

nur Jatim Emil Listianto Dar-
dak dan Kasdam V Brawijaya. 
Dalam koordinasi pengamanan 
pilkada wilayah Jatim, mengam-
bil tema, "Mewujudkan Pilkada 
Serentak Tahun 2020 di Wilayah 
Jatim yang Tertib, Aman, dan 
Lancar di Tengah Pandemi 
Covid-19".

Kegiatan tersebut juga diikuti 
oleh seluruh Unsur Forkopimda, 
Kabupaten/ Kota se Jatim. Serta 
pimpinan KPU dan Pimpinan 
Bawaslu Kabupaten/ Kota daer-
ah yang akan melaksanakan 
pilkada serentak se-Provinsi 
Jawa Timur.

Kapolda Jawa Timur dalam 
kesempatan tersebut menya-
takan, Peran Polda Jatim dalam 
mewujudkan Pilkada serentak 
tahun 2020 yang tertib, aman, 

damai, dan lancar ditengah Pan-
demi Covid-19. Dalam setiap 
tahapan Pilkada. 

"Peran Polda Jatim dalam 
mewujudkan pilkada tahun 
2020 di wilayah Jatim, yang 
tertib, aman, damai dan lancar," 
ucap Kapolda Jatim.

Kapolda menambahkan, 
"Pengamanan di Pilkada yang 
akan berlangsung di wilayah Ja-
tim, harus mengutamakan kese-
lamatan jiwa dengan mematuhi 
protokol kesehatan. Selain itu, 
seluruh anggota Polri, TNI, 
Pemda, Penyelenggara Pilkada, 
Pengawas Pilkada dan Media 
perlu memperkuat sinergitas da-
lam rangka terciptanya Pilkada 
serentak 2020 yang aman, tertib, 
lancar dan demokratis, serta be-
bas Covid-19," imbuhnya. (Bry)

Tiga pilar Jawa Timur gelar rakor terkait ketertiban dan keaman-
an Pilkada mendatang.

Kapolda Jatim Hadiri Deklarasi Damai 
'Wani Jogo Suroboyo' di Balai Kota Surabaya

Surabaya, SMN - Kapol-
da Jawa Timur Irjen Pol Dr. 
Mohammad Fadil Imran,M.S,i 
didampingi Kabid Humas Polda 
Jatim Kombes Pol Trunoyudo 
Wisnu Andiko, menghadiri pen-
andatanganan Deklarasi Damai 
'Wani Jogo Suroboyo' di Ge-
dung Balai Kota Surabaya, Se-
lasa pagi 20/10/2020.

Dalam penandatanganan 
Deklarasi Damai ini juga dihad-
iri Forkopimda Surabaya. Ser-
ta seribu warga kota Surabaya 
dari berbagai kelompok dengan 
menggunakan zoom meeting.

Kapolda Jawa Timur men-
yampaikan kepada para pende-
mo yang akan berlangsung pada 
hari ini. Mempersilahkan men-
yalurkan aspirasinya di muka 
umum, namun dengan catatan. 
Harus melakukan aksi unjuk 
rasa dengan tertib dan damai 

sesuai dengan apa yang menjadi 
tuntutan.

Kapolda menghimbau, jan-
gan sampai dalam aksi unjuk 
rasa hari ini mengajak anak anak 
yang sebenarnya tidak mengerti 
apa yang menjadi tuntutan. Se-
lain itu, jangan mengajak anak 
anak untuk melakukan tindakan 
anarkisme. Kami Polri, TNI dan 
Pemerintah siap mengamank-
an aksi unjuk rasa hari ini. Jika 
ada yang melakukan tindakan 
anarkis, rusuh, membakar fasil-
itas umum. Maka kami sebagai 
aparat penegak hukum akan 
melakukan tindakan tegas ses-
uai hukum yang berlaku.

"Silahkan menyuarakan aspi-
rasi, kami Polri tidak melarang 
itu. Karena hal itu adalah hak 
semua warga Negara. Namun 
dengan catatan, jangan sampai 
bertindak anarkisme, tidak ada 

ruang dan tempat bagi pelaku 
anarkis. Jika hal itu dilalukan, 
kami akan bertindak tegas se-
suai dengan ketentuan hukum 
yang berlaku," kata Kapolda 
Jatim, saat menghadiri deklarasi 
wani jogo Suroboyo, 

"Saya juga berharap, jangan 
mengajak anak anak untuk ikut 
dalam aksi unjuk rasa, yang se-
benarnya mereka tidak tau mak-
sud dan tujuannya. Negara ini 
tidak boleh kalah dengan pelaku 
anarkisme. Hanya orang tidak 
waras yang mengajak anak kecil 
untuk demo," lanjut Kapolda.

Selain itu, Kapolda Jawa 
Timur juga berpesan kepada 
seluruh orang tua di Surabaya. 
Untuk menjaga anak anaknya, 
dan masyarakat surabaya silah-
kan menjaga kampung kampun-
gnya. Karena kami disini, Polri, 
TNI dan Pemerintah yang akan 
menjaga para pendemo.

"Saya bangga menjadi warga 
Surabaya, saya tidak mau Kota 
Surabaya dirusak, kita jaga ber-
sama agar situasi kota surabaya. 
Aman, tertib dan damai. Selain 
itu, penyebaran Covid-19 di Ja-
tim ini sudah menurun, jadi jan-
gan sampai berkerumun yang 
nantinya bisa menjadi klaster 
baru. Mari kita jaga bersama 
sama kota ini, agar pandemi 
Covid-19, bisa segera usai dan 
kembali hidup normal," pung-
kas Kapolda Jatim. (Bry)Deklarasi Damai yang diselenggarakan di Balai Kota Surabaya.

Polisi Amankan 182 Orang yang Diduga 
Provokator Demo di Grahadi Surabaya
Surabaya, SMN - Ge-

lombang Penolakan Undang 
Undang Cipta Kerja Omni-
bus Law terus digelorakan 
oleh Buruh dan Mahasiswa. 
Setelah dilakukan aksi unjuk 
rasa pada 8 Oktober 2020 lalu.

Pada Selasa (20/10/2020) 
ratusan buruh dan mahasiswa 
kembali melakukan aksi un-
juk rasa didepan Gedung 
Negara Grahadi Surabaya. 
Ratusan pendemo ini menun-
tut cabut UU Cipta Kerja Om-
nibus Law.

Guna mengantisipasi terja-
di kericuhan yang sempat ter-

jadi pada 8 Oktober 2020 lalu. 
Polri khususnya Jajaran Pol-
restabes Surabaya dan Polda 
Jatim. Melalukan pengaman-
an berlapis dan menyisir loka-
si aksi unjuk rasa.

Hasilnya, polisi men-
gamankan 182 orang, 2 (dua) 
diantaranya seorang wanita. 
Yang diamankan saat terjadin-
ya aksi unjuk rasa pada Selasa 
siang (20/10/2020) kemarin.

"Antisipasi terjadinya aksi 
susulan seperti pada 8 Okto-
ber 2020 lalu, anggota meny-
isir lokasi aksi unjuk rasa. 
Hal ini sebagai bentuk men-

jaga ketertiban, keamanan dan 
kenyamanan warga kota sura-
baya. Hasilnya, ratusan orang 
kita amankan dan kami laku-
kan pendataan," kata Kabid 
Humas Polda Jatim, Kombes 
Trunoyudo Wisnu Andiko, 
Rabu pagi (21/10/2020).

Dari total yang diamankan 
tersebut; Buruh sebanyak 24 
orang, Mahasiswa 26 orang, 
pengangguran 27 orang, 
Wiraswasta 6 orang, SMA/
MA 74 orang, SMP/MTs 24 
orang, SD/MI 1 Orang (kejar 
paket A).

Dari total 182 orang yang 

diamankan, dilakukan proses 
penyelidikan terhadap 1 (satu) 
orang yang ditemukan mem-

bawa botol pecah yg berbau 
minyak tanah dibungkus plas-
tik.

Sementara itu dari to-
tal orang yang ditangkap 
langsung dilakukan PCR 
Swab Test, dan hasilnya un-
tuk keseluruhan negatif. Se-
mentara barang bukti yang 
ditemukan dari penangkapan 
ratusan orang ini, anggo-
ta mengamankan beberapa 
barang bukti. Diantaranya, 
ditemukan botol pecah berbau 
minyak tanah dibungkus plas-
tik. Setelah dilakukan pen-
dataan, mereka dipulangkan.

"Dari yang kami amankan, 
mereka didata serta dilakukan 
Swab Test dan hasilnya semua 
negatif. Setelah kita data, 
mereka dipulangkan," pung-
kasnya. (Bry)

Petugas melakukan penyisiran perusuh Unras di depan Ge-
dung Negara Grahadi Surabaya.

5 Orang Pelanggar Terjaring Razia 
Karena Tidak Memakai Masker 

Batang, SMN - Operasi Yustisi 
serta penyampaian implementasi 
Inpres nomor 6 tahun 2020 dan 
Perbup Nomor 55 tahun 2020 di-
gelar Polsek Tersono dan Keca-
matan Tersono di Balai Desa Si-
dalang, Rabu (21/10/2020).

Dalam operasi yustisi tersebut, 
5 orang pelanggar terjaring razia 
karena tidak menggunakan masker. 
Kapolsek Tersono Polres Batang 
Polda Jateng AKP Akhmad Almu-
nasifi mengatakan Razia wajib pa-
kai masker ini guna mendisiplink-
an warga agar mematuhi protokol 
kesehatan.

"Ada lima orang tidak pakai 
masker, oleh karena itu kita beri 
sanksi melafalkan Pancasila dan 
menyanyikan lagu nasional," jelas 

Kapolsek.
Selain mendisiplinkan warga 

patuhi protokol kesehatan Petugas 
gabungan Polsek dan Kecamatan 
Tersono juga memberikan imbauan 
pada warga masyarakat yang akan 
menerima Bantuan Sosial Tunai 
(BST) di Desa Sidalang agar sela-
lu mematuhi protokol kesehatan.

"Saya berharap kepada seluruh 
warga untuk mematuhi aturan 
protokol ke-sehatan seperti men-
jaga jarak, mencuci tangan dan 
memakai masker. Mari kita bersa-
ma-sama putus penyebaran Covid 
-19," imbaunya. Ia menambahkan 
dalam penegakan hukum protokol 
kesehatan, petugas tetap persuasif, 
tegas dan humanis. (S Anto Sapu-
tro)

Polsek Tersono lakukan Operasi Yustisi. 
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Buron Sebulan, Maling Motor 
di Purworejo Ditangkap

Purworejo, SMN - Unit 
Reskrim Polsek Butuh berhasil 
meringkus FRP,  warga Kuni-
rejo Kulon  RT 1 RW 1, Keca-
matan Butuh, Kabupaten Pur-
worejo yang telah lama menjadi 
buron lantaran kasus pencurian 
sepeda motor.

Kasat Reskrim, AKP Agil 
Widyas Sampurna mengatakan, 
penangkapan terhadap tersang-
ka merupakan tindak lanjut dari 
laporan Sungkono, warga Desa 
Tlogorejo, Kecamatan Butuh 
yang melaporkan kejadian ke-
hilangan sepeda motor pada 
Senin, tanggal (21/09/20) sekira 
pukul 23.45 WIB. 

"Setelah melakukan peny-
idikan dan penyelidikan anggo-
ta akhirnya dapat menangkap 
pelaku beserta barang bukti 
sepeda motornya di kawasan 
Kaliwatu Bumi," ungkap AKP 

Unit Reskrim Polsek Butuh berhasil mengamankan pelaku 
pencurian sepeda motor.

Agil, saat dihubungi, Rabu 
(21/10). 

Mantan Kapolsek Semarang 
Timur ini menambahkan, modus 
yang digunakan tersangka den-
gan memanfaatkan kelengahan 
korban. 

"Saat itu korban lupa men-
gunci stang motor saat masuk ke 
dalam rumah. Melihat kesempa-

tan itu FRP langsung melalukan 
aksinya," imbuhnya.

Usai ditangkap, pelaku pun 
langsung dibawa ke Polsek Bu-
tuh untuk proses penyelidikan 
dan penyidikan lebih lanjut. 
Pelaku pun diancam dengan 
Pasal 362 KUHP dengan an-
caman 7 tahun kurungan penja-
ra. (Alex)

Peroleh Nilai 1194, Novri Darmatoro 
Jabat Sekdes Bringin Kecamatan Bayan

Purworejo, SMN - Seleksi 
Penerimaan  jabatan Sekretar-
is Desa Bringin, Kecamatan 
Bayan, Kabupaten Purwore-
jo akhirnya digelar, Kamis 
(22/10). Seleksi Penerimaan 
Sekretaris Desa (Sekdes) Desa 
Bringin tersebut dilaksanakan 
menyusul jabatan Sekdes sela-
ma ini mengalami kekosongan. 

Sebanyak 9 orang mengikuti 
seleksi calon Sekdes Bringin, 
yaitu Novri Darmatoro, As-
tri Rahayu, Dwi Wulandari 
Safitri,  Wahyu Aji Nugroho,  
Fany Budiyati, Ujang Al Sa-
bar, Miftahudin,  Aldies Galuh-
ningtyas, dan Tri Junaedi.

Kesembilan Calon terse-
but berasal dari beberapa Desa 
se-Kecamatan Bayan, Kabupat-
en Purworejo.

Kegiatan itu juga mengun-
dang dari Pihak Forkompim-
cam Bayan seperti pihak Ke-
camatan dihadiri oleh  Camat 
Moehardjono SE, Kapolsek 
Bayan IPTU Sarbini, Danramil 
02/Bayan Kapten Cba Amroni 
dan Kades Desa Bringin  Tu-

siman, serta tim seleksi baik 
dari tingkat Kecamatan Bayan 
maupun tim seleksi dari Desa 
setempat.

Sebelum pelaksanaan uji-
an sekdes dimulai, Kapolsek 
Bayan Iptu Sarbini menyam-
paikan himbauan kepada calon 
Sekdes, panitia dan warga se-
tempat yang hadir.

“Diharapkan kepada para 
Panitia supaya jangan tebang 
pilih kepada salah satu pihak 
dan tetap netral, karena peserta 
yang terpilih benar-benar akan 

menjadi harapan masyarakat 
yang nantinya akan menjadi 
panutan dan sebagai tulang 
punggung bagi masyarakat, se-
lanjutnya kepada para peserta 
calon Sekdes juga warga yang 
berkunjung agar jangan ter-
pancing emosi, dan bisa men-
jaga keamanan, supaya pelak-
sanaan Seleksi Sekdes melalui 
ujian ini bisa berjalan tertib dan 
lancar," tandasnya. 

Kapolsek juga menambah-
kan, bahwa dalam pelaksanaan 
seleksi pemilihan Sekdes ini, 

baik peserta ujian, panitia dan 
seluruh warga yang hadir di-
wajibkan untuk memperhatikan 
protokol kesehatan dengan me-
nerapkan 3-M yaitu Menggu-
nakan masker, Mencuci tangan 
dan Menjaga jarak secara fisik, 
mengingat penyebaran virus 
corona masih menjadi masalah 
besar di tengah-tengah Mas-
yarakat. 

Dalam pelaksanaan seleksi 
Sekdes tersebut dimenangkan 
oleh  Novri Darmatoro dengan 
total nilai 119,4 dan pemenang 
ke dua diraih oleh Fany Budi-
yati dengan memperoleh nilai 
115,3 selanjutnya pemenang ke 
tiga yaitu Tri Junaedi dengan 
nilai 102 dan disusul oleh pe-
serta lainnya.

Hingga berakhirnya pelak-
sanaan seleksi penerimaan Sek-
des Desa Bringin Kec. Bayan 
Kab. Purworejo tersebut bisa 
berjalan dengan aman dan lan-
car, warga mayoritas asal Desa 
Bringin yang berkunjung pun 
membubarkan diri dengan ter-
tib. (alex)

Desa Bringin Kecamatan Bayan miliki Sekdes baru.

Ratusan Anggota 
PPK Bayan di-Rapid Test

Purworejo, SMN - Men-
jelang perhelatan Pilihan Bupati 
(Pilbup) Kabupaten Purworejo 
tanggal 5 Desember 2020 men-
datang, berbagai persiapan terus 
dilakukan panitia penyelengga-
ra. 

Termasuk melakukan rapid 
test dan swab kepada PPK dan 
PPS yang terlibat dalam ajang 
Pilkada pada tahun ini. 

Selasa (20/10) sebanyak 104 
anggota PPK Bayan, Kabupaten 
Purworejo, Jateng mengiku-
ti rapid test yang dimulai se-

jak pukul 08.00 hingga 09.30 
WIB di aula Kantor Kecamatan 
Bayan. 

"Rapid test bagi anggota 
PPK dan PPS ini sangat pent-
ing sekali di masa pandemi 
Covid-19 ini," kata Camat 
Bayan, Muharjono kepada 
awak media. 

Dikatakan Muharjono, bah-
wa pada saat masa tanggap 
darurat Covid-19, Kecamatan 
Bayan menduduki urutan per-
tama se-Kabupaten Purworejo 
bahkan se-Provinsi Jawa Ten-

gah.
Akan tetapi paska masa 

tanggap darurat Covid-19, Ke-
camatan Bayan sekarang landai 
Covidnya. Bahkan menduduki 
peringkat ke 4 setelah Keca-
matan Purworejo, Banyuurip 
dan Gebang. 

Adapun anggota PPK Keca-
matan yang di rapid test seban-
yak 104 dan hasil testnya baru 
diketahui sore harinya. 

"Mudah-mudahan hasilnya 
negatif semua," pungkas Mu-
harjono. 

Sementara itu Ketua PPK 
Bayan, Herman mengatakan, 
untuk anggota PPK dan PPS 
diharuskan mengikuti rapid test. 

Kemudian pada tanggal 16 
November 2020 mendatang, se-
banyak 1071 anggota KPPS dan 
trantib linmas se-Kecamatan 
Bayan akan mengikuti rapid test 
serentak. 

Herman berharap dengan 
dilaksanakannya rapid test 
tersebut, masyarakat akan ma-
kin percaya dengan para petu-
gas penyelenggara Pilbup yang 
nantinya akan bertugas saat di-
gelar Pilkada. (Alex)

Anggota PPK Bayan, Kabupaten Purworejo, Jateng mengikuti 
rapid test jelang pilkada 2020.

Baznas dan Polres Kendal Berikan Bantuan 
Gerobag Usaha untuk Warga Kurang Mampu

Kendal, SMN - Baznas 
Kabupaten Kendal bersama 
Polres Kendal menyerahkan 
bantuan alat usaha dan pem-
bangunan kamar mandi untuk 
warga kurang mampu. Penyer-
ahan diadakan di Balai Kelura-
han Ketapang Kecamatan Kota 

Kendal, Rabu (21/10/2020) 
yang dihadiri langsung oleh 
Kapolres Kendal AKBP Ali 
Wardana, S.H., S.I.K., M.M., 
Ketua Baznas Kab. Kendal 
K.H. Ubaidilah, Kabag Kes-
ra Setda Kab. Kendal, Pejabat 
Utama Polres Kendal dan war-

ga penerima bantuan.
Dalam sambutannya, Ket-

ua Baznas Kab. Kendal K.H. 
Ubaidilah mengatakan bahwa 
kegiatan penyerahan bantuan 
ini merupakan sebagian giat ba-
znas, terkait pembayaran zakat 
di Kabupaten Kendal.

"Dengan zakat dan infak se-
moga bermanfaat untuk mengu-
rangi kemiskinan di Kabupaten 
Kendal,” tutur Ketua Baznas.

Sementara itu Kapolres 
Kendal AKBP Ali Wardana 
menyampaikan dengan adanya 
kegiatan baznas yaitu zakat dan 
infak bertujuan untuk mengen-
taskan kemiskinan sesuai den-
gan program pemerintah.

"Diharapkan semakin ban-
yak anggota yang berpartisipasi 
untuk menyalurkan zakat dan 
infak melalui baznas, semoga 
bantuan baznas kepada yang 

berhak menerima bisa berman-
faat,” ungkap Kapolres.

Ditambahkan Kapolres Ken-
dal dengan adanya bantuan 
melalui Baznas ini dapat ber-
manfaatkan untuk membantu 
perekonomian warga.

Secara simbolis Kapolres 
Kendal bersama Ketua Baznas 
menyerahkan bantuan gerobak 
siomay kepada 3 warga pener-
ima bantuan.

Disisi lain, Purdopo warga 
Kelurahan Ketapang yang turut 
mendapatkan bantuan mengu-
capkan terimakasih kepada pi-
hak Baznas dan Polres Kendal 
yang telah memberikan bantu-
an.

"Terimakasih kepada Baznas 
dan Polres Kendal, semoga ban-
tuan ini dapat bermanfaat dan 
bisa membantu keluarga kami,” 
ungkapnya. (S Anto Saputro)

Penyerahan bantuan alat usaha berupa Gerobag usaha untuk 
warga kurang mampu.

Berbagai Elemen Masyarakat Kabupaten Kendal 
Deklarasikan Aksi Damai Tolak Unjuk Rasa Anarkis

Kendal, SMN - Guna men-
jaga situasi yang tetap aman 
dan kondusif berbagai elemen 
masyarakat di Kabupaten Ken-
dal, Jawa Tengah, mengadakan 
deklarasi menolak aksi unjuk 
rasa anarkis, sikap tegas ini 
diambil menyikapi terjadinya 
aksi unjuk rasa yang berbuntut 
perilaku anarkis saat demo me-
nolak Undang-Undang Cipta 
Kerja (Omnibus Law) beber-
apa waktu belakangan ini di 
sejumlah wilayah di Indonesia.

Hadir dalam deklarasi da-
mai ini antara lain Forkompim-
da Kabupaten Kendal, Ketua 
FKUB Kendal, Ketua MUI Ka-
bupaten Kendal, dan Ketua De-
wan Buruh Kabupaten Kendal.

Deklarasi damai menolak 
dan mengecam aksi unjuk rasa 
itu yang digelar di halaman Pol-
res Kendal ini diikuti berbagai 
ormas, Senin (19/10/2020). 
Ikut dalam deklarasi tersebut di-
antaranya Ketua PCNU, Ketua 
Muhammadiyah, Ketua LDII 
dan Ketua GP Ansor Kab. Ken-
dal, Ikatan Mahasiswa Kendal, 
PSHT Cabang Kendal, Lindu 
Aji serta perwakilan Kepala 
Sekolah tingkat SMA, tokoh 
agama, tokoh masyarakat, 
dan tokoh pemuda dari mas-
ing-masing Kecamatan di Ka-
bupaten Kendal.

Dalam amanatnya Kapolres 
Kendal AKBP Ali Wardhana, 

Deklarasi menolak aksi unjuk rasa anarkis di halaman Polres 
Kendal.

Forkopimda Bersama Tokoh Masyarakat Batang 
Sepakat Tolak Anarkisme dalam Berpendapat
Batang, SMN - Forkopim-

da Kabupaten Batang bersama 
seluruh elemen masyarakat dan 
pelajar menggelar Deklarasi 
Damai Menolak Segala Bentuk 
Aksi Anarkisme dalam seti-
ap menyampaikan aspirasi, di 
Alun-alun Kabupaten Batang, 
Senin (19/10/2020).

Deklarasi tersebut disam-
paikan langsung oleh Bupati 
Batang Wihaji, Dandim 0736/
Batang Letkol Inf. Dwison Evi-
anto, Kapolres Batang AKBP 
Edwin Louis Sengka, Ketua 
MUI Batang KH. Zainul Iroqi, 
Organisasi Kemasyarakatan dan 
perwakilan pelajar.

Bupati Wihaji menyam-
paikan, aksi damai ini dilaku-
kan sebagai bentuk penolakan 
terhadap tindakan anarkisme 
dan unjuk rasa di jalanan namun 
dengan cara yang bertentangan 
dengan undang-undang. 

“Negara kita negara hukum 
dan demokrasi yang menghor-
mati apapun sikap masyarakat, 
selama tidak bertentangan den-
gan undang-undang, Pemer-
intah Daerah mempersilahkan 
warga menyampaikan aspi-
rasinya,” kata Bupati.

Poin penting yang dapat di-
petik, bahwa seluruh elemen 
masyarakat bersepakat meno-
lak sikap-sikap anarkisme yang 
dapat merugikan diri sendi-
ri. “Kabupaten Batang harus 
guyub rukun bersatu menolak 
anarkisme dan menyampaikan 
pendapat secara santun,” tan-
dasnya.

Kapolres Batang AKBP Ed-
win Louis Sengka mengatakan, 
situasi Kamtibmas di Kabupat-
en Batang masih dalam keadaan 
kondusif. Namun pihak Polres 
Batang tetap melakukan lang-
kah-langkah antisipasi apabi-
la terjadi hal-hal yang tidak 

diinginkan dari oknum-oknum 
yang tidak bertanggung jawab 
untuk mengganggu kondusivi-
tas Kamtibmas di Kabupaten 
Batang. 

“Deklarasi yang sekarang 
diadakan ini mencerminkan 
bahwa warga Batang secara ke-
seluruhan menolak unjuk rasa 
yang sifatnya anarkis dan apabi-
la ingin berpendapat sampaikan-
lah secara santun,” sanjungnya.

Sementara itu, Dandim 
0736/Batang Letkol Inf Dwison 
Evianto, ''menyampaikan 
komitmennya untuk sela-
lu mendukung Polres Batang 
sepenuhnya dalam melakukan 
pengamanan di setiap kali ada 
penyampaian aspirasi dari mas-
yarakat,'' ungkap Dandim.

Dalam kesempatan yang 
sama, berkaitan Undang-un-
dang Cipta Kerja, Ketua DPRD 
Batang, Maulana Yusuf masih 
memonitor beberapa kebijakan 
Pemerintah Pusat dan perlu 
dilakukan pengkajian.

"Nanti kita tinggal menung-
gu aturan-aturan turunannya 
apakah berbentuk Peraturan 
Pemerintah atau Peraturan Pres-
iden,” terangnya.

Ia memaparkan, berdasarkan 

kajian yang disampaikan para 
mahasiswa ada beberapa poin 
yang dinilai oleh mereka mer-
ugikan kaum buruh. Namun se-
cara kelembagaan, DPRD tidak 
bisa menyimpulkan langsung, 
karena belum mengkaji lebih 
mendalam.

Ditemui usai mengikuti 
deklarasi, pelajar asal SMKN 
1 Kandeman, Nurul Awaludin 
mewakili para pelajar menga-
presiasi deklarasi yang disam-
paikan seluruh elemen mas-
yarakat. 

“Kegiatan ini sangat baik 
karena bisa menunjukkan kon-
dusivitas di Kabupaten Batang, 
dengan tidak menyampaikan as-
pirasi secara anarkis,” ujarnya.

Menurut dia, penyampaian 
aspirasi menggunakan cara-cara 
anarkis adalah mencerminkan 
contoh yang buruk karena mer-
usak fasilitas umum. 

“Deklarasi ini dapat men-
jadikan masyarakatnya lebih 
waspada lagi. Yang terpenting 
kita harus mematuhi peraturan 
khususnya pelajar dan sikapilah 
secara lebih dewasa tentang Un-
dang-undang Cipta Kerja, agar 
situasi negara tetap kondusif,” 
bebernya. (S Anto Saputro)

Kegiatan tatap muka forkopimda dengan masyarakat/ormas/
pelajar dalam mencapai kab. Kendal yang kondusif.

S.H. S.I.K., M.M. menyam-
paikan bahwa saat ini diketahui 
bersama dengan disahkan UU 
Cipta Kerja menuai berbagai 
pro dan kontra dikalangan mas-
yarakat, hingga banyak dari bu-
ruh atau pekerja dan mahasiswa 
melakukan aksi unjuk rasa.

“Kegiatan deklarasi meno-
lak aksi anarki unjuk rasa ini 
dilaksanakan karena kita keta-
hui bersama di beberapa kota 
besar di Indonesia aksi ujuk 
rasa yang dilaksanakan terjadi 
aksi anarkhis dengan merusak 
fasilitas umum. Dengan aksi 

anarkhis tersebut banyak mas-
yarakat yang terganggu dan ti-
dak dapat melakukan aktifitas 
seperti biasanya,” tutur Kapol-
res Kendal.

Kapolres berharap dengan 
diadakannya deklarasi damai 
tersebut tidak hanya sebatas uca-
pan semata namun diharapkan 
dapat diterapkan dalam kegiatan 
nyata sehingga Kabupaten Ken-
dal akan senantiasa aman, nya-
man dan kondusif.

Disisi lain Bupati Kendal 
yang diwakili Sekda Kab. Ken-
dal Moh. Toha menyambut baik 
atas dilaksanakannya kegiatan 
deklarasi itu karena menyikapi 
situasi politik yang saat ini cuk-
up memanas karena pengesahan 
UU Cipta Kerja yang menuai 
berbagai reaksi dari masyarakat.

“Dengan adanya kegiatan 
ini diharapkan situasi Kabupat-
en Kendal dapat selalu kondu-
sif, nyaman, aman dan menjadi 
contoh daerah-daerah lain serta 
meningkatkan pembangunan di 
Kabupaten Kendal," kata Sekda 
Kendal.

Sementara itu pernyataan 
Deklarasi Menolak Aksi Anarkis 

dibacakan oleh Sudarmaji yang 
merupakan Ketua SPPI (Serikat 
Pekerja Pos Indonesia) yang dii-
kuti oleh seluruh peserta

 Isi Deklarasi tersebut yakni :
Kami dari Elemen Pemerin-

tahan, Pendidikan, Buruh, Ag-
ama, Pemuda, Masyarakat dan 
Mahasiswa Kendal menyatakan 
:

1. Menolak Segala Bentuk 
Aksi Anarkhisme dan Vandal-
isme dalam Setiap Kegiatan 
Aksi Unjuk Rasa.

2. Berkomitmen untuk Men-
ciptakan Situasi dan Kondisi Ka-
bupaten Kendal yang Aman dan 
Kondusif.

3. Bersama - Sama Menjaga 
dan Melindungi Aset Pemerin-
tah Serta Fasilitas Umum Lain-
nya.

4. Bersama - Sama Mence-
gah Penyebaran Berita Hoax, 
Provokasi dan Berita Yang Men-
gandung Isu Sara.

5. Berkomitmen Menerap-
kan Protokol Kesehatan dalam 
Kehidupan Sehari-Hari Untuk 
Mencegah dan Memutus Penye-
baran Covid-19 di Kab. Kendal. 
(S Anto Saputro)
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Berbekal Cat Semprot, Pembobol ATM 

di Bandung Gasak Duit Rp 100 Juta

Bandung, SMN - Polisi 
menyelidiki kasus pembob-
olan mesin anjungan tunai 
mandiri (ATM) di minimar-
ket, Jalan Moch Toha, Kota 
Bandung. Hasil penyelidikan 
sementara, pelaku mengga-
sak uang senilai Rp 100 juta 
yang tersimpan dalam brankas 
ATM.

"Dari pihak vendor su-
dah membuat laporan polisi. 

Kemudian kerugian Rp 100 
juta," ujar Kapolsek Band-
ung Kidul Kompol Dodi 
AS saat dihubungi, Jumat 
(23/10/2020).

Sewaktu beraksi, pelaku 
menyemprotkan cat ke layar 
CCTV yang terpasang di toko 
itu. Pelaku leluasa menguras 
habis seluruh uang yang ada di 
brangkas ATM.

"Sudah fix Rp 100 juta (ke-

hilangan uang di ATM)," kata 
Dodi.

Polisi membentuk tim 
gabungan guna memburu 
pelaku. Berdasarkan penyeli-
dikan sementara, pelaku yang 
berbekal cat semprot itu didu-
ga berjumlah satu orang.

"Sementara terpantau dari 
CCTV satu orang menggu-
nakan penutup muka ya. Itu 
berdasarkan CCTV. Tapi ma-

sih tetap diselidiki lagi," tutur 
Dodi.

ATM tersebut terletak di 
sebuah minimarket yang be-
rada di Jalan Moch Toha, Ke-
camatan Bandung Kidul, Kota 
Bandung. Pembobolan ATM 
itu diduga dilakukan pada Ka-
mis (22/10) dini hari. Pelaku 
masuk dengan cara menjebol 
atap minimarket, lalu merusak 
mesin ATM. (dtk)

Lokasi pembobolan ATM di Bandung. 

Berkat Inovasi Pertanian, 
Gubernur Sulut Sabet Penghargaan

Jakarta, SMN - Gubernur Sulawe-
si Utara Olly Dondokambey meraih 
penghargaan The Best Leader - The In-
novative Leader in Agroindustry pada 
CNBC Indonesia Awards berkat upaya 
menyelamatkan sektor pertanian di saat 
pandemi Covid-19.

Olly berhasil meningkatkan nilai tu-
kar petani (NTP) di Sulut hingga angka 
98,23. Ia dinilai berhasil mempertah-
ankan kesejahteraan petani saat pandemi 
Covid-19 memukul semua sendi pere-
konomian.

"Kerja sama masyarakat Sulawesi 
Utara dan pemerintah yang kerja sama 
membawa hasil-hasil yang maksimal, 
baik dalam penanganan Covid-19 mau-
pun peningkatan kesejahteraan mas-

yarakat. Sehingga nilai tukar petani 
meningkat," kata Olly usai menerima 
penghargaan di Gedung Transmedia, Ja-
karta, Jumat (23/10).

Dua program yang digagas Olly 
menjadi perhatian publik. Pertama, ia 
mengadakan program asuransi pertanian 
dengan menjamin lahan tani dan ternak 
lima ribu petani jika terjadi gagal panen.

Selain itu, Olly juga mengupayakan 
ekspor pangan di tengah pandemi, salah 
satunya dengan membuka penerbangan 
ekspor mandiri dari Sulut ke Jepang.

Komoditas seperti gula aren, bawang, 
dan berbagai rempah dngan total 12 ton 
diekspor ke Jepang awal September. Ia 
juga memfasilitasi ekspor bagi provinsi 
sekitar yang ingin menjual komoditas.

"Kami ekspor rempah-rempah ke 
Negeri Sakura, akan berlanjut terus. 
Minggu ini sudah sekitar 20 ton," tu-
turnya.

Politikus PDIP itu berterima kasih 
kepada CNBC Indonesia atas peng-
hargaan yang ia terima dan mendedi-
kasikannya kepada masyarakat Sulut.

"Sulut tambah hebat. Semua ini kami 
persembahkan ke masyarakat," ujar Olly.

Selain Olly, CNBC Indonesia mem-
beri penghargaan ke dua pimpinan daer-
ah lainnya. Gubernur Jawa Barat Ridwan 
Kamil menerima anugerah The Inspiring 
Leader, sedangkan Gubernur Sulteng 
Longki Djanggola menerima penghar-
gaan The Outstanding Leader in Invest-
ment. (cnn)

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey meraih penghargaan The Innovative Leader di 
CNBC Indonesia Awards. 

Dilema Petani Jagung Gorontalo dan Konflik 
Satwa yang Berkepanjangan

Gorontalo, SMN - Saat ini, 
hama tanaman tentunya masih 
menjadi persoalan serius bagi 
petani. Terlebih kalau hama 
tersebut merupakan hewan atau 
satwa dilindungi, tentunya ini 
menjadi masalah besar. 

Contohnya, seperti babi 
hutan dan monyet yang menjadi 
musuh besar bagi petani jagung 
di Gorontalo. Tidak hanya babi 
hutan dan monyet, banyak juga 
burung yang tergolong dilind-
ungi juga kerap menyerang ta-
naman mereka kala mendekati 
musim panen.

Bagi petani, hama yang ter-
golong dilindungi ini sudah 
menjadi musuh bersama mere-
ka. Maka tidak sedikit banyak 
satwa yang ditangkap hingga 
dibunuh. Setiap menjelang mu-
sim panen, tanaman mereka 
harus dijaga ekstra, sebab kalau 
sedikit lengah, pasti tanaman 
mereka banyak yang dirusak, 
meskipun area kebun mereka 
bukan di kawasan hutan.

Hal inilah yang menjadi 
dilema petani Gorontalo yang 
hampir 80 persen adalah petani 
jagung. Petani tidak tahu harus 
berbuat apa, sementara hewan 
itu memang dilindungi.

"Kalau hanya diusir, mereka 
pasti kembali merusak tanaman 
kami," kata Runo Demolawa 
salah satu petani jagung Goron-
talo kepada awak media.

Menurutnya, saat ini mereka 
takut membunuh atau menang-
kap hewan itu, sebab satwa 
dilindungi itu saat ini sudah 
dalam pengawasan Balai Kon-
servasi Sumber Daya Alam 
(BKSDA) Gorontalo. Risiko 
terjerat hukum yang menjadi 
pertimbangan bagi mereka para 
petani.

"Kami takut terjerat hukum, 
jadinya kami sangat dilema 
dengan keadaan," tuturnya.

"Kalau hanya dibiarkan, 
pasti hasil panen menurun dan 
modal tidak kembali," ujarnya.

Tidak hanya babi hutan 
dan monyet, kata Runo, yang 
menyerang tanaman mereka 
juga sebagian besar burung 
yang dilindungi, terutama bu-
rung nuri yang menyerang buah 
jagung yang masih muda.

"Burung nuri itu datang 
berkelompok, satu kali saja 
mereka hinggap, puluhan po-
hon jagung yang habis dimak-
an," katanya.

"Saya minta BKSDA jangan 
hanya diam, berikan solusi ke-
pada kami, agar keduanya tidak 
saling dirugikan," jelas Runo.

Sementara Kepala BKSDA 
Gorontalo, Samsudin Hadju 
mengatakan, memang ini sudah 
menjadi konflik yang berkepan-
jangan antara satwa dan mas-

yarakat. Memang itu bukan 
kawasan hutan, tetapi kami dari 
BKSDA sendiri meminta mas-
yarakat harus membuat Buffer 
zone.

Buffer zone sendiri alah ba-
tas wilayah yang terbentang di 
antara kawasan hutan dan ka-
wasan pertanian. Di batas terse-
but petani harus menanam ta-
naman yang menjadi makanan 
satwa tersebut.

"Jadi kalau sudah ada batas 
zona itu kemudian di situ dita-
nami tumbuhan yang menjadi 
makanan mereka, maka saya 
yakin mereka tidak masuk ke 
kebun," kata Samsudin.

Selain itu, kata Samsudin, 
jangan ada masyarakat yang 
membuka lahan di dekat ka-
wasan hutan. Sebab kawasan 
itu sangat rentan dengan seran-
gan satwa yang dilindungi.

"Minimal kita buat kebun 
di radius yang cukup jauh dari 
kawasan hutan," dia menandas-
kan. (lp6)

Petani jagung Gorontalo. Ilustrasi.

Kurir Edarkan Narkoba di Tengah 
Demo Omnibus Law di Jakarta

Jakarta, SMN - Satuan 
Narkoba Polres Metro Jakar-
ta Barat meringkus tiga kurir 
narkoba di wilayah Pondok 
Aren, Tangerang Selatan, Ka-
mis (22/10).

Kapolres Metro Jakbar 
Kombes Audie S. Latuhe-
ru mengatakan para kurir ini 
memanfaatkan situasi demon-
strasi tolak Undang-Undang 
Omnibus Law Cipta Kerja un-
tuk mengedarkan narkoba.

Ketiga kurir narkoba ini 
berinisial CR (34), FH (22) 

serta seorang wanita berini-
sial RR (24). Mereka diduga 
menjadi kurir dari jaringan 
peredaran narkoba di sebuah 
lapas.

"Benar anggota kami telah 
berhasil mengungkap pereda-
ran jaringan gelap narkoba," 
kata Audie dalam keterangan-
nya, Jumat (23/10).

Sementara itu, Kasat Nar-
koba Polres Metro Jakarta 
Barat Kompol Ronaldo Mara-
dona Siregar menuturkan pen-
angkapan tersebut merupakan 

pengembangan dari pengung-
kapan di wilayah Cawang, Ja-
karta Timur.

Kata Ronaldo, ketiga kurir 
itu sengaja mengedarkan nar-
koba di tengah aksi demo den-
gan anggapan polisi sedang 
fokus melakukan pengaman-
an.

Saat ini, lanjut Ronaldo, pi-
haknya masih mendalami jar-
ingan narkoba lain yang juga 
memanfaatkan situasi demo 
untuk melakukan peredaran 
barang haram.

"Juga tengah mendalami 
dugaan jaringan narkoba lain-
nya yang memanfaatkan aksi 
demo besar-besaran menolak 
RUU Cipta kerja saat ini," tu-
tur Ronaldo.

Dari tangan ketiganya, 
polisi menyita barang buk-
ti sebuah koper yang berisi 
paket narkoba jenis sabu dan 
ekstasi.

Ketiga kurir itu masih men-
jalani pemeriksaan oleh peny-
idik Satuan Narkoba Polres 
Metro Jakbar. (cnn)

Ilustrasi. 

Sudah Jadi Letkol, Perwira TNI Ini 
Tak Gengsi Jualan Tahu Pedas

Jakarta, SMN - Kisah seorang 
TNI berpangkat Letnan Kolonel 
ini menarik perhatian. Pasalnya ia 
tak gengsi berjualan tahu pedas di 
pinggir jalan.

Banyak penjual makanan yang 
menarik perhatian karena kisahnya 
yang beralih profesi. Mereka pun 
tak merasa gengsi untuk berjualan 
makanan di pinggir jalan.

Seperti kisah seorang TNI Per-
wira Menengah berpangkat Letnan 
Kolonel ini. Adalah Letkol Yudi 
yang tetap hidup sederhana walau-
pun sudah memiliki pangkat tinggi.

Lewat channel YouTube Oko 
Baper (13/7), kita bisa mengetahui 
kalau Letkol Yudi berjualan tahu 
pedas di pinggir jalan. Namanya 
Tahu Pedas Barokah dengan gero-
bak sederhana sebagai tempat ber-
jualan.

Lokasi gerai tahu pedas ini ada 

di kawasan Jalan Cempaka Putih, 
dekat Pasar Sumur Batu, Jakarta 
Pusat. Tepatnya berada di depan 
Resto Belut Sunandi.

Baca Juga: 5 Fakta Unik Malik 
AlFattaah, Tentara Kekar yang Pi-
lih Jadi 'Tukang Bakso'

Letkol Yudi tak dibantu orang 
lain atau pegawai saat berjualan. 
Ia meracik tahu pedasnnya sendiri, 
mulai dari membuat adonan tepung 
hingga menggorengnya.

Ia tak memiliki pegawai kare-
na menurutnya dalam berjualan 
makanan harus terjun sendiri. Ia 
meyakini pemilik bisnis harus mer-
intisnya sendiri sejak awal.

"Iya merintis dari awal. Naman-
ya kita mencari nafkah harus terjun 
langsung apalagi makanan harus 
sendiri," ujar Letkol Yudi.

"Karena beda tangan, beda juga 
pelayanannya," lanjutnya.

Letkol Yudi bercerita sudah ber-
jualan tahu pedas selama 8 tahun. 
Sejak tahun 2012 ia merintis dari 
awal usaha makanannya tersebut.

"Kurang lebih 8 tahun yang 
lalu. Sekarang 2020 berarti 2012 
ya," beber Letkol Yudi.

Tak ada kata malu dan geng-
si dalam kamus seorang Letkol 
Yudi. Walaupun sudah menjadi 
seorang TNI Perwira Menengah, ia 
melakukan ini untuk keluarga ter-
cintanya di rumah.

"Malu itu kalau kita maling. 
Kan kita harus bawa ke rumah 
yang barokah. Sedapat mungkin 
kita harus cari yang halal," ung-
kapnya.

Saat ini Letkol Yudi juga masih 
aktif sebagai seorang TNI. Selain 
menjadi pengabdi negara, ia tak 
gengsi menyambi jualan tahu pe-
das usai bekerja. (dtk)

Sudah Jadi Letkol, Perwira TNI Ini Tak Gengsi Jualan Tahu Pedas.
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Doa Tulus Messi: 

Ronaldo Sembuh dari Corona

  Lionel Messi berharap bereuni dengan Cristiano Ronaldo di laga Juventus vs Barcelona. 

Jakarta, SMN - Lionel Mes-
si mendoakan Cristiano Ronal-
do pulih dari Covid-19 agar bisa 
kembali berduel satu lapangan 
pada laga Juventus vs Barcelona 
di Liga Champions.

Ronaldo dikhawatirkan ab-
sen membela Juventus kontra 
Barcelona lantaran hasil tesnya 
kembali positif corona, Kamis 
(23/10).

CR7 pertama kali didiagnosis 
Covid-19 sejak pekan lalu dan 
terpaksa absen membela tim-
nas Portugal di UEFA Nations 
League. Ia terpaksa menjalani 
karantina mandiri di Turin.

Messi berharap Ronaldo bisa 
segera pulih dan berduel satu 

lapangan. Sebelumnya, duel 
Messi dan Ronaldo kerap terja-
di di La Liga kala CR7 masih 
memperkuat Real Madrid.

"Mungkin Rabu nanti ada 
peluang dan kami berharap 
Cristiano tiba di sana dan segera 
pulih dari Covid," kata Messi 
seperti dikutip Sport Bible.

Tak dimungkiri, duel Messi 
vs Ronaldo merupakan salah 
satu pertemuan yang dinanti. 
Kedua pernah jadi rival dalam 
berbagai kesempatan, terutama 
di La Liga.

"Duel dengan Ronaldo san-
gat spesial dan akan bertahan 
selamanya. Itu berlangsung se-
lama bertahun-tahun dan tak 

mudah mempertahankan lev-
el tertentu untuk waktu yang 
lama," ujar Messi.

Messi juga mengakui, rivali-
tas antara Barcelona dan Madrid 
semakin memanaskan persain-
gannya dengan Ronaldo secara 
pribadi.

"Duel antara saya dan Cris-
tiano ROnaldo sangat bagus 
pada level pribadi dan saya rasa 
orang-rang juga menikmatinya."

Sejak dua tahun terakhir, 
Messi harus menjalani El Cla-
sico tanpa Ronaldo yang telah 
pindah Juventus. La Pulga ber-
harap bisa kembali berduel den-
gan CR7 di partai Juventus vs 
Barcelona. (cnn)

Momen Khabib Kalah Bertarung dan Menangis
Jakarta, SMN - Khabib Nur-

magomedov memang tak terka-
lahkan di mixed martial arts 
termasuk UFC, namun ia pernah 
kalah dan menangis di arena per-
tarungan.

Kekalahan untuk Khabib 
tersebut terjadi di laga sambo 
amatir ketika Khabib masih be-
rusia 17 tahun dan menghadapi 
Ibragim Magomedov.

Khabib yang berusia tiga ta-
hun lebih muda dari lawannya 
berusaha tampil agresif dengan 
pukulan dan tendangan. Laga 
berakhir dan pemenang harus 
ditentukan lewat keputusan juri.

Ketika Magomedov dinya-
takan sebagai pemenang, Khabib 
langsung menutup mata dan ber-
sujud. Khabib terlihat menangis 
menyesali kekalahan tersebut.

Magomedov berusaha meng-
hibur Khabib dengan merangkul 
saat keduanya keluar arena.

Dalam sambo sendiri, Khabib 
sukses jadi juara dunia 2009 [ke-

las under 74kg] dan juara dunia 
2010 [under 82kg].

Usai momen ini, Khabib be-
nar-benar fokus di mixed mar-
tial arts setelah menandatangani 

kontrak dengan UFC pada 2011 
dan memulai laga debut lawan 
Kamal Shalorus.

Setelah debut tersebut, 
Khabib seolah makin tak men-

genal arti kekalahan. Ia mulus 
bertarung dan mendominasi di 
UFC hingga akhirnya kini pun-
ya catatan 28 kemenangan tanpa 
pernah satu kali pun kalah. (cnn)

Khabib pernah kalah di laga sambo. 

Satgas Covid-19 Ingatkan Liga Sepak Bola 
Harus Pertimbangkan Status Zona Lokasi

Jakarta, SMN - Satgas Pen-
anganan Covid-19 menyatakan 
semua aktivitas masyarakat 
yang berkomitmen mematuhi 
protokol kesehatan boleh 
dilakukan. Ini termasuk juga 
penyelenggaraan pertandingan 
liga sepak bola.

Hal ini disampaikan Koordi-
nator Tim Pakar dan Juru Bicara 
Satgas Penanganan Covid-19 
Prof Wiku Adisasmito men-
jawab pertanyaan tentang nasib 
pelaksanaan liga sepak bola ta-

hun 2020 dalam masa pandemi, 
dalam jumpa pers yang disiar-
kan kanal YouTube Sekretariat 
Presiden, Kamis kemarin 22 
Oktober 2020.

Seperti diketahui liga sepak 
bola tahun 2020 atau Shopee 
Liga 1 harus dihentikan semen-
tara karena adanya pandemi 
Covid-19 di Indonesia.

Sebelumnya, Shopee Liga 1 
2020 akan kembali digelar pada 
1 Oktober 2020. Namun, ren-
cana itu urung terjadi lantaran 

tidak keluarnya izin keramaian 
dari Polri.

"Dalam pelaksanaan liga 
tersebut, perlu adanya kepatu-
han dari seluruh komponen 
penyelenggara sepak bola atau 
seluruh yang terkait dengan 
sepak bola. Federasi, klub hing-
ga suporter," jawab Wiku.

PSSI katanya saat ini telah 
menyusun protokol kesehatan 
untuk pertandingan sepak bola 
dengan melibatkan ahli medis 
dan juga sudah menganggarkan 

biaya untuk swab test.
Terkait pemberian izin 

pertandingan sepakbola, Wiku 
menyebut perlu adanya koordi-
nasi lebih lanjut antara PSSI dan 
PT Liga Indonesia Baru selaku 
pelaksana dengan pihak Kepoli-
sian.

Hal itu untuk mempertim-
bangkan status zonasi dimana 
pertandingan sepak bola akan 
dilakukan. "Dan juga per-
lu diingat, bahwa keputusan 
penundaan yang dilakukan un-
tuk keselamatan dan kesehatan 
kita bersama," jelas Wiku.

Pada bagian lain, Wiku kem-
bali berpesan untuk masyarakat 
agar tetap menjaga jarak dan 
menjauhi kerumunan jelang 
masa libur panjang 28 - 1 No-
vember.

Masyarakat juga dianjurkan 
untuk tidak keluar rumah dan 
berkerumun di tempat-tempat 
ramai apabila tidak ada kebutu-
han yang mendesak. Masyarakat 
juga diminta wajib menerapkan 
3M yaitu memakai masker, 
menjaga jarak dan mencuci tan-
gan.

"Setelah sekian lama, saya 
mengharapkan masyarakat se-
harusnya sudah mampu meng-
adaptasi kebiasaan baru di ten-
gah situasi pandemi ini, apapun 
keadaannya termasuk liburan 
panjang," pesan Wiku. (lp6)

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan masyarakat diminta 
cerdas dan selektif dalam menerima informasi saat konferensi pers di Graha BNPB, Jakarta, 

Kamis (15/10/2020).

Jangan Diabaikan, 5 Kondisi Kulit Ini 
Bisa Gambarkan Kondisi Kesehatan Anda

Jakarta, SMN - Setiap indi-
vidu tentu memiliki kondisi ku-
lit yang berbeda-beda. Namun, 
tak jarang dari Anda yang kerap 
mengabaikan kondisi kulit yang 
dimiliki. Padahal meski terkesan 
sepele, memahami kondisi kulit 
sangat penting.

Kulit adalah organ terbesar 
pada tubuh Anda sehingga pe-
rubahan pada rambut, kulit, atau 
kuku Anda bisa menjadi tanda 
bahwa ada sesuatu yang terjadi 
di bawah permukaannya.

Itu mengapa kondisi kulit 
Anda bisa menjadi tanda dari 
kondisi medis yang mendasarin-
ya, kata Dr. Jillian Macdonald, 
seorang dokter kulit di The Ot-
tawa Clinic dan seorang profe-
sor dermatologi di Universitas 
Ottawa.

Melansir dari Best Health, 
Sabtu (17/10/2020), berikut 
deretan kondisi kulit yang bisa 
gambarkan kondisi kesehatan 
pada tubuh Anda.

1. Kulit kering
Jika Anda memiliki kulit 

yang kering dan pelembap ti-
dak berhasil menghilangkannya, 
inilah saat untuk mengamatin-
ya lebih dalam. Dr. Macdonald 
mengatakan bahwa kulit kering 
kronis biasanya disebabkan oleh 
dua hal yaitu eksim dan keker-
ingan umum yang disebabkan 
oleh cuaca.

Eksim merupakan suatu 
kondisi peradangan kulit yang 
kronis dan dapat menyebabkan 
kulit kering, gatal, meradang 
dan pecah-pecah. Ini juga ber-
hubungan dengan komponen 

imunologi, genetik dan lingkun-
gan serta juga berhubungan den-
gan asma dan demam.

2. Tumbuhnya bulu pada wa-
jah

Bagi banyak pria, munculnya 
bulu pada wajah merupakan hal 
wajar, namun sebaliknya bagi 
para wanita. Bagi wanita, ram-
but wajah yang tumbuh berlebi-
han bisa menjadi tanda hormon 
yang tidak seimbang.

Hal ini bisa menjadi tanda 
dari sindrom ovarium polikis-
tik yang berhubungan dengan 
gangguan kesuburan. Salah satu 
penyebab keadaan ini adalah 
kelebihan hormon androgen, 
hormon yang dibuat oleh kelen-
jar gonad dan adrenal.

3. Lingkaran hitam pada 
bawah mata

Lingkaran berwarna gelap 
pada bagian bawah mata bisa 
jadi merupakan kombinasi fak-
tor genetika, usia, atau gaya 
hidup.

Secara anatomis seiring ber-
tambahnya usia, bantalan lemak 
dan dukungan struktural di seki-
tar mata Anda berubah sehingga 
Anda dapat melihat lebih ban-
yak cekungan, kata Dr. Macdon-
ald. Kulit gelap di bawah mata 
Anda juga bisa disebabkan oleh 
kekurangan nutrisi, dehidrasi 
atau kurang tidur.

4. Bintik-bintik kecil
Sebagian besar dari Anda 

mungkin memiliki bintik-bintik 

kecil berwarna hitam atau lebih 
terang di bagian tubuh. Meski 
umumnya tidak berbahaya, na-
mun Anda patut memperhatikan 
perkembangannya.

Bisa jadi bintik-bintik terse-
but tumbuh dan berkembang 
cepat yang menjadi salah satu 
tanda kanker kulit.

5. Bercak gelap pada wajah
Pigmentasi gelap pada wa-

jah (dikenal sebagai melasma) 
cenderung berhubungan secara 
hormonal pada wanita dan ser-
ing dikaitkan dengan kehamilan.

Meskipun tidak menanda-
kan masalah medis yang men-
dasarinya, hal itu dapat dipicu 
oleh lonjakan hormon dan diper-
buruk oleh sinar matahari. (lp6)

Ilustrasi Kulit Berjerawat.

Mandalika Racing Team, 
Nama Resmi Tim MotoGP Indonesia

Jakarta, SMN - Indonesia 
resmi memiliki tim untuk bala-
pan MotoGP 2021. Nama tim-
nya adalah Mandalika Racing 
Team.

"Semangat Mengibarkan 
MERAH PUTIH di Musim 
Balap Moto2 Tahun 2021," 
begitu tulis Mandalika Racing 
Team Indonesia dalam akun 
instagram resminya, Jumat 
(23/10/2020).

Dijelaskan Mandalika Rac-
ing Team ini akan turun di 
balapan Moto2 pada musim de-
pan. Tim ini dibangun dengan 
visi meningkatkan prestasi bagi 
para pebalap, juri, dan mekanik 
indonesia.

Selain itu misi Mandalika 
Racing Team nantinya adalah 
melakukan pembinaan pe-

balap secara berjenjang dan 
berkesinambungan.

MANDALIKA RACING 
TEAM Bekerjasama Dengan 
KEMENPORA & IMI Akan 
Melakukan Pembinaan Para 
Pembalap Mulai Dari Usia 
Muda dan Memberi Peluang 
Bagi Pembalap Berprestasi Di 
Nasional untuk Ke Jenjang In-
ternasional," sambung Manda-
lika Racing Team.

Tim Mandalika Racing 
Team sudah diberitahukan 
kepada Menteri Pemuda dan 
Olahraga Zainudin Amali pada 
9 Oktober lalu. Mandalika 
diketuai oleh Muhammad Rap-
sel Ali yang merupakan ang-
gota DPR-RI dari fraksi Partai 
Nasdem tersebut.

Nama Mandalika juga mer-

upakan nama sirkuit yang 
disiapkan untuk menggelar 
MotoGP Indonesia. Sirkuit 
Mandalika dengan panjang 
sekitar 4,32 km dan memili-
ki tikungan sebanyak 17 buah 
berlokasi di Lombok, Nusa 
Tenggara Barat.

Pria yang juga menjabat 
Ketua Humas Harley Davidson 
Club Indonesia (HDCI) sempat 
meminta para pebalap meman-
faatkan kesempatan tampil se-
baik mungkin. Adanya sirkuit 
yang bagus, seperti Mandalika 
bisa membuat pebalap Indone-
sia meningkatkan porsi latihan.

Apalagi Indonesia pada ta-
hun ini cuma diwakili Andi 
Farid Izdihar di IDEMITSU 
Honda Team Asia di kelas 
Moto2. (dtk)

Sirkuit Mandalika.
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Pemkab Tulungagung . . .
Sambungan dari hal. 1

Dewan Pers . . .
Sambungan dari hal. 1

Calon Bupati  . . .
Sambungan dari hal. 1

Bank Sampah  . . .
Sambungan dari hal. 1

Khofifah Indar Parawansa kepa-
da Bupati Tulungagung, Maryo-
to Birowo di sela acara Rapat 
Koordinasi Ketertiban dan 
Keamanan di Wilayah Provinsi 
Jawa Timur dalam mewujud-
kan Pilkada Serentak Tahun 
2020 yang tertib, aman, damai 
dan lancar di masa pandemi 
Covid-19. Kegiatan ini dilak-
sanakan di Grandcity, Surabaya 
kemarin (19/10).

Bupati Tulungagung, Maryo-
to Birowo usai acara mengaku 

bangga dengan capaian kali ini. 
Karena, opini WTP kedelapan 
yang berhasil diraih ini menun-
jukan bahwa Kabupaten Tulun-
gagung terus berbenah dan me-
macu diri untuk menjadi lebih 
baik dalam tata kelola keuan-
gan. Selain itu, juga menjadi 
bukti atas komitmennya dalam 
menciptakan pemerintahan yang 
bersih dan bisa dipertanggung-
jawabkan. “Ini prestasi yang 
membanggakan. Dari sekian 
kabupaten/kota, Kabupaten Tu-

lungagung termasuk salah satu 
yang mendapatkan penghargaan 
dari Kemenkeu atas capaian 
WTP ini,” katanya.

Kunci indikator keberhasilan 
dari peraihan predikat WTP ini, 
yaitu adanya sistem perenca-
naan, sistem penganggaran dan 
sistem pelaporan kinerja yang 
selaras dengan pelaksanaan ses-
uai akuntabilitas keuangan yang 
telah ditentukan.(hms/adv/ed)

pai 60 persen, karena penjualan 
tahu langsung ke pasar-pasar.

“Pihaknya meminta bantu-
an Cabup Kediri Dito mencari 
jalan keluarnya dalam pemasa-
ran tahu agar bisa berjalan lebih 
bagus dan meningkatkan peng-
hasilan kembali seperti semu-
la,” harap Aini.

Dito banyak sekali menden-
garkan curhatan para pelaku us-
aha tahu di Desa Sendang Ke-
camatan Banyakan Kabupaten 
Kediri mengalami penurunan 
penjualan hingga 60 persen.

Dito menjelaskan kepada 
para pelaku usaha tahu dalam 
melakukan penjualan jangan 

hanya di pasar-pasar atau hanya 
diletakkan di toko.

“Di era serba digital ini ha-
rus mengikuti perkembangan 
zaman yaitu cara berjualan ha-
rus ada inovasi dengan meng-
gunakan market place,” tutur 
Dito.(kanti)

masyarakat mengembangkan 
diri dengan lebih baik. Ahmad 
Jauhar bercerita bagaimana 
Eropa dan negara Skandinavia 
memberi kesempatan kepada 
pers untuk memberitakan selu-
as-luasnya namun tetap meng-
hadirkan pemberitaan yang 
bertanggung jawab. Mereka 
sudah membuktikan informasi 
yang sehat mampu mendorong 
masyarakat untuk mampu 
mengembangkan diri dengan 
lebih baik. Ini, imbuh Ahmad 
Jauhar, selaras dengan apa 
yang dilakukan Bupati Anas.

“Bupati Anas selalu men-
gajak media untuk menyam-
paikan good news is good 
news tentang Banyuwangi. Ini 
membuat orang ingin datang 
ke Banyuwangi, dan yang su-
dah pernah ke Banyuwangi se-

lalu ingin kembali. Itu pentin-
gnya pemberitaan yang sehat,” 
tuturnya.

Ketua PWI Jatim, Ainur 
menyebut perlunya penguatan 
media massa di tengah media 
sosial menjadi alternatif orang 
untuk mendapatkan informa-
si. Bahkan, saat pelaksanaan 
pilkada, media massa harus 
bisa menjadi market place of 
idea. Yakni, tempat untuk me-
masarkan ide-ide dari calon 
pimpinan masyarakat.

“Kenapa harus media mas-
sa? Karena di media massa ada 
proses klarifikasi dan konfir-
masi kebenaran yang dilaku-
kan oleh jajaran redaksi. Itu 
yang membedakan media mas-
sa dengan media sosial,” kata 
Ainur.

Ainur juga mewanti-wanti 

penggunaan media sosial yang 
berlebihan dalam memberita-
kan informasi. Menurut dia, 
bila tidak diimbangi dengan 
kebenaran, media sosial akan 
menimbulkan efek the spiral 
of silence. Yakni orang yang 
memiliki ide bagus akan malas 
mengeluarkan gagasannya.

“Dampak lainnya adalah 
timbulnya fenomena echo 
chamber yang dapat membuat 
ekstrimisasi pilihan yang dimi-
liki seorang netizen. Bermula 
dari suka atau tidak suka da-
lam beberapa momen interaksi 
di media sosial akan mengin-
ternalisasi atau menempa pikir 
netizen ke arah preferensi eks-
trem, salah satunya benci buta. 
Ini berbahaya, karena mereka 
akan menolak kebenaran,” 
kata Ainur.

Kapolresta Banyuwangi 
Kombes Arman menyoroti ten-
tang perlunya mencari kebe-
naran informasi.

“Hati-hati dengan berita 
hoaks. Selain ada sanksinya, 
bagi korban juga berdampak 
buruk sekali,” kata Arman.

Sementara Bupati Anas da-
lam kesempatan itu kembali 
mengajak insan pers untuk ter-
us menguatkan fungsinya se-
bagai salah satu pilar demokra-
si.

“Keberhasilan dan presta-
si Banyuwangi selama ini tak 
lepas dari sinergi yang baik an-
tara pers dengan seluruh stake 
holder yang ada,” kata Anas.

Dalam kesempatan itu, ter-
pilih Syaifuddin Mahmud se-
bagai Ketua PWI Banyuwangi 
periode 2020-2023.(dtk)

ujar Dwi Rahayu, Kabid Penge-
lolaan Sampah dan Limbah B3, 
Dinas Lingkungan Hidup Kabu-
paten Ngawi. 

Hal itu seperti yang dilaku-
kan Bank Sampah Sendang Ng-
umbul, di Desa Munggut, Keca-
matan Padas.

Bank sampah binaan Dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Ngawi ini, mampu mengurangi 
sampah kendati di tengah pan-
demi. 

Pola yang dilakukan pun 
sederhana, yakni masyarakat 

menyetor sampah agar dapat 
dipilah sesuai jenisnya. Setelah 
sampah terpilah, sampah terse-
but dimasukkan dalam karung 
dengan diberikan tulisan ber-
dasarkan jenis sampahnya lalu 
disetor ke lapak/ pengepul dan 
ke bank sampah induk. Pemila-
han seperti itu dilakukan setiap 
dua minggu sekali. 

“Sejak awal berdiri, bank 
sampah ini menerima tabungan 
warga dalam bentuk sampah 
yaitu sampah anorganik, se-
dangkan sampah organik dike-

lola sendiri oleh warga,” ungkap 
Ayu, sapaan akrabnya. 

Masyarakat antusias dan 
memberikan respon positif ter-
hadap keberadaan bank sampah. 
Hal ini terbukti dengan adanya 
peningkatan jumlah nasabah 
yang awalnya hanya 31 orang, 
meningkat menjadi 51 nasabah. 

Bank sampah dinilai dapat 
memberikan tambahan pemasu-
kan dan juga efektif mengedu-
kasi masyarakat terkait sampah 
dan meningkatkan kepedulian 
lingkungan. 

Keberadaan Bank sampah 
juga dapat dijadikan solusi un-
tuk mewujudkan lingkungan 
yang bersih dan nyaman bagi 
warganya. Masyarakat men-
jadi disiplin dalam mengelola 
sampah dan peduli terhadap 
lingkungan.

“Kuncinya, mari kurangi 
sampah dari sumbernya, kelola 
sampah dari rumah dan lakukan 
pemilahan sampah sesuai jenis,” 
pungkas Ayu. (ari)

Cabup Kediri Dito Blusukan 
Pasar Semen dan Fokus Kesulitan 
Air Warga Pagung Semen Kediri

Kediri, SMN - Kali ini, 
Calon Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana akrab disapa 
Dito melakukan blusukan di 3 
lokasi untuk menyapa langsung 
dan menyerap aspirasi warga 
di wilayah Kecamatan Semen 
Kabupaten Kediri Jawa Timur, 
Jum’at (23/10/2020) pagi.

Calon Bupati Kediri Dito, 
pertama melakukan blusukan 
mendatangi para pedagang 
Pasar Semen sekaligus berbin-
cang-bincang santai.

Usai berkunjung di Pasar Se-
men, Dito mengatakan, keluhan 
dari pedagang, bahwa banyak 
pedagang yang masih diluar pas-
ar saat berdagang.

Kedepan, akan kita kaji dulu 
apa perlu dilakukan revitalisa-
si pasar atau cukup pengaturan 
pasar agar tidak menimbulkan 
kemacetan di sekitar pasar. 
Dikarenakan, jalur menuju pasar 
pada jam tertentu digunakan satu 
arah.

Selanjutnya, blusukan kedua 
menuju komunitas petani organ-
ik, gapoktan, petani dan peter-
nak di Dusun Sekar Putih Desa 
Pagung Kecamatan Semen Ka-
bupaten Kediri, guna membahas 
kesulitan air di daerah tersebut.

Menariknya, saat memasuki 
Dusun Sekar Putih Cabup Kediri 
Dito disambut tarian kuda lump-
ing dan barongan dari grup ja-
ranan Gilang Saputro pimpinan 
Marsiam, terlihat warga antusias 
menyaksikan tarian tersebut.

Dito melakukan tatap muka 
gelar dialog dan diskusi bersa-
ma komunitas petani organik, 
gapoktan dan peternak. Mereka 
mengeluhkan cara mengem-
bangkan usaha pertanian, peter-
nakan dan kesulitan air yang di-
alami warga Dusun Sekar Putih 
Desa Semen.

Dito dalam sesi diskusi men-
yampaikan, bahwa hampir di be-
berapa daerah mengeluhkan kes-
ulitan air, tidak hanya di Dusun 

Cabup Kediri Dito Blusukan ke Pasar

Sekar Putih. 
Kami akan mendatangkan 

ahlinya dahulu, terkait dibangun 
embung, membuat sumur dan 
pipanisasi tergantung dari kajian 
tim ahli dan melihat kondisi desa 
setempat.

Namun, sebelum melakukan 
sesi dialog dan diskusi den-
gan petani dan gapoktan. Dito 
juga menyampaikan beberapa 
program jika pada tanggal 9 
Desember nanti diberi amanah 
memimpin Bupati Kediri 2020 
mendatang.

Dito menjelaskan terkait 
program yang dikerjakan den-
gan merubah pola komunika-
si dengan cara pola kerjanya 
sering turun ke warga, karena 
komunikasi yang paling efektif 
dari Senen-Kamis lebih banyak 
berkerja di lapangan, yakni di 
Balai Desa, sawah-sawah dan 
Puskesmas.

“Program Ngopi (Ngobrol 
Santai Cari Solusi) dilakukan 
pada hari Jum’at bertempat di 
pendopo Alun-alun Kediri me-
nerima semua saran, masukan 
dan keluhan masyarakat Kabu-
paten Kediri,” urainya.

Disusul program DITO (Desa 
Inovasi Tani Organik) yaitu 
membudayakan warga untuk 
menggunakan pupuk organ-
ik mandiri. Kedepan kita akan 
membantu para pertani disaat 
harga anjlok disaat panen, den-
gan cara menghidupkan BUM-
Des dengan cara BUMDes harus 
berani menampung hasil panen 

petani.
Masih kata Dito, pada Sektor 

Pertanian yang perlu diperhati-
kan jangan sampai terjadi mo-
nopoli pupuk dikuasi distributor 
dan memberantas mafia pupuk.

Kemudian, Sektor Pendi-
dikan, akan memperhatikan guru 
honorer yang sangat minim, 
masih ada sekolah yang belum 
memiliki kepala sekolah difinitif 
dan wilayah Kabupaten Kediri 
saat ini mengalami krisis guru. 

“Sektor Pelayanan Publik 
juga menjadi perhatian serius 
akan memberikan program ap-
likasi pelayanan terpadu satu 
pintu yang bisa mengurus e-KTP 
cukup terkoneksi di kantor balai 
desa,” tutup Dito.

Dilanjutkan Dito dengan 
mengunjungi seluruh pelaku 
UMKM se-Kecamatan Semen 
Kabupaten Kediri ada sebanyak 
12 Desa yang berada di Rest 
Area di Desa Puhsarang Keca-
matan Semen.

Tiap-tiap desa menelor-
kan produk unggulan UMKM 
yang mendapat apresiasi yang 
baik dan mendapat perhatian 
dari Cabup Kediri Dito berupa 
pembinaan dan pelatihan guna 
meningkatkan penjualan lebih 
meningkat. 

“Kegiatan selama blusukan 
yang diperhatikan wajib mener-
apkan protokol kesehatan baik 
pakai masker, cuci tangan dan 
selalu jaga jarak, guna pencega-
han penyebaran covid-19,” tutup 
Dito. (kanti)

Wakapolda Jatim Siap 
Kolaborasi Bersama FKPT 
Perangi Terorisme di Jatim

Surabaya, SMN - Wakapol-
da Jawa Timur Brigjen Pol Drs. 
Slamet Hadi Suraptoyo, Did-
ampingi Pejabat Utama (PJU) 
Polda Jatim dan Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Tru-
noyudo Wisnu Andiko, mener-
ima audiensi dari Forum Koor-
dinasi Pencegahan Terorisme 
Provinsi Jawa Timur di Gedung 
Tribrata lantai 2 Mapolda Jawa 
Timur.

Ketua FKPT (Forum Koor-
dinasi Pencegahan Terorisme) 

Hesti Armiwulan, menyebutkan. 
Bahwa pihaknya ingin beker-
jasama serta koordinasi dengan 
Kepolisian pencegahan serta 
untuk memerangi Terorisme di 
wilayah Jawa Timur.

“Kedatangan kami disini 
untuk koordinasi dengan Polri 
khususnya Polda Jatim, untuk 
memerangi Terorisme di Jawa 
Timur,” kata Hesti Armiwulan, 
usai audiensi di Polda Jatim, Ju-
mat (23/10/2020) sore.

Sementara itu Wakapol-

Wakapolda Jatim terima Audiensi FKPT di Gedung Tribrata 
Mapolda Jawa Timur

da Jawa Timur, Brigjen Pol 
Drs. Slamet Hadi Suraptoyo 
menyebutkan, bahwa Polda 
Jawa Timur siap memback up 
dan mendukung penuh dalam 
melakukan upaya pencegahan 
maupun memerangi Terorisme 
di Jawa Timur.

“Kita siap mendukung 
sepenuhnya, upaya pencegahan 
terorisme di Jawa Timur,” ucap 
Wakapolda Jatim.

Lanjut Wakapolda, Kami 
siap berkolaborasi dengan 
FKPT untuk menangkal giat ter-
orisme yang ada di jawa timur, 
kita akan mendukung sepenuhn-
ya dan memback up giat atau 
program akan dilaksanakan oleh 
FKPT, nanti saya akan tugaskan 
ke setiap satker (satuan kerja) 
mana yang sesuai dengan giat 
dari FKPT.

“Kita pasti akan dukung 
sepenuhnya, giat apa yang me-
mang dilakukan oleh FKPT. 
Kita memang perlu berkolabora-
si untuk memerangi terorisme di 
Jatim,” pungkasnya.(Bry)

Layang-layang Nyangkut di 
Ban Pesawat Saat Mendarat, 

Penumpang Selamat

Layang-layang yang tersangkut di ban pesawat Citilink yang mendarat di Adisutjipto Yogyakarta

Sleman, SMN - Insiden 
layang-layang tersangkut di 
ban pesawat dialami pesawat 
Citilink nomor penerbangan 
QZ 1107 jenis ATR 72-600. 
Layang-layang itu tersangkut 
saat pesawat akan mendarat di 
Bandara Adisutjipto, Yogyakar-
ta, beruntung semua penumpang 
selamat.

“Penumpang 54, awak kabin 
ada 5. Semua selamat, pesawat 
masih bisa mendarat dengan 
mulus,” kata General Manager 
PT AP 1 Bandara Adisutjip-
to Agus Pandu Purnama saat 
dihubungi wartawan, Sabtu 

(24/10/2020).
Peristiwa itu terjadi pada Ju-

mat (23/10) pukul 16.48 WIB. 
Pesawat itu terbang dari Ban-
dara Halim Perdana Kusuma, 
Jakarta dengan tujuan Bandara 
Adisutjipto, Yogyakarta.

Pandu menerangkan peristi-
wa layang-layang tersangkut di 
landing gear itu tak berdampak 
kerusakan di pesawat. Dari ha-
sil pengecekan tim, pesawat itu 
dinyatakan layak terbang.

“Setelah dicek tidak ada 
kerusakan di struktur dan skin 
pesawat dan sudah dilakukan 
pengecekan oleh tim teknis Cit-

ilink pesawat masih layak ter-
bang,” paparnya.

Layang-layang yang tersang-
kut itu memiliki lebar sekitar 50 
cm. Layang-layang itu diduga 
tersangkaut saat final approach 
dengan ketinggian sekitar 1.000 
kaki atau di sekitar flyover Janti.

“Memang pilot melihat 
banyak layang-layang di sana 
(sekitar flyover Janti) dan su-
dah dilaporkan ke petugas tower 
bahwa di final approach banyak 
sekali layang-layang tapi sulit 
dihindari karena itu lintasan pe-
sawat,” jelasnya.(dtk)



Edisi 461 / XII / 26 Oktober - 01 November 202012 Jawa Timur

Gubernur Jatim Membuka Jatim Fair Virtual Tahun 2020

Surabaya, SMN - Pamer-
an Jatim Fair Virtual Tahun 
2020 resmi dimulai hari ini, 
Kamis (22/10). Berbeda den-
gan tahun-tahun sebelumnya, 
pameran Jatim Fair sebagai 
rangkaian Hari Jadi ke-75 
Provinsi Jawa Timur tahun 
ini dikemas dalam bentuk of-
fline selama tiga hari (22-24 
Oktober) dan online atau vir-
tual selama lima hari (22-26 
Oktober). 

Bertema ‘Transforma-
si Digital untuk Pemulihan 
Ekonomi’, konsep Jatim Fair 
Virtual 2020 ini akan dilak-
sanakan dengan komposisi 
20 persen offline dan 80 pers-
en online. Konsep offline ini 
melalui kegiatan Business to 
Business (B to B) dan dipe-
runtukkan bagi undangan, 
yang merupakan para reseller 
Tokopedia yang terpilih me-
menuhi syarat kesehatan dan 
ekonomi.

Sedangkan konsep online 
melalui kegiatan Business 
to Consumer (B to C) yang 
diperuntukkan bagi mas-
yarakat umum. Kegiatan 
Online ini dilakukan dengan 
dua cara, yakni bekerjasama 
dengan marketplace Tokope-
dia dan juga website www.

jatimfair.com. 
Gubernur Jawa Timur 

Khofifah Indar Parawansa 
menyebut, pelaksanaan Jatim 
Fair Virtual Tahun 2020 yang 
80 persen-nya dilakukan se-
cara virtual ini bukan hanya 
karena masih dalam situasi 
pandemi Covid-19. Namun, 
hal ini menjadi bentuk  tero-
bosan transformasi digital 
yang saat ini menjadi sebuah 
keharusan bagi para pelaku 
ekonomi terutama UMKM.

“Transformasi digital ini 
sesungguhnya bukan kare-
na Covid-19, tapi ini sudah 
menjadi suatu keharusan saat 
ini. Jack Ma, co-founder Ali-
baba saat forum WTO tahun 
2018 lalu sudah mempredik-
si bahwa di Tahun 2030, 99 
persen pelaku UMKM dunia  
akan melakukan proses per-
dagangan secara online. Art-
inya, setuju tidak setuju, hari 
ini kita harus melakukan lit-
erasi digital, jika tidak maka 
usaha kita akan tertinggal ,” 
kata Khofifah saat membuka 
secara resmi Jatim Fair Virtu-
al Tahun 2020 di Exhibition 
Hall Grand City Surabaya, 
Kamis (22/10).

Khofifah mengatakan, 
proses literasi digital teru-

Gubernur Jawa Timur Menghadiri Pelantikan 
Pengurus Dekranasda Jawa Timur Periode 2019-2024

Gubernur Jatim Membuka Jatim Fair Virtual Tahun 2020 di 
Grand City Surabaya

tama untuk pelaku UMKM 
harus sesegera mungkin 
dilakukan secara masif. Un-
tuk itu, ia mengajak segenap 
stakeholder mulai dari KA-
DIN, Bank Indonesia, OJK, 
sampai dengan lembaga per-
bankan termasuk Bank Jatim 
dan Bank UMKM untuk terus 
mendorong pelaku UMKM 
Jatim agar mampu melaku-
kan penjualan secara online 
maupun melalui marketplace 
yang ada.

“Kami butuh support luar 
biasa dari semua pihak baik 
government maupun private 
sector untuk terus bersa-
ma-sama membangun kolab-
orasi dan sinergi mendorong 
pelaku UMKM Jatim masuk 
dalam e-commerce maupun 
melalui marketplace,” katan-
ya.

Menurutnya, transformasi 
digital bagi pelaku UMKM 
ini menjadi penting karena 
UMKM merupakan basis 
perekonomian Jawa Timur. 
Dimana UKM/IKM mem-
berikan kontribusi terhadap 
PDRB Jawa Timur pada tahun 
2019 sebesar 56,94% atau 
menyumbang Rp. 1.339,47 
Triliun dari total PDRB Jawa 
Timur tahun 2019 yang sebe-
sar Rp. 2.352,42 Triliun. 

Pemprov Jatim, lanjutnya, 
terus melakukan penguatan 
kelembagaan, pembiayaan, 
SDM, produk dan pemasaran 
untuk mempercepat pemu-
lihan ekonomi bagi para 
pelaku UMKM. Diantaran-
ya dengan menjaga agregat 
demand perekonomian Jawa 
Timur yakni mempertah-
ankan basis Konsumsi Mas-
yarakat melalui penyaluran 
program Social Safety Nett, 
fasilitasi permodalan melalui 
program DAGULIR, KUR 
dan CSR/PKBL, Program 
OPOP (One Pesantren One 
Product), serta memfasilitasi 
UMKM untuk dapat mengak-

ses bakat talent yang ada di 
Millenial Job Center (MJC).

Dalam kesempatan ini, 
juga turut dilakukan penan-
datanganan kerjasama secara 
virtual antara pelaku UMKM 
Jatim dengan berbagai di-
aspora yang ada di berbagai 
negara. Seperti KADIN Ja-
tim dengan Diaspora Mesir 
dan Tiongkok, kemudian 
UMKM binaan Dinas Koper-
asi dan UMKM Jatim dengan 
Diaspora New Zealand dan 
Taiwan. Serta, UKM binaan 
Dinas Perikanan dan Kelau-
tan Jatim dengan Diaspora 
Tiongkok. Penandatanganan 
ini turut disaksikan secara 
virtual oleh Duta Besar Indo-
nesia untuk Afrika Selatan.

Penandatanganan  kerjasa-
ma ini disambut baik oleh 
Khofifah. Menurutnya, hal 
ini menjadi bagian dari mem-
bangun konektivitas dan je-
jaring untuk terus mendorong 
pemasaran produk UMKM 
Jatim di berbagai negara 
melalui jaringan yang dimili-
ki diaspora. 

“Saya berharap ini akan 
menjadi terobosan kita un-
tuk dapat membuka pasar 
baru di mancanegara bagi 
produk-produk UMKM Ja-
tim sekaligus menjadi moti-
vasi dan penyemangat agar 
ekonomi  kita terus bangkit,” 
ungkapnya.

Jatim Fair Virtual 2020 ini 
diikuti oleh 115 peserta den-
gan jumlah stand 124 booth 
yang terdiri dari Kabupaten/ 
Kota di Jawa Timur, BUMN, 
BUMD, Swasta serta OPD 
dilingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur. 

Turut hadir Ketua Dekra-
nasda Jatim, Sekdaprov Ja-
tim, Kepala Perwakilan Bank 
Indonesia Jatim, serta di-
saksikan secara virtual oleh 
beberapa Konjen serta Bupa-
ti/Walikota se-Jatim.(*)

Surabaya, SMN - Pengu-
rus Dewan Kerajinan Nasi-
onal Daerah (Dekranasda) 
Prov. Jatim periode 2019-
2024 akhirnya resmi dilan-
tik Ketua Dekranasda Prov 
Jatim Arumi Bachsin Emil 
Elestianto Dardak. Pelanti-
kan yang berjalan bersamaan 
dengan digelarnya Jatim Fair 
2020 itu disaksikan langsung 
Gubernur Jatim Khofifah In-
dar Parawansa, Wagub Jatim 
Emil Elestianto Dardak dan 
Ketua I Dekranasda Jatim 
Gardjati Heru Tjahjono. 

Pelantikan berdasar-
kan Surat Keputusan Ketua 
Umum Dekranas Pusat nomor 
09 /DEKRAN/SK/X/2020 
tanggal 12 Oktober 2020 
tentang Penggantian Antara 
Waktu Pengurus Dekranasda 
Jatim Tahun 2019-2024 itu 
diselenggarakan di Ruang 
Diamond, Grand City Sura-
baya, Jum’at (23/10) pagi. 

Dihadapan Pengurus 
Dekranasda Prov Jatim yang 
baru dilantik, Gubernur 
Khofifah Indar Parawan-
sa yang juga sebagai Pem-
bina Dekranasda Provin-
si  Jatim itu menyampaikan 
pesan  pentingnya Dekra-
nasda segera melakukan 
literasi digital secara masif 
untuk mempercepat   trans-
formasi digital khususnya 
bagi UMKM di Jatim. Lebih 
tegas dirinya menekankan, 
bahwa transformasi digital 
bukan semata-mata karena 
pandemi Covid-19. Tetapi, 
proses tersebut terjadi karena 
kebutuhan pasar. Sehingga 
literasi digital harus dilaku-
kan secara masif.

“Saya ingin tegaskan bah-
wa  transformasi digital ada-
lah sebuah kebutuhan bagi 
pemulihan ekonomi kita. 
Bukan semata- mata   karena 

Covid, tetapi sekali lagi mer-
upakan  kebutuhan,” tutur 
Gubernur perempuan perta-
ma di Jatim ini.

Melalui transformasi dig-
ital, dirinya berharap bisa 
membuka peluang dan kes-
empatan bagi produk-produk 
UMKM Jatim, termasuk ane-
ka produk  Kriya Jatim yang 
variannya luar biasa agar 
pasarnya makin kuat baik  
di kancah nasional maupun  
internasional. Terlebih bisa 
menjadi ajang untuk mema-
merkan originalitas produk 
suatu daerah. 

“Di lapangan sangat ban-
yak produk-produk yang pu-
nya daya saing tinggi. Jika 
ditambah narasi atau story 
maka lebih kuat lagi nilainya 
,” tuturnya. 

Dengan transformasi dig-
ital yang dilakukan, sebut 
Gubernur Khofifah, upaya 
menemukenali potensi daer-
ah dapat dilakukan semakin 
gencar. Sehingga, langkah 
tersebut akan berseiring den-
gan meluaskan akses pasar  
yang lebih luas.

“Kalau kita terus mene-
mukenali lebih banyak, In-
syaallah akses pasar  bisa 
kita bangun lebih luas lagi,” 
tutur Khofifah dengan nada 
optimis.

Untuk itu, secara khusus 
dirinya pun berpesan kepada 
seluruh pengurus Dekranasda 
Kab/Kota se Jatim agar mem-
persiapkan diri guna men-
dorong upaya Pemprov Jatim 
menyisir potensi-potensi di 
daerah.

“Dengan begini nanti kita 
bangun koneksitas lebih luas  
dengan diaspora dan kamar 
dagang  dari berbagai nega-
ra. Kita memang sudah harus 
meluaskan produk-produk 
masyarakat Indonesia, bukan 

hanya Jawa Timur,” pesann-
ya.

Menindaklanjuti arahan 
Gubernur Khofifah, Ketua 
Dekranasda Jawa Timur Ar-
umi Bachsin Emil Elestianto 
Dardak menyampaikan beta-
pa pentingnya bagi UMKM 
Jatim turut serta dalam trans-
formasi di era digital. 

“Bu Gubernur sangat me-
nekankan digitalisasi seka-
rang bukan hanya karena ada 
Covid, tetapi juga menjadi 
sebuah kebutuhan,” ujar Ar-
umi. 

Dirinya menyebut, jika 
akan sangat merugi jika 
UMKM Jatim tidak bisa me-
manfaatkan kesempatan yang 
ada saat ini untuk pengem-
bangan daya saing UMKM 
Jatim baik di kancah nasional 
maupun internasional. 

Terkait pelantikan Pengu-
rus Dekranasda Prov Jatim 
periode 2019-2024, Arumi 
menyampaikan, bahwa hal 
tersebut melanjutkan Musy-
awarah Dekranasda Pusat 
yang memang baru dil-
angsungkan tahun ini. Ala-
sannya karena adanya pan-
demi yang tengah melanda. 

“Bekerja sama dengan se-
belas OPD Pemprov Jatim, 
diharapkan komposisi pen-
gurus yang baru bisa melak-
sanakan tugas dengan lebih 
ke depan,” terangnya. 

Sementara usai dilantik, 
Pengurus Dekranasda Jatim 
langsung menggelar Musy-
awarah Daerah (Musda) 
dengan mengagendakan be-
berapa rancangan kegiatan 
melalui paparan masing-mas-
ing Ketua Bidang. Diharap-
kan, melalui Musda tersebut 
bisa menghasilkan program 
kerja selama satu tahun ke 
depan.(*) 

Khofifah Ajak Masyarakat Temu Kenali Potensi Desa

Sidoarjo, SMN - Wisata 
edukasi berbasis potensi desa 
di Jawa Timur kembali ber-
tambah. Kali ini, Sabtu (24/10) 
bertempat di Desa Kalidawir, 
Kecamatan Tanggulangin, Kab. 
Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa mere-
smikan Arena Wisata Edukasi 
Berkuda dan Panahan. 

Selain terdapat arena berku-
da dan panahan, di tempat ini 
juga sedang dan akan dikem-
bangkan   wisata mini zoo, per-
ahu sungai, resto field view dan 
wisata menanam padi. Tidak ha-
nya itu, di tempat ini wisatawan 
juga dapat menyaksikan atraksi 
berkuda serta wisata yang di-
integrasikan dengan budaya, 
alam, serta produk dan kreativi-
tas masyarakat sekitar.

Dengan diresmikannya 
arena wisata ini, Gubernur 
Khofifah menyambut baik dan 
menyampaikan apresiasinya. 

Menurutnya, banyak potensi 
dan keunggulan desa yang bisa 
dikembangkan. Untuk itu, ia 
mengajak seluruh elemen mas-
yarakat termasuk Asosiasi Pen-
gusaha Desa Indonesia (APEDI) 
untuk menemu kenali berbagai 
potensi dan keunggulan terse-
but.

“Area wisata yang ada di 
Desa Kalidawir ini merupakan 
buah pikiran out of the box ser-
ta inisiasi baik dari masyarakat 
maupun APEDI. Bahwa dari 
desa akan terlahir inovasi dan 
kreatifitas untuk membangun 
negeri. Mari kita temu kenali 
potensi-potensi yang luar biasa, 
keunggulan-keunggulan kom-
petitif, komparatif dan inovat-
if yang pada akhirnya mampu 
membangkitkan perekonomian 
masyarakat desa,” kata Khofi-
fah.

Menurutnya, wisata edukasi 
di Kalidawir ini menjadi bukti 

bahwa wisata edukasi berbasis 
potensi desa bisa digerakkan 
oleh anak muda. Bahwa kreat-
ifitas serta pemikiran out of the 
box dari anak-anak muda inilah 
yang seringkali tidak terpikirkan 
oleh para orang tua.

“Istimewanya ini digerakkan 
oleh anak-anak muda, generasi 
millenial di desa, yang menan-
dakan bahwa hati mereka di 
desa. Mereka ingin menjadikan 
desanya sebagai sesuatu yang 
memberikan manfaat baik bagi 
masyarakat di desanya ataupun 
sekitarnya bahkan nasional dan 
global. Tidak tanggung- tang-
gung, dua jenis edukasi wisata 
olah raga disini merupakan olah 
raga olimpiade, berkuda dan 
memanah,” terangnya.

Dirinya berharap, wisata 
edukasi di Kalidawir ini mampu 
menjadi referensi dan perconto-
han bagi desa lainnya. Serta ke 
depan terus dilakukan pengem-

bangan area wisata yang bisa 
bersinergi dan saling support 
satu dengan lainnya.

Tidak hanya itu, dengan 
adanya wisata edukasi berku-
da dan panahan ini Khofifah 
berharap tidak hanya menjadi 
destinasi wisata baru, tapi juga 
mampu memberikan kekuatan 
pada prestasi  olahraga. Dima-
na tempat ini juga bisa menjadi 
tempat latihan para atlet berkuda 
dan panahan.

“Yang tidak kalah penting 
adalah soal promosi wisata. 
Apalagi saat ini banyak tempat 
wisata viral karena unggahan 
di media sosial. Untuk itu saya 
berharap bila semua yang had-
ir kemudian berfoto dan men-
gunggah di media sosial kemu-
dian memviralkan, hal itu bisa 
membantu pemasaran tempat 
ini lebih cepat lagi,” terangnya.

Sementara itu, Pj. Bupati 
Sidoarjo, Hudiono, menga-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meresmikan Arena Wisata Edukasi Berkuda dan Panahan

takan bahwa peresmian ini se-
bagai tindak lanjut dari keingi-
nan masyarakat desa untuk 
mengembangkan potensi desan-
ya. Dirinya berharap peresmian 
arena wisata di Desa Kalidawir 
ini mampu menjadi percontohan 

bagi desa-desa lainnya.
“Kami akan terus mengem-

bangkan akses jalan menuju dan 
antar desa. Serta ke depan kami 
akan terus mengembangkan 17 
potensi wisata yang ada di Si-
doarjo seperti Kampung Bebek 

di Desa Kebonsari, Kampung 
Kupang, Kampung Bumbu ola-
han di Desa Putat, Kampung 
Ikan Asap, Kampung Kolam 
Pancing, Kampung Industri 
Krupuk, dll,” pungkasnya.(*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) usai melaunching wisata berkuda dan 
panahan di Sidoarjo


