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Tulungagung, SMN - Sem-
inar Nasional yang diadakan  
Badan Perencanaan Pembangu-
nan Daerah Tulungagung ber-
temakan “Tulungagung Menu-
ju Geopark Nasional”. dibuka 
oleh Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo,MM. Kegia-
tan yang berlangsung di Cronw 
Victoria Hotel Tulungagung 
kamis, (12/11/2020), ini dilak-
saksanakan secara offline dan 
online melalui zoom meeting 
yang dihadiri, Peserta offline/
tatap muka kurang lebih  100 
orang dan Peserta online melalui 

“Mari kita terus 
berusaha mewujud-
kan Tulungagung 
Yang Sejahtera, 

Mandiri, Berdaya 
Saing dan Berakh-
lak Mulia menuju 

Tulungagung Ayem 
Tentrem Mulyo 

Lan Tinoto, Ucap 
Bupati”

Bupati Buka Seminar 
Nasional Geopark

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo saat berikan sambutan (kiri)

Peringatan HKN ke-56, Warga Ngawi Diharap 
Makin Disiplin Penerapan 3M dan Protkes

NGAWI, SMN - Hari Kes-
ehatan Nasional (HKN) ke-56 
yang jatuh tiap 12 Nopember, 
diperingati dengan sederhana 
dan patuh protokol kesehatan 
di Ngawi. 

Tema HKN tahun ini yak-
ni Satukan Tekad Menuju 
Indonesia Sehat, diarahkan 
untuk memerangi penyebaran 
Covid-19. Sampao saat ini, 
pandemi Covid-19 belim be-
rakhir sehingga vaksin terbaik 

untuk seluruh masyarakat 
adalah disiplin 3 M yaitu me-
makai masker, mencuci tan-
gan dengan sabun dan menja-
ga jarak.

Rangkaian peringatan 
HKN ke-56 tahun ini, juga 
diisi dengan pembagian mask-
er, pemberian bingkisan, dan 
puncaknya, upacara di depan 
Pendapa Wedya Graha, Kamis 
(12/11/2020).

Kepala Dinas Keseha-

tan Ngawi, Yudhono, men-
yatakan, disiplin bermasker 
dapat membantu pencegahan 
dan penularan Covid-19. Se-
lain itu, gerakan 3M juga 
bukan sesuatu yang sulit dan 
dipastikan dapat dilakukan 
masyarakat tanpa membutuh-
kan biaya besar.

“Gunakan masker, sering 
cuci tangan pakai sabun dan 
menajga jarak, serta jangan 
lupa memperkuat imun tubuh. 

Itu semua ampuh menangkal 
virus,” ungkap Yudhono.

Sedangkan Bupati Ngawi, 
Budi Sulistyono, juga meng-
ingatkan kembali masyarakat 
Ngawi, agar disiplin dan ber-
daptasi dengan kebiasaan di 
era kenormalan baru ini. Hal 
itu demi mencegah tertularnya 
virus dan menjaga kesehatan 
diri sendiri serta orang lain. 

“HKN tahun ini kita satu-
kan tekad untuk memerangi 

Pemakaian masker dengan benar saat upacara Peringatan HKN ke-56 di Ngawi, 12 Nopember 2020

Covid-19, caranya dengan 
mendisiplinkan diri mematuhi 

protokol kesehatan,” tegas 
Budi Sulistyono atau acap dis-

Sosialisasi gerakan bermasker, tidak boleh kendor dilakukan 
masyarakat

Pembagian masker untuk masyarakat oleh relawan dan petugas Dinkes

apa Kanang ini.
Kanang juga mengaitkan 

HKN dengan peringatan Hari 
Pahlawan yang diperingati 
sehari sebelumnya. Menurut 
Kanang, saat ini peran men-
jadi pahlawan tidak harus 
angkat senapan namun dapat 
dilakukan secara kolektif. 

“Kita bekerjasama, jangan 
sampai hadir sebagai penye-
bab dan mentransfer virus. 
Sehingga harus disiplin dan 
patuh protokol pencegahan 
penularan Covid-19, semua 
dapat turut berperan memben-
tuk masyarakat yang sehat,” 
ungkap Kanang.  (adv Dinas 
Kominfo/ari)

Pemkab Gelar Webinar Nasional dalam Rangka Refleksi Akhir Tahun 2020
Mojokerto, SMN - Pe-

merintah Daerah Kabupat-
en Mojokerto bekerjasama 
dengan Pengurus Daerah 
Asosiasi Pengajar Hu-
kum Tata Negara-Hukum 
Administrasi Negara (AP 
HTN-HAN) Provinsi Jawa 
Timur, melaksanakan webi-
nar nasional dalam rangka 
refleksi akhir tahun 2020 
dengan tema “Tanggung 
Gugat dan Tanggung Jawab 
Pemda dalam Penyelesa-
ian Covid-19”. Webinar 
dilaksanakan secara virtual, 
Sabtu (14/11) dari Pendapa 
Graha Majatama.

Suko Wijono Ketua Aso-
siasi HTN-HAN Provinsi 
Jawa Timur, pada pembu-
kaan acara menjelaskan 
maksud dan tujuan seminar, 
yang akan membedah ban-
yak regulasi-regulasi khu-
susnya dalam penanganan 
Covid-19. 

“Covid-19 memang 
meresahkan. Apabila kita 

lihat selama ini, pemda 
sangat sigap dalam penang-
gulangan pandemi. Dulu 
sebelum ada PSBB, daer-
ah sudah bergerak dengan 
berbagai program. Ada 
yang lockdwon dsb. Itu 
karena ada rasa tanggung 
jawab dari seorang Kepala 
Daerah untuk mengambil 
tindakan tegas. Pro-kontra 
akan tetap ada. Ini nanti 
yang perlu kita diskusikan,” 
kata Suko. 

Pjs Bupati Mojokerto Hi-
mawan Estu Bagijo, selan-
jutnya juga mengungkapkan 
pandangannya terkait regu-
lasi yang harus berimbang 
dengan keadaan empiris. 

“Tata regulasi terkadang 
belum sepenuhnya meng-
capture dari awal. Bahkan 
ketinggalan dari kenyataan. 
Jangan sampai ya, kita su-
dah kerja, sudah menyele-
saikan persoalan, tapi be-
lakangnya dituntut ada 
tanggung jawab regulasi 

yang belum tercover,” jelas 
Pjs Bupati Mojokerto. 

Ketua Dewan Pertimban-
gan AP HTN-HAN Provinsi 
Jawa Timur Soekarwo atau 
akrab disapa Pakde Kar-
wo, membuka secara resmi 
kegiatan ini dengan me-
maparkan beberapa materi 
pengantar seminar seputar 
hukum tata negara maupun 
administrasi.

“Saya sampaikan dulu 
update Covid-19 per tanggal 
13 November 2020 yakni 
kasus positif 452.291, sem-
buh 382.084 dan meninggal 
14.933. Ini pagebluk luar 
biasa. Secara religi, kita 
diminta tafakur apa yang 
sudah kita lakukan, hing-
ga kita refleksikan dengan 
kehati-hatian melalui 3M. 
Saya ucapkan terima kasih 
pada TNI Polri, yang dalam 
hal ini membantu penega-
kan disiplin prokes. Tapi 
tetap harus diluruskan lagi 
tanggung gugat dan tang-

gung jawab. Kita persuasif 
dulu sebelum regulasi-regu-
lasi diterapkan,” papar Pak-
de Karwo dilanjutkan mem-
buka acara secara resmi. 

Webinar siang ini, dilan-
jutkan dengan bedah materi 
oleh tiga narasumber dari 
kalangan akademisi bidang 
hukum tata negara dan ad-
ministrasi.  Antara lain Dwi 
Rahayu Kristianti, Priya 
Djatmika dan Riawan Tjan-
dra. 

Berdasarkan agenda, 
rangkaian webinar juga 
dilanjutkan di Ubaya Train-
ing Center (UTC) Trawas 
pada malam hari, dengan 
pembahasan terkait evalua-
si organisasi dan persiapan 
munas APHTN-HAN. We-
binar disajikan oleh beber-
apa narasumber antara lain 
Anton Prijatno, Harjono, 
Suko Wijono serta Pjs Bu-
pati Mojokerto.(hms/adv/
sl)

Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo
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Bupati Trenggalek Berharap Graduasi Mandiri KPM PKH Semakin Meningkat
Trenggalek, SMN - Meng-

hadiri rapat koordinasi eval-
uasi SDM PKH dan ulang ta-
hun ke-7 pelaksanaan PKH di 
Trenggalek, Bupati Trenggalek 
Mochamad Nur Arifin ber-
harap semakin banyak Keluarga 
Penerima Manfaat (KPM) Pro-
gram Keluarga Harapan (PKH) 
yang bisa graduasi mandiri, 
Senin (21/9/2020).

Sebagai salah satu program 
dalam penganggulangan dan 
pengentasan kemiskinan, PKH 
memiliki dua strategi utama 
yaitu mengurangi beban pengel-
uaran dan fungsi pemberdayaan 
keluarga.

Untuk itu, pendamping PKH 
diharapkan mampu berperan se-
cara optimal sebagai konsultan 
bagi KPM dalam hal pengen-

tasan kemiskinan dengan pem-
berdayaan keluarga. Dengan 
demikian tujuan dibentuknya 
program ini demi meningkatkan 
taraf hidup dari keluarga pener-
ima manfaat bisa segera terwu-
jud.

“Harapannya semakin ban-
yak yang bisa graduasi mandi-
ri,” tutur Bupati saat dikonfir-
masi tim Kominfo.

Disisi lain, Bupati Nur Arifin 
juga memberikan 3 arahan ke-
pada seluruh pendamping PKH 
yang hadir. Arahan yang perta-
ma adalah memastikan warga 
penerima PKH bisa teregistrasi 
kependudukannya dengan baik.

Mengingat selama ini pener-
ima PKH menyentuh angka 8 
persen masyarakat paling mi-
skin yang belum memiliki do-

kumen adminduk dengan baik.
“Baik itu Kartu Penduduk, 

Kartu Identitas Anak, nah ini 
saya minta semua warga yang 
mendapatkan PKH harus tereg-
ister kependudukannya,” ung-
kap Bupati.

Sedangkan yang kedua, Bu-
pati Nur Arifin berharap pen-
damping PKH tidak sekedar 
bersifat memberikan bantuan. 
Namun juga memastikan out-
come dari program PKH bisa 
dilaksanakan dengan baik. Sep-
erti dengan memperhatikan be-
berapa komponen-komponen 
yang menjadi syarat pertimban-
gan untuk bisa mendapatkan 
PKH.

“Harapannya kan tidak ada 
angka putus sekolah, harapan-
nya kualitas anak-anaknya juga 

baik. Jadi pendamping PKH bu-
kan hanya sekedar memberikan 
bantuan, tapi harus memastikan 
bahwa outcome itu tercapai,” 
jelas Bupati.

Sementara itu, pria yang akr-
ab disapa Cak Ipin ini meminta 
semua bisa melakukan gradua-
si mandiri. Dengan penekanan 
bahwa setiap PKM PKH yang 
memulai bisnis, wajib bisnisn-
ya dicatatkan kita beri perizinan 
secara gratis, kemudian diban-
tu untuk membuatkan laporan 
keuangan bulanan.

“Sehingga nanti ketika mer-
eka sudah graduasi, bisa dapat 
kepercayaan bank untuk men-
gakses kredit usaha rakyat den-
gan bunga murah tanpa jami-
nan,” pungkasnya. (kominfo/
adv/kan)Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin (kiri)

Proporsi Anggaran Pendidikan Harus 
Sesuai Undang-Undang

Sidoarjo, SMN - Pasangan 
nomor urut 3 Kelana-Astutik 

akan berupaya untuk menaikkan 
proporsi anggaran pendidikan 

seperti yang telah diamanatkan 
undang-undang sebesar 20 pers-
en.

Kelana Aprilianto Cabup Si-
doarjo Makmur mengungkap-
kan,”anggaran pendidikan Si-
doarjo harus memenuhi amanat 
undang-undang, Serapan ang-
garan belum maksimal hal ini 
terlihat dari besarnya silpa,”ucap 
Cabup Kelana dihadapan pe-
serta diskusi yang digagas oleh 
BPMPS (Badan Musyawarah 
Perguruan Sidoarjo) di Fave Ho-
tel, Selasa 10/11), sehingga ada 
penyetaraan pendidikan antara 
sekolah swasta dan negeri,”u-
capnya.

Sementara itu Cawabup Dwi 

Astutik mengemukakan,” untuk 
peningkatan mutu pendidikan 
diperlukan kerja bareng antara 
pihak eksekutif, legeslatif dan 
lembaga pendidikan dalam mer-
umuskan proporsi anggaran, seh-
ingga anggaran pendidikan akan 
tepat sasaran dan bisa di optimal-
kan penyerapannya,”ujarnya.

Cawabup Dwi Astutik 
menambahkan,” Banyaknya in-
dustri di Sidoarjo juga memun-
gkinkan menggunakan CSR nya 
untuk perbaikan mutu pendi-
dikan khususnya sekolah swasta 
selain dari APBD, Keselarasan 
mutu pendidikan antara swasta 
dan negeri bisa di hasilkan,”tan-
dasnya.(anang)

Desa Banjarpanji Bebas 
Banjir Akibat Sampah

Pasangan nomor urut 3 Kelana-Astutik

Sungai

Sidoarjo, SMN - Curah 
hujan pada 2 pekan lalu men-
gakibatkan air sungai melu-
ap dan sebagian menggenan-
gi pemukiman warga, karena 
menumpuknya sampah dan ter-
sumbatnya saluran air sehingga 
air tidak bisa mengalir ke hilir. 
Puluhan Warga desa Banjarpanji 
Kecamatan Tanggulangin Kabu-
paten Sidoarjo bersama Forkop-
imcam, Anggota TNI/Porli 

dan Satpol PP membersihkan 
sampah di aliran sungai karena 
desa tersebut kalau musim hu-
jan menjadi langganan banjir.  
Tumpukan sampah rumah tang-
ga dan banyaknya tumbuhan 
enceng Gondok di sepanjang 
aliran sungai menjadi penye-
bab langganan banjir desa se-
tempat, karena letak Desa ban-
jarpanji berada di posisi paling 
timur sehingga kiriman sampah 

dari hulu menumpuk kehilir. 
Sekretaris Desa Banjarpanji 
Abdul Rochman, S.T saat mem-
berikan keteragan kepada MSN 
Rabu (11/11) mengatakan,” ke-
giatan padat karya membersikan 
sampah ini dilakukan bersama 
unsur Forkopimcam, satpol PP 
beserta masyarakat, merupakan 
wujud sinergitas warga dalam 
menjaga Desa supaya tidak terja-
di banjir lagi, khususnya di  Jalan 
RT 1 sampai RT 3,” pungkasnya. 
“kami selaku pemerintah desa 
selalu berupaya untuk menaggu-
langi banjir, kami akan meminta 
bantuan kepada pemerintah ka-
bupaten untuk normalisasi sun-
gai, Sebab  air di sungai memang 
tidak normal karena banyaknya 
bangunan di bantaran sungai dan 
kiriman sampah dari Desa Ng-
aban, putat dan kalidawir mem-
buat sampah menumpuk di hilir 
sungai,” tambahnya.(anang)

Bupati Nganjuk Gelar Jumat Berkah di 
Desa Cerme, Kecamatan Pace

N g a n j u k , S M N - J u -
mat(6/11/2020) Bupati Ngan-
juk,Novi Rahman Hidayat kun-
jungi dan gelar Jumat Berkah di 
desa cerme,kecamatan pace.

Jumat Berkah adalah mer-
upakan rangkaian kegiatan 
Bupati Nganjuk untuk melihat 
langsung pembangunan di Ka-
bupaten Nganjuk dengan cara 
terjun langsung di tengah mas-

yarakat yang diselenggarakan 
setiap hari jumat.

Untuk Jumat Berkah di 
desa cerme,kecamatan pace 
kali ini dengan kegiatan per-
temuan dengan keluarga pener-
ima manfaat(KPM) di program 
PKH,peresmian tempat iba-
dah(Mushola),santunan anak 
yatim piatu,bantuan bedah ru-
mah,pengajian muslimat dan 

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat saat memberikan san-
tunan kepada anak yatim piatu di Desa Cerme

Bupati Nganjuk juga menjadi 
Imam dan Khotib Shalat Jumat.

Hadir juga pada kegiatam 
kali ini,Wabup Nganjuk Mar-
hain Djumadi,Sekda Ngan-
juk,Asisten Pemerintahan dan 
Kesra,Kabag Kesra,Kepala Di-
nas Sosial PPPA,Kepala Dinas 
PMD,Kepala Dinas Transmi-
grasi dan Tenaga Kerja,Kepala 
Dinas Kesehatan serta Kepala 
Dinas Perikanan.

Kegiatan diawali  dengan per-
temuan Bupati Nganjuk,Novi 
Rahman Hidayat dengan para 
penerima manfaat PKH di balai 
desa cerme.

Kemudian dilanjutkan 
dengan meresmikan Musho-
la Fathurrohman juga di desa 
cerme.

“Untuk melihat dan menga-
wasi pembangunan di Kabu-
paten Nganjuk,saya harus turun 
langsung ke desa dan keten-
gah-tengah masyarakat demi 
melihat langsung apa saja yang 
sudah dilaksanakan,apa yang 
belum,masalah apa yang dih-
adapi dan bagaimana solusin-

ya”ungkap orang nomor satu di 
Kabupaten Nganjuk ini.

“Membangun Mushola ini 
sulit,lebih sulit lagi menjaga 
Mushola agar tetap hidup.Untuk 
itu saya berharap agar Mushola 
ini tetap dijaga kegiatan belajar 
mengajar Al Qur’an,Khataman 
Qur’an dan kegiatan keagamaan 
lainnya”pesan Bupati Ngan-
juk dalam peresmian Mushola 
Fathurrahman di desa cerme,ke-
camatan pace.

Memasuki waktu Shalat Ju-
mat,Bupati Nganjuk memberi-
kan khotbah sekaligus menjadi 
Imam Sholat Jumat yang dilak-
sanakan di Masjid Al Goffar.

Selanjutnya Bupati Nganjuk 
memberikan bantuan kepada 
anak yatim piatu,memberikan 
bantuan bedah rumah untuk 
warga desa cerme serta meng-
hadiri pengajian muslimat yang 
digelar di pondok alm mbah 
Mundir.

Semua agenda kegiatan tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
yang ketat karena masih adanya 
pandemi covid-19.(Yan)

Cabup Kediri Mas Dhito Terima 
Bantuan Ambulance dari DPP PKPI

KEDIRI, SMN – Jelang 
Pilkada serentak 2020 yang 
kurang 28 hari pada tang-
gal 9 Desember mendatang, 
Calon Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana akr-
ab disapa Mas Dhito berpas-
angan dengan Dewi Mariya 
Ulfa mendapat bantuan 2 unit 
ambulance dari DPP PKPI.

Sebagai penunjang da-
lam program Calon Bupati 
Kediri Mas Dhito, dari Par-
tai Keadilan dan Persatuan 
Indonesia (PKPI) berupa 2 
unit mobil ambulans sebagai 

Cabup Kediri Mas Dhito Terima Bantuan Ambulance dari DPP PKPI
penunjang program yang ber-
tempat di rumahnya Perum 
Budaya Cipta Tepus Kediri, 
Rabu (11/11/2020) sore.

Mas Dhito mengatakan, 
bahwa 2 unit mobil ambu-
lans dari PKPI tersebut, mer-
upakan mobil siaga pertama 
penunjang programnya. Mas 
DHITO berharap, 2 mobil 
ambulans tersebut dapat di-
manfaatkan oleh masyarakat.

Sementara itu, Diaz Hen-
dro Priyono Ketua Umum 
DPP PKPI mengatakan, di-
rinya berharap mobil ambu-

lance tersebut bisa menun-
jang program Mas Dhito 
dalam mencalonkan diri se-
bagai Calon Bupati Kediri.

“Selain itu, bantuan am-
bulance memang sangat per-
lu untuk masyarakat Kediri 
semoga ambulance ini ber-
manfaat. Ambulance yang 
kita berikan lengkap dengan 
tabung oksigennya, dan ti-
dak hanya diberikan kepada 
Kabupaten Kediri, ada juga 
kepada daerah-daerah lain,” 
ungkapnya. (Kanti)
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Pasar Karangdinoyo Kabupaten Kediri 
Terapkan Protokol Kesehatan

Pasar Karangdinoyo Kabupaten Kediri Terapkan Protokol Kesehatan

Kediri, SMN - Meskipun 
pandemi Covid-19 belum bera-
khir, tetapi aktivitas jual beli di 
pasar tradisional di Kabupaten 
Kediri tidak pernah sepi. Seperti 
yang terjadi di Pasar Karangdi-
noyo, Kecamatan Kepung, Ka-
bupaten Kediri.

Namun, di masa wabah co-
rona ini, penting bagi pedagang 
dan masyarakat yang hendak 
berbelanja untuk menerapkan 
protokol kesehatan. Tujuannya 
tak lain adalah untuk mencegah 

penyebaran Covid-19.
Kesadaran itu mulai terli-

hat. Hadi, pedagang mengaku, 
masyarakat cukup sadar akan 
pentingnya protokol kesehatan. 
Sejumlah pedagang juga telah 
menyediakan tempat mencuci 
tangan dan hand sanitizer.

Hanya saja menurut Hadi, ia 
masih melihat beberapa orang 
abai dengan tidak mengenakan 
masker atau tidak mengenakan 
masker dengan benar. “Kami 
tetap berharap masyarakat sadar 

terkait hal tersebut,” ujar Hadi.
Sementara itu, Yanuar, salah 

seorang pengunjung mengaku, 
tak waswas datang ke pasar. 
Mengingat, kesadaran terhadap 
protokol kesehatan cukup ting-
gi.

“Semua sudah sadar untuk 
memakai masker. Terutama 
pedagangnya karena mereka 
yang menetap disini dan berin-
teraksi langsung,” kata Yanuar 
yang tengah membeli kebutuhan 
pokok.

Sejak awal, pengelola Pasar 
Karangdinoyo telah memasang 
banner imbauan untuk memakai 
masker di pintu masuk. Penge-
lola juga tidak segan menegur 
terhadap mereka yang melang-
gar.

Sementara itu, pihak Satpol 
PP rutin melakukan pemantauan 
langsung. Korps penegak pera-
turan daerah (perda) melakukan 
penegakan terhadap protokol 
kesehatan di pasar. (Kominfo/
kan)

Tanamkan Semangat Juang 
45 Kepada Generasi Muda

Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Kediri menggelar Sosialisasi Nilai-Nilai 
Juang 1945 (JSN45)

Kediri, SMN - Untuk meng-
ingatkan kembali semangat 
juang para pahlawan dalam 
merebut dan mempertahankan 
kemerdekaan, Legiun Veteran 
Republik Indonesia (LVRI) Ka-
bupaten Kediri menggelar So-
sialisasi Nilai-Nilai Juang 1945 
(JSN45) bagi pengurus OSIS 
SMA dan SMK Se-Kabupaten 
Kediri bertempat di gedung aula 
SMPN Ngasem.

Kegiatan sosialisasi ini di-
buka langsung oleh Sekretaris 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Kediri, Dr. Mohammad Muhsin, 
dengan diikuti sedikitnya 60 
siswa. Dalam sambutannya, 
Muhsin menyampaikan bahwa 
tujuan diadakan sosialisasi ini 
adalah untuk menguatkan dan 
memantapkan semangat ke-
bangsaan, nasionalisme, nilai 
– nilai bela negara, memupuk 
semangat persatuan dan kesat-
uan bangsa, serta mengingatkan 
kepada generasi muda sebagai 
penerus bangsa terhadap to-
koh-tokoh perjuangan.

“Mengingatkan generasi 
muda akan sejarah perjuangan 
terbentuknya Negara Kesat-
uan Republik Indonesia yang 
dilakukan oleh para pejuang 
sangat perlu diketahui oleh gen-

erasi muda,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, 

Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa 
Timur  Kolonel Purnawirawan  
Gatot Suharyoso mengatakan 
penting bagi generasi muda 
mengetahui perjuangan para 
pahlawan, agar bisa meneladani 
sifat-sifat baiknya. Hal ini bertu-
juan untuk menanamkan seman-
gat juang 45 kepada pada gen-
erasi penerus bangsa, sehingga 
LVRI berharap bisa ikut berper-
an mencetak generasi penerus 
yang tetap cinta Tanah Air, cinta 
negeri, pantang menyerah, dan 
percaya diri.

“Agar mereka paham sejarah 
bangsa, serta supaya generasi 
kini mengerti bahwa bangsa ini 
pernah memiliki semangat dan 
kesamaan sikap, lalu mewujud-
kannya dengan bersama-sama 
berjuang membela negara se-
cara bersama,” ungkapnya.

Dalam sosialiasasi semangat 
juang dan nilai-nilai kejuan-
gan ini disampaikan sejumlah 
materi, seperti materi jati diri. 
Sosialisasi tersebutbertujua-
nuntuk lebih memantapkan kita 
sebagai pejuang Bangsa agar 
tujuan UUD 45 dan Pancasila 
segera terwujud. Sementara,ke-
merdekaan Indonesia diperoleh 

oleh para pahlawan melalui per-
juangan yang panjang sehingga 
nilai perjuangan tersebut harus 
tetap dipertahankan dan dita-
namkan sejak dini dari Taman 
Kanak-Kanak sampai Perguruan 
Tinggi.

Kolonel Purnawirawan Gatot 
Suharyoso menambahkan, nilai 
nasionalisme dan kejuangan ti-
dak datang serta merta, harus 
ditanamkan sejak dini mulai 
dari tingkat TK hingga Pergu-
ruan Tinggi, agar para generasi 
muda dapat memahami jalan 
perjuangan bangsa menuju ke-
merdekaan. Dengan demikian 
merekadapat menghargai bang-
sa dan jasa pahlawan, serta ter-
hindar dari hal-hal negatif.

Diharapkan generasi muda 
khususnya para pelajar yang 
hadir dalam sosialisasi ini dapat 
meningkatkan sikap bela negara 
dan menjadi pemimpin-pemi-
mpin bangsa yang berkualitas. 
Ia kemudian berpesan kepada 
generasi muda agar meresapi 
nilai-nilai kebangsaan dalam 
rangka mengisi kemerdekaan 
agar tidak terjerumus pada per-
pecahan yang dihembuskan pi-
hak-pihak yang tidak bertang-
gung jawab.(Kominfo/kan)

Jaminan Mutu Produk Pertanian dengan Sertifikasi Prima

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) melakukan pendampingan sekaligus 
memfasilitasi para petani hidroponik untuk mendapatkan sertifikasi Prima

Kediri, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Kediri melalui 
Dinas Ketahanan Pangan dan 
Peternakan (DKPP) melakukan 
pendampingan sekaligus mem-
fasilitasi para petani hidroponik 
untuk mendapatkan sertifika-
si Prima yang dilakukan oleh 
Otoritas Kompetensi Keaman-
an Pangan Daerah (OKKPD) 
Provinsi Jawa Timur, Rabu 
(11/11/20).

Sertifikasi prima ini sebagai 
bukti dan memberikan jaminan 
bahwa pangan yang diberikan 
tersebut aman dikonsumsi. Se-
lain itu, sertifikasi prima juga 
sebagai salah satu cara menaik-
kan daya saing produk.

Untuk pengajuan, sebelumn-
ya sudah dilakukan pendaftaran 
oleh Dinas Ketahanan Pangan 
dan Peternakan. Selanjutnya 
produk harus memenuhi Good 
Agriculture Practice (GAP), 
Standart Operasional Prosedur 
(SOP). Setelah kedua poin 
tersebut terpenuhi, baru dilaku-
kan verifikasi dan penilaian 
oleh OKKPDyang meliputi pen-
catatan lahan, pencatatan usaha, 
pengelolaan usaha mulai dari 

pembibitan, penanaman, pasca 
panen, hingga pengemasan.

Menurut Sudibyo, Kasi Mutu 
dan Keamanan Pangan DKPP 
Kabupaten Kediri, dari 12 lo-
kasi yang mengajukan sertifi-
kasi prima, masih 9 lokasi yang 
telah memenuhi berbagai pers-
yaratan.

“Wira Tani Hidroponik Desa 
Kalibelo, HGR Hidroponik 
Desa Manggis, Kelompok Tani 
Sari Bumi Desa Babadan, Agro 
Pisang Cavendis Desa Kun-
jang, Tani Sinar Gemilang Desa 
Tretek, Hikmah Farm Hidropon-
ik, Kea Farm Hidroponik Desa 
Pagung, Adizaya Desa Ngadi-
luwih, dan Hayat Hidroponik 
Desa Keras,” kata Sudibyo.

Lebih lanjut Sudibyo men-
gungkapkan, guna mengetahui 
kualitas produk akan diambil 
sample produk untuk dilaku-
kan uji laboratorium. “Petani 
menyiapkan bahan terkait usa-
ha tani yang dilakukan. Catatan 
pengelolaan, mulai pembibitan, 
perawatan, hingga panen. Serta 
pengemasan nanti semua dit-
anyakan,” terangnya.

Sementara itu Agus Sumar-

sono, Kepala Seksi Sertifikasi 
Pangan Segar Asal Tumbuhan 
(PSAT) Provinsi Jatim, yang 
hadir dalam penilaian sertifikasi 
prima di Adizaya Hidroponik di 
Desa Ngadiluwih mengatakan, 
para petani harus memenuhi 
ketentuan-ketentuan yang telah 
ditetapkan.

“Ketentuan tersebut yang 
menjadi tolak ukur penilaian 
dalam kemananan produk pan-
gan, diantaranya harus me-
menuhi Good Agriculture Prac-
tice (GAP), pengelolaan seperti 
pemberian pupuk, sistem pen-
gairan, dan seluruh proses budi-
daya yang ada,” kata Agus.

Beberapa sample yang diba-
wa untuk di uji laboratorium 
seperti tanaman dan air, untuk 
mengetahui kandungan zat pro-
duk seperti pestisida maupun 
logam lainnya. “Penilaian ins-
pektor ini nanti kita bawa. Kita 
ujikan laboratorium, bagaima-
na kandungan unsur hara yang 
ada” pungkasnya. (Kominfo/
adv/kan)

Wali Kota Jakpus-BNPB Sambangi 
Kediaman Habib Rizieq di Petamburan

Jakarta, SMN - Wali 
Kota Jakarat Pusat Bayu 
Meghantara mendatangi 
kediaman Habib Rizieq 
Syihab di Petamburan. 
Belum diketahui apakah 
kedatangan mereka ke 
lokasi terkait kegiatan 
Maulid Nabi dan pernika-
han putri Habib Rizieq 
yang digelar malam nanti.

Pantauan detikcom di 
lokasi Jalan Petamburan 
III, Sabtu (14/11/2020), 
awalnya Direktur Penge-
lolaan Logistik dan Per-
alatan BNPB, Rustian 
datang ke lokasi kemudi-
an disusul oleh plt Kepa-
la Pelaksana BPBD DKI 
Jakarta, Sabdo Kurnianto. 

Bayu baru tiba di lokasi 
sekitar pukul 09.20 WIB.

Bayu Meghantara 
datang menggunakan 
baju koko putih, langsung 
bertemu dengan Rustian, 
Sabdo, dan ketua panitia 
acara maulid dan pernika-
han, Haris. Mereka ber-
empat berbincang di de-
pan Kantor DPP FPI.

“Nanti ya, mau men-
dampingi ini dulu Pak 
Rustian,” kata Bayu saat 
ditanya wartawan soal 
tujuan kedatangannya. 
Belum diketahui isi dari 
pembicaraan mereka. 
Sebelumnya, menjelang 
pernikahan putri Habib 
Rizieq Shihab, panitia 

melaksanakan sejumlah 
persiapan. Selain di Jl 
Petamburan III di tem-
pat tinggal Habib Rizieq, 
sebuah tenda besar juga 
terpasang di Jalan KS Tu-
bun, Jakarta Pusat.

Sebuah tenda putih ter-
pasang. Tenda terpasang 
di ruas Jalan KS Tubun 
arah Tanah Abang sepan-
jang sekitar 100 meter.

Di titik lain ada ten-
da-tenda kecil berjejer. 
Informasi dari warga se-
tempat, Andi (56), tenda 
itu dipasang untuk acara 
nikahan putri Habib Ri-
zieq dan juga peringatan 
Maulid Nabi SAW.

“Ini buat acara nikah-
an anaknya Habib Rizieq 
sama maulidan,” kata 
Andi di lokasi.

Wakil Gubernur DKI 
Jakarta Ahmad Riza Patria 
berharap acara pernika-
han putri Habib Rizieq 
Syihab tetap menjalank-
an protokol kesehatan 
pencegahan COVID-19. 
Untuk itu, Riza meminta 
panitia menyiapkan petu-
gas untuk mengawasi 
protokol COVID-19.

“Harapan kami di inter-
nal penyelenggara, meny-

iapkan petugas-petugas 
untuk memastikan aca-
ra-acara tidak menim-
bulkan kerumunan,” ujar 
Riza kepada wartawan di 
Balai Kota DKI Jakarta, 
Jalan Medan Merdeka Se-
latan, Jumat (13/11).

DKI Jakarta saat ini 
masih memberlakukan 
Pembatasan Sosial Ber-
skala Besar (PSBB) Tran-
sisi. Riza mengatakan 
akan ada pihak yang 
membantu pelaksanaan 
protokol kesehatan hing-
ga pengaturan arus lalu 
lintas di pernikahan putri 
Habib Rizieq.

“Nanti juga tentu per-
lu mendapat perhatian 
dukungan dari pihak pen-
gawasan, pemantauan 
PSBB untuk membantu 
mengatur lalu lintas, men-
gatur jarak dan sebagain-
ya, sarana dan prasarana 
harus disiapkan, seperti 
thermal gun, hand sani-
tizer, cuci tangan, dan se-
bagainya. Harus diperha-
tikan bagi siapa saja yang 
melaksanakan rangkaian 
kegiatan, apalagi melibat-
kan banyak orang,” ujarn-
ya.(detik)

Wali Kota Jakarat Pusat Bayu Meghantara mendatangi kedia-
man Habib Rizieq Syihab di Petamburan
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Pelatihan Budidaya Udang Vaname, Upaya Pemkab Blitar 

Meningkatkan Kemampuan dan Ketrampilan Nelayan
Blitar, SMN - Pemer-

intah Kabupaten Blitar 
melalui Dinas Peter-
nakan dan Perikanan 
(Disnakan) Kabupaten 
Blitar menggelar Pela-
tihan Budidaya Udang 
Vaname Tahap II ke-
pada nelayan dan mas-
yarakat pesisir, Senin 
(9/11). pelatihan ini 
dilaksanakan dalam 
rangka diversifikasi 
nelayan melalui Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (DBHCHT).

Pelatihan Budidaya 
Udang Vaname Tahap 
II berada di Pantai Tam-
bakrejo,  Kecamatan 
Wonotirto, Kabupaten 
Blitar. Kegiatan ini juga 
menghadirkan nara-
sumber dari UPT Bu-
didaya Air Laut Dinas 
Kelautan dan Prikanan 
Provinsi Jatim di Prigi 
Trenggalek. 

Kepala Dinas Peter-
nakan dan Perikanan Ka-
bupaten Blitar, drh Adi 
Andaka menyampaikan 
bahwa pelatihan tahap 

II ini merupakan lan-
jutan dari pelatihan se-
belumnya. Sebelumnya 
kita telah melaksanakan 
pelatihan teori budidaya 
udang vaname. Hari ini 
pelatihan kita lanjut-
kan di tahap II dengan 
praktek pembuatan pro-
biotik dan treatmen air 
untuk media budidaya 
udang vaname. pelati-
han ini dilaksanakan da-
lam rangka memberikan 
tambahan kemampuan 
dan keterampilan ke-
pada nelayan dan mas-
yarakat pesisir pantai di 
Kabupaten Blitar. 

Setelah pelatihan 
tahap II, Disnakan Ka-
bupaten Blitar akan 
menggelar satu kali 
lagi pelatihan budidaya 
udang vaname tahap III 
yaitu penebaran benih 
udang dan rencananya 
penebaran bening udang 
akan dilaksanakan 10 
hari lagi.(mam/adv/
kmf)

Suasana pelatihan budidaya udang vaname

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar Bahas Dua Agenda Sekaligus

Blitar, SMN -   DPRD Ka-
bupaten Blitar menggelar Rapat 
Paripurna bertempat di Graha 
Paripurna DPRD Kabupaten 

Blitar, Senin (09/11). Paripurna 
kali ini membahas dua agenda. 
Agenda pertama, Penyampaian 
Laporan Pansus Pembahas Tu-

Suasana rapat paripurna

kar Menukar Tanah RS. Annisa. 
Kedua yakni, Penetapan Pro-
gram Pembentukan Peraturan 
Daerah Kabupaten Blitar Tahun 
2021.

Rapat Paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito dan juga dihadiri 
Pjs Bupati Blitar Drs. Budi San-
tosa, jajaran Forkopimda, Sek-
da Kabupaten Blitar, sejumlah 
kepala OPD Pemkab Blitar dan 
para undangan lainnya.

Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito menyampaikan, 
ada dua hal yang mendasari 
diselenggarakannya rapat pari-
purna pada hari ini. Pertama, ra-
pat paripurna kali ini merupakan 
rangkaian dari rapat paripurna 
dalam rangka penyampaian 

laporan hasil pembahasan pan-
sus pembahas tukar menukar 
tanah rumah sakit An-Nisaa.

“Bupati telah menyampaikan 
penjelasannya pada paripur-
na yang digelar (06/07/2020) 
dan Fraksi telah menyam-
paikan pandangan umum pada 
(07/07/2020) serta Bupati telah 
memberikan jawabannya atas 
PU Fraksi pada malam harinya,” 
jelas Suwito.

Lebih lanjut disampaikan 
oleh  Suwito, selanjutnya Pan-
sus telah melaksanakan tu-
gasnya yaitu, membahas dan 
mencermati materi permasala-
han tukar menukar tanah RS. 
An-Nisaa dan hasil pembahasan 
akan ditindak lanjuti dengan re-
komendasi DPRD.(mam)

Calon Bupati Kediri Mas Dhito 
Kunjungi  Kampung Inggris dan 

Mudahkan Perizinan

Kediri, SMN - Jelang 
Pilkada serentak 2020 pada 9 
Desember mendatang. Calon 
Bupati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana akrab disapa 
Mas Dito kali ini blusukan ke 
Kampung Inggris Pare yang 
merupakan icon Kabupaten 
Kediri, Jum’at (13/11/2020) 
siang.

Mas Dito setelah melaku-
kan blusukan ada beberapa 
permasalahan pertama, Kam-
pung Inggris ini memang perlu 
perhatian extra.  Mereka perlu 
domain atau website kampung-
inggris.co.id kalau saya tidak 
salah, nanti akan kita cek ke 
dinas terkait, benar tidaknya 
website tersebut.

“Kedua, terkait kampung 
Inggris ini perlu ada penataan 
ulang tentang RT/RW, karena 
banyak sekali daerah-daerah 
yang airnya tidak layak un-
tuk digunakan masyarakat dan 
dampak jangka panjangnya 
sangat buruk sekali bagi manu-

sia, hal ini yang perlu diperha-
tikan,” ucap Mas Dito kepada 
awak media.

Setelah dari kampung Ing-
gris dilanjutkan ledang dengan 
membagikan atribut melewati 
Jalan Gajah Mada hingga Per-
mandian Corah. Mas Dito men-
gatakan, terlihat antusias warga 
cukup baik dan positif, Namun 
saya pribadi tidak akan terlalu 
sering melakukan ledang.

“Dikarenakan, menggangu 
lalu lintas dan saya perhatikan 
masyarakat banyak sekali yang 
masih belum menggunakan 
masker. Jadi sosialisasinya 
mungkin lebih kepada protokol 
kesehatan dibandingkan ha-
rus mengkampanyekan diri,” 
terang Mas Dito.

Usai melakukan ledang, 
dilanjutkan diskusi bersama 
Paguyuban Pengolah Kayu. 
Salah satunya Indarto menge-
luhkan kepada Mas Dito Calon 
Bupati Kediri terkait kesulitan 
mendapatkan ijin dari Pemer-

Calon Bupati Kediri Mas Dhito Kunjungi  Kampung Inggris

intah.
Indarto mengeluhkan pen-

gurusan perizinan yang terlalu 
berbelit-belit dan waktunya 
terlalu lama. “Kita berharap 
kalau Mas Dito jadi memimp-
in Kediri bisa jauh lebih baik, 
supaya perizinan itu lebih ce-
pat dan tanpa ada pengeluaran 
uang sama sekali,” keluh Ind-
arto.

Mas Dito mendengarkan 
keluhan dari Paguyuban Pen-
golah Kayu. Mas Dito mene-
gaskan, kami melakukan di-
skusi terkait perizinan usaha 
yang ada di Kabupaten Kediri 
ini. 

Mereka mengeluhkan men-
gurus izin memakan sampai 
5 bulan. Kalau masih polanya 
seperti ini, disaat Kabupat-
en Kediri punya Bandara dan 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
bersiap-siap membuka investa-
si kepada seluruh investor yang 
akan masuk, maka tidak akan 
ada investor yang mau masuk.

“Jadi, ini harus diperbaiki 
dan harus dipangkas terkait izin 
usahanya supaya dipersingkat 
minimal 1 hari atau maksimal 
paling lama 1 minggu, harus 
jadi surat izinnya. Hal itu yang 
akan dilakukan, agar ada ke-
giatan dan ekonominya lebih 
menggeliat di Kabupaten Kedi-
ri,” tegas Mas Dito. (Kanti)

Sodikin Nursewan Anggota DPRD Pasaman 
Menghimbau Masyarakat Menerapkan Prokes

PASAMAN, SMN – Pening-
katan jumlah pasien positif ter-
konfirmasi Corona virus Disease 
(Covid-19) di Kabupaten Pasa-

man saat ini semakin meningkat, 
karena itu, H. Sodokin Nursewan 
Anggota DPRD kabupaten Pasa-
man menghimbau masyarakat 

Sodikin Nursewan Anggota DPRD Pasaman, saat ditemua 
awak media

untuk senantiasa menerapkan 
protokol kesehatan (Prokes) dan 
tetap menjaga pola hidup bersih, 
tetap tenang dan selalu berkegia-
tan positif di rumah.

Kesadaran masyarakat san-
gatlah penting untuk pencega-
han Covid-19 dengan selalu 
menerapkan protokol kesehatan 
dan pola hidup bersih, seperti 
selalu memakai masker, mencuci 
tangan dengan sabun dan men-
jaga jarak,ujar Sodikin Nurse-
wan saat diwawancara, Kamis 
(12/11/2020).

Ketua harian Partai Golkar 
Pasaman juga menambahkan 
semua elemen masyarakat dan 
pemerintah harus bekerjasama 
bahu membahu untuk memutus 
mata rantai penyebaran covid-19 
karena penularan masih terjadi 
sampai sekarang, ungkap So-

dikin Nursewan.
Sodikin terus mengajak mas-

yarakat untuk tetap di rumah, 
serta tidak ada kepanikan ber-
lebihan dan selalu berpikir posi-
tif kedepan karena kesehatan be-
gitu bernilai harganya, tetaplah 
waspada akan Covid-19. Jangan 
lengah dan jangan anggap remeh.

Diakhir wawancara H.So-
dikin Nursewan menenegas-
kan, bahwa peran media mas-
sa juga sangat penting dalam 
pemberitaan guna memberikan 
perkembangan informasi segala 
hal terkait Covid-19, dan selalu 
mengajak masyarakat merapkan 
3 M 3 yakni Memakai Masker, 
Mencuci tangan dengan sabun, 
Menjaga jarak serta 3T, Testing 
(pemeriksaan), Tracing (pela-
cakan), dan Treatment (pengo-
batan), tutupnya. (mad)

Polisi Siapkan Pengalihan Arus di KS 
Tubun Jelang Pernikahan Putri Rizieq
Jakarta, SMN - Polisi 

menyiapkan rekayasa lalu 
lintas (lalin) di Jalan KS 
Tubun, Petamburan, Jakarta 
Pusat, menjelang acara per-
nikahan putri Habib Rizieq 
Syihab. Polisi akan melaku-
kan pengalihan arus lalu 
lintas secara situasional di 
lokasi.

“Pengalihan arus sifatnya 
situasional,” ujar Kasubdit 
Gakkum Ditlantas Polda 
Metro Jaya AKBP Fahri 
Siregar dalam keterangan 
kepada wartawan, Sabtu 
(14/11/2020).

Fahri mengatakan, saat 
ini Jl KS Tubun di kedua 
arah masih bisa dilintasi 
kendaraan. Rangkaian per-
nikahan putri Habib Rizieq 
dan peringatan Maulid Nabi 
SAW digelar pukul 19.30 

WIB.
Hal senada diungkapkan 

Kasat Lantas Polres Jakarta 
Pusat Kompol Lilik Sumar-
di. Lilik mengatakan pen-
galihan arus diberlakukan 
jika massa menutupi Jl KS 
Tubun. “(Rekayasa) dengan 
catatan apabila massa sudah 
penuh. Kalau belum, ya nor-
mal saja. Pengalihan arus 
situasional,” ucap Kasat 
Lantas Polres Jakarta Pusat 
Kompol Lilik Sumardi.

Lalu lintas di Jl KS Tu-
bun di kedua arah akan ditu-
tup jika terjadi penumpukan 
massa. Lalu lintas dialihkan 
ke jalan di sekitarnya.

“Yang dari Tanah Abang 
dialihkan di Jalan Petambu-
ran 2 ke belakang RS Pelni. 
Yang dari Slipi diluruskan 
ke Pejompongan,” ucapnya.

Diketahui, Habib Rizieq 
akan menikahkan putrin-
ya bersamaan dengan aca-
ra peringatan Maulid Nabi 
Muhammad SAW di markas 
FPI, Petamburan. Pernika-
han itu akan berlangsung 
pada Sabtu (14/11).

“Insyaallah pada hari 
Sabtu, tanggal 14 Novem-
ber tahun 2020, malam, 
bakda salat Isya, kita akan 
langsung bersama-sama 
dengan Dewan Pimpinan 
Pusat Front Pembela Islam 
untuk menggelar peringatan 
Maulid Nabi Muhammad 
SAW di markas besar Front 
Pembela Islam di Petambu-
ran, Jakarta Pusat, sekaligus 
insyaallah saya akan me-
nikahkan putri saya yang ke-
empat, yaitu Syarifah Najwa 
Syihab, dengan tunangann-

ya, insyaallah, Sayid Irfan 
Alaidrus,” ujar Habib Rizieq 
di akun YouTube Front TV, 
Rabu (4/11).

Wakil Gubernur DKI Ja-
karta Ahmad Riza Patria 
berharap acara pernikahan 
putri Habib Rizieq Syihab 
tetap menjalankan pro-
tokol kesehatan pencegah-
an COVID-19. Untuk itu, 
Riza meminta panitia meny-
iapkan petugas untuk men-
gawasi protokol COVID-19.

“Harapan kami di internal 
penyelenggara, menyiapkan 
petugas-petugas untuk me-
mastikan acara-acara tidak 
menimbulkan kerumunan,” 
ujar Riza kepada wartawan 
di Balai Kota DKI Jakarta, 
Jalan Medan Merdeka Sela-
tan, Jumat (13/11).(detik)
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Destinasi Wisata Desa MTS Manajemen Tanaman Sehat 

Desa Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten Madiun

Kades Klorogan Drs. Jupriyanto M.Si. bersama Wakil Bupati 
Madiun H. Hari Wuryanto dengan istrinya meninjau lokasi desti-

nasi wisata MTS Manajemen.

Madiun, SMN – Pemerintah Desa 
Klorogan Kecamatan Geger Kabupaten 
Madiun dalam rangka peningkatan pem-
bangunan dan perekonomian masyarakat-
nya telah melakukan beberapa terobosan 
diantaranya membangun destinasi wisata 
desa MTS Manajemen Tanaman Sehat di 
lahan persawahan di desanya. Seluas 1 Ha 
dengan ditanami berbagai tanaman dalam 
meningkatkan tingkat perekonomian mas-
yarakat desa klorogan kecamatan Geger 
Kabupaten Madiun.

Kepala Desa Klorogan Drs Jupriyan-
to,M.Si. menyampaikan tentang pemba-
ngunan destinasi wisata desa MTS Ma-
najemen Tanaman Sehat Desa Klorogan 
tersebut. Tujuan dibangunnya desa wisata 
yang menitik beratkan tentang tanaman 
sehat untuk menunjang perekonomian 
masyarakat desa Klorogan. Tanaman 
yang ditanam destinasi wisata desa MTS 
Manajemen Tanaman Sehat diantaranya 
tanaman padi, buah, dan bunga. Tanaman 
padi yang ditanam ada dua jenis warnanya 
yaitu padi hijau dan padi ungu, sedangkan 
buahnya adalah buah melon dan bunganya 

da berbagai macam bunga.
 “Di area destinasi wisata desa 

MTS Manajemen Tanaman Sehat tersebut 
juga diberi beberapa Kaseko, kunjungan 
tempat shelfie, tangga bermain anak, jalan-
jalan yang dibuat untuk menikmati lokasi 
wisata tersebut dengan baik dan tempat 
tempat bermain anak-anak juga ada, agar 
pengunjung merasa nyaman, senang dan 
berniat untuk kembali lagi dan mengajak 
keluarga sanak saudara. Handaitaulan 
untuk melihat destinasi wisata Desa Klo-
rogan tersebut dengan suasana yang sejuk 
nyaman dan bahagia,” ungkap Kades Klo-
rogan Drs. Jupriyanto,M.Si.

Desa Klorogan Kecamatan Geger Ka-
bupaten Madiun dengan jumlah penduduk 
laki-laki 3.944 jiwa. Batas Desa Klorogan 
: sebelah utara Desa Sumberejo, sebelah 
timur Desa Slambir, sebelah selatan Desa 
Banaran dan sebelah barat Desa Singgalan.

Adapun pejabat pemerintah Desa Klo-
rogan adalah Kepala Desa Klorogan Drs 
Jupriyanto,M.Si., Sekretaris Desa Oktora 
Kurniawan, Kaur Pemerintahan Lahman, 
Kaur Keuangan Suyono, Pj Kasun Kloro-

gan I. Fatkur Rohman, Kasun Klorogan II 
Lukman Hadi, Kasun Balejurang Sumadi, 
Kasun Sedah Ucok A., pelaksana teknis 
lapangan Khamid Ihsan, karyawan desa: 
Nanang, Widodo, Pujiati, Samidi, dan Ba-
suki.

Adapun pengurus BPD Desa Kloro-
gan: Ketua Marli,S.Pd., Wakil Ketua Par-
di,S.Sos., sekretaris Kukilo Tyas K. anggo-
ta: Aswan Syamsudin, Agus Riyanto dan 
Ima Myrashun S.

Sedangkan pengurus LPMD Desa 

Klorogan adalah Ketua Supandi, sekretari 
Adib Akhsani,S.Pd., bendahara Sunarto, 
dan anggotanya rif Wibowo, Suwadi, Budi 
Aspiyanto,S.T., Choirul Anwar, Rosyid 
Zardoni,S.Pd., Ita Deti Kurnia,S.Pd., Sud-
iro, Iva Yuni Listiani dan Gunawan.

Semua lembaga desa, karang taru-
na, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan 
semua masyarakat Desa Klorogan bahu 
membahu bergotong royong dalam mem-
bangun dan memajukan Desa Klorogan 
yang lebih baik dan sejahtera. (sy)

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Madiun Gelar Sosialisasi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya

Madiun, SMN – Dinas perdagangan 
Koperasi dan usaha mikro Kabupaten Ma-
diun gelar sosialisasi pasar aman dari ba-
han berbahaya kegiatan paguyuban usaha 
perdagangan tahun 2020 yang diikuti oleh 
perwakilan para pedagang pasar Caruban 
Baru betempat di Ruang rapat kantor 
Pasara Caruban Baru Mejayan Rabu 
(11/11/2020).

Kepala Dinas Perdagangan Koper-
asi dan Usaha Mikro Kabupaten Madi-
un Indra Setiyawan dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa dalam acara so-
sialisasi pasar aman dari bahan berbaha-
ya ini menghimbau dan diharapkan para 
pedagang makanan dan minuman di pas-
ar baru Caruban Mejayan ini agar jangan 
sampai berjualan makanan dan minuman 
yang dicampur dengan bahan berbahaya 
diantaranya boraks, pewarna tekstil dan se-
bagainya. Bahan berbahaya bagi kesehatan 
tubuh manusia bisa dalam jangka pendek 
ataupun jangka panjang. Oleh karena itu 
kami memberikan sosialisasi tentang pen-
gawasan pasar aman dari bahan berbahaya. 
Diharapkan para pedagang makanan dan 
minuman di pasar Caruban Baru khususn-
ya dan umumnya para pedagang makanan 
dan minuman di wilayah Kabupaten Ma-
diun jangan sampai menggunakan barang 
dagangannya dengan bahan berbahaya 
tersebut, harap Indra Setiyawan.

Selain itu kepala Bidang Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Madiun Toni Eko Prasetyo menyampaikan 
bahwa adanya sebagian para pedagang 
makanan dan minumandi wilayah Kabu-
paten Madiun ada yang menggunakan bah-
an berbahaya tersebut. Padahal bahan ber-

bahaya yang dicampur dengan makanan 
dan minuman dalam jangka waktu panjang 
ataupun pendek dapat menyebabkan pen-
yakit seperti penyakit kanker dan tumor 
bisa juga penyakit lainnya yang berbahaya. 
Maka dari itu Dinas Perdagangan Koper-
asi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun 
adakan kegiatan Sosialisasi dan Penga-
wasan masalah pembuatan makanan dan 
minuman yang aman dari bahan berbahaya 
tersebut, jelas Toni Kabid Perdagangan.

Dalam acara sosialisasi ini mendatang-
kan 3 narasumber diantaranya:

1. Bidang Informasi dan Komunikasi 
Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan 
(BBPOM) Surabaya Ibu Erlina Widianty 
Pratiwi,S.Farm.APT (Pedoman cara ritel 
pangan yang baik di pasar tradisional)

2. Bagian Pengujian Balai Besar 
Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) 
Surabya Ibu Rike Haya Wardani (penguji-
an sampling produk pangan)

3. Kepala Saksi Pemberdayaan Kon-
sumen dan Pelaku Usaha UPT Perlind-
ungan Konsumen Kediri Bapak Yudi 
Widodo (perlindungan konsumen di pasar 
tradisional)

Dari ketinga narasumber tersebut tel-
ah memberikan pemaparan dan pengertian 
tentang berbahayanya penggunaan bahan 
berbahayanya penggunaan bahan berbahay 
diantaranya bahan pengawet makanan dan 
minuman serta efek samping yang ditim-
bulkan bila bahan berbahaya tersebut di-
gunakan dan dicampurkan di makanan dan 
minuman tersebut. (sy)

Dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro Kabupaten Ma-
diun adakan sosialisasi pasar aman dari bahan berbahaya yang 
dihadiri oleh kepala dinas Indra Setiyawan dan Kabid perdagan-

gan Toni Eko Prasetyo bertempat di pasar baru Caruban.

Kota Madiun Raih Penghargaan KBK dan Kovablik 2020

Madiun, SMN - Pemerintah Kota Ma-
diun kembali berhasil menyabet penghar-
gaan bergengsi dari Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Yakni, dalam penghargaan 
Kelompok Budaya Kerja (KBK) dan Kom-
petisi Inovasi Pelayanan Publik (Kovablik) 
2020.

Dalam KBK, Pemkot Madiun berhasil 
menyabet penghargaan Terbaik I Kompe-
tisi Kelompok Budaya Kerja (KBK) Pem-
prov Jawa Timur tahun 2020 atas inovasi 

KBK Guntur Bulis Ra Mendo karya SDN 
01 Kartoharjo.

Sedangkan, pada kompetisi Kovablik 
tahun ini Kota Madiun berhasil menyabet 
Top 30 Kompetisi Inovasi Pelayanan Pub-
lik (Kovablik) dari Pemprov Jawa Timur 
tahun 2020 atas inovasi layanan Sepeda Si 
Badu (Segera Periksa Dahak Siapapun Ba-
tuk Lebih Dua Minggu) yang diluncurkan 
oleh Puskesmas Demangan.

“Alhamdulillah, meski pandemi 

Covid-19 belum berakhir, Kota Madiun 
tetap bisa meraih prestasi,” tutur Walikota 
Madiun, H. Maidi saat menerima penghar-
gaan tersebut di Singhasari Resort Batu, 
Malang, Jumat 13 November 2020.

Wali kota berharap, prestasi ini dapat 
meningkatkan semangat bagi Puskemas 
Demangan, SDN 01 Kartoharjo, serta 
perangkat daerah lainnya untuk semakin 
memaksimalkan kinerja. Terutama, dalam 
upaya melayani masyarakat.

Sementara itu, dalam sambutannya, 
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawan-
sa, memberikan apresiasi kepada seluruh 
daerah yang telah meraih prestasi.

“Iovasi-inovasi ini yang kita butuh-
kan untuk meningkatkan pelayanan mas-
yarakat. Itu yang harus kita lakukan,” ucap 
Khofifah.

Gubernur juga berpesan kepada 
seluruh kepala daerah di Jatim untuk ter-
us meningkatkan inovasi. Yakni, dengan 
memperkuat kolaborasi dan sinergi an-
tar-OPD serta membuat perencanaan dan 
menyusun program secara matang. Den-

gan demikian, kota/kabupaten di Jatim 
tidak akan ketinggalan dari daerah lainnya.

Sementara itu, Deputi Pelayanan Pub-
lik Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof Dr 
Diah Natalisa, MBA mengungkapkan bah-
wa Jatim termasuk provinsi yang aktif da-
lam menciptakan inovasi.

“Sejak 2014 hingga 2019 saja, sudah 
ada 110 inovasi yang masuk sebagai kate-
gori terbaik. Jumlah ini paling banyak dari 
provinsi lain,” ungkap Prof. Diah

Menurutnya, hal ini tak mungkin lepas 
dari iklim yang positif dan membangun di 
wilayah Jatim.

“Hal ini menunjukkan bahwa Jatim su-
dah memiliki sistem pengembangan inova-
si yang patut menjadi contoh bagi daerah 
lain,” jelasnya.

Ke depan, Diah berharap inovasi yang 
telah terbangun ini akan terus berkelanju-
tan dan terus dikembangkan hingga menja-
di lebih sempurna.

“Serta membawa kemanfaatan bagi 
masyarakat ke depan,” tandasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi menerima penghargaan kelompok 
budaya kerja (KBK) dan Kompetisi inovasi pelayanan public 

(Kovablik) 2020 oleh pemerintah provinsi Jawa Timur.
Capaian Kinerja Disdukcapil Kaltara Masuk 
Level ke-3

Tanjung Selor, SMN – Kepala Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk-
capil) Kalimantan Utara (Kaltara), Sanu-
si mengabarkan bahwa secara nasional 
Kaltara masuk dalam urutan level ke-3 
untuk capaian kinerja Disdukcapil-nya. 
Ini ditetapkan oleh Direktorat Jenderal 

(Ditjen) Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) pada rapat koordinasi terbatas 
terkait dengan pelaksanaan kinerja Dis-
dukcapil se-Indonesia tahun 2020, ba-
ru-baru ini.

Menurut Sanusi, capaian kinerja Dis-
dukcapil di Kaltara sedianya bisa lebih 
baik. Bahkan sudah dapat masuk pada lev-
el ke-4 karena dari 9 kategori yang dinilai, 
sudah masuk semuanya.

“Ini lantaran dari (Disdukcapil) kabu-
paten/kota untuk pencetakan masih meng-
gunakan kertas putih, atau masih bersifat 
langsung. Seperti cetak Akte Kelahiran 
atau lainnya,” katanya.

Adapun pelayanan yang membawa 
Disdukcapil di Kaltara berada pada level 
ke-3 secara nasional, adalah pelayanan 
perekaman e-KTP, pencetakan Kartu 
Identitas Anak (KIA), dan pelayanan pe-
nerbitan Akte Kelahiran. 

“Pada tahun ini, untuk pelayanan per-
ekaman e-KTP, secara nasional Kaltara 
masuk pada posisi ke-4 dengan jumlah 
sebanyak 467.701. Kalau pencapaian 
persentase realisasinya, Kaltara sudah 
101,93 persen dari target 98 persen,” 
urainya.

Sementara untuk pelayanan pence-
takan KIA, Kaltara masuk urutan ke-7 
nasional dengan jumlah pelayanan yang 
dilaksanakan selama 2020 sebanyak 
91.763, dengan jumlah persentase 44,76 
persen dari penentuan target 50 persen. 
Dan, untuk pelayanan pencetakan Akte 
Kelahiran, Kaltara berada di urutan ke-
9. Dimana jumlah yang dilayani seban-
yak 218.142, dengan persentase realisasi 
96,21 persen dari target 92 persen.

“Untuk pelayanan pencetakan KIA, 
kita juga bisa lebih tinggi namun karena 
keadaaan pandemi sehingga kita kesulitan 
untuk melakukan pencetakan KIA. Jadi, 
kami jemput bola ke desa-desa, khusus 
KIA biasanya dilaksanakan di sekolah,” 
tutupnya. (syah)Infografik.

DPKP Kaltara Dorong Masyarakat Konsumsi Pangan Lokal Non Beras
Tanjung Selor, SMN – Program di-

versifikasi pangan lokal sumber karbohi-
drat non beras terus digalakkan oleh Dinas 
Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) 
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Un-
tuk mendukung program Kementerian 
Pertanian (Kementan) mengenai diversifi-

kasi pangan lokal, DPKP Kaltara kembali 
menggelar Sosialisasi Gerakan Diversi-
fikasi Pangan Lokal 2020 secara virtual 
yang diikuti oleh TPP PKK Kabupaten/
Kota, Desa, Kecamatan se-Kaltara, Selasa 
(10/11).

Kepala DPKP Kaltara, Wahyuni Nuz-

band mengatakan, ada beberapa hal yang 
ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan 
ini. Pertama, untuk meningkatnya penge-
tahuan masyarakat mengenai pangan lokal 
sumber karbohidrat non beras. Kemu-
dian untuk mendorong dan memotivasi 
masyarakat agar dapat mengkonsumsi 
makanan yang beragam, bergizi, seim-
bang, dan aman (B2SA).

 “Selanjutnya, dengan mengkonsumsi 
pangan lokal selain beras, ini juga mer-
upakan usaha kita dalam menghadapi ke-
terbatasan bahan makanan karena dampak 
pandemi,” katanya.

Provinsi Kaltara sendiri menjadi lokus 
peningkatan konsumsi ubi kayu. Targetnya 
sebanyak 9,67 kilogram per kapita per ta-
hun pada 2019 dan menjadi 9,98 kilogram 
per kapita per tahun pada 2020. Selain ubi 
kayu, masih banyak pula jenis bahan pan-
gan lokal sumber karbohidrat seperti jag-
ung, ubi kayu, ubi jalar, talas atau keladi, 
kentang, sukun, pisang, dan sagu.

Dalam sambutannya, Plt Ketua TPP 

PKK Provinsi Kaltara, Ika Octaviana men-
gatakan bahwa program diversifikasi pan-
gan tidak cukup hanya dengan sosialisasi 
tetapi juga dengan mengubah kebiasaan di 
masyarakat. Untuk itu, diperlukan peran 
kader-kader PKK agar dapat menjadi agen 
perubahan dalam gerakan diversifikasi 
pangan lokal.

 “Saya mengajak seluruh masyarakat 
Kaltara untuk ikut mensukseskan program 
diverfikasi pangan dengan makan pangan 
lokal non-beras minimal sebulan sekali. 
Dapat dimulai dengan mengkreasikan dan 
mengolah pangan lokal untuk menu kelu-
arga sehari-hari,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, DPKP 
Kaltara juga melaksanakan talkshow se-
cara virtual bersama narasumber dari Ke-
mentan yaitu Kepala Bidang Konsumsi 
Pangan BKP, serta pemilik usaha kuliner 
olahan pangan lokal. Kegiatan ini juga 
dirangkaikan dengan Festival Pangan Lo-
kal Tingkat Provinsi Kalimantan Utara 
2020. (hms/syah)

Plt Ketua TPP PKK Provinsi Kaltara, Ika Octaviana dan Kepala 
DPKP Kaltara, Wahyuni Nuzband saat menghadiri Sosialisasi 

Gerakan Diversifikasi Pangan Lokal 2020 secara virtual, Selasa 
(10/11).

Pjs Gubernur Kaltara Ajak Generasi Milenial Perangi Narkoba
Tanjung Selor, SMN - Dalam 

rangkaian peringatan Hari Sump-
ah Pemuda, Penjabat Sementara 
(Pjs) Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara) Teguh Setyabudi men-
gajak para generasi muda milen-
ial Kaltara untuk bersama-sama 
perangi narkoba menuju generasi 
sehat.

“Narkoba lebih banyak mu-
daratnya dibanding manfaatnya. 
Oleh karena itu, saya minta kepa-
da seluruh peserta, para pemuda 
Generasi Milenial Kaltara bersa-
ma perangi narkoba,” ujar Teguh 
saat membuka acara Webinar 
Penyuluhan Pencegahan Peny-

alahgunaan Narkoba di Kalangan 
Generasi Muda Provinsi Kaltara 
di ruang rapat Kantor Gubernur, 
Rabu (11/11).

Hadir pada webinar, Kepala 
BNN Provinsi Kaltara Brigjend 
Pol Henry Simanjuntak, Direktur 
Institut Bumi Borneo Tarakan HM 
Yunus Abas.

Teguh juga mengatakan ke-
bangkitan bangsa saat ini, berada 
di tangan pemuda. “Banyak cara 
memerangi bangsa Indonesia, dan 
cara yang paling ampuh merusak 
dan menghancurkan bangsa adalah 
dengan menghancurkan pemudan-
ya. Salah satunya dengan narko-

Pjs Gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara) Teguh Sety-

abudi.

ba,” jelasnya.
Di Kaltara sendiri, penggu-

naan narkoba cukup besar. Meng-
ingat posisi Kaltara yang ada di 
wilayah perbatasan yang menjadi 
salah satu pintu masuk peredaran 
narkoba. “Untuk itu, baik aparat 
kepolisian, BNN, generasi mile-
nial kaltara baik dari Tarakan, 
Bulungan, Tana Tidung, Malinau 
maupun Nunukan, mari bersama 
berjuang dalam mencegah penggu-
naan narkoba. Mari kita jaga gen-
erasi pemuda sebagai pemegang 
tampuk kepemimpinan kedepan, 
khususnya di Kaltara,” tutupnya. 
(hms/syah)

Ditinggal Memasak, Ruang Tamu Amblas Kena Longsor
Purbalingga, SMN - Curah hujan 

yang cukup tinggi beberapa hari ini di 
wilayah Kabupaten Purbalingga mem-
buat beberapa warga mengalami ben-
cana, seperti yang dialami oleh Haiti 
(65) warga RT 03/RW 02 Kelurahan 
Kembaran Kulon Kecamatan Purbaling-
ga, dimana ruang tamu rumahnya harus 
mengalami amblas karena longsor.

Kejadian bermula saat Haiti yang 
tinggal bersama anaknya Jamaludin (24) 
pada Sabtu, (7/11/2020) sekira pukul 
05.30 WIB sedang memasak di dapur 

tiba-tiba mendengar suara bergemuruh 
dari arah ruang tamu rumahnya.

Hal ini sontak membuat kaget dan 
penasaran Haiti yang segera mengecek 
asal datangnya suara, Haiti mendapati 
tembok ruang tamu dan sebagian lantai 
perlahan amblas longsor, seketika itu 
juga dipanggillah Jamaludin anaknya 
dan segera berteriak meminta bantuan 
kepada tetangga untuk memberikan per-
tolongan.

Tak berselang lama Serma Imam 
Apriadi selaku Babinsa Koramil 01/Pur-

balingga untuk Kelurahan Kembaran 
Kulon juga turut datang ke lokasi ber-
sama aparat kelurahan dan Tim Sar dari 
PRC (Purbalingga Reaksi Cepat).

Menurut keterangan dari Babin-
sa serma Imam Apriadi yang turun ke 
Lokasi kejadian menyebutkan bahwa 
rumah Haiti mengalami amblas karena 
longsor.

"Rumah Haiti yang berukuran 9 M 
X 5 M, pada Sabtu, 7/11/2020 sekira 
pukul 05.30 WIB mengalami amblas di 
bagian ruang tamu. Rumah berdiri di 
posisi tanah miring, ketinggian sekitar 
1,5 M dari tanah rata sekitarnya, kemu-
ngkinan karena hujan tanah mengalami 
longsor yang memaksa bangunan ruang 
tamu ikut amblas terbawa longsor, se-
bagian tembok dan lantai ruang tamu 
amblas, beruntung tidak ada korban 
jiwa namun kerugian material ditaksir 
mencapai sekitar Rp 10 juta. Perto-
longan sementara yang dilaksanakan 
Babinsa bersama tim SAR PRC dan 
masyarakat sekitar yaitu memasang 
bambu penopang sementara menahan 
atap dan tembok bangunan agar tidak 
terjadi amblas susulan, kejadian sudah 
dikoordinasikan dengan pihak kelura-
han untuk mencari solusi, selanjutnya 
mengantisipasi hal yang tidak diingink-
an sementara keluarga Haiti mengung-
si di rumah salah satu anaknya yang 
berada di Desa Sokawera Kecamatan 
Padamara. Adanya musim penghujan 
yang telah tiba ini diharapkan kepada 
masyarakat untuk lebih waspada dan 
hati-hati karena bencana bisa saja terja-
di," terangnya. (S Anto Saputro)

Rumah warga Kelurahan Kembaran Kulon Kecamatan Purbal-
ingga amblas akibat longsor.
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Pemkot Probolinggo Terima Kunjungan 
Pemkot Salatiga 

Wakil Wali Kota Probolinggo Muhammad Soufis Subri bersama 
para Wartawan menerima Wakil Wali Kota Salatiga Muhamad 

Haris beserta Rombongan Press Tour.

Probolinggo, SMN - Pemerin-
tah Kota Salatiga yang dipimpin 
oleh Wakil Wali Kota Salatiga Muh 
Haris, melakukan kunjungan kerja 
"Press Tour" bersama wartawan 
yang bermitra dengan Pemerintah 
Kota Salatiga ke Pemerintah Kota 
Probolinggo, Kamis (12/11).

Press Tour tersebut secara resmi 
diterima di ruang Puri Manggala 
Bakti, Kantor Pemerintah Kota 
Probolinggo.

Wakil Wali (Wawali) Kota 
Salatiga Muhhamad Haris, se-
belum pertemuan resmi ditèrima 
oleh Wali Kota Probolinggo Hadi 
Zainal Abidin dan Wakil Wali kota 
Mochammad Soufis Subri di ruang 
transit. Kunjungan kerja "Press 
Tour " tersebut bertujuan, ingin 
mengetahui seperti apa kerja sama 
antara Pemerintah Kota Proboling-
go dan Media. 

 Wawali Muh Haris, dalam 
pertemuan tersebut menjelaskan 
bahwa sejatinya Wali Kota Salati-
ga Yuliyanto ikut dalam rombon-
gan. Namun sesaat akan berang-
kat tiba-tiba wali kota mengeluh 
sakit, maka kunjungan ke Pemkot 
Probolinggo tetap dilanjutkan den-
gan dipimpin oleh Wawali Salatiga 
Muh Haris. 

Wawali Subri dalam pertemuan 
resmi menyampaikan informasi 
tentang Kota Probolinggo. Kota 

yang dikenal dengan nama Kota 
Bayuangga, yang artinya Bayu 
(Angin) dan angga (Anggur dan 
Mangga).

“Angin di kota ini ada yang 
namanya angin gending. Anggur 
khas probolinggo dan rasa khas 
mangga di kota ini, rasa mangga 
yang khas tersebut juga karena an-
gin, suhu udara dan kadar garam 
di tanah sehingga menghasilkan 
mangga yang manis, yang dida-
lamnya seperti ada Madunya," 
jelasnya. 

Lebih lanjut Wawali Muham-
mad Soufis Subri menginfor-
masikan tentang progres pem-
bangunan di Kota Probolinggo 
seperti pelabuhan yang diprediksi 
melebihi pelabuhan di Surabaya. 
Probolinggo juga baru saja menja-
di pendukung wisata karena punya 
modal transportasi dan infrastruk-
tur yang komplit. “Alhamdulillah 
kondusifitas di Kota Probolinggo 
hingga saat ini sangat terjaga, kalau 
didaerah lain ada demo demo,kalau 
di kota probolinggo tidak ada," lan-
jutnya.

Wawali Salatiga Muh Haris 
menyatakan kehadirannya juga 
membawa beberapa kepala OPD 
seperti Direktur RSUD Salatiga, 
Dinas Kominfo, Kabag Protokol 
dan Komunikasi Pimpinan ser-
ta media yang bermitra dengan 

Pemkot Salatiga, “Hubungan baik 
antara Pemkot Probolinggo den-
gan media, cara menjalin hubun-
gannya dengan rekan-rekan media 
bagaimana,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut juga 
berlangsung Sesi tanya jawab an-
tara Kepala Dinas Kominfo Aman 
Suryaman dengan kepala OPD 
dari Pemkot Salatiga. Terkait pola 
hubungan dengan media, Aman 
menjelaskan bahwa ada beberapa 
bentuk kerja sama antara Pem-
kot Probolinggo dengan sekitar 
60 media baik dari media cetak 
harian, cetak mingguan, televise 
dan online, “Tertinggi memang 
media online, ada 20 media yang 
sudah terdaftar. Kami punya me-
kanisme sendiri sebelum bermitra 
dengan media, yaitu mereka harus 
mendaftar dan kami akan melihat 
eksistensi pemberitaannya sela-
ma tiga bulan. Jika sudah lebih 3 
bulan, baru bisa kerjasama untuk 
advetorial dan kemitraan. Sama 
seperti Salatiga, kami juga punya 
kegiatan bersama media yang dise-
but Media Gathering,” jelas Aman.

Turut hadir menyambut peneri-
maan kunjungan press tour tersebut 
adalah perwakilan organisasi pro-
fesi wartawan di Kota Proboling-
go. Yakni, Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) HA Suyuti, Jur-
nalis Probolinggo (Jispro) Ro-
madona, Forum Wartawan Ming-
guan Probolinggo (F-Wamipo) 
Moch Suhri dan Aliansi Jurnalis 
Probolinggo (AJP) Rebudi. 

Setelah rombongan Pemkot 
Salatiga dan para wartawan selesai 
disambut diruang Puri, Rombon-
gan juga berkesempatan berkun-
jung ke Museum kota Probolinggo 
"Museum Rasulullah" dan kemudi-
an rombongan juga akan mengun-
jungi objek obyek wisata di Kota 
Probolinggo, juga rencana akan 
menginap di kota Probolinggo. 
(edy)

Konten Video Kreatif Kelurahan Jati Kota Probolinggo 
Menjuarai Lomba Kelurahan Berseri 

Probolinggo, SMN - Konten 
video kreatif Kelurahan Jati berhasil 
menjuarai Lomba Kelurahan Bers-
eri Kota Probolinggo Tahun 2020. 
Kelurahan Jati berhasil membawa 
pulang trophy dan uang pembinaan 
sebesar Rp 1.600.000 setelah diu-
mumkan kemenangannya, Jumat 
(13/11) pagi di Aula Bestari Kantor 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kota Probolinggo.

Peserta lomba video kreatif kelu-
rahan berseri meliputi lima kelu-
rahan yang telah diusulkan untuk 
menjadi Kelurahan Berseri Provinsi 
Jawa Timur, yaitu Kelurahan Tri-
wung Lor, Pakistaji, Sukoharjo, Jati 
dan Jrebeng Wetan.

Dibuka Kepala DLH Rachma 
Deta Antariksa didampingi Kabid 
Pengendalian Pencemaran Kemit-
eraan Lingkungan Hidup (P2KLH) 
Suciati Ningsih dihadapan kurang 
lebih 30 orang perwakilan kelurahan 
dan warga masing-masing nominasi 
lomba.

Dalam sambutannya Kepala 
DLH Deta, sangat memotivasi kepa-
da para pemenang lomba agar tetap 
berkreasi menunjukkan kemam-
puan terbaiknya di tengah pandemi 
COVID 19, “Tidak terlena dengan 
kondisi seperti ini (pandemi). Kami 
mendorong kelurahan di lingkup RT/

RW untuk menjaga lingkungannya 
hidup bersih dalam bentuk lomba 
video kreatif. Minimal tidak kotor, 
selokan lancar, jangan sampai ban-
jir, tidak ada genangan-genangan air 
yang dapat menimbulkan penyakit,” 
ujar Deta-sapaan akrabnya itu.

Lebih lanjut Kepala DLH Deta, 
juga beranggapan dengan adanya 
pandemi COVID 19 ini menjadikan 
semua elemen masyarakat mereflek-
si kondisi di lapangan, “Tetap jaga 
imunitas tubuh, asupan makanan 
bergizi, tidak berpikir aneh-aneh 
saat kita menghadapi virus corona 
ini,” pesannya.

Kabid P2KLH Suciati Ningsih 
melaporkan, tujuan diselenggara-
kannya kegiatan ini adalah sebagai 
bentuk apresiasi Pemerintah Kota 
Probolinggo melalui DLH kepada 
kelurahan-kelurahan yang diusulkan 
ke DLH Provinsi Jawa Timur Tahun 
2020.

Dikarenakan adanya pandemi 
COVID 19 yang masih berlangsung 
hingga kini, lomba video kreat-
if yang merupakan gagasan DLH 
Provinsi Jawa Timur ditiadakan, 
“Untuk mengisi kekosongan, keingi-
nan kami (DLH) agar tetap berkelan-
jutan dan berkesinambungan, kami 
membuat lomba video kreatif ini,” 
ucap Suci.

Suci juga menjelaskan dalam 
pelaksanaan lomba, ia menemui be-
berapa kendala saat pandemi. Sebut 
saja seperti keterbatasan bertemu 
dengan orang banyak sehingga ke-
sulitan menggugah kesadaran mas-
yarakat pun ikut berkurang, “Sep-
erti kerja bakti di lapangan, banyak 
warga ketakutan penularan COVID 
19. Kelurahan-kelurahan juga men-
galami penurunan minat warganya 
untuk membuat video kreatif, dan 
Pemberdayaan masyarakatnya dan 
keguyuban menggugah kesadaran 
masyarakat mengelola lingkungan 
cukup tinggi. Dan cara mengedukasi 
masyarakat melalui video ini pesan-

nya tersampaikan,” jelas Suci.
Suci juga memberikan pesan 

kepada seluruh masyarakat Kota 
Probolinggo agar bijak mengelola 
sampah “Bijaklah kelola sampah,” 
pungkasnya singkat. Sementara itu, 
juara II Kelurahan Sukoharjo (tro-
phy dan uang pembinaan sebesar Rp 
1,4 juta, juara III Kelurahan Triwung 
Lor (trophy dan uang pembinaan 
sebesar Rp 1,2 juta, juara harapan 
I Kelurahan Pakistaji (trophy dan 
uang pembinaan sebesar Rp 1 juta) 
dan Kelurahan Jrebeng Wetan se-
bagai juara harapan II (trophy dan 
uang pembinaan sebesar Rp 1 juta). 
(edy)

Kepala DLH Rachma Deta Antariksa saat memberikan Trophy 
dan hadiah kepada para Juara Lomba.

Pemkab Probolinggo Ikuti Desk Evaluasi 
Pembangunan Zona Integritas 

Probolinggo, SMN -  Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Proboling-
go mengikuti desk evaluasi pemba-
ngunan Zona Integritas (ZI) tahun 
anggaran 2020 melalui via zoom, 
Kamis (12/11/2020) di Pendopo 
Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten 
Probolinggo.

Acara desk evaluasi pembangu-
nan Zona Integritas (ZI) melalui via 
zoom dengan tim dari Kementerian 
Pemberdayaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Kemen PAN 
dan RB) RI ini dihadiri oleh Bupa-
ti Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
didampingi Sekretaris Daerah Pe-
merintah Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono, Inspektur Kabupaten 
Probolinggo Sigit Sumarsono dan 
segenap OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) terkait di lingkungan Pemk-
ab Probolinggo.

Paparan terhadap pelaksanaan 
pembangunan ZI menuju Wilayah 
Bersih dari Korupsi (WBK) dan 

Wilayah Birokrasi Bersih dan Me-
layani (WBBM) ini dilaksanakan 
secara virtual kepada Tim Kemen 
PAN dan RB RI diwakili RB Dra. 
Hatni didampingi Rieza dari Deputi 
Bidang Reformasi Birokrasi, Akunt-
abilitas Aparatur dan Pengawasan 
Kementerian. Evaluator Men PAN 
dan RB lainnya untuk PMPTSP 
diterima oleh Salsa dan Gita.

Terdapat empat unit kerja pem-
bangunan ZI menuju WBK diantara-
nya Dinas Penanaman Modal dan 
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DP-
MPTSP), Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Kecamatan Dringu 
dan Puskesmas Sumberasih dengan 
prasyarat antara lain, memperoleh 
Opini BPK WTP ke tujuh kali, nilai 
AKIP minimal C, merupakan unit 
strategis dalam pelayanan publik, 
tingkat keberhasilan RB cukup baik, 
sumber daya yang dikelola cukup 
besar dan LHKPN dan LHKASN 
100 %.

Tahap pembangunan dilakukan 
dengan cara membangun dan mem-
bina (sosialisasi dan pendampingan) 
kurang lebih selama 1 tahun secara 
intens kepada unit kerja guna pe-
menuhan unsur diantaranya, kom-
ponen pengungkit sebesar 60% 
(terdiri atas manajemen perubahan, 
penataan tata laksana, penataan 
sistem manajemen SDM, penguatan 
pengawasan dan penguatan akunt-
abilitas kinerja dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik.

Di sela-sela acara desk evaluasi 
pembangunan Zona Integritas (ZI) 
tersebut, Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, memberikan support 
dan semangat kepada tiga unit kerja 
Kabupaten Probolinggo selain Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) 
yang telah berupaya melaksanakan 
pembangunan Zona Integritas (ZI) 
tahun anggaran 2020.

“Tanpa inovasi dan kreatifitas 
di era deskripsi ini, kita tidak akan 
mampu memberikan layanan dan 
jawaban atas seluruh permasalahan 
masyarakat. Dari proses pembentu-
kan inisiasi, inovasi dan kreatifitas 
menambah suatu hal lagi yaitu Zona 
Integritas untuk menuju Wilayah 
Bersih dari Korupsi (WBK) dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Me-
layani (WBBM). Kami menyam-
paikan ucapan terima kasih kepada 
Kemen PAN dan RB RI yang telah 
memberikan kepercayaan dan men-
jadi support semangat bagi kami 
kedepannya,” katanya. (edy)

Bupati Hj. P. Tantriana Sari bersama para pejabat Pemkab usai 
ikuti Desk Evaluasi Pembangunan Zona Intregritas.

Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Probolinggo 
Mulai Bahas Raperda APBD 2021

Probolinggo, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo (eksekutif) 
bersama dengan DPRD Kabupat-
en Probolinggo (legislatif) mulai 
melakukan pembahasan Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) Ten-
tang Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (APBD) Kabupaten 
Probolinggo tahun anggaran 2021.

Pembahasan ini diawali dengan 
penyampaian Nota Penjelasan Bupati 
Probolinggo Tentang Raperda APBD 
Kabupaten Probolinggo tahun ang-
garan 2021 oleh Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono dalam rapat paripurna 
DPRD Kabupaten Probolinggo, Rabu 
(11/11/2020).

Rapat paripurna yang dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPRD Kabupat-
en Probolinggo Oka Mahendra Jati 
Kusuma ini dihadiri oleh pimpinan 

dan anggota DPRD Kabupaten 
Probolinggo, Forkopimda, Kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Camat, pimpinan instansi verti-
kal, BUMN/BUMD di lingkungan 
Kabupaten Probolinggo.

Dalam Nota Penjelasan Bupati 
tersebut disampaikan bahwa kondisi 
perekonomian nasional yang belum 
membaik, sebagai akibat dampak 
Covid-19 berdampak terhadap 
penurunan pendapatan daerah teru-
tama dari transfer dana perimbangan 
yang bersifat umum antara lain Dana 
Alokasi Umum dan Dana Bagi Pajak/
Bukan Pajak.

Di tengah situasi yang sulit, Pe-
merintaah Daerah akan memfokus-
kan upaya peningkatan dan pengem-
bangan sumber-sumber pendapatan 
daerah yang potensial dan member-
ikan konstribusi terbesar terhadap 

peningkatan PAD. Upaya tersebut 
dilakukan antara lain melalui penye-
suaian tarif dan mendorong pening-
katan kepatuhan melalui reformasi 
administrasi pelayanan perpajakan 
yang lebih sederhana dan transparan 
dengan penggunaan teknologi dan 
aplikasi. Serta tentunya akan terus 
menjaga iklim investasi dan men-
dorong kemajuan dunia usaha.

Dalam Raperda APBD tahun 
anggaran 2021, target pendapa-
tan daerah tahun 2021 sebesar Rp 
2.330.733.767.533,00, lebih besar 
dibanding target pendapatan yang 
tercantum dalam KUA-PPAS ta-
hun anggaran 2021 yaitu sebesar Rp 
2.053.335.765.533,00 terdiri dari pos 
Pendapatan Asli Daerah dianggar-
kan sebesar Rp 237.713.895.235,00, 
pos pendapatan transfer dianggarkan 
sebesar Rp 1.998.878.872.298,00 
dan pos lain-lain pendapatan daerah 
yang sah dianggarkan sebesar Rp 
94.141.000.000,00.

Belanja daerah pada tahun an-
ggaran 2021 direncanakan sebesar 
Rp 2.487.892.164.338,00 dengan 
rincian belanja operasi dianggarkan 
sebesar Rp 1.528.733.521.452,00, 
belanja modal dianggarkan sebesar 
Rp 362.351.711.578,00, belanja ti-
dak terduga diianggarkan sebesar 
Rp 10.500.000.000,00 dan belan-
ja transfer dianggarkan sebesar Rp 
585.501.420.000,00.

Jika dibandingkan an-
tara pendapatan daerah sebesar 

Rp 2.330.733.767.533,00 den-
gan belanja daerah sebesar Rp 
2.487.892.164.338,00, maka terdapat 
defisit sebesar Rp 157.158.396.805,00 
yang akan ditutup dengan selisih an-
tara penerimaan pembiayaan dan 
pengeluaran pembiayaan ditambah 
sisa lebih anggaran tahun berkenaan.

Untuk pembiayaan daerah, 
penerimaan pembiayaan dianggar-
kan sebesar Rp 185.930.418.203,00 
yang berasal dari perkiraan sisa leb-
ih perhitungan anggaran tahun lalu 
(silpa) tahun 2020, penerimaan pin-
jaman daerah dari PT. Sarana Multi 
Infrastruktur (SMI) dan penerimaan 
kembali atas pemberiaan pinjaman 
kepada pihak ketiga dan masyarakat 
dan pengeluaran pembiayaan diang-
garkan sebesar Rp 28.772.021.398,00 
yang dialokasikan untuk pengeluaran 
pembayaran pokok pinjaman kepada 
PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 
yang jatuh tempo, penyertaan modal 
kepada PT. PDAM serta pembentu-
kan dana cadangan untuk pelaksa-
naan Pemilihan Kepala Daerah.

Pembahasan Raperda APBD ta-
hun anggaran 2021 ini akan terus ber-
lanjut kepada Pemandangan Umum 
(PU) fraksi, Jawasan Eksekutif atas 
PU Fraksi, pembahasan Banggar dan 
Tim Anggaran Pemerintah Daerah 
serta Pendapat Akhir (PA) Fraksi 
Terhadap Raperda APBD Kabupaten 
Probolinggo tahun anggaran 2021. 
(edy)Pelaksanaan Sidang Paripurna di Ruang Utama DPRD Kabupaten 

Probolinggo.

Di Tengah Pandemi, Forkopimcam Limpung 
Ajak Masyarakat Terapkan Pola Hidup Sehat

Batang, SMN - Dalam 
rangka mewujudkan Gera-
kan Masyarakat Hidup Se-
hat (Germas), Forkopimcam 
Limpung menghelat olahraga 
bersama, guna menjaga ke-
bugaran dan meningkatkan 
imunitas tubuh ditengah pan-
demi COVID-19.

Kegiatan itu diikuti pu-
luhan personel dari Polsek, 
Koramil, puskesmas, keca-
matan Limpung serta jajaran 
Kepala Desa setempat. Di-
pandu moderator, para peser-
ta melaksanakan senam aero-
bik bersama di depan kantor 
kecamatan Limpung Batang.

Hangatnya mentari pagi 
menambah semangat peserta 
mengikuti gerakan gerakan 
dari pemandu senam.

Nampak hadir Camat 
Limpung Dwi Riyanto, Ka-
polsek Limpung AKP Yorisa 
Prabowo, Danramil di Waki-
li Bati Tuud Peltu Haryanto 
serta kepala Puskesmas dr 
Hendrawan Permadi, Jumat 
(13/11/2020).

Kepala Puskesmas dr. 
Hendrawan Permadi menga-
jak masyarakat berolahraga 
dan menerapkan pola hidup 
sehat.

“Giat ini merupakan im-
plementasi Germas seperti 
pengecekan kesehatan ten-
si, cek gula darah, asam urat 
dan kolesterol serta minum 
pil cantik (penambah darah), 
tidak lupa di jalan juga kami 
siapkan apresiasi kepada 
masyarakat sekitar yang me-
matuhi protokol kesehatan 
dengan membagikan buah 
kemasan yang sudah kita se-
diakan,” kata dr. Hendrawan.

Kapolsek Limpung Polres 
Batang AKP Yorisa Prabowo 
mengatakan kegiatan yang 
di laksanakan pagi ini selain 
mempererat kerja sama dan 
sinergi antar instansi, dan 
juga untuk menjaga stamina 
tubuh agar tetap sehat dan 
bugar.

“Dengan tubuh yang se-
hat akan menjauhkan dari 
COVID-19.”

Tentunya selama kegia-
tan berlangsung dengan pro-
tokol kesehatan, disamping 
itu dibagikan vitamin pada 
peserta untuk meningkatkan 
daya tahan tubuh," terang 
Kapolsek.

Sementara itu, Camat 
Limpung Dwi Riyanto mey-
ampaikan dengan tubuh yang 

sehat dan imun yg kuat akan 
menjauhkan dari Covid 19.

“Diharapkan masayarakat 
selalu mematuhi protokol 
kesehatan dalam kehidupan 
sehari-hari. Hal ini menja-
di kunci sukses Kabupaten 
Batang zero covid, terima 
kasih kepada semua pihak 
yang telah andil dalam kegia-

tan ini,” kata Camat Limpung 
Dwi Riyanto.

Usai kegiatan senam dilak-
sanakan pemeriksaan keseha-
tan, pembagian ratusan buah 
kemasan pada masyarakat 
dan minum pil cantik tambah 
darah bersama. (S Anto Sapu-
tro)

Forkopimcam Limpung bagikan buah kemasan yang sudah dise-
diakan seusai menghelat olahraga bersama.



Edisi 464 / XII / 16 - 22 November 2020 7Ragam
Relawan Narkoba sebagai Agen Perubahan 

Kepanjangan Tangan BNN
Lumajang, SMN - Dalam 

rangka menggerakkan partisipa-
si masyarakat dalam mencegah 
penyalahgunaan narkoba, Badan 
Narkotika Nasional (BNN) Ka-
bupaten Lumajang membentuk 
Relawan Anti Narkotika Kabu-
paten Lumajang. Yang nantinya 
para relawan itu akan dijad-
ikan agen perubahan (agent of 
change) sebagai perpanjangan 
tangan BNN Kabupaten Luma-
jang.

Rencana Aksi Pencegahan 
Relawan Anti Narkoba Kabu-
paten Lumajang, perlu diaktual-
isasikan dalam bentuk sejumlah 
kegiatan, diantaranya seperti 
kampanye publik, deteksi dini 
penggunaan, pengembangan Re-
lawan Anti Narkoba dan pember-
dayaan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepa-
la BNN Kabupaten Lumajang, 

AKBP Indra Brahmana berpe-
san, agar perwakilan Relawan 
Anti Narkotika nantinya dapat 
memberikan informasi dan edu-
kasi tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalagunaan 
dan Peredaran Gelap Narkotika 
dan Prekursor Narkotika (P4GN) 
kepada seluruh masyarakat Ka-
bupaten Lumajang.

Menurutnya, kegiatan in-
formasi dan edukasi P4GN ini 
bisa dimulai dari tingkatan SD 
sampai SMA, sebab merekalah 
pangsa pasar potensial narkoba.

"Di Indonesia ini sudah daru-
rat narkoba, karena pengguna 
narkoba di Indonesia masih san-
gat tinggi, dan berharap melalui 
Relawan Anti Narkoba ini dapat 
menurunkan demand tersebut," 
jelasnya.

Dari total pengguna narkoba, 
penyalahgunaan narkoba adalah 

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Lumajang bentuk 
Relawan Anti Narkotika Kabupaten Lumajang. 

masyarakat pada usia produktif, 
dan salah satu faktornya dipen-
garuhi oleh lingkungan, seperti 
tingkat stres yang tinggi, memi-
liki uang & gaya hidup yang ber-
lebihan.

Relawan Anti Narkoba juga 
diberikan informasi tentang je-
nis-jenis narkoba golongan 1,2,3 
serta efek penggunaannya yang 
sangat merusak tubuh. Hal lain 
yang harus diketahui oleh Rela-
wan Anti Narkoba adalah Inpres 
No.2 tahun 2020 tentang seluruh 
lembaga/instansi pemerintah 
melaksanakan aksi Nasional 
P4GN.

"Aksi tes urine ke setiap 
pekerja/karyawan dan ASN mer-
upakan contoh aksi dari Inpres, 
serta dapat mendeteksi dini pen-
yalahgunaan narkoba," imbuhn-
ya.

Diharapkan pembekalan dan 
pemberian materi Relawan Anti 
Narkoba yang sudah diberikan 
kepada 30 peserta, dapat ber-
komitmen dan berperan serta un-
tuk mengajak semua masyarakat 
agar peduli terhadap bahaya 
penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkoba, untuk menjadikan 
Indonesia negeri bersih narkoba.

Pembekalan relawan anti 
narkotika ini, materi di hari 
pertama diisi oleh Kabid Reha-
bilitasi BNN Kabupaten Luma-
jang, Nunung, yang menyam-
paikan bahwa pembentukan ini 
sebagai upaya dalam menga-

wasi lingkungan masyarakat 
dari peredaran gelap Narkoba. 
Nunung berharap relawan ini 
dapat segera bekerja, sehingga 
Kabupaten Lumajang ini bisa 
terbebas dari Narkoba, serta 
menjadi hebat dan bermartabat.

Relawan yang tanpa harus di-
bayar ini, dipilih secara sukarela, 
dan menyatakan komitmennya 
dalam upaya menanggulangi 
narkoba di Kabupaten Lumajang 
ini.

"Rehabilitasi ini merupakan 
kegiatan pemilihan bagi peny-
alahguna atau pecandu narkoba, 
dan itu tidak bisa sembuh 100 
persen, karena sudah terkontami-
nasi narkoba," papar Nunung.

Nunung berharap, Relawan 
Anti Narkotika bisa menjadi 
pendamping dari penyalahguna 
atau pecandu narkoba, jangan 
memusuhi mereka.

"Fungsi relawan, menjadi 
motivator dan fasilitator, yai-
tu memovitasi pengguna untuk 
bangkit dan memfasilitasi reha-
bilitasi ke BNN," pungkasnya.

Relawan ini akan beker-
jasama dengan BNN RI, dalam 
rangka pembinaan dan pelatihan 
berkelanjutan.

"Sebagai relawan kita wajib 
memberikan pendampingan ke-
pada pecandu/penyalahgunaan 
narkoba untuk melakukan re-
habilitasi, bukan menjauhi atau 
mengucilkannya," tutupnya. 
(Tik) 

Siswa Mulai Belajar secara PSB

Lumajang, SMN - Bupa-
ti Lumajang Thoriqul Haq, 
melaunching program Sinau 
Bareng, dalam upaya mem-
permudah akses pembelajaran 
bagi siswa, pada masa pandemi 
Covid-19.

Sinau Bareng merupakan 
kegiatan ajar-mengajar di mas-
ing-masing sekolah jenjang SD, 
SMP/MTs yang dilakukan se-
cara tatap muka dengan tertib, 

dan mematuhi protokol keseha-
tan.

"Jadi program ini merupa-
kan kelanjutan dari mekanisme 
pembelajaran yang ada saat ini, 
mulai daring, Guru Sambang 
dan sekarang Sinau Bareng," 
kata Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq setelah melaunching pro-
gram Sinau Bareng di SMP 
Negeri 1 Kunir, pada Kamis 
(12/11).

Bupati juga menjelaskan, 
bahwa pemerintah telah men-
gatur Standart Operasional 
Prosedur (SOP) untuk mence-
gah penularan Covid-19 selama 
pelaksanaan Sinau Bareng ber-
langsung.

SOP itu, diantaranya dengan 
membatasi peserta didik seki-
tar 25% dari 100% keseluru-
han siswa yang masuk kelas, 
kemudian menjaga sirkulasi 
udara tetap bagus, serta para 
pelaksana kegiatan diwajibkan 
menjalankan protokol keseha-
tan, seperti mengenakan masker 
serta mencuci tangan sebelum 
dan sesudah masuk kelas.

Namun, kegiatan ini dian-
jurkan dilaksanakan di mas-
ing-masing wilayah yang pen-
gendalian coronanya dinilai 
bagus, baik di tingkat desa mau-
pun kecamatan.

"Walaupun PSB ini dilak-
sakan serentak, namun jika 
daerah tersebut masih zona mer-
ah, maka tidak usah melakukan 
kegiatan PSB," pungkasnya. 
(Tik) 

Bupati Lumajang Thoriqul Haq, tinjau proses pembelajaran 
siswa, pada masa pandemi Covid-19 dalam program Sinau 

Bareng.

Beredar WhatsApp dari Pelaku Penipuan 
Terkait Pencairan BPUM

Lumajang, SMN - Kepan-
ikan para penerima BPUM 
yang belum bisa mencairkan 
dananya, semakin dibuat bi-
ngung dengan beredarnya 
WhatsApp yang mengatasna-
makan BPUM, untuk pen-
cairan dana dengan mentrans-
fer uang 100 rb, biar bisa cepat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil 
Mikro (Dinkop UKM) Kabu-
paten Lumajang meminta mas-
yarakat untuk berhati-hati den-
gan beredarnya informasi yang 
meminta uang Rp 100 ribu un-
tuk percepatan pencairan Ban-
tuan Presiden Produktif Usaha 
Mikro (BPUM), yang menga-
tasnamakan BPUM dari pusat 
Jakarta.

Pelaku penipuan secara 
langsung memberikan instruk-
si kepada penerima, bahwa 
dana BPUM nya sudah cair dan 
segera mengurusnya di kantor 
BRI terdekat dengan memba-
wa sejumlah persyaratannya.

"Semua warga kami minta 
untuk berhati-hati dan waspa-
da jika ada permintaan dana 
untuk pencairan BPUM yang 
mengatasnamakan BPUM pu-
sat," ujar Suharwoko, Kepa-
la Dinkop UKM Kabupaten 
Lumajang via selularnya.

Ia menegaskan, bahwa para 
pelaku UKM harus sangat ber-
hati-hati dengan iming-iming 
pencairan BPUM dengan pros-
es yang cepat.

Suharwoko menegaskan, 
jika program Banpres Pro-
duktif Usaha Mikro ini diu-
sulkan oleh Dinas Koperasi 
dan UKM, serta lembaga yang 
ditunjuk, seperti koperasi dan 
perbankan.

"Oleh karena itu, warga ha-
rus memastikan informasi itu 
benar atau tidaknya kepada pi-
hak yang bertanggung jawab, 
atau langsung datang ke kantor 
Dinkop UKM," tegasnya.

Hasil temuan staff Dinkop 
UKM, bahwa pengirim pesan 
WhatsApp tersebut atas nama 
"BPUM yang beralamatkan 
di Bendungan Walahar No. 
13 RT/RW: 05/02, Bendungan 
Hilir, Kecamatan Tanah Abang, 
Kota Jakarta Pusat, DKI Ja-
karta 10210. Adapun nomor 
WhatsApp 085262740273.”

"Ya itu, banyak peneri-
ma BPUM yang mengadu ke 
kami kalau mendapatkan chat 
seperti itu," kata seorang staff 
Dinkop yang tidak mau disebut 
namanya.

Malahan, kata Staff Dinkop 

UKM tersebut, penerima 
BPUM itu diminta sesegera 
mungkin membayarkan dana 
Rp 100 ribu agar dicairkan leb-
ih cepat. Jika tidak membayar 
dalam 1 x 24 jam maka dana 
akan dikembalikan ke pusat.

"Malah ada yang diminta 
transfer dalam 30 menit, jika 
tidak maka akan dianggap 
batal," imbuhnya.

Nomor rekening yang patut 
diwaspadai adalah nomor re-
kening BRI 0639-0101-8654-
50-9 atas nama Nanda Nyari.

Sementara itu, LSM LIRA 
Kabupaten Lumajang ikut 
mengingatkan pelaku untuk 
menghentikan perbuatannya.

Karena perbuatan tersebut 
merupakan tindakan pidana 
dan bisa dijerat Undang-un-
dang ITE.

Dan jelas, hal seperti ini 
dapat merugikan banyak orang, 
terutama pelaku UMKM se-
bagai penerimanya.

"Jika ada hal yang diduga 
mencurigakan seperti ini, kami 
meminta warga untuk mencari 
informasi terkait bantuan ini 
kepada pihak yang terpercaya 
seperti kepada Dinkop UKM, 
serta pihak perbankan yang 
ditunjuk," ujar Bupati LSM 
LIRA, Angga Dhatu Nagara.

Angga juga meminta kepa-
da para pelaku UMKM untuk 
tetap semangat dan optimis, 
serta tetap berkoordinasi den-
gan Dinkop UKM serta bank 
penyalur bagi yang memenuhi 
syarat menerima bantuan ini. 
Dan jangan mudah percaya 
jika ada berita yang belum ten-
tu benar. (Tik) 

Isi Chat Whatsapp aksi 
penipuan yang mengatasna-

makan BPUM.

Pesisir Pantai Surabaya Timur Diterjang Rob, 
Ditpolair Polda Jatim Bantu Evakuasi Masyarakat

Surabaya, SMN - Wilayah 
perairan Surabaya Timur, tepat-
nya di kampung nelayan, Nam-
bangan, Kenjeran, Surabaya. 
Terjadi air pasang disertai angin 
kencang. Akibat dari peristiwa 
tersebut, sejumlah perahu ne-
layan dan pemukiman warga 
yang berdekatan dengan laut ter-
hempas angin dan ombak yang 
cukup besar, Rabu 11/11/2020.

Dari peristiwa tersebut, se-
jumlah perahu nelayan mengala-
mi kerusakan, dan pemukiman 
warga juga mengalami keru-
sakan. Karena air laut masuk ke 
rumah - rumah warga. 

Beberapa kelompok nelayan 
yang perahu mereka mengalami 
kerusakan antara lain, kelompok 
nelayan udang di Kelurahan Ke-
dung Cowek, Kecamatan Bulak, 
10 perahu rusak parah dan 13 
rusak ringan.

Kelompok nelayan samudra 
jaya Nambangan perak Kelura-
han Kedung Cowek, Kecamatan 
Bulak kota Surabaya. 3 perahu 
rusak parah dan 7 rusak ringan. 
Kelompok nelayan ikan asap, 
Kelurahan Kenjeran, Keca-
matan Bulak, ada 7 perahu rusak 
parah dan 1 rusak ringan.

Sedangkan kelompok ne-
layan kepiting di Kelurahan 
Sukolilo Baru, Kecamatan Bu-
lak, 2 perahu mengalami rusak 
parah. Sedangkan kelompok 
nelayan udang rebon, Kelurahan 
Sukolilo Baru, Kecamatan Bu-
lak, 4 perahu alami kerusakan.

Sementara itu kelompok ne-
layan ikan sembilang di Kelura-
han Sukolilo Baru, Kecamatan 
Bulak, 1 perahu mengalami ru-
sak ringan. Kelompok nelayan 
cumi-cumi, Kelurahan Tambak 
Wedi, Kecamatan Kenjeran, 7 
perahu mengalami kerusakan 
parah dan 1 perahu rusak rin-
gan. 

Terakhir kelompok nelayan 
udang putih, Kelurahan Kenjer-
an, Kecamatan Bulak, 2 perahu 
rusak parah dan 1 perahu ala-
mi rusak ringan. Dari kejadian 
tersebut, jumlah perahu secara 
keseluruhan yang mengalami 
kerusakan sebanyak 23 rusak 
parah dan 36 rusak ringan. Se-
mentara itu untuk korban jiwa 
dari peristiwa tersebut nihil.

Dengan adanya peristiwa 
tersebut, anggota Polairud, Pol-
da Jawa Timur, yang dipimpin 
langsung Kombes Pol Arna-

pi, Kamis (12/11/2020) pagi. 
Membantu masyarakat/ nelayan 
di wilayah kenjeran. Dalam up-
aya ini, Polairud menerjunkan 
30 personil, membantu mem-
bersihkan puing-puing perahu 
yang rusak. 

Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 
andiko menyatakan, bahwa 
Polda Jawa Timur sudah meny-
iapkan seluruh anggota jajaran 
kepolisian Polda Jatim, terkait 
dengan digelarnya Pilkada Ser-
entak tahun 2020. Selain itu, 
juga menyiapkan anggota un-
tuk kerja sosial guna membantu 

masyarakat. Seperti halnya keja-
dian di wilayah Kenjeran, Sura-
baya, tadi malam.

Adanya peristiwa angin ken-
cang dan rob dari pantai pesisir 
timur, anggota Dipolair Polda 
Jatim, telah mengerahkan ang-
gota untuk membantu menge-
vakuasi perahu-perahu nelayan 
yang diterjang rob. Dan respon 
cepat untuk memberi bantuan 
kepada masyarakat.

"Polda Jawa Timur sendiri 
sudah menyiagakan anggota 
untuk kesiapan Pilkada Seren-
tak di Jatim, selain itu juga tel-
ah menyiapkan anggota, untuk 

mengantisipasi bencana alam 
yang terjadi di jatim. Sehingga, 
anggota kepolisian dari polda 
jatim, selalu siap siaga men-
gantisipasi peristiwa-peristiwa 
alam yang terjadi," kata Kabid 
Humas Polda Jatim, Kombes 
Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, 
Kamis siang, 12/11/2020.

Dengan kejadian ini, mas-
yarakat jawa timur dihimbau 
untuk selalu waspada akan 
adanya bencana alam yang 
terjadi di jatim. Pasalnya, dari 
BMKG sendiri juga sudah 
menghimbau agar waspada 
dengan cuaca ekstrim yang ter-
jadi di jatim. (Bry)

Anggota Ditpolair Polda Jatim bersama masyarakat, nelayan 
bahu membahu membersihkan puing-puing perahu yang dihan-

tam air pasang.

Siswa SMA Negeri 1 Gedangan Sidoarjo Raih 
Medali Emas di Kejuaraan Karate Tradisional Asia Afrika

Sidoarjo, SMN - Ke-
juaraan Karate Tradisional 
Asia Afrika yang diselengga-
rakan pada tanggal 31 Okto-
ber hingga 2 November 2020, 
Telah usai diselenggarakan, 
dalam kejuaraan tersebut In-
donesia menempati peringkat 
ketiga. Nanda Putra Naga-
ra siswa dari SMA Negeri 
1 Gedangan-Sidoarjo-Jawa 
Timur merupakan salah satu 
penyumbang medali emas 
untuk Indonesia di kejuaraan 
karate Tradisional Asia-Afri-
ka tersebut.

Keberhasilan Nanda Pu-
tra Nagara ini, merupakan 
suatu kebanggaan tersendiri 
bagi keluarga, Sekolah dan 
lingkungannya.sepak terjang 
Nanda di bidang ilmu bela diri 
(Karate) mendapatkan dukun-
gan penuh dari pihak sekolah 
baik dari kepala sekolah, guru 
pembimbing maupun Waka 
Waka yang lainnya.

Prianti Rusanti selaku 
koordinator pendidikan in-
clusi SMA Negeri 1 Gedan-
gan Sidoarjo Jawa Timur 
mengatakan, "Dari kami se-
benarnya banyak sekali anak 

yang memiliki prestasi, cuma 
kebetulan ini sesuatu yang 
luar biasa karena, ini merupa-
kan kejuaraan internasional 
mendapat juara 1 dan meraih 
medali emas.dan ini merupa-
kan bagian dari rangkaian 
Kejuaraan di Indonesia, seh-
ingga Nanda Putra Nagara ini 
dapat menyumbangkan med-
ali emas untuk Indonesia," 
ungkap Prianti Rusanti selaku 
Koordinator pendidikan in-
klusi SMA Negeri 1 Gedan-
gan Sidoarjo Jawa Timur.

Untuk Nanda Putra Nagara 

sebagai peraih medali emas 
saya ucapkan selamat dan ter-
ima kasih atas prestasi yang 
membanggakan ini dan tetap 
semangat berlatih.

Harapannya semoga apa 
yang telah ditorehkan oleh 
Nanda Putra Nagara ini 
menjadi contoh bagi teman 
teman yang lainnya dan dapat 
mengikuti jejak prestasi ber-
taraf internasional seperti apa 
Yang telah diraih oleh Nan-
da Putra Nagara meskipun 
prestasi di bidang yang lain-
nya. (Bry)

Nanda Putra Nagara (tengah) peraih medali Emas di Kejuaraan 
Karate Tradisional Asia Afrika.

Tingkatkan Keterampilan dan Kemampuan Siswa, 
SMKN 2 Surabaya Kerjasama dengan HTEC 

Surabaya, SMN - Dalam 
rangka meningkatkan keter-
ampilan siswanya, Sekolah 
Menengah Kejuruan Negeri 
2 (SMKN 2) Surabaya ter-

us melakukan dan menjalin 
kerjasama dengan Honda 
Tecnician Education Center 
(HTEC).

Teknik Management 

dan Perawatan otomotif 
(TMPO), sebanyak 15 Siswa 
XIII Mendapatkan kesem-
patan untuk mengikuti test 
online HTEC, pada Jumat 
06/11/2020.

 Kegiatan ini merupakan 
Yang ke-9 kalinya, giat ini 
merupakan program Magang 
di Bengkel bengkel Honda 
dan sekaligus ajang selek-
si untuk menjadi teknisi di 
Bengkel Bengkel resmi Hon-
da.

 Siswa jurusan teknik 
kendaraan ringan khususnya 
telah banyak kegiatan Yang 
dilakukan dengan Honda 
yakni, penyelarsan kuriku-
lum antara sekolah dan in-
dustri, penyediaan modul 
antara siswa dengan HTEC, 
pembentukan kelas Honda 
bagi para siawa, pengujian 
keterampilan bagi para siswa 
pembinaan attitute dan etos 
kerja, untuk siswa. (Bry)

Suasana pelaksanaan test online HTEC SMK Negeri 2 Suraba-
ya.
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Kendal, SMN - Forkompim-
cam Rowosari dalam rangka 
pelaksanaan Inpres no. 6 th. 
2020 dan penegakan Perbup 
Kendal no. 67 th. 2020 tak ke-
nal lelah lakukan operasi yustisi 
walaupun dilakukan sehari 3x 
pagi, siang dan malam. Kegiatan 
Forkompimcam ini guna memu-
tus rantai penyebaran covid-19 
dan mencegah timbulnya klaster 
baru.

Dipimpin oleh Kapolsek 
Rowosari AKP Zaenal Arifin, 
SH. didampingi oleh Plt Camat 
Rowosari Saefudin, kali ini 
Forkompimcam dalam opera-
si yustisi menggandeng Satpol 
PP Kendal. Bertempat di depan 
Balai Desa Sendang Dawuhan, 

Rabu 11/11/2020.
Petugas gabungan kali ini 

terdiri dari : Satpol PP ada 50 
personel, Polsek 8 personel, 
Koramil 5 personel, Pimcam 15 
personel.

Sasaran operasi kali ini ada-
lah masyarakat yang tidak me-
makai masker, masker dipakai 
di dagu atau membawa masker 
tapi tidak dipakai. Pelanggar 
akan dikenakan denda minimal 
50 ribu sesuai Perbup Kendal 
no. 67 th. 2020.

Keterangan Kapolsek Rowo-
sari, "Dalam rangka pendi-
siplinan masyarakat untuk 
melaksanakan prokes maka 
Forkompimcam melaksanakan 
operasi yustisi sehari 3x pagi, 

Forkompimcam Rowosari Lakukan 
Operasi Yustisi Gabungan

Forkompimcam Rowosari saat menggelar operasi yustisi.

siang dan malam. Kali ini kami 
menggandeng Satpol PP Kendal 
sebanyak 50 personel. Adapun 
sasarannya adalah masyarakat 
yang tidak pakai masker, me-
makai masker tapi di dagu dan 
membawa masker tapi tidak di-
pakai. Untuk sanksi yang diber-
ikan adalah sanksi administratif 
sebesar 50 ribu," terangnya.

Kapolsek Rowosari menam-
bahkan jumlah pelanggar di 
denda atau teguran berjumlah 
55 orang dengan rincian, Rp. 50 
jumlah 33 orang, Rp. 20 jumlah 
7 orang, Rp.25 jumlah 3 orang, 
Rp. 30 jumlah 6 orang, Rp. 
40 jumlah 1 orang, teguran : 4 
orang sita KTP : 1 orang, ujarn-
ya.

Di tempat terpisah Plt Camat 
Rowosari Saefudin menjelaskan 
untuk menanamkan kedisiplinan 
prokes ke masyarakat, Forko-
mimcam tak lelah melaksanan 
operasi yustisi. Operasi yustisi 
dilaksanankan sehari 3x dititik 
yang berbeda. Dengan harapan 
masyarakat yang disiplin melak-
sanakan prokes dapat memutus 
rantai penyebaran covid-19, 
jelasnya. (peni)

Lagi-lagi Polsek Gemuh 
Menggagalkan Tawuran Pelajar

Kendal, SMN - Tawuran an-
tar pelajar sekarang ini sedang 
marak terjadi di beberapa daerah, 
demikian pula di Kecamatan Ge-
muh. Beberapa waktu lalu Kapol-
sek Gemuh berhasil mencegah, 
membubarkan anak anak sekolah 
yang hendak tawuran kemudian 
memberi pembinaan.

Kapolsek Gemuh AKP Ab-
dullah Umar, SH. kembali dapat 
melakukan tidakan pencegahan 
tawuran antar pelajar.

Pada hari minggu tanggal 8 
November 2020 jam 02.00 Wib 
Polsek gemuh mendapat infor-
masi ada gerombolan anak-anak 
yang akan melakukan tawuran di 
Desa Jenarsari Gemuh.

Dengan adanya info tersebut 
Polsek gemuh langsung merespon 
untuk melaksanakan penyisiran 
sehingga gerombolan anak-anak 
kocar kacir melarikan diri. Oleh 
Polsek Gemuh diamankan 7 orang 
beserta motor dan sajam.

Adapun identitas anak-anak 
yang akan tawuran tersebut se-
bagai berikut :

1. (DP), Gemuh blanten 
SMAN 1 Gemuh

2. (AS), Botomulyo Cepiring 
SMP PGRI 1 Gemuh

3. (WA), Gemuh Blanten SMP 
PGRI Kendal

4. (AS), Sedayu Pondok Almu-
nawir Gringsing

5. (A), Lanji Pegandon SMA 
Pegandon

6. (DFA), Desa Caruban,Gin-

tungsari, Rt 01 Rw 02.
SMP Muhammadiyah Weleri.
7. (HP), Caruban Rt 02 Rw 02. 

Lulus sekolah/tidak bekerja.
Anak-anak yang tawuran yang 

dulu menamakan dirinya kelom-
pok 9 bersaudara (wali songo) dan 
kelompok pandawa 5 unt admin 
sudah berhasil dibubarkan oleh 
Polsek Gemuh. Saat ini muncul 
kelompok lagi yg dinamakan SH 
(Sarang Harimau) dan Predator.

Kapolsek mengambil langkah 
unt memanggil orang tua mas-
ing-masing anak, Guru BP dan 
Kades atau Perangkat desa ke 
Polsek Gemuh, Senin 9/11/2020. 

Orang tua, Guru BP dan Kepa-
la Desa atau perangkat Desa 
mendapatkan pencerahan dari 
Kapolsek, “Karena proses belajar 
saat ini melalui daring saya mo-
hon bapak ibu selalu orang tua ha-
rus ada komunikasi dengan guru 
sebagai fungsi kontrol.

Dan orang tua jangan bosan-
bosan selalu mengontrol HP anak 
dan mengawasi kepergian anak. 
Dalam pergaulan sehari hari anak 
juga perlu diawasi, dengan siapa 
dia bergaul, apa saja yang mereka 
komunikasikan. Usahakan jalin 
terus komunikasi dengan anak 
anak baik oleh guru dan orang 

tua,” jelas Kapolsek Gemuh.
Kapolsek menambahkan, 

karena masih tergolong anak se-
kolah sehingga tindakan yang 
dilakukan adalah pembinaan un-
tuk membuat surat pernyataan 
yang diketahui orang tua, Guru 
dan perangkat desa. Anak-anak 
wajib lapor setiap hari Senin dan 
Kamis.

Diharapkan kejadian serupa 
tidak terulang kembali, pung-
kasnya.

Orang tua dari Mohammad 
sandika yaitu Bapak Ali Sodiqin 
Desa Botomulyo Cepiring men-
gucapkan, terima kasih kepada 
jajaran Polsek Gemuh yang bisa 
mencegah akan terjadinya tawu-
ran sehingga tidak ada korban. 
Kami juga berterima sudah di-
panggil ke Polsek sehingga kami 
mengetahui ulah anak kami dilu-
ar dan ini sebagai pembelajaran 
kami untuk selalu mengawasi dan 
mendidik anak kami yg masa de-
pannya msh panjang, ucapnya.

Perwakilan Guru SMP PGRI 
Gemuh Wahyudi mengatakan, 
“Kami merasa malu anak didik 
kami selalu berurusan dengan 
polisi. Ini merupakan pembelaja-
ran bagi anak didik kami,” ujarn-
ya. (peni)

Kapolsek saat memberikan sosialisai kepada orang tua mas-
ing-masing anak, Guru BP dan Kades atau Perangkat desa.

Kapolres Salatiga Bertindak sebagai Irup pada Ziarah 
Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Dharma
Salatiga, SMN - Peringatan Hari 

Pahlawan setiap tanggal 10 Novem-
ber kembali diperingati oleh seluruh 
rakyat Indonesia, setelah Upacara 
Peringatan Hari Pahlawan di Pemer-
intah Kota Salatiga dilanjutkan den-
gan melaksanakan Ziarah di Taman 
Makam Pahlawan (TMP) Dharma 
Kota Salatiga, selaku Inspektur Up-
acara Kapolres Salatiga AKBP Rah-
mad Hidayat, S.S. dengan Komandan 
Upacara AKP Hari Slamet Tiranto 
S.Sos dengan peserta perwakilan dari 
masing-masing instansi 10 orang, 
pada hari Selasa tanggal 10/11/2020.

Hadir dalam kegiatan tersebut an-
tara lain Walikota Salatiga Yulianto 
SE.,MM, Wakil Walikota Salatiga, 
Muh Haris., S.S., M.S.i, Ketua DPRD 
Dance Ishak Pailit M.Si, Komandan 
Korem 073 Makutarama Kolonel In-
fantri Ari Yulianto, S.IP, Komandan 
Kodim 0714/Salatiga Letkol Infantri 
Loka Jaya Sembada, S.IP, Kapolres 
Salatiga, AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S, Ketua Kajari Kota Salatiga 
Gede Edy Bujanayasa, Ketua Pen-
gadilan Negeri Salatiga Bambang 
Trikoro, S.H, M.H, Danyon Mekanis 
411 Infanteri Salatiga Letkol Inf. 
Ryzadly Syahrazzy Themba,S.Sos, 
Wadandenpom Salatiga Mayor CPM 
I Wayan Budiastawa, Sekda Kota 
Salatiga, Drs. Fahruroji, Ketua OPD 
Muspida Salatiga, Camat se-Kota 
Salatiga dan Tamu undangan lainnya. 

Dalam amanatnya Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S., menyampaikan bahwa pelaksa-

naan Ziarah ke makam ini bukan ha-
nya mengunjungi dan menabur bunga 
tapi bertujuan untuk memanjatkan 
doa dan mengingat jasa pahlawan 
yang telah gugur mendahului kita.

“Kegiatan ziarah ini mempunyai 
makna yang mendalam, karena dapat 
dijadikan sebagai sarana untuk mem-
perkokoh persatuan kesatuan bangsa 
dan untuk meresapi perjuangan para 
Pahlawan demi kemerdekaan Bangsa 
dan Negara Indonesia,” amanat sing-
kat AKBP Rahmad Hidayat, S.S.

Acara dimulai dengan penghor-
matan kepada para arwah pahlawan, 
penyematan karangan bunga oleh 
pimpinan upacara, mengheningkan 
cipta guna mengenang jasa-jasa para 
pahlawan, penghormatan terakhir 

kepada para arwah kemudian dilan-
jutkan dengan tabur bunga kemakam 
para pahlawan oleh jajaran For-
kompimda dan diikuti seluruh peserta 
ziarah.

Ditemui seusai Upacara Kapol-
res Salatiga menyampaikan bahwa 
seluruh rangkaian kegiatan berjalan 
lancar dan aman serta berlangsung 
secara khidmat, ditengah pandemi 
Covid-19 seluruh perserta yang ter-
libat maupun pejabat yang hadir me-
nerapkan protokol kesehatan, dengan 
semangat Hari Pahlawan berharap 
menjadi dorongan semangat seluruh 
bangsa Indonesia untuk bersama 
memutus mata rantai penyebaran 
Covid-19, tutup AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S. (agus)

Kapolres Salatiga saat berziarah di Taman Makam Pahlawan Dhar-
ma dalam rangka Peringatan Hari Pahlawan.

Pekan Keselamatan Nasional 2020 di UPPKB Klepu 
Kab. Semarang Ketua Umum A.P.I Meradang

Semarang, SMN - Sesuai un-
dang undang no 22 tahun 2009 
tentang LLAJ dinas berhubungan 
kementrian perhubungan dirjen 
hubdar atau lebih dikenal jembatan 
timbang angkutan barang di UP-
PKB Klepu. Kab. Semarang, Senin 
2/10/2020. 

Dilaksanakan rutin tanpa kec-
uali terhadap kendaraan angkutan 
barang yang intinya melanggar over 
dimensi dan over loading sesiai 
pasal 227 yang intinya barang siapa 
memodifikasi yang menyebabkan 
mobil tersebut ada perubahan type 
atau perubahan tdk sesuai atau ke-
wajiban uji type yang dimaksud 
pasal 50 ayat 1 bisa dipenjara pal-
ing lama 1 (satu) tahun atau denda 
paling banyak Rp. 24.000.000 (dua 
puluh empat juta rupiah) walaupun 
sebelumnya sudah ada peringatan 
baik secara teguran langsung kepa-
da pengemudi karena sebelumnya 
juga sudah sering diingatkan untuk 
tidak melanggar over dimensi dan 
overloading yang artinya kelebihan 
muatan dan ukuran bak yang tidak 
sesuai pungkas bapak Bambang 
selaku kepala UPPKB klebu ung-
aran kab. Semarang sembari men-
jelaskan kepada media yang intinya 
jangan sampai pengemudi tidak tau 
dan melanggar aturan yang sifatnya 
nasional yang artinya tidak hanya 

berlaku di Jateng khusus kab. Sema-
rang yang kebetulan ada jembatan 
timbang yang di bawah naungan 
pusat atau kementrian perhubungan 
direktorat jenderal perhubungan da-
rat Republik Indonesia sembari me-
lihatkan contoh atau sample gam-
bar truk yang dianggap mana yang 
benar atau diperbolehkan dan atau 
yang tidak diperboleh kan atau dila-
rang biar media dan kalayak menge-
tahui penting nya keselamatan yang 

sudah di canangkan oleh pak mentri 
beberapa bulan yang lalu. Terpisah 
ketua umum A.P.I (Aliansi Penge-
mudi Independen Nasional) Suroso 
meminta kepada yang berkepentin-
gan untuk bisa duduk bareng men-
gatasi masalah yang ada di lapangan 
kita tidak akan melanggar aturan 
yang ada namun beliau memaklumi 
kondisi yang ada, apa lagi ini ma-
sih dikatakan mandemi covid-19 
yang serba sulit bagi awak penge-

mudi untuk bisa menyambung hid-
up aja harus rela antri ambil pasir 
khususnya dan kadang kadang 
bisa dikatakan pulang cuma bawa 
uang Rp.100.000 (seratus ribu) itu 
pun sangat Alhamdulilah karena 
kondisi yang sangat lesu, daya beli 
masyarakat bukan berarti punya ni-
atan untuk melanggar muatan tetapi 
sekali lagi tolonglah teman teman 
sopir diperhatikan pendapatan 
mereka yang gak pasti tapi sudah 
ditunggu keluarga di rumah mas-
ing masing blm nanti seandainya 
kena ban pecah dijalankan tambah 
susah mereka sekarang ini ibarat 
nya bisa bertahan hidup sudah san-
gat bersyukur di masa pandemi ini 
sekali lagi mohon lah pihak yang 
berkepentingan dishub maupun 
kepolisian bisa toleransi terutama 
kelebihan muatan yang haris putar 
balik atau bongkar muatan yang 
ujung-ujungnya biaya lagi biaya 
lagi untuk memindahkan muatan 
demikian sembari menunjuk salah 
satu truk yang kena tindakan dari 
petugas UPPKB atau jembatan tim-
bang Klepu. (agus p)

Pekan Keselamatan Nasional 2020 di UPPKB Klepu Kab. Sema-
rang Ketua Umum A.P.I Meradang.

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Semarang Tahun 2020

Semarang, SMN - Pada hari Selasa, tanggal 
10 November 2020 Pukul 19.00 s/d 21.00 WIB ber-
tempat di Hotel Griya Persada Kel. Bandungan Kec. 
Bandungan Kab. Semarang telah berlangsung kegiatan 
Debat Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati 
Dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dengan men-
gusung tema “Meningkatkan Layanan Publik Untuk 
Kesejahteraan Masyarakat di Era Normal Baru dan 
Pasca Pandemi COVID-19”.

Kegiatan diawali pukul 19.00 WIB kegiatan De-
bat Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan 
Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 dimulai dengan 
menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan 
dilanjutkan dengan Pembacaan Doa.

Lalu pukul 19.25 WIB rangkaian kegiatan Debat 
Publik / Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan 
Wakil Bupati Semarang dimulai yang dipimpin oleh 
Sdr. Dr. rer. pol. MADA SUKMAJATI, MPP selaku 
Moderator.

Adapun inti Visi Misi dari masing-masing Pas-
angan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang ada-

lah sebagai berikut : 
1. VISI MISI BISON
VISI : 
Transformasi Menuju Kab. Semarang Lebih 

Maju, Sejahtera, dan Lestari.
MISI : 
a. Mewujudkan SDM yang unggul dan berkeprib-

adian
b. Membangun dan Melayani dari Desa / Kelu-

rahan.
c. Menciptakan Nilai Tambah melalui Ekonomi 

Kreatif dan Digitalisasi Ekonomi berbasis Intanpari
d. Mewujudkan Kepemerintahan yang Bersih, 

Melayani, dan Terpercaya
e. Membangun Perkotaan yang nyaman dan aman
f. Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Lestari
g. Mengembangkan budaya lokal pemuda dan 

olahraga
2. VISI MISI NGEBAS
VISI : 
Bersatu, Berdaulat, Berkepribadian, Sejahtera, 

dan Mandiri (BERDIKARI), dengan semangat Gotong 
Royong, Berdasarkan Pancasila Dalam Bingkai Neg-
ara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhinneka 
Tunggal Ika

MISI : 
a. Meningkatkan kualitas SDM Unggul yang 

Beriman dan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
Berkepribadian serta Menguasai Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi.

b. Meningkatkan Kemandirian Perekonomian 
Daerah yang berbasis pada Industri, Pertanian, Pari-
wisata, (INTANPARI), Perdagangan, Jasa serta sektor 
lain yang Berwawasan Lingkungan

c. Meningkatkan Pemerintahan yang baik, Bersih, 
Demokratis, dan Bertanggungjawab, didukung oleh 
Aparatur yang Kompeten dan Profesional

d. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan guna 
menunjang Pengembangan Wilayah, Penyediaan Pe-
layanan Dasar dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

e. Meningkatkan Kepastian Hukum, Penegakan 
HAM, mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender, 
serta Perlindungan Anak di semua Bidang Pemban-
gunan

f. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam 
dan Lingkungan Hidup dengan tetap menjaga kele-
stariannya

g. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda, Olahra-
ga serta Melestarikan Seni dan Budaya Lokal

F. Pukul 21.00 WIB kegiatan Debat Publik / De-
bat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati 
Semarang telah selesai dilaksanakan

G. Selama rangkaian kegiatan Debat Publik / 
Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati Dan Wakil 
Bupati Semarang Tahun 2020 dilakukan pengamanan 
baik terbuka maupun tertutup oleh Polres Semarang 
sehingga berlangsung dalam keadaan aman dan ter-
kendali. (Agus p)

Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang 
Tahun 2020.

Pasar Weleri Kendal Dilalap Si Jago Merah 
Kendal, SMN - Telah terjadi ke-

bakaran di pasar Weleri Kabupaten 
Kendal, diduga api berasal dari pasar 
bagian belakang sebelah timur lantai 
2, kemudian menjalar kesemua kios 
lantai 2 dan membakar sebagian lan-
tai bawah, kebakaran terjadi pada hari 
Kamis malam sekitar pukul 21.00 
WIB, Jumat 13/11/2020.

Penyebab kebakaran belum diketa-
hui pasti. Menurut keterangan Ava 
salah satu pedagang pasar, "Saya tau 
kejadian itu, kebakaran terjadi seki-
tar pukul 21.00 WIB. Titik api dari 
lantai 2 pojok belakang, api menjalar 
ke pasar bagian timur lantai 2 hingga 
membakar semua toko terutama pasar 

bagian atas, api kemudian menjalar 
ke sebagian kios lantai dasar pasar," 
jelasnya.

Saat awak media memantau keja-
dian tersebut, petugas pemadam keba-
karan terus berupaya menjinakkan api, 
kurang lebih 10 unit pemadam keba-
karan dikerahkan.

Para pedagang berusaha menye-
lamatkan barang dagangannya. Untuk 
pasar sayur grosir yang biasa berjualan 
malam hingga pagi hari, kini pindah di 
seputar Taman Kota atau ex terminal 
lama Weleri, hingga pukul 03.00 WIB 
api belum bisa dijinakkan, puluhan 
petugas damkar terus berupaya me-
madamkan api. (S Anto Saputro) Kebakaran yang terjadi di pasar Weleri Kabupaten Kendal.

Penemuan Mayat Bayi Tanpa Identitas 
Gegerkan Warga Gringsing

Batang, SMN - Warga Desa 
Gringsing digegerkan dengan 
penemuan sesosok mayat bayi 
laki laki tanpa identitas pada 
Minggu (8/11/2020) sekitar 
pukul 16.30 WIB.

Saat ditemukan warga, 
jasad bayi itu mengapung den-
gan posisi terlentang di ali-
ran sungai Kalikuto termasuk 
Dukuh Dempet Desa/Keca-
matan Gringsing Kabupaten 

Batang.
Kapolres Batang AKBP Ed-

win Louis Sengka, SIK, MSi, 
melalui Kapolsek Gringsing 
AKP H. Deka D membenarkan 
penemuan mayat bayi tersebut.

“Iya benar, saat ini jenazah 
sudah dimakamkan ditem-
pat pemakaman umum Desa 
Gringsing," terang Kapol-
sek Gringsing, pada Senin 
(9/11/2020) pagi.

Kapolsek menjelaskan, 
yang pertama kali mengetahui 
adanya mayat bayi itu adalah 
seorang warga Desa Gringsing 
yang akan memancing melihat 
Bayi yg mengapung. Karena 
belum yakin kalau yang dili-
hatnya mayat bayi, kemudian 
memanggil temannya untuk 
memastikannya.

Dan ternyata benar bahwa 
setelah didekati ada mayat 
bayi laki-laki yang mengapung 
dengan posisi terlentang.

Selanjutnya, dia memberi-
tahu pada Kepala Desa Grings-
ing, lalu Kepala Desa meng-
hubungi Kapolsek Gringsing.

Setelah menerima laporan, 
Kapolsek Gringsing beserta 
anggota dibantu Inafis Sa-
treskrim Polres Batang dan 
petugas Puskesmas Grings-
ing I serta Koramil Gringsing 
menuju ke TKP dan melaku-
kan pemeriksaan terhadap 
mayat bayi tersebut.

"Saat ini, pihak Polsek 
dibantu Satreskrim Polres 
Batang masih melakukan 
penyelidikan," ungkap Kapol-
sek. (S Anto Saputro)

Lokasi penemuan jasad bayi tanpa identitas.
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Pro Kontra Warga 
Respons RUU Minuman 
Beralkohol

  RUU Larangan Minuman Beralkohol menuai pro dan kontra 
di masyarakat, terutama mengenai sanksi pidana penjara 

bagi orang yang mengonsumsi.

Jakarta, SMN - Rancangan Undang-Undang Larangan 
Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang akan dibahas DPR 
menyeruak menjadi perbincangan publik. Pendapat pro 

dan kontra berseliweran.
RUU tersebut menjadi sorotan karena mengatur sanksi pidana 

bagi orang yang mengonsumsi minuman beralkohol. Ada pidana 
penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta.

Sanksi pidana dan denda itu bisa ditambahkan bila peminum 
dinilai mengganggu ketertiban umum atau mengancam keaman-
an orang lain. Selain kepada peminum, RUU Minol juga memiliki 
ancaman sanksi kepada orang yang memproduksi minol.

Salah satu warga yang setuju terhadap rancangan regulasi itu 
adalah Duta. Pria berusia 37 tahun ini berpendapat konsumsi minu-
man alkohol perlu diatur karena membahayakan bagi kesehatan.

Selain faktor kesehatan, pedagang bensin eceran itu men-
dukung RUU Minol karena minuman alkohol dinilai bisa memicu 
tindakan kriminal.

"Enggak sehat. Teman saya ada yang meninggal karena 
oplosan (campuran), juga bisa meningkatkan kriminal kan," kata 
Duta kepada awak media, Kamis (12/11).

Dia menyatakan RUU ini perlu ada agar tidak ada orang yang 
mengonsumsi minuman beralkohol di sembarang tempat. Hal itu 
sesuai dengan Pasal 8 angka 2 RUU Minol.

Pasal 8 angka (2) Bab III tentang Larangan dijelaskan bah-
wa larangan mengonsumsi minuman beralkohol diberikan untuk 
kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan di 
tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan.

"Jadi tempat diatur, misal boleh di diskotek atau kafe. Ibaratnya 
rumah, ada WC, untuk tempat yang kotor-kotor," kata Duta

Hal senada disampaikan Sugi (43), pedagang masker di 
kawasan Kalibata, Jakarta. Dia menegaskan bahwa minuman 
beralkohol sudah jelas dilarang dalam ajaran agama.

Oleh karena itu, dia mendukung ada peraturan tegas tentang 
minuman beralkohol. Akan tetapi, dia tidak sepakat jika ada sanksi 
pidana bagi orang yang mengonsumsi.

"Kalau untuk efek jera, tapi apa harus hukuman kurungan, itu 
kan harusnya enggak. Termasuk ini juga bukan kriminal. Kurang 
masuk (pidana) soalnya bukan kriminal," ucap dia.

Mahasiswa yang berdomisili di Tangerang, Raihan di Lenteng 
Agung, Jakarta juga mendukung RUU Larangan Minuman Beralko-
hol.

Dia menilai perlu ada regulasi tegas agar minuman beralkohol 
tidak mudah diperoleh oleh anak-anak di bawah umur.

"Anak kecil sekarang gampang banget dapetinnya (minuman 
alkohol)," kata Raihan.

Dia juga sepakat mengenai larangan konsumsi minuman be-
ralkohol di sembarang tempat. Menurut Raihan, hal itu perlu diatur 
dengan tegas.

"Orang Mabuk kalau sembarangan itu meresahkan," kata dia.
Sementara itu, pendapat kontra datang dari warga Tangerang, 

Sauta Rusadi. Dia menilai RUU Larangan Minuman Beralkohol 
masih setengah hati.

Jika aturan itu ditujukan untuk pelarangan minuman beralkohol, 
kata Sauta, seharusnya tidak ada tempat-tempat yang dikecual-
ikan. Lebih baik dipukul rata alias minuman beralkohol tidak boleh 
diminum siapapun, kapanpun dan dimanapun.

"Kalau mau larang jangan setengah, kalau ada tempat pengec-
ualian, nanti orang lomba-lomba bikin tempat minum. Bisa kayak 
coffee shop nanti, ada dimana mana," kata Sauta.

Menurut Sauta, RUU tersebut juga tidak mengandung urgensi 
untuk dibahas oleh DPR saat ini. Dia mengatakan sudah ada ban-
yak peraturan di level pemerintah daerah ihwal minuman beralko-
hol.

"Masih ada UU lain yang perlu untuk dibahas. Aturan sekarang 
udah cukup, kan sekarang juga untuk mendapatkan tidak gampang, 
di warung-warung enggak ada," kata dia.

Warga Batam, Kepulauan Riau, Alfin juga menganggap RUU 
Larangan Minuman Beralkohol masih setengah hati. Dia memper-
soalkan ketika RUU tersebut masih memperbolehkan wisatawan 
asing mengonsumsi minuman beralkohol.

"Kalau mau diatur (konsumsi) wisatawan juga harus dilarang. 
Kalau dilihat, banyak kejadian wisatawan mabuk, terus merusak 
fasilitas, membuat keributan," ucap Alfin. (cnn)

Pantau Penyaluran Bansos di Sumut, 
Mensos: Jangan untuk Beli Rokok!

Jakarta, SMN - Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal dan Transmigrasi 
(Kemendes PDTT) Abdul Halim 
Iskandar menyatakan digital-
isasi desa harus dilakukan se-
cara selektif. Hal ini agar tidak 
mengganggu atau merusak kul-
tur interaksi sosial masyarakat di 
pedesaan.

"Saya pribadi digitalisasi 
desa itu setuju untuk konteks 
ekonomi, tapi pada konteks 
layanan publik nanti dulu," kata 
Halim yang biasa disapa Gus 
Menteri, Jumat (13/11/2020).

Bagaimanapun, dia melanjut-
kan, interaksi sosial di pedesaan 
harus dipertahankan. Sebab dia 
melihat akibat layanan serba 
online sekarang ini, kehangatan 
interaksi antar individu sudan 
menurun. Abdul Halim percaya 
pelayanan publik langsung di 
pedesaan tak perlu dilakukan se-
cara online.

"Yang penting aparat desa 
dan pelayanan publik jangan 
mempersulit warganya. Biarkan 
mereka saling bertemu, berin-
teraksi, sehingga kehangatan 
hubungan sosial tetap terjaga," 
papar politisi PKB itu.

Di sisi lain, dia sangat setuju 
pemanfaatan jaringan internet 
atau digital dioptimalkan untuk 
membantu agar produk-produk 
unggulan desa bisa tersebar ke 
publik seluas mungkin. Akses 
internet juga diharapkan dapat 
mendorong Badan Usaha Milik 
Desa (BUMDes) dalam mem-
promosikan produk-produk lo-
kalnya menggunakan saluran 

Pantau Penyaluran Bansos di Sumut, Mensos: Jangan untuk Beli Rokok.

Diduga Tendang Pengamen Ondel-ondel, 
Anggota Babinsa Diproses

Jakarta, SMN - Kepala Pen-
erangan Kodam Jaya Kolonel Inf 
Refki Efriandana Edwar menga-
takan pihaknya saat ini memeriksa 
seorang anggota Bintara Pembina 
Desa (Babinsa) TNI yang diduga 
menendang dua pengamen on-
del-ondel yang ditangkap warga. 

Sebelumnya, beredar rekaman 
video di media sosial yang mem-
perlihatkan seorang anggota TNI 
ikut menangkap dua pengamen 
ondel-ondel yang kedapatan men-
curi ponsel warga.

"Sesuai penjelasan yang saya 
terima dari Dandim Jaksel Kol 
Inf Ucu, bahwa anggota Babinsa 
tersebut sedang diperiksa atau di-
proses oleh satuannya," kata Refki 

saat dikonfirmasi, Jumat (13/11).
Refki menegaskan bahwa se-

tiap prajurit TNI yang terbukti 
melakukan pelanggaran pasti akan 
disanki sesuai dengan aturan yang 
berlaku.

"Kita pastikan bahwa setiap 
prilaku negatif ataupun pelangga-
ran yang dilakukan oleh anggota 
kita, pasti akan ada sanksinya, 
melalui prosedur hukum yang ber-
laku," tuturnya.

Diketahui, peristiwa penangka-
pan kedua pengamen ondel-ondel 
itu terekam dalam sebuah video 
dan beredar di media sosial. Salah 
satunya diunggah akun Instagram 
@infokomando.

Dalam video yang diunggah 

akun tersebut, kedua pengamen 
telah berhasil diamankan warga. 
Kemudian, terlihat seorang ang-
gota Babinsa TNI berdiri di depan 
kedua pelaku.

Lalu setelahnya, dalam video 
itu terekam tindakan oknum ang-
gota Babinsa TNI itu menendang 
salah seorang pelaku.

Kapolsek Mampang Prapatan 
Kompol Sujarwo mengatakan 
peristiwa itu terjadi pada Rabu 
(11/11) pukul 17.00 WIB.

Meski berhasil ditangkap, 
kedua pelaku akhirnya diserahkan 
kembali ke pihak keluarga dan 
hanya dikenakan wajib lapor. Se-
bab, korban menyatakan tak akan 
membuat laporan polisi. (cnn)

e-commerce atau market place. 
BUMDes dapat bekerja sama 
dengan startup lokal menggu-
nakan internet of things (IoT) un-
tuk meningkatkan produktivitas 
dan efisiensi aktivitas ekonomi. 
Pada gilirannya kesejahteraan 

masyarakat akan meningkat 
melalui inovasi digital.

Gus Menteri menyebut ada 
11 ribuan desa yang belum 
tersentuh internet. Dia menarg-
etkan pada 2021, sekitar 6.000 
desa bakal miliki akses internet. 

Desa yang difokuskan mendapat 
akses internet, sebutnya adalah 
Daerah Terluar, Terdepan dan 
Tertinggal (3T).

"Kami terus berkoordinasi 
dan bersinergi dengan Kement-
erian Komunikasi dan Informa-

tika agar 11 ribu desa bisa miliki 
akses internet. Kominfo menjadi 
leading sector, kami akan men-
dukung melalui program dana 
desa. Tapi syaratnya harus di 
fasilitas umum misalnya di Balai 
Desa," tegas Gus Menteri. (dtk)

Ilustrasi pengamen ondel-ondel. 

Sodikin Nursewan Anggota DPRD 
Pasaman Menghimbau 

Masyarakat Menerapkan Prokes

Pasaman, SMN – Peningkatan 
jumlah pasien positif terkonfirmasi 
Corona virus Disease (Covid-19) 
di Kabupaten Pasaman saat ini se-
makin meningkat, karena itu, H. 
Sodokin Nursewan Anggota DPRD 
kabupaten Pasaman menghimbau 
masyarakat untuk senantiasa men-
erapkan protokol kesehatan (Prokes) 
dan tetap menjaga pola hidup bersih, 
tetap tenang dan selalu berkegiatan 
positif di rumah.

Kesadaran masyarakat sangatlah 
penting untuk pencegahan Covid-19 
dengan selalu menerapkan protokol 
kesehatan dan pola hidup bersih, sep-
erti selalu memakai masker, mencuci 
tangan dengan sabun dan menjaga 
jarak,ujar Sodikin Nursewan saat 
diwawancara, Kamis (12/11/2020).

Ketua harian Partai Golkar Pas-
aman juga menambahkan semua 
elemen masyarakat dan pemerintah 
harus bekerjasama bahu membahu 

untuk memutus mata rantai penyeb-
aran covid-19 karena penularan ma-
sih terjadi sampai sekarang, ungkap 
Sodikin Nursewan.

Sodikin terus mengajak mas-
yarakat untuk tetap di rumah, serta 
tidak ada kepanikan berlebihan dan 
selalu berpikir positif kedepan kare-
na kesehatan begitu bernilai hargan-
ya, tetaplah waspada akan Covid-19. 
Jangan lengah dan jangan anggap 
remeh.

Diakhir wawancara H.Sodikin 
Nursewan menenegaskan, bahwa 
peran media massa juga sangat pent-
ing dalam pemberitaan guna mem-
berikan perkembangan informasi se-
gala hal terkait Covid-19, dan selalu 
mengajak masyarakat merapkan 3 M 
3 yakni Memakai Masker, Mencuci 
tangan dengan sabun, Menjaga ja-
rak serta 3T, Testing (pemeriksaan), 
Tracing (pelacakan), dan Treatment 
(pengobatan), tutupnya. (mad)

Sodikin Nursewan Anggota DPRD Pasaman, saat ditemua 
awak media.

Unitomo Kolaborasi JMSI Jatim 
Ajukan Jadi Lembaga Penguji UKW

Surabaya, SMN – Uni-
versitas Dr Sutomo (Unito-
mo) Surabaya berkolaborasi 
dengan Jaringan Media Siber 
Indonesia (JMSI) Provinsi 
Jatim mengajukan menja-
di Lembaga Uji Kompe-
tensi Wartawan (UKW). 
Berkas pengajuan disam-
paikan Wakil Ketua JMSI 
Jatim, Kanti Wiyoto ke De-
wan Pers, di Jakarta, Rabu 
(11/11/2020).

Berkas diterima Ketua 
Komisi Penelitian, Pendata-
an, dan Ratifikasi Pers De-
wan Pers, Ahmad Jauhar. 

“Terimakasih, berkas 
Unitomo yang berkolaborasi 
JMSI Jatim untuk menjadi 
lembaga UKW, kami ter-
ima,” kata Ahmad Jauhar. 
Untuk selanjutnya menung-
gu keputusan pleno Dewan 

Pers.
Proses pengajuan menjadi 

tim penguji UKW Unitomo 
bermula saat Raker JMSI 
Jatim di Grand City Sura-
baya 22 Oktober 2020. Saat 
itu Ketua Komisi Penelitian, 
Pendataan, dan Ratifikasi 
Pers, Ahmad Jauhar hadir di 
acara tersebut. 

“Unitomo bermaksud 
mengajukan menjadi pengu-
ji UKW,” ujar Wakil Rektor 
IV Unitomo, Dr Meithiana 
Indrasari saat itu.

Menanggapi hal itu, Ah-
mad Jauhar mempersilakan 
Unitomo mengajukan diri 
dengan syarat sesuai keten-
tuan Dewan Pers, diantara-
nya di Universitas tersebut 
terdapat beberapa tenaga ahli 
dari wartawan yang sudah 
lulus dan memiliki sertifikat 

Uji Kompetensi Wartawan 
(UKW) Utama, dan bebera-
pa syarat lainnya.

Selanjutnya Unitomo 
mengadakan pembicaraan 
dengan JMSI Jatim dan me-
lengkapi persyaratan yang 
ditentukan.

“Sudah lengkap sesuai 
yang diminta Dewan Pers,” 
ujar DR Meithiana Indrasa-
si. Ketua JMSI Jatim, Eko 
Pamuji menyambut baik dan 
menyatakan kesiapannya 
berkolaborasi dengan Unito-
mo. 

“Ini semata-mata ingin 
membantu media siber di 
Jatim agar memenuhi syarat 
sebagai media pers yang di-
syaratkan Dewan Pers. Kami 
akan mengawal mereka sam-
pai terverifikasi factual De-
wan Pers,” ujarnya. (*)

Komisi Penelitian, 
Pendataan, dan Ratifika-
si Pers, Ahmad Jauhar 
(kiri) menerima berkas 
pengajuan dari Unito-
mo menjadi lembaga 
uji UKW yang diserah-
kan oleh Wakil Ketua 
JMSI Jatim, Kanti Wi-
yoto (kanan).
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Jakarta, SMN - Dalam 
rangka memperingati Hari Pahl-
awan, ganda putra kebanggaan 
Indonesia, Mohammad Ahsan/
Hendra Setiawan terlibat bin-
cang media virtual bertajuk 
"Perjuangan Klub dalam Mela-
hirkan Pahlawan Bulutangkis 
Indonesia", pada Kamis (12/11).

Pada acara ini turut hadir 
perwakilan PB Djarum dan PB 
Jaya Raya klub yang melahir-
kan sosok Mohammad Ahsan/
Hendra Setiawan.

Ahsan/Hendra pun men-
genang dua momen paling 
berkesan ketika keduanya men-
jadi juara. Pertama Kejuaraan 
Dunia 2015 di Istora Senayan, 
Jakarta, setelah mengalahkan 
wakil China, Qiu Zihan/Liu 
Xiaolong.

"Kemenangan ini merupa-
kan kado manis bagi Indone-
sia, karena kami meraih gelar 
juara sehari sebelum hari ke-
merdekaan Indonesia," ungkap 
Hendra.

Sementara itu, kemenan-
gan manis lainnya ialah ketika 
Ahsan/Hendra berhasil meraih 
gelar juara All England 2019. 
Kemenangan di kejuaraan ber-
gengsi ini bagi Ahsan merupa-
kan titik balik untuk merentas 
prestasi di berbagai kejuaraan 
lainnya.

"Di All England ini kami be- Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan di Perempat Final Kejuaraan Bulutangkis Beregu Asia 2020. 

Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan Kenang 2 Gelar Juara 
Paling Berkesan dan Bicara Makna Pahlawan

nar-benar dari bawah. Dan gelar 
juara ini seperti menjadi titik 
balik bagi kami berdua. Kita 
jadi memiliki keyakinan lagi 
untuk mengejar gelar juara di 
kejuaraan-kejuaraan dunia lain-
nya," kata Ahsan.

Mohammad Ahsan/Hendra 
Setiawan adalah dua pahlawan 
bulutangkis Indonesia. Na-
mun apa makna pahlawan bagi 
keduanya? "Setiap orang yang 
membawa nama baik Indonesia, 
menurut saya, dapat disebut se-
bagai pahlawan, baik olahraga, 
pendidikan, maupun bidang-
bidang lainnya," kata Hendra.

Senada dengan koleganya, 
Ahsan berujar, "berjuang, di 
bidang apa saja buat Indonesia. 
Kebetulan kami berdua, angkat 
raket ikut berjuang untuk Indo-
nesia."

Ahsan dan Hendra merupa-
kan dua nama dari banyaknya 
pahlawan bulutangkis Indo-
nesia. Program Director Bakti 
Olahraga Djarum Foundation 
Yoppy Rosimin menuturkan 
klub-klub bulutangkis di Indo-
nesia takkan pernah berhenti 
berjuang mencari bakat terbaik 
yang kelak menjadi pahlawan 
bulutangkis di masa mendatang.

"Mendidik atlet-atlet yang 
tangguh itu gampang-gampang 
susah. Ada yang sudah memiliki 
talenta yang bagus, lalu tinggal 
diasah oleh klub.Tapi ada juga 
yang perlu di asah sejak dini," 
Yoppy menerangkan.

"Bukan berarti tidak bisa, 
tapi jalanya berlika-liku, san-
gat berat, dan berbagai macam 
jalan harus ditempuh untuk 
menghasilkan atlet berkualitas. 
Tentunya, ini merupakan per-
juangan nyata klub agar selalu 
melahirkan pahlawan bulutan-
gkis bagi Indonesia," tambahn-
ya. (bla)

MU Tegaskan Dukungan 
terhadap Solskjaer

Jakarta, SMN - Masa depan 
Ole Gunnar Solskjaer dispeku-
lasikan belakangan ini. Man-
chester United pun menegaskan 
dukungannya terhadap sang ma-
najer.

Masa depan Solskjaer kem-
bali dirumorkan setelah dua 
kekalahan beruntun dari Arsenal 
di Liga Inggris dan dari Istanbul 
Basaksehir di Liga Champions. 
Pada saat yang bersamaan, eks 
manajer Tottenham Hotspur 
Mauricio Pochettino muncul 
dan mengungkapkan kesiapann-
ya untuk kembali bekerja.

Pochettino pun di-
gadang-gadang jadi penggan-

ti Solskjaer, bahkan rumor 
menyebutkan kalau manajemen 
MU sudah membuka kontak 
dengan pria Argentina tersebut. 
Buat Solskjaer, inkonsistensi 
MU jadi persoalan utama.

Di Liga Inggris, 'Setan Mer-
ah' masih tercecer di urutan 14 
dengan baru mengumpulkan 10 
poin dari tujuh laga. Paul Pogba 
dkk baru meraih tiga kemenan-
gan, sekali imbang, dan mene-
lan tiga kekalahan.

CEO MU Ed Woodward me-
mastikan klub tidak dalam po-
sisi meragukan Solskjaer. Klub 
melihat tim mengalami progres 
dan berharap itu terus berlanjut.

"Di lapangan, sementara 
kerja keras masih dibutuhkan 
ke depannya untuk meraih kon-
sistensi lebih baik, kami tetap 
sangat berkomitmen dengan 
jalur positif yang kami tempuh 
di bawah Ole karena tim terus 
berkembang," ungkap Wood-
ward dikutip Sky Sports.

"Kami rindu bermain di de-
pan para penggemar dan kami 
bersama-sama bekerja keras 
dengan badan-badan pemerintah 
dan otoritas terkait untuk me-
mastikan bahwa para pengge-
mar bisa kembali dengan aman 
sesegera mungkin," sambungn-
ya. (dtk)

MU dukung kepemimpinan Ole Gunnar Solskjaer. 

Panser Biru Beri Masukan: Shopee Liga 1 2020 
Lebih Baik Disetop, Fokus Musim 2021

Jakarta, SMN - Tiga pen-
tolan kelompok suporter PSIS 
Semarang, Panser Biru memi-
liki argumen tentang bagaima-
na sebaiknya penuntasan 
Shopee Liga 1 2020.

Kepareng (Ketum Pans-
er Biru), Galih Ndog (wakil 
ketua Panser Biru), dan Toby 
(sekretaris Panser Biru) dalam 
podcast PSIS yang diunggah 
di YouTube, mengeluarkan 
pendapat mereka. Para pet-
inggi Panser Biru tersebut pun 

sepakat agar sebaiknya PSSI 
menyetop kompetisi 2020.

"Kompetisi dilanjutkan 
itu tidak ideal dan kesannya 
tergesa-gesa. Mending stop 
saja ganti 2021 dengan Liga 
baru, karena dilanjutkan pun 
percuma kalau hanya bebera-
pa pertandingan saja," terang 
Kepareng.

Shopee Liga 1 2020 dalam 
ketidakpastian akibat pandemi 
COVID-19. Setelah berulang-
kali ditunda atau sejak diben-

tuk bulan Maret lalu, PSSI 
berencana menggulirkannya 
lagi pada bulan Februari tahun 
depan.

Wacana yang diambil PSSI 
menimbulkan respons cuk-
up beragam, tidak terkecuali 
nada kecewa dari para pelaku 
sepak bola. Tidak hanya klub 
yang kecewa atas ketidakpas-
tian pelaksanaan kompetisi 
Shopee Liga 1 2020, tapi juga 
suporter.

Kemungkinan, jika dilan-

jutkan pada awal 2021, Shop-
ee Liga 1 2020 juga masih tan-
pa penonton.

Sementara, wakil ketua 
Panser Biru, Galih Ndog juga 
mengungkapkan hal yang ti-
dak jauh berbeda. Ia menyebut 
PSSI dan PT LIB seperti ter-
lalu memaksakan diri untuk 
melanjutkan kompetisi.

Di sisi lain klub sudah 
berdarah-darah mengalami 
kerugian tidak sedikit da-
lam mempersiapkan diri. 
Menurutnya, keputusan untuk 
menyudahi kompetisi di tahun 
2020 juga bukan menjadi ses-
uatu yang aneh.

Seperti halnya pada kom-
petisi tahun 1998. Saat itu 
kompetisi dibubarkan dengan 
status force majeure, karena 
adanya kerusuhan di beberapa 
daerah dan situasi politik yang 
sedang memanas.

"Kalau Liga 1 2020 dilan-
jutkan geregernya juga beda, 
misalnya dari sisi jadwal 
seminggu bisa main 3 sampai 
4 kali. Mending anggap saja 
musim 2020 force majeure 
karena kondisi yang tidak bisa 
diduga dan tidak diinginkan," 
tuturnya.

"Lebih baik fokus saja 
maksimalkan pemain muda. 
Menggulirkan kompetisi Elite 
Pro Academy (EPA), apala-
gi PSSI punya target di Piala 
Dunia U-20. Saya yakin bisa 
semakin banyak potensi un-
tuk Timnas U-20," jelas Toby, 
pengurus Panser Biru lainnya. 
(bla)

Panser Biru. 

Pelatih Argentina: Dybala 
Sedang Lalui Masa Sulit

Jakarta, SMN - Paulo Dy-
bala tidak masuk skuad Argen-
tina untuk melakoni dua laga 
internasional. Pelatih Argenti-
nae Lionel Scaloni mengatakan, 
Dybala sedang melalui masa 
sulit.

Bomber Juventus itu ter-
paksa dicoret saat Albice-
leste menghadapi Paraguay 
(13/11/2020) dan Peru (18/11) 
di lanjutan Kualifikasi Piala 
Dunia 2022. Dybala mesti ab-
sen karena gangguan pada or-
gan-orang terkait sistem repro-
duksi dan kemih sehingga butuh 
istirahat dan evaluasi.

Ini bukan pertama kalinya 
Dybala terserang penyakit yang 
memaksanya absen selama be-
berapa waktu. Pada Oktober sil-

am, pemilik julukan La Joya itu 
juga absen membela Argentina 
usai menderita masalah pencer-
naan.

Dengan demikian, Dyba-
la belum pernah berkostum 
Argentina di sepanjang 2020. 
Terakhir kali Dybala membela 
negaranya adalah saat Argen-
tina berimbang 2-2 melawan 
Uruguay di laga ujicoba pada 
November tahun lalu.

"Dybala adalah seorang anak 
yang sangat kami hargai, ke-
tiadaan dia berat untuk kami," 
ungkap Scaloni dilansir Foot-
ball-Italia.

"Kami merindukan dia 
karena kami perlu dia di atas 
lapangan seperti saat latihan. 
Sayangnya, Paulo sedang sakit, 

saya mesti bilang bahwa hal itu 
menghancurkan jiwa kami kare-
na melihat dia dalam kondisi 
seperti yang dulu."

"Dia adalah seseorang yang 
sangat kami hargai di atas hal-
hal teknis. Dia sedang melalui 
masa-masa sulit dan kami harus 
dekat dengan dia. Kami dekat 
dengan dia dan kami menunggu 
dia, seperti yang kami lakukan 
dengan semua pemain. Saya 
mengirim pelukan untuk dia," 
imbuh Scaloni.

Selain itu performa Paulo 
Dybala di awal musim ini juga 
tidak bagus-bagus amat. Dybala 
baru mencetak satu gol dalam 
enam penampilannya untuk Ju-
ventus di Liga Champions dan 
Liga Italia. (dtk)

Pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan, Paulo Dybala sedang melaui masa-masa sulit. 

Timnas U-16 Kembali Gelar TC, 
Bima Sakti Panggil 26 Pemain

Jakarta, SMN - Timnas In-
donesia U-16 kembali melanjut-
kan pemusatan latihan pada per-
tengahan November mendatang. 
Kali ini ada 26 pemain dengan di 
antaranya enam pemain baru.

Training camp rencananya 
berlangsung di Stadion Pakan-
sari, Kabupaten Bogor, Jawa 
Barat, 16-29 November. Pemu-
satan latihan ini merupakan 
rangkaian yang dilakukan PSSI 
dalam mempersiapkan skuat 
Garuda Asia jelang putaran final 
Piala AFC U-16 di Bahrain, pada 
awal 2021.

Dalam keterangannya, pelatih 
Timnas U-16 Bima Sakti men-
gatakan, ada beberapa pemain 
baru yang akan ikut bergabung. 
Sementara sisanya merupakan 
mereka yang sudah bergabung di 
pemusatan latihan sebelumnya.

Mereka ialah tiga gelandang 
yaitu Alfin Esa Ahmad, Arkhan 
Fikri, Sandy Kusuma Triandy, 
dua pemain depan Lugas Satrya 
Pratama dan Ronaldo Joybera 
Kwateh, serta bek Kadek Arel 
Priyatna.

"Ada beberapa pemain baru 

yang saya panggil pada pemusa-
tan latihan kali ini karena tentun-
ya ada penilaian tersendiri akan 
kemampuan mereka di lapan-
gan," kata Bima dalam laman 
PSSI.

"Kami akan melihat bagaima-
na para pemain ini menerapkan 
instruksi saat latihan karena itu 
akan menjadi poin penilaian 
kami tim pelatih, meski kerang-
ka tim sudah ada," tambahnya 
soal para pemain yang dipanggil 
ke TC Timnas Indonesia U-16 
itu.

Terkait itu, Bima menyam-
paikan bahwa pemain dan 
pelatih Timnas U-16 yang akan 
bergabung dalam pemusatan 
latihan harus melakukan tes 
swab lebih dulu di daerahnya 
masing-masing. Hal ini sebagai 
syarat protokol kesehatan.

Sementara itu, bagi mereka 
yang berdomisili di wilayah Ja-
karta, Bogor, Depok, Tangerang 
dan Bekasi (Jabodetabek) akan 
menjalani tes swab di Bogor, 
Jawa Barat.

Indonesia merupakan 
satu-satunya negara dari ASE-

AN yang tampil pada salah satu 
turnamen usia muda Asia ber-
gengsi ini dan tergabung di grup 
D bersama Jepang, Arab Saudi 
dan Tiongkok.

Berikut 26 nama pemain Tim-
nas Indonesia U-16 yang dipang-
gil:

Kiper
I Made Putra Kaicen - Bali 

United
Muhammad Raufa Aghastya - 

Persib Bandung
Raka Octa Bernanda - PSS 

Sleman
Bek
Alexandro Felix Kamuru - 

Barito Putera
Ferre Murarri Bhayangkara 

FC
Kadek Arel Priyatna - Bali 

United
Marcell Januar Putra - Bali 

United
Mikael Alfredo Tata - Waana 

Bintuka FC
Mochammad Aditya Rangga 

Saputra - Persebaya Surabaya
Muhammad Tezar Briantama 

- SSB Asiop Jakarta
Vito Ramadyzky - Persikabo

Gelandang
Aditiya Daffa Al Haqi -Barito 

Putera
Alfin Esa Ahmad - PPOP DKI 

Jakarta
Arkhan Fikri - Barito Putera
Diandra Diaz Dewari - Persib 

Bandung
Dimas Juliono Pamungkas - 

Persib Bandung
Marselino Ferdinan - Perse-

baya Surabaya
Mochammad Faizal Syaiful-

lah - Persela Lamongan Muham-
mad Rafly Ikram Selang - SSB 
Cipta Cendikia

Raka Cahyana Rizky - Persija 
Jakarta

Resa Aditya Nugraha - Persija 
Jakarta

Sandy Kusuma Triandy - SSB 
New Star Salam

Depan
Ahmad Athallah Araihan - 

SKO Ragunan
Lugas Satrya Pratama - SSB 

Gasliko
Ronaldo Joybera Kwateh - 

Persib Bandung
Valeroen - Persib Bandung. 

(dtk)Bima Sakti, pelatih timnas U-16. 
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Bupati Buka . . .
Sambungan dari hal. 1

zoom meeting sebanyak kurang 
lebih 100 orang peserta. Selain 
itu seminar ini juga dihadiri Ket-
ua Komisi B DPRD Kabupaten 
Tulungagung, Sekda Tulunga-
gung Drs. Sukaji, M.Si, Kepala 
Bappeda Drs. Maryani, M.M, 
Kepala Bappeda Prop. Jawa 
Timur, dan Kepala OPD terkait 
lingkup Pemkab Tulungagung. 

Dalam laporannya Ketua 
Panitia Penyelenggara Seminar,  
Kepala Bappeda Drs. Maryani, 
M.M menyampaikan bahwa 
Dasar hukum pelaksanaan ke-
giatan ini adalah Undang-Un-
dang Nomor 18 Tahun 2002 ten-
tang Sistem Nasional Penelitian, 
Pengembangan dan Penerapan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknolo-
gi Peraturan Presiden Nomor 9 
Tahun 2019 tentang Pengem-
bangan Taman Bumi (Geopark). 
Selain itu juga sebagai tindak 
lanjut dari penyusunan doku-
men Naskah Akademik Usulan 
Geopark Kabupaten Tulunga-

gung guna memperkenalkan 
potensi Geopark Tulungagung 
kepada masyarakat luas, sehing-
ga adanya peran serta aktif mas-
yarakat dalam pengembangan 
Geopark Tulungagung. Adapun 
tujuan dari pelaksanaan kegiatan 
seminar ini adalah untuk mem-
publikasikan hasil dokumen nas-
kah akademik usulan Geopark 
Kabupaten Tulungagung kepada 
masyarakat untuk mendapatkan 
saran dan masukan dari mas-
yarakat, khususnya para peserta 
seminar,  sebagai upaya tin-
dak lanjut dan pengembangan 
Geopark Tulungagung kedepan.

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo dalam sambu-
tannya mengatakan, Kabupaten 
Tulungagung merupakan kabu-
paten di Jawa Timur yang kaya 
akan potensi geoheritage, cul-
tural diversity dan bio diversi-
ty, sehingga sangatlah potensial 
dijadikan sebagai laboratorium 
alam. Hal ini didukung pula oleh 

bentang pantai kurang lebih 63 
km,  dengan lebih dari 40 pantai 
yang masing masing memiliki 
keunikan dan ciri khas,  semakin  
melengkapi potensi geopark Tu-
lungagung. Dikawasan tengah 
kabupaten Tulungagung juga 
tidak kalah menariknya dari ha-
sil kajian geopark ini pula dapat 
kita ketahui bahwa Tulungagung 
memiliki gunung api purba dida-
lam formasi mandalika yang kita 
kenal dengan Gunung Budheg. 
Hal ini menarik para peneliti, 
karena gunung api purba ini le-
taknya tidak jauh dari pusat kota 
Tulungagung. Disamping itu, 
dikawasan tengah Tulungagung 
banyak pula ditemui potensi cul-
tural diversity antara lain can-
di candi dan  goa sejarah masa 
kerajaan Majapahit, makanan 
khas lodho Tulungagung, tari-
an reog kendang Tulungagung 
serta industri batik tulis khas 
Tulungagung. Dikawasan utara 
Tulungagung, juga tidak kalah 

menariknya dengan banyak kita 
jumpai wisata air terjun yang 
berada di lereng Gunung Wilis. 
Dikawasan pegunungan Wilis 
ini, juga banyak kita jumpai si-
tus.

Selanjutnya Bupati  memo-
hon kepada masyarakat Tulun-
gagung dan semua pihak untuk 
ikut serta mendukung upaya 
Pemerintah Kabupaten Tulunga-
gung untuk mendaftarkan poten-
si geopark Kabupaten Tulunga-
gung menjadi geopark nasional. 
Selanjutnya besar harapan kami, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
dan Pemerintah Pusat juga men-
dukung segala upaya yang kami 
lakukan dalam rangka penetapan 
geopark ini. Mari kita terus beru-
saha mewujudkan Tulungagung 
Yang Sejahtera, Mandiri, Ber-
daya Saing dan Berakhlak Mulia 
menuju Tulungagung Ayem Ten-
trem Mulyo Lan Tinoto.”,lanjut 
Bupati.(hms/adv/ed)

MPR Serap Aspirasi Generasi Muda 
soal Ketatanegaraan Lewat Ajang Ini

Jakarta, SMN - Dalam rang-
ka mendapatkan masukan dari 
generasi muda, khususnya ma-
hasiswa terhadap konsep keta-
tanegaraan, MPR RI menggelar 
lomba Academic Constitutional 
Drafting MPR RI Tahun 2020. 
Terdapat 10 tim perwakilan 
Perguruan Tinggi terpilih un-
tuk mengikuti final lomba Ac-
ademic Constitutional Drafting 
bertema ‘Evaluasi Terhadap Un-
dang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945’.

Kesepuluh perguruan ting-
gi tersebut adalah Universitas 
Brawijaya, Universitas Islam In-
donesia Yogyakarta, Universitas 
Diponegoro, Universitas Gadjah 
Mada, Universitas Jember, Uni-
versitas Indonesia, Universitas 
Mulawarman, Universitas Sul-
tan Ageng Tirtayasa. Semen-
tara itu, Universitas Indonesia 
dan Universitas Gadjah Mada 
memiliki dua wakilnya yang 
masuk pada putaran final.

Ketua Badan Pengkajian 
MPR RI, Djarot Syaiful Hidayat 

sangat mengapresiasi seluruh 
peserta lomba yang merupakan 
calon negarawan berikutnya. 
Menurutnya, seluruh peserta 
mampu memaparkan naskah ak-
ademik dengan baik dan memi-
liki kemampuan intelektual 
yang tidak perlu diragukan.

“Pemikiran kalian adalah 
benar-benar pemikiran yang 
murni dan baik, yang sema-
ta-mata untuk membangun In-
donesia ke depan jauh lebih 
baik yang berdasarkan UUD 
NRI Tahun 1945,” ujarnya Dja-
rot dalam keterangannya, Sabtu 
(14/11/2020).

Di tengah pandemi, lomba 
kali ini diselenggarakan melalui 
media daring (zoom meeting) 
pada tanggal 7 - 9 November 
2020 di Tangerang, Banten.

Dalam lomba tersebut, 
seluruh tim mempresentasikan 
naskah akademiknya dan men-
jawab pertanyaan dari lima de-
wan juri antara lain, Anggota 
Badan Pengkajian MPR Hen-
drawan Supratikno, Anggota 

Badan Pengkajian MPR Andi 
Yuliani Paris, Akademisi Univ. 
Udayana Jimmy Z. Usfunan, 
Akademisi Univ. Surabaya Hes-
ti Armiwulan, dan Akademisi 
Univ. Airlangga Radian Salman.

Para peserta menyampaikzn 
berbagai usulan terkait peru-
bahan UUD NRI Tahun 1945, 
antara lain mengenai pengua-
tan Dewan Perwakilan Daerah, 
kembalinya Garis-Garis Be-
sar Haluan Negara, Penataan 
Kekuasaan kehakiman, pengua-
tan sistem presidensil, hingga 
isu aktual yang bangsa Indone-
sia hadapi saat ini.

Di akhir sambutannya, Dja-
rot berharap agar pandemi 
COVID-19 segera berakhir agar 
acara lomba selanjutnya dapat 
berjalan lebih baik.

“Semoga pandemi 
COVID-19 ini cepat berlalu, 
agar kegiatan tahun depan dapat 
berlangsung dengan tatap muka 
sehingga jalinan persahabatan, 
emosional dapat lebih erat ter-
jalin,” pungkasnya.(detik)

Foto : Dok. MPR

Jokowi Ucapkan Selamat ke Jacinda
Ardern dan Dorong Penguatan 

Kemitraan ASEAN-Selandia Baru

Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia Baru yang digelar secara virtual melalui 
konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo menyampaikan 
ucapan selamat kepada Perdana 
Menteri Selandia Baru Jacinda 
Ardern yang kembali terpilih 
setelah memenangi pemilihan 
umum pada Oktober 2020. Hal 
itu disampaikan Jokowi saat 
menghadiri Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) ASEAN-Selandia 
Baru yang digelar secara virtual 
melalui konferensi video dari 
Istana Kepresidenan Bogor, 
Sabtu (14/11/2020). “Saya ingin 
mulai dengan menyampaikan 
ucapan selamat atas mandat 
baru PM Jacinda sebagai PM 
Selandia Baru,” kata Jokowi, 
dikutip dari siaran pers, Sabtu.

Dalam sambutannya, Joko-

wi mendorong penguatan ke-
mitraan ASEAN-Selandia Baru 
yang sudah berlangsung selama 
45 tahun dalam beberapa isu. 
Pertama, Jokowi mendorong 
agar kemitraan di Pasifik Selatan 
diperkuat. Jokowi mengatakan, 
hubungan Selandia Baru dengan 
negara-negara Pasifik Selatan 
sudah cukup kuat sehingga In-
donesia dan ASEAN juga ingin 
memperkuat kemitraan dengan 
negara-negara Pasifik Selatan. 
“Hubungan baik kita dapat kita 
gunakan untuk perkuat kemi-
traan dengan Pasifik Selatan, 
termasuk di bidang perikanan 
dan perubahan iklim. ASEAN 
Outlook on the Indo-Pacific 
tentunya dapat dijadikan pija-

kan bagi pengembangan kerja 
sama dengan Pasifik Selatan,” 
kata Jokowi. Kedua, Jokowi 
memandang ASEAN-Selandia 
Baru perlu memperkuat kejra 
sama penguatan mulitlateral-
isme. Ketiga, ASEAN-Selandia 
Baru perlu memperkuat integra-
si ekonomi kawasan yang saling 
menguntungkan sebagai salah 
satu perwujudan multilateral-
isme tersebut.

Oleh karena itu, Indonesia 
menyambut baik keputusan Se-
landia Baru untuk menandatan-
gani Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP). 
Pada hari ini, Jokowi dijadwal-
kan mengikuti sejumlah KTT 
ASEAN dengan negara-negara 

mitra seara virtual. Setelah per-
temuan KTT ASEAN-Selandia 
Baru, Jokowi akan menghadiri 
KTT dua tahunan ke-2 ASE-
AN-Australia, KTT ke-23 ASE-
AN Plus Three (APT), dilanjut-
kan Pertemuan Pemimpin APT 
dengan Perwakilan East Asia 
Business Council (EABC). Pada 
sore harinya, Presiden akan 
menghadiri upacara peluncuran 
ASEAN Smart Logistics Net-
work (ASLN) with First Project 
“Vihn Phuc ICD Logistics Cen-
ter (SuperPort)”. Sementara itu, 
pada malam harinya, Presiden 
akan menghadiri KTT ke-15 
Asia Timur(kompas)

Dua Petugas dan Satu Napi Lapas 
Tasikmalaya Positif Corona

Tasikmalaya, SMN 
- Dinas Kesehatan Kota 
Tasikmalaya menyebut 
ada kasus positif corona 
di dalam Lembaga Pe-
masyarakatan ( Lapas) 
Kelas II B Tasikmalaya. 
Kasusnya diketahui se-
usai petugas kesehatan 
melakukan tes swab mas-
sal beberapa hari lalu ke-
pada semua petugas dan 
warga binaan di lapas 
tersebut. “Di Lapas ada. 
Kita akan tracing (pen-
elusuran) secepatnya,” 
singkat Kepala Dinas 
Kesehatan Kota Tasik-
malaya, Uus Supangat, 
Sabtu (14/11/2020).

Saat dikonfirmasi, 
Kepala Lapas Kelas II 
B Tasikmalaya, Sulardi, 
membenarkan ada tiga 
orang dari lingkungan 
lapas yang terkonfirma-
si positif Covid-19. Satu 
orang di antaranya ada-
lah narapidana dan dua 
orang adalah petugas 
lapas. Padahal, menurut-
nya, selama ini pihaknya 
selalu menerapkan pro-
tokol kesehatan dengan 
ketat. Narapidana juga 
diberikan masker dan 
disediakan sarana un-
tuk cuci tangan di dekat 

sel mereka. Selain itu, 
narapidana di tempatn-
ya selalu diberi penam-
bah daya tahan tubuh 
atau vitamin. “Saat itu 
untuk memastikan ti-
dak ada kasus di dalam 
lapas, kita lakukan swab 
test pada 3 November. 
Dua hari kemudian, kita 
mendapatkan informasi, 
dari 293 penghuni lapas 
yang menjalani swab, 
ada tiga yang hasilnya 
terkonfirmasi Covid-19. 
Satu narapidana dan dua 
pegawai lapas,” tambah 
Sulardi. Sulardi menga-
ku belum mengetahui 
pasti sumber penularan 
Covid-19 di dalam lapa-
snya itu.

Namun, dua orang 
petugas yang terkonfir-
masi baru pulang dari 
Bandung. Satu petugas 
memang asli Bandung, 
satunya lagi baru pulang 
berkunjung ke keluar-
ganya di Bandung. Se-
lama ini dua petugas itu 
biasa bekerja di bagian 
penitipan barang Lapas.    
Learn more “Penghuni 
yang satu kamar dengan 
narapidana positif juga 
tentu akan di-rapid test. 
Rencananya akan dilaku-

kan seminggu kemudi-
an,” ungkapnya.

Sebagai upaya men-
gantisipasi penyebaran 
Covid-19 dalam lapas, 
dalam waktu dekat pi-
haknya akan melakukan 
pemindahan narapidana. 
Sebab, jumlah narap-
idana yang berada di 
Lapas Tasikmalaya telah 
melebihi kapasitas yang 
ada. “Kita akan pindah-
kan secara bertahap, tapi 
ini sifatnya rahasia. Itu 
sebagai upaya memini-
malisasi penyebaran. Itu 
akan dilakukan setelah 
rapid test,” kata Sulardi. 
Saat ini, narapidana yang 
dinyatakan terkonfirma-
si positif Covid-19 telah 
menjalani isolasi mandi-
ri di kamar sel khusus. 
Narapidana itu juga se-
lalu dipantau oleh tim 
kesehatan serta diberikan 
vitamin agar imunitasn-
ya tetap tinggi. Semen-
tara untuk dua orang 
petugas lapas yang posi-
tif Covid-19 diisolasi di 
Rusunawa Unsil. “Ka-
lau secara klinis, secara 
fisik, dia sehat. Semua 
kondisi sehat,” ujarnya.
(kompas)

Petugas menunjukkan kamar sel atau ruang isolasi khusus narapidana yang positif corona di 
dalam Lapas Kelas II B Tasikmalaya
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Gubernur Serahkan Penghargaan SAKIP, KOVABLIK dan KBK
Batu, SMN - Gubernur Jawa 

Timur Khofifah Indar Parawansa 
menyampaikan agar Perangkat 
Daerah dan kabupaten/ kota dapat 
fokus pada pencapaian prioritas 
pembangunan daerah. Hal tersebut 
dapat dicapai melalui kolaborasi 
rembug nyekrup dalam pelaksa-
naan program pembangunan yang 
bersinergi serta mengoptimalkan 
pemanfaatan transformasi digital 
dalam pencapaian kinerja.

Gubernur Khofifah menam-
bahkan Indeks Reformasi Bi-
rokrasi menjadi Indikator Kinerja 
Utama serta telah tertuang dalam 
RPJMD. Sedangkan tujuan utama 
Reformasi Birokrasi adalah mewu-
judkan birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, birokrasi yang kapabel 
dan pelayanan publik yang prima.

“Penerapan Sistem Akuntabil-
itas Kinerja Instansi Pemerintah 
(SAKIP) merupakan upaya perce-
patan pelaksanaan Reformasi Bi-
rokrasi,” Kata Gubernur Khofifah.

Hal tersebut disampaikan da-
lam acara Penyerahan Hasil Eval-
uasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) 
Perangkat Daerah Provinsi dan 
Penghargaan Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KOVABLIk) 
serta Kompetisi Kelompok Bu-
daya Kerja (KBK) di Singhasari 
Resort Batu, Jumat (13/11) siang.

Gubernur Khofifah menjelas-
kan, dalam penerapan SAKIP, 
Perangkat Daerah mengalami 
peningkatan dari tahun tahun se-
belumnya. Ini terlihat dengan se-
makin meningkatnya Perangkat 
Daerah yang mendapatkan nilai 
kategori AA dan A, sedangkan 4 
(empat) Perangkat Daerah lainnya 
dengan Kategori BB. 

“Seiring dengan bertambahnya 
Perangkat Daerah yang semakin 
baik dalam penerapan SAKIP, 
diharapkan berdampak positif ter-
hadap pencapaian pembangunan 

daerah,” jelasnya. 
Orang nomor satu di Jatim ini 

berharap Perangkat Daerah be-
rupaya mengoptimalkan penera-
pan SAKIP dan terus mendorong 
efektivitas dan efisiensi , terutama 
dalam kondisi pandemi covid-19 
seperti sekarang ini. Setiap Perang-
kat Daerah harus berinovasi dalam 
pencapaian kinerja melalui trans-
formasi digital agar saling sinergi 
dan saling terkoneksi.

“Seperti halnya transformasi 
digital untuk pemulihan ekonomi 
dalam hal ini menggerakkan 
UMKM melalui penjualan se-
cara online dengan memasukkan 
mereka pada marketplace serta 
membangun akses pemasaran se-
cara virtual dengan para diaspora 
dari berbagai negara. Kedepann-
ya setiap Perangkat Daerah harus 
dapat beriringan melakukan litera-
si digital. Kita juga harus mengu-
bah mindset bekerja, dari mental 
menyerap  anggaran menjadi men-
tal memberi manfaat dari hasil ker-
ja yang dilakukan,”terangnya.

Selain itu, lanjut Gubernur 
Khofifah, penerapan SAKIP untuk 
percepatan pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi membutuhkan penera-
pan Budaya Kerja yang berperan 
sebagai role model terciptanya pe-
rubahan pola pikir dan budaya ker-
ja aparatur negara menjadi budaya 
yang berorientasi hasil. 

“Budaya Kerja ASN diharap-
kan akan berorientasi pada produk-
tivitas kerja dan kinerja yang tinggi 
untuk memberikan pelayanan ke-
pada masyarakat,” urainya.

Gubernur yang baru saja me-
nerima penghargaan Bintang 
Mahaputera Utama dari Presiden 
Joko Widodo ini menegaskan se-
bagai bentuk upaya peningkatan 
budaya kerja, Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur berusaha menumbuh-
kan embrio melalui pembentukan 
Kelompok Budaya Kerja pada se-

tiap unit kerja di Perangkat Daer-
ah dan Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur. 

“Tahun ini Kelompok Budaya 
Kerja yang aktif dan berpresta-
si mengalami peningkatan dari 
tahun sebelumnya, Tahun 2019 
terdiri dari 120 KBK dan pada ta-
hun 2020 meningkat menjadi 190 
KBK yang aktif dan berprestasi,” 
tegasnya.

Gubernur Khofifah juga men-
yampaikan bahwa dalam rang-
ka meningkatkan kualitas serta 
memberikan pelayanan publik 
yang mudah, murah dan cepat 
maka birokrasi dituntut untuk 
lebih kreatif dan selalu berinovasi 
guna meningkatkan kualitas pe-
layanannya. Oleh karena itu, untuk 
mendorong penciptaan inovasi 
dan menumbuhkan suasana kom-
petitif antar daerah/instansi, maka 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
mengadakan Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KOVABLIK) 
Jawa Timur. 

“Tujuan kompetisi adalah un-
tuk menjaring inovasi pelayanan 
publik baik dari Perangkat Daerah 
Provinsi maupun dari Kabupat-
en/Kota, menggunakan inovasi 
pelayanan publik yang terpilih 
sebagai sumber transfer pengeta-
huan/replikasi inovasi pelayanan 
publik serta memberikan manfaat 
dalam mendorong dan memperce-
pat pencapaian program pemerin-
tah melalui one agency one inno-
vation,”paparnya.

Gubernur yang pernah menja-
bat sebagai Menteri Sosial ini me-
ngungkapkan Jawa Timur menjadi 
lumbung inovasi di Indonesia. 
Pada tahun 2020, Provinsi Jawa 
Timur ini tercatat telah mengikuti 
kompetisi tingkat nasional terkait 
inovasi. 

Diantaranya 37 inovasi pada 
kompetisi Sinovik Kemenpan 
RB, 12 inovasi pada inovasi era 

new normal Kemendagri dan 52 
inovasi pada apresiasi penanga-
nan covid-19 Kemenpan RB. Se-
lain itu inovasi pelayanan publik 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
juga telah banyak direplikasi dian-
taranya SIMPADU-PMI (Sarana 
Informasi dan Pelayanan Terpadu 
Pekerja Migran Indonesia), Ayo 
Kerja, Jalin Matra (Jalan Lain 
Menuju Mandiri dan Sejahtera), 
Penanggulangan Feminisasi Ke-
miskinan dan Klinik BUM Desa. 
Dan pada tahun ini kita semua pa-
tut berbangga inovasi Jatim Puspa 
maju ke kompetisi tingkat interna-
sional yaitu United Nation Public 
Service Award (UNPSA).  

“Saya mengapresiasi upaya 
dan perjuangan seluruh Kepala 
Perangkat Daerah dalam mewu-
judkan akuntabilitas kinerja di 
lingkungan instansinya. Kita harus 
berubah dan berbenah, mari kita 
tingkatkan sinergi dan optimisme 
untuk menjalankan pemerintahan 
yang berorientasi pada hasil, seh-
ingga amanah rakyat melalui an-
ggaran negara dapat dimanfaatkan 
seluasnya untuk kemajuan Jawa 
Timur,”harapnya.

Gubernur Khofifah juga meng-
harapkan agar semua Perangkat 
Daerah semakin meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Pelayanan yang diberikan sema-
kin cepat. Dalam penyelenggaraan 
pemerintah harus Efektif dan Ef-
esien, serta seluruh jajaran Apara-
tur Sipil Negara (ASN) Pemprov 
Jatim harus Tanggap terhadap ke-
butuhan rakyatnya, dan pengelo-
laan keuangannya harus Transpar-
ansi untuk kebaikan masa depan 
masyarakatnya serta Respon cepat 
terhadap layanan untuk percepatan 
kesejahteraan masyarakat.

“Semuanya demi memberi-
kan pelayanan terbaik kita untuk 
seluruh masyarakat Jawa Timur,” 
pungkasnya. (*)

Jatim Dapat Anugerah Provinsi Terbaik Peduli 
Perlindungan Konsumen

Jakarta, SMN – Provinsi 
Jawa Timur mendapat anuger-
ah sebagai Pemerintah Daerah 
Peduli Perlindungan Konsumen 
Tahun 2020 oleh Kementerian 
Perdagangan. 

Penghargaan tersebut diser-
ahkan langsung Menteri Per-
dagangan Agus Suparmanto 
kepada Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa da-
lam acara puncak Hari Kon-
sumen Nasional (Harkonas) 
2020 di Transmart Cibubur, 
Kamis (12/11).  Selain Jawa 
Timur, Provinsi lain yang 
mendapat pengjargaan adalah 
Provinsi Aceh, Sumatera Barat, 
Jawa Tengah, Sulawesi Tengga-
ra dan Bangka Belitung.

“Alhamdulillah, penghar-
gaan ini menjadi pelecut bagi 
Jatim untuk terus memberikan 
perlindungan kepada konsumen 
lebih baik lagi. Apalagi di era 
digital seperti sekarang ini 
dimana angka transaksi digi-
tal terus meningkat,” ungkap 
Khofifah. 

Khofifah memaparkan salah 
satu diantara aspek yang men-
guatkan Jawa Timur sebagai  
Provinsi Peduli Perlindungan 
Konsumen tersebut adalah 
pembentukan Unit Pelaksa-
na Teknis Perlindungan Kon-
sumen (UPT PK) yang telah 
diatur berdasarkan Pergub No-
mor 60 tahun 2018. 

Pemprov Jatim melalui Di-
nas Perindag secara aktif tel-
ah membentuk UPT PK yang 
tersebar di 5 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur meliputi Surabaya, 
Malang, Kediri, Bojonegoro, 
dan Jember. Pembentukan UPT 
PK juga diikuti dengan pem-
bentukan Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). 
Adapun kelima UPT PK terse-

but melaksanakan tugas pen-
gawasan barang beredar, jasa 
dan tertib niaga, pemberdayaan 
konsumen dan pelaku usaha, 
ketatusahaan serta pelayanan 
masyarakat. 

Khofifah menyebut, pem-
bentukan BPSK di Jawa 
Timur merupakan upaya un-
tuk menyelesaikan sengketa 
yang mungkin terjadi antara 
konsumen dan pelaku usaha. 
Beberapa cara yang dilakukan 
antara lain mediasi, konsiliasi, 
dan arbitrase. 

Harapannya, dengan ke-
beradaan UPT PK ini dapat 
meningkatkan pemahaman 
konsumen pada level mampu 
dengan poin Indeks Kebera-
dayaan Konsumen (IKK) 41,7 
sehingga target Kementerian 
Perdagangan RI pada tahun 
2020 yaitu poin sebesar 42,0 
dapat tercapai. 

“IKK ini merupakan alat 
ukur atau parameter tentang 
tingkat keberanian masyarakat 
sebagai konsumen apabila tidak 
puas terhadap produk dan pe-
layanan produsen. Penting, ter-
lebih setelah pandemi Covid-19 
ada perubahan pola perilaku 
perdagangan yang kini lebih 
banyak memanfaatkan sistem 
elektronik,” kata Khofifah. 

Melalui pengawasan yang 
dilakukan oleh BPSK, lanjut 
Khofifah dalam kurun waktu 
tiga tahun terakhir (2018 - Sep-
tember 2020) tercatat jumlah 
sengketa konsumen yang ma-
suk sebanyak 402 pengaduan, 
344 sengketa dapat diselesaikan 
dan 58 sengketa diselesaikan 
melalui jalur lain. Sebagian 
besar pengaduan konsumen 
terkait permasalahan di sektor 
finance/leasing/jasa non bank. 

Jawa Timur juga memiliki 

Lembaga Perlindungan Kon-
sumen Swadaya Masyarakat 
(LPKSM) yang merupakan 
Lembaga Non Pemerintah 
yang terdaftar dan diakui oleh 
Pemerintah dan memiliki ke-
giatan untuk menangani per-
lindungan konsumen. Total ada 
27 LPSKM yang terdaftar di 
seluruh UPT PK yang ada di 
Jawa Timur. 

Selain itu untuk memperkuat 
kepedulian masyarakat terkait 
perlindungan konsumen, Pem-
prov Jatim melakukan inova-
si yang memanfaatkan sistem 
agar konsumen mendapatkan 
perlindungan dalam mendapa-
tkan hak-haknya secara layak. 

“Inovasi yang memanfaat-
kan sistem online salah satun-
ya adalah dengan menginisiasi 
layanan pengaduan konsumen 
melalui Online Dispute Reso-
lution (ODR) yang terintegrasi 
dengan aplikasi Sistem Infor-
masi Perlindungan Konsumen 
(Sipermen) dan dapat ter-
hubung dengan aplikasi milik 
Badan Perlindungan Konsumen 
Nasional,” imbuhnya. 

Sementara itu, untuk 
meningkatkan literasi perlind-
ungan konsumen, Pemprov 
Jatim melalui Dinas Perindag 
telah membentuk dan melatih 
para relawan yang tergabung 
dalam sebuah wadah yang dise-
but dengan Garda Indag. 

“Garda Indag menjadi wadah 
kerelawanan bagi masyarakat 
untuk berpartisipasi di bidang 
perlindungan konsumen yang 
melibatkan unsur pelaku usaha 
dan konsumen, serta kedepan 
akan melibatkan sektor Pendi-
dikan (pelajar, mahasiswa, dan 
santri),” pungkas Khofifah. (*)

Gubernur Khofifah Buka East Java 
Fashion Harmony Tahun 2020

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berikan sambutan

Banyuwangi, SMN - East 
Java Fashion Harmony 2020 
berlangsung bersahaja  dan in-
dah. Digelar dengan berlatar be-
lakang Pantai So Long Banyu-
wangi, Sabtu (14/11), fashion 
show bertema Batik Gringsing 
ini dihelat dengan menyulap 
kawasan Villa So Long menjadi 
karpet catwalk para model. 

Tema Batik Gringsing yang 
diangkat dalam East Java Fash-
ion Harmony bukan tanpa ala-
san. Namun tema ini sengaja di-
angkat guna mengangkat filosofi 
batik gringsing sebagai wujud 
doa kemanusiaan untuk dunia 
dari Jawa Timur. 

Filosofi ini diambil dari ke-
biasaan pembatik gringsing 
yang kerap membatik dengan 
membacakan kalimat doa. 

Kekuatan sebuah doa yang 
disematkan dalam sebuah karya 
seni berupa batik menjadi wujud 
ikatan kuat perajin pada pemi-
liknya, bahkan pada orang lain 

yang menggunakannya nanti. 
Batik gringsing bermakna 

‘gring’ yang berarti sakit dan 
‘sing’ yang berarti jangan. Maka 
‘gringsing’ memiliki makna jan-
gan sakit. 

Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa saat hadir 
dalam East Java Fashion Har-
mony 2020 mengatakan bahwa 
gelaran ini sengaja dilakukan ti-
dak di dalam gedung melainkan 
di ruang terbuka.

Hal ini dilakukan karena saat 
ini masih suasana adaptasi baru   
pandemi covid-19, dan dibutuh-
kan untuk diselenggarakan di 
tempat yang aman dari penyeba-
ran covid-19. 

East Java Fashion Harmo-
ny 2020 ini menelusuri jejak 
Batik Gringsing Jawa Timur di 
sembilan daerah. Yaitu seperti 
Sidoarjo, Mojokerto, Lamon-
gan, Tuban, Tulungagung, Tren-
galek, Pamekasan, Bangkalan, 
dan Banyuwangi.

Total ada 12 desainer dari 
Jawa Timur yang berpartisipasi 
dalam East Java Fashion Har-
mony 2020 yang membawakan 
rancangan desain dengan tema 
yang berbeda-beda dan filosofi 
masing-masing. 

Pasalnya batik Jawa Timur 
bukan hanya menampilkan 
keunggulan dan keelokan motif 
yang beraneka ragam. Namun 
juga menceritakan dan mele-
starikan nilai-nilai leluhur. Yang 
kemudian dinarasikan di atas 
canting  oleh para perajin batik 
tulis. 

“Banyak di antara kita yang 
harus kembali memanggil 
memori bahwa berbagai seni, 
kearifan lokal banyak dituliskan 
di atas canting  oleh para pem-
batik. Termasuk  para kreator 
yang memungkinkan  bersinergi 
dengan desainer dan produsen 
batik di Jatim,” kata Khofifah. 

Mantan Menteri Sosial ini 
menegaskan bahwa penyeleng-

garaan East Java Fashion Har-
mony 2020 yang dihelat outdoor 
ini juga menjadi bentuk  kepatu-
han Pemprov Jatim terhadap 
protokol kesehatan. 

Dimana protokol kesehatan 
ditegakkan ketat. Pengunjung 
dan juga partisipan seluruhnya 
harus non reaktif dalam rapid 
test dan dipastikan sehat. Semua 
di lokasi fashion show juga 
harus bermasker atau menggu-
nakan face shield. 

“Ini win win profit yang kita 
coba berikan. Bahwa kreatifivtas 
dan inovasi tetap mendapatkan 
ruang saat pandemi covid-19,” 
pungkas Khofifah. 

East Java Fashion Harmony 
turut dihadiri Puteri Indonesia 
2020, Rr Ayu Maulida sebagai 
model utama. Selain itu juga 
turut didampingi sejumlah mod-
el lokal. Gelaran ini menampil-
kan kreasi dan inovasi dari 12 
perajin, desainer dan kreator 
batik. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa(kanan)

East Java Fashion Harmony Tahun 2020


