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Bersambung di Hal. 11

Tulungagung, SMN - Acara 
Bersih Nagari dalam rangka per-
ingatan Hari Jadi Kabupaten Tu-
lungagung ke-815 tahun 2020,  
rabu, 18/11/2020, berlangsung 
khidmat. Bupati Tulungagung, 
Drs. Maryoto Birowo, MM  
bersama Forkompimda dengan 
penuh kebahagian menyambut 
kedatangan arak – arakan peser-
ta kirab panji lambang daerah 
Kabupaten Tulungagung yang di 
iringi dengan dua buah tumpeng 
raksasa (Tumpeng lanang dan 
Tumpeng wadon)  di Pendo-
po Kongas Arum Kusumaning 

“Dengan peringa-

tan ini diharapkan 

mampu memacu 

semangat warga 

masyarakat Ka-

bupaten  Tulun-

gagung dalam 

meningkatkan per-

ekonomian warga 

Tulungagung”

Penyerahan Pataka, Tandai 
Prosesi Upacara Bersih Nagari

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM saat potong Tumpeng(kiri)

Pencanangan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2020

Mojokerto, SMN - Mem-
pertimbangkan situasi pandemi 
Covid-19, kegiatan Pencanangan 
Kesatuan Gerak PKK-KB-Kese-
hatan, akan mengalami sedikit pe-
rubahan menyesuaikan kondisi saat 
ini. Pada tahun-tahun sebelumnya, 
kegiatan terbagi menjadi empat 
yaitu Pelaksana Terbaik Posyan-
du, Pelaksana Terbaik Lingkungan 
Bersih & Sehat (LBS), Pelaksana 
Terbaik PHBS, serta Pencapaian 
Program dengan  Pelayanan Kes-
ehatan dan Pelayanan KB Baru/
Aktif.

Kini di tahun 2020, empat paket 
lomba tersebut akan disesuaikan 
dengan kondisi relevan dengan 
melakukan pemilihan empat kate-
gori. Antara lain Seleksi Kelompok 
Lansia Tangguh, Seleksi Kelompok 
PAUD Tangguh, Seleksi Kelompok 
KRPL/P2L Tangguh, dan Seleksi 
Pelayanan Posyandu Tangguh.

Penetapan kategori ini juga 
telah sesuai dengan kesepakatan 

OPD penyelenggara yaitu  Dinas 
P2KBP2, Dinas Kesehatan, DPMD 
dan TP PKK Kabupaten Mojoker-
to. Penentuan hadiah dan penghar-
gaan disediakan cukup besar, yakni 
senilai total Rp 94 juta. Momentum 
Kesatuan Gerak-PKK-KB-Keseha-
tan Kabupaten Mojokerto ini, setiap 
tahun  diselenggarakan mulai bulan 
Oktober-November-Desember.

Pjs Ketua TP PKK Kabupaten 
Mojokerto Sintarini Himawan Estu, 
menjabarkan hal ini dalam kegiatan 
Pencanangan dan Puncak Kegiatan 
Kesatuan Gerak PKK-KB-Kese-
hatan Kabupaten Mojokerto 2020, 
Jum’at (20/11) pagi di Pendapa 
Graha Majatama.

“Seleksi pemilihan dilakukan 
melalui penyaringan di tingkat ke-
camatan. Selanjutnya ikut seleksi 
tingkat kabupaten, dengan men-
girimkan laporan profil kelompok 
dan video pendukung. Nanti akan 
dipilih enam nominator dan dikun-
jungi.  Tidak ada penyambutan dan 

ceremonial. Cukup kader-kader, 
relawan tangguh, perform tempat 
kegiatan serta administrasi dan ket-
ersediaan logistik penanggulangan 
Covid-19,” jabar Sintarini.  

Pjs Bupati Mojokerto diwakili 
Plt Assiten Pemerintahan dan Kesra 
Kabupaten Mojokerto Didik Chus-
nul Yakin, pada acara ini mengim-
bau semuanya untuk tetap menjaga 
diri dan keluarga dengan menerap-
kan protokol kesehatan berbasis 3M 
(Menggunakan Masker, Menjaga 
Jarak dan Mencuci Tangan).

“Pandemi ini masih ada. Jangan 
lupa jaga kesehatan agar tidak ter-
tular atau menularkan virus. Tetap 
terapkan 3 M. Kita patut menga-
presiasi Kegiatan Kesatuan Gerak 
PKK-KB-Kesehatan yang tahun 
ini diintegrasikan dengan sosial-
isasi dan edukasi penanggulangan 
Covid-19,” kata Didik memba-
cakan amanat sambutan Pjs Bupati 
Mojokerto.(hms/adv/sl) Pencanangan dan Puncak Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan Kabupaten Mojokerto 2020 di Pendapa Graha Majatama

Jokowi: Anak Perlu Lebih 
Banyak Permainan yang 

Kuatkan Ikatan dengan Orangtua

Jakarta, SMN - Presi-
den Joko Widodo menye-
but, anak-anak butuh lebih 
banyak permainan yang 
bisa menguatkan ikatan 
dengan orangtua. Dibutuh-
kan pula permainan yang 
dapat membangun kecinta-
an anak kepada Tanah Air. 
Hal ini disampaikan Jokowi 
saat memberikan sambutan 
virtual dalam Peringatan 
Hari Anak Sedunia, Jumat 
(20/11/2020). “Anak-anak 
kita memerlukan lebih ban-
yak lagi jenis permainan 

yang bisa jadi media untuk 
membangun dialog dalam 
keluarga, permainan yang 
menguatkan ikatan orang 
tua dan anak yang mampu 
mengenalkan dan semakin 
mencintai Indonesia,” kata 
Jokowi melalui tayangan 
YouTube Kemen PPPA, Ju-
mat.

Jokowi mengatakan, 
anak-anak punya hak untuk 
bermain. Mereka juga ber-
hak atas rasa gembira, berse-
nang-senang dengan teman 

Bersambung di Hal. 11

Monev KPK RI, Upaya Pencegahan Tindak Korupsi

Kediri, SMN - Apresiasi luar 
biasa disampaikan oleh KPK RI 
wilayah VI Jawa Timur pada 
acara Monitoring dan Evaluasi 
Monitoring Center For Preven-
tion (MCP) pada Pemerintah 
Kabupaten Kediri Tahun 2020. 
Kegitan tersebut dilaksanakan 
di lapangan tenis Pemkab Kedi-
ri dengan dihadiri oleh Bupati 

Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno, 
Sekretaris Daerah Dede Sujana 
serta Kepala OPD, (18/11).

Bupati Kediri dr. Hj. Hary-
anti Sutrisno dalam sambutan-
nya memaparkan, Monitoring 
Center for Prevention  (MCP) 
dilatarbelakangi oleh keingi-
nan membangun kerangka ker-
ja yang dapat digunakan untuk 

Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno (tengah)

memahami elemen-elemen yang 
rentan terhadap korupsi. Dengan 
MCP ini akan memberikan arah 
dalam upaya pencegahan dan 
pemberantasan korupsi.

“Dapat kami sampaikan ke-
pada tim Korsupgah KPK bah-
wa tahun 2020 Pemerintah Ka-
bupaten Kediri terus melakukan 
update pada aplikasi Monitoring 
Center for Prevention yang men-
cakup 8 area intervensi, meski-
pun pemenuhan target capaian 
lebih terkonsentrasi pada semes-
ter 2 dikarenakan covid-19 pada 
awal tahun 2020,” terangnya.

“Per tanggal 18 November 
2020 Pemerintah Kabupaten 
Kediri telah memenuhi 83 dari 
103 pertanyaan atau target ca-
paian. Pemerintah Kabupaten 
Kediri akan memaksimalkan 
pemenuhan target capaian pada 
8 area intervensi yang telah 
ditetapkan,” paparnya.

Adapun area intervensi yang 
pertama adalah perencanaan dan 

penganggaran APBD dengan 
nilai capaian 84,0%, kedua area 
intervensi pengadaan barang dan 
jasa (PJB) dengan nilai capaian 
21,6%. Area ketiga yaitu pe-
layanan terpadu satu pintu den-
gan nilai capaian 50, 8%. Target 
capaian yang masih terus di-
upayakan adalah pengembangan 
tax clearence dan E-signature.

Kemudian pada area penye-
lenggaraan kapabilitas Aparat 
Pengawasan Intern Pemerin-
tah (APIP) nilai capaian adalah 
60,3% dan manajemen ASN 
dengan capaian 91,8%. Un-
tuk area intervensi optimalisa-
si pendapatan daerah sebesar 
52,2%. Rendahnya nilai capaian 
tersebut dikarenakan poin pen-
ingkatan pajak dan penagihan 
piutang pajak yang belum opti-
mal sebagai dampak dari ben-
cana covid-19.

Area intervensi berikutnya 
adalah manajemen aset daerah 
dengan nilai capaian 68,0%. Se-

dangkan area intervensi terakhir 
adalah tata kelola dana desa den-
gan nilai capaian saat ini sebesar 
68,3%.

Pada kesempatan ini juga 
dilaksanakan serah terima Prasa-
rana Sarana dan Utilitas atau 
PSU berupa fasilitas umum atau 
fasilitas sosial perumahan dari 
18 developer kepada Pemer-
intah Kabupaten Kediri. PSU 
yang diserahkan sebanyak 74 
sertifikat berupa tanah dan ban-
gunan dengan nilai total sebesar 
Rp. 20 Milyar. Penandatanganan 
berita acara serah terima aset 
PSU dilakukan oleh perwakilan 
pengembang Direktur Utama 
PT Yura Abadi Sentosa dan Sek-
retaris Daerah Kab. Kediri Dede 
Sujana. Kemudian dilanjutkan 
dengan penyerahan berita serah 
terima aset PSU dari PT. Yura 
Abadi Sentosa kepada Sekretaris 
Daerah.

“Apresiasi kami sampaikan 
kepada pimpinan SKPD yang 

telah bersinergi dengan para 
investor perumahan untuk pen-
gamanan aset PSU, dimana tu-
juan akhir dari kegiatan tersebut 
adalah terjamin dan terpeliha-
ranya hak masyarakat berupa 
fasum atau fasos di lingkungan 
tempat tinggal,” kata Bupati.

Sementara itu, Koordinator 
KPK RI wilayah VI Jawa Timur 
Arief Nurcahyo mengatakan, pi-
haknya melaksanakan kegiatan 
monitoring dan evaluasi atas ca-
paian beberapa program pence-
gahan korupsi terintegrasi pada 
8 area yang menjadi bagian dari 
monev.

“Dari beberapa sektor, secara 
garis besar skor capaian dari 
Pemkab Kediri sampai dengan 
hari ini yaitu sebesar 60%. Se-
mentara kalau kita rangking di 
JawaTimur skor rata-rata 54%, 
jadi sudah melampaui atau di 
atas rata-rata beberapa pemda 
yang ada di Jawa Timur. Tapi 
tentunya kita tidak boleh puas 

karena harus terus kita tingkat-
kan sampai benar-benar optimal. 
Hari ini mungkin bisa di pering-
kat ke 9 tetapi mungkin nanti 
siang atau nanti sore skornya 
bisa berubah, tergantung dengan 
capaian-capaian skoring dari 
pemda lainnya,” katanya.

Yang cukup menarik, tambah 
Arief Nurcahyo, adalah pelaksa-
naan kegiatan penyerahan dari 
fasum/fasos atau PSU sebanyak 
18 perumahan/pengembang den-
gan estimasi nilai kurang lebih 
20 Milyar.

“Ini menjadi perhatian kita 
bersama. Sehingga kalau dili-
hat dari tata kelola bahwa pada 
hari ini Pemkab Kediri terdapat 
penambahan aset senilai 20 Mli-
yar. Mudah-mudahan kedepan 
pencatatan dan pengelolaannya 
bisa lebih baik lagi, yang intinya 
untuk kesejahteraan masyarakat 
khususnya di Kabupaten Kedi-
ri,” harapnya. (Kominfo/adv/
kan)

Pikap Seruduk Mobil di Tol 
Cipularang, 1 Orang Tewas

Purwakarta, SMN - Penge-
mudi pikap tewas seketika aki-
bat kecelakaan di ruas jalan Tol 
Cipularang kilometer 93 jalur B 
tepatnya di wilayah Sukatani, 
Kabupaten Purwakarta, Sab-
tu (21/11/2020), sekitar pukul 
03.30 WIB. Mobil bernomor 
polisi D-8095-FP yang bermua-
tan sayuran itu menyeruduk 

Bersambung di Hal. 11 Pikap pengangkut sayuran kecelakaan di Tol Cipularang, Ins-
iden ini mengakibatkan satu orang tewas
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Dispendukcapil Kota Kediri Gelar Sosialisasi Tata Cara 
dan Syarat Pencatatan Perkawinan Non Muslim

Kediri, SMN - Dinas Kepen-
dudukan Pencatatan Sipil (Dis-
pendukcapil) Kota Kediri gelar 
kegiatan sosialisasi terkait Per-
pres 96 tahun 2018 tentang tata 
cara dan persyaratan pencatatan 
perkawinan non muslim dengan 
mengundang para pemuka ag-
ama non muslim.

Sosialisasi penjelasan ten-
tang pencatatan perkawinan dan 
surat-surat administrasi lainnya 
yang dibutuhkan masyarakat 
yang digelar di Kantor Dis-
pendukcapil Kota Kediri Jalan 
Supersemar Kota Kediri, Rabu 
(18/11/2020) pagi.

Dispendukcapil Kota Kedi-
ri tetep memberikan pelayanan 
yang dibutuhkan masyarakat 
secara optimal dengan mener-
apkan protokol kesehatan yang 
ketat.

Hadir dalam kegiatan ini, 
para pemuka agama non muslim 
se-Kota Kediri sebelum masuk 
ruangan harus menggunakan 
hand sanitizwer dan dicek suhu 
tubuh theermogun.

Dra Janik Kurnawati, A.Pt.
MM selaku PLT Kepala Dis-

pendukcapil Kota Kediri men-
gatakan, bahwa sosialisasi 
pencatatan perkawinan masa 
pandemi pelayanan tetap di-
upayakan optimal untuk me-
menuhi kebutuhan administrasi 
masyarakat.

“Sosialisasi yang lain kita 
lakukan secara daring mas-
ing-masing kelurahan, terlihat 
antusias masyakarat bersama RT 
RW melakukan rapat melalui 
video confrence (Vidcon) di 
kantor kelurahan setempat. So-
sialisasi yang dilakukan dengan 
tema pelayanan melalui online 
sangat dirasakan masyarakat,” 
ucapnya.

Janik juga menuturkan ter-
kait kendala yang terjadi den-
gan Pelayanan online. Ia men-
gatakan kendalanya selama 
ini masyarakat yang sudah tua 
gagap teknologi.

“Namun, solusinya minta 
bantuan kepada saudara yang 
bisa mengakses mendaftar lewat 
online atau datang langsung ke 
kantor kelurahan untuk didaft-
arkan melalui online,” katanya.

Ia juga menambahkan pe-

layanan pencatatan perkawinan 
dan pelayanan surat menyurat 
lainnya gratis tanpa biaya. “Pi-
haknya juga membatasi undan-
gan yang hadir guna mencegah 
penyebaran xovid-19,” ungkap-
nya.

Sementara itu, Wintarti se-
laku Kabid Pelayanan Pen-
catatan Sipil Kota Kediri  men-
gatakan, untuk peningkatan 

cakupan kepemilikan akte per-
kawinan. Kami menindak lanju-
ti Pepres 96 tahun 2018 dimana 
di Perpres tersebut banyak seka-
li pemangkasan persyaratan.

Kalau sebelumnya, harus ada 
M.1, M.4, surat TT,akte kelahi-
ran, orang tua dan saksi, tapi di 
Perpres 96 tersebut cukup sim-
pel. 

Syaratnya yang disiapkan, 

surat pemberkatan perkawinan 
dari pemuka agama atau peng-
hayat kepercayaan, KK dan KTP 
kedua mempelai, KTP orang tua 
dan KTP dua orang saksi dan 
foto ukuran 4X6 berdampingan.

Bagi janda atau duda mening-
gal melampirkan akte kematian 
dan janda atau duda yang cerai 
melampirkan akte perceraian. 
Jadi kami punya inovasi dan 

memberikan kemudahan pe-
layanan kepada masyarakat. 

Selain itu, Kami juga beri-
novasi dengan nama pelayanan 
pencatatan sipil lewat WA (Pen-
casiwa) untuk pendaftaran lewat 

WA 08113591272.
“Perda kota Kediri nomor 4
tahun 2018 pengurusan do-

kumen kependudukan tidak di-
pungut biaya alias gratis,” ung-
kapnya. (Adv/pri)

Maksimalkan 3M, 
Pemkab Sukabumi Terima 

Bantuan 3500 Masker

Sukabumi, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Suk-
abumi menerima bantuan 
masker, 1000 pcs dari BPJS 
Ketenagakerjaan dan 2500 
pcs PT Male. Bantuan mask-
er tersebut diterima langsung 
Pjs Bupati Sukabumi R.Gani 
Muhamad, di Pendopo, Ka-
mis (19/11/2020).

Menurut R. Gani Muha-
mad, bantuan makser ini 
sebagai bukti mengapresiasi 
kepedulian perusahaan ke-
pada masyarakat dalam me-
merangi Covid-19.

“Pemberian masker ini 
untuk mengajak masyarakat 
secara konsisten menjaga 
kesehatan dan menerapkan 

3M. Mulai dari memakai 
masker, menjaga jarak, 
hingga mencuci tangan” un-
gkapnya

Kepala BPJS Ketenaga-
kerjaan Sukabumi Diding 
Ramdhani mengatakan, 
pemberian bantuan masker 
itu sebagai langkah preven-
tif. Termasuk membantu 
pemerintah dalam memu-
tus mata rantai penyebaran 
Covid-19.

“Masker ini diharapkan 
bisa digunakan masyarakat. 
Namun tetap masyarakat 
pun harus sadar dan patuh 
menerapkan 3M,” pung-
kasnya. (Roby)

Pemkab Sukabumi Terima Bantuan 3500 Masker
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Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

H. Marwan Hamami 
Silaturahmi dengan Berbagai 

Komunitas di Dapil 2

Sukabumi, SMN - Calon 
Bupati Sukabumi No. urut 02 H. 
Marwan Hamami yang berpas-
angan dengan mantan Seketaris 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
H. Iyos somantri  bersilaturah-
mi dengan Berbagai  Komuni-
tas di Desa Babakanjaya Ke-
camatan Parung kuda. Senin 
(16/11/2020).

Terlihat antusias dan welcome 
Para Komunitas Merpati dan Ko-
munitas Milenial saat menyam-
but kedatangan Calon Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hamami 
yang di dampinggi Anggota De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Sukabumi 
Deni Gunawan untuk ikut hadir 
ditengah para komunitas-komu-

nitas itu yang telah menanti ke-
hadirannya.

Dalam silahturahmi tersebut 
H. Marwan merasa terharu dan 
happy begitu antusiasnya teman-
teman Komunitas dan Milenial 
Hade Pisan memberi dukungan 
kepada H. Marwan untuk melan-
jutkan dan memimpin kembali 
kabupaten sukabumi.

Bambang PN sebagai kordi-
nator HADE PISAN sekaligus 
Pembina rekan milenial tidak 
akan ragu mendukung penuh No 
urut 02 untuk kembali memimp-
in Kabupaten Sukabumi ini den-
gan Visi Misinya di 09 Desember 
2020 mendatang.

“Ya, saya akan dukung penuh 
terhadap pasangan Calon Bupa-

Calon Bupati Sukabumi No. urut 02 H. Marwan Hamami saat 
bersilaturahmi dengan para Komunitas Merpati dan Rekan 

Milenial di dapil 2

ti dan wakil Bupati No Urut 02 
untuk segera melanjutkan kem-
bali Pembangunan di Kabupaten 
Sukabumi ini.” Tegas Bambang 
yang sering dipanggil akrab 
Bobi.

Hal senada yang disampaikan 
Pembina Komunitas Merpati 
HADE PISAN Jaya Taruna san-
gat optimis dengan keberadaan 
4700 Anggotanya yang siap 
mengawal kemenangan Paslon 
No Urut 02 itu, menurutnya, da-
lam jangka waktu empat seten-
gah tahun di bawah kepimpinan 
H. Marwanhamami Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi sudah baik 
dan harus di Lanjutkan kebaikan.

“Insyaallah kami akan mak-
simalkan Para Komunitas untuk 
mengawal kemenangan No Urut 
02 agar segera kembali duduk di 
Kursi F1 dan F2 Kabupaten Su-
kabumi yang indah ini”. Ucap 
Pembina Merpati itu yang sering 
disapa Jatur.

Disela-sela itu, Marwan 
menyempatkan diri ikut bermain 
burung Merpati dan memberi 
masukan dan saran positif kepa-
da Rekan Milenial sebagai Gen-
erasi Bangsa dan Calon-calon 
pemimpin masa depan Negara 
Indonesia ini. (Roby).

Sentra Madu Joho Terkenal 
Hingga Luar Pulau Jawa

Kediri, SMN - Desa Joho 
Kecamatan Semen merupa-
kan sentra madu di Kabupaten 
Kediri. Bagaimana tidak, seba-
gian besar warga khususnya di 
sekitar Wisata Sumberpodang 
berprofes isebagai pembudi-
daya lebah madu yang sekaligus 
memproduksi madu.

Hari ini, Jumat (20/11), 
salah satu produk unggulan 
madu Sumberpodang mendapat 
kunjungan study banding dari 
Kementerian Ligkungan Hid-
up dan Kehutanan Balai Per-
hutanan Sosial dan Kemitraan 
Lingkungan Wilayah Kaliman-
tan. Dalam study banding kali 
ini mengajak Kelompok Usaha 
Perhutanan Sosial (KUPS).

Lukas Tangalobok selaku 
Ketua Tim menjelaskan, tujuan 
kegiatan ini adalah untuk belajar 
tentang budidaya lebah madu. 
Dalam rombongan ini ada 
KUPS Madu, KUPS Pariwisata, 
KUPS Porang dan sebagainya.

“Belajar bagaimana usaha 
disini untuk kami terapkan di 

Kalimantan. Disana sudah ada 
lokasi yang menjadi pengem-
bangan hasil hutan bukan kayu, 
maka kami belajar disini un-
tuk lebih meningkatkan usaha 
di Kalimantan. Harapan saya 
dengan study banding ini, tim 
bisa mengambil ilmu dengan 
sebaik-baiknya. Agar sampai di 
Kalimantan kami dapat menu-
larkan ilmu yang didapat kepada 
KUPS lainnya,” jelasnya.

“Tidak berhenti sampai disi-
ni saja, tetapi mari kita bangun 
kerjasama, kemitraan, kolabora-
si sehingga dapat saling memba-
ngun mulai dari produksi hingga 
pemasaran. Bahkan masyarakat 
dilibatkan dalam hal pengelo-
laan hutan, sehingga masyarakat 
menjadi subyek untuk mening-
katkan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat di sekitar hutan,” 
imbuhnya.

Saat berada di lokasi, Kepala 
Adm KPH Kediri, Anton Fajar 
Panjaitan mengatakan, study 
banding ini adalah berbagi ilmu 
antara Kalimantan dan Kab. 

Kediri. Kegiatan ini bisa menja-
di motivasi bagi warga di lereng 
Gunung Wilis untuk mengem-
bangkan usaha budidaya lebah 
madu. Apalagi sekarang ini per-
mintaan madu meningkat pesat 
akibat adanya pandemi Covid 
19. Masyarakat mencari madu 
untuk meningkatkan imunitas 
dari serangan virus tersebut.

“Kami sangat mendukung 
kegiatan warga, diantaranya 
dengan membebaskan warga 
untuk ‘angon’ atau menggem-
balakan lebah di hutan-hutan 
milik Perhutani, tapi harus tetap 
menjaga kelestarian hutan,” 
ucapnya.

“Dengan hutan tetap lestari 
dan warga ikut menjaganya, 
maka makanan lebah beru-
pa nektar akan tercukupi dan 
produksi madu jauh lebih baik 
lagi,” tambah Anton.

Sementara itu, Sunarwan se-
laku pemilik usaha madu Sum-
berpodang menjelaskan bahwa 
warga lereng Gunung Wilis san-
gat kompak dalam berbudidaya 

madu, maka wilayah ini dikenal 
dengan Kampung Madu.

“Warga disini berbudidaya 
madu dengan sistem menggem-
bala.Tidak hanyadi wilayah 
hutan lereng Wilis, namun juga 
banyak yang keluar daerah di-
mana terdapat banyak nektar 
bunga. Selain produksi, dalam 
hal pemasaran kami banyak 
dibantu oleh Pemerintah Kabu-
paten Kediri. Setiap ada gelaran 
pameran Hari Jadi, Pekan Bu-
daya atau Festival Kelud selalu 
dilibatkan,” urai Sunarwan.

Ia mengaku upaya tersebut 
berhasil mengenalkan produk 
madu kepada masyarakat luas, 
bahkan pemesanan sampai luar 
pulau Jawa.

“Memang promosi itu sangat 
penting. Bupati Kediri dr. Hj. 
Haryanti Sutrisno pun sangat 
getol mengajak promosi lewat 
media sosial Instagram, dan 
kami pun merasakan manfaat-
nya,” pungkasnya. (Kominfo/
kan)

Sentra Madu Joho

Penyerahan Kolega di 
Desa Ringinrejo

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri melalui Di-
nas Perikanan kembali menyer-
ahkan bantuan Kolega (Kolam 
Lele Keluarga). Setelah sebel-
umnya program Kolega terlak-
sana di Desa Tertek, hari ini 
penyerahan dilakukan di Desa 
Ringinrejo Kec. Ringinrejo 
Kab. Kediri, Kamis (19/11).

Kepala Dinas Perikanan 
Kab. Kediri melalui Kasi Pen-
golahan dan Pemasaran Hasil 
Perikanan Budijono Langgeng 
Saputro, S.Pt. mengatakan, pro-
gram Kolega bertujuan untuk 
meningkatkan angka konsum-
si ikan. Selain itu juga untuk 
mendekatkan sumber protein 
hewani khususnya ikan untuk 
keluarga stunting.

“Jadi nanti masyarakat tidak 
repot - repot ke pasar, tinggal 
panen dari rumah dimasak un-
tuk keluarga,” tutur Langgeng.

Jumlah bantuan yang diser-
ahkan untuk Desa Ringinrejo 
sebanyak 10 unit, masing-mas-
ing terdiri dari 1 kolam terpal 
bundar diameter 1 meter, pakan 
2 sak untuk 2 siklus, 300 ekor 
benih untuk 1 siklus, 1 botol 
probiotik dan 1 peralatan seser.

“Kita akan terus meman-
tau jangan sampai bantuan ini 
selesai terus berhenti. Makanya 
tadi teman - teman karang taru-
na Desa Ringinrejo saya kasih 
contact person untuk konsulta-
si,” ungkapnya.

Langgeng berharap Karang 
Taruna aktif dalam berbagai 
program, tak terkecuali Kolega 
ini. Para pemuda nantinya akan 
menjadi bapak rumah tangga. 
Dengan mengelola Kolega ini 
juga memberi manfaat untuk 
keluarga, karena makan ikan 
itu baik untuk ibu hamil, ibu 
menyusui maupun balita.

“Di tempat lain kita juga 
langsung ke lokus desa stunt-
ing, juga ada yang fokus ke 
kadernya. Demplot (demontra-
si plot) ini kita gunakan untuk 
percontohan terlebih dahulu, 
mungkin tahun depan kalau 
bisa keluarga stunting juga 
dapat,” jelas Langgeng.

Sementara itu Ketua Ka-
rangtaruna Desa Ringinrejo, 
Harianto, mengucapkan terima 
kasih kepada Dinas Perikanan 
yang sudah memberikan ban-
tuan Kolega untuk meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat. 
Bantuan ini juga bermanfaat 
untuk melawan covid-19 dan 
stunting.

“Untuk kedepannya nanti, 
teman - teman dari karang ta-
runa akan membackup biar bisa 
lanjut, termasuk untuk penam-
bahan kolam,” imbuhnya den-
gan antusias. (Kominfo/kan)

Penyerahan Kolega di Desa Ringinrejo

Ibu Rumah Tangga Inovasi Camilan 
Keripik dari Pelepah Pisang

Kediri, SMN - Kripik um-
umnya terbuat dari bahan 
pisang, ketela dan jamur. Teta-
pi di Kediri, seorang perajin 
kuliner berhasil membuat ino-
vasi keripik yang terbuat dari 
pelepah pisang. Meski terbuat 
dari bahan limbah, namun un-
tuk masalah rasa, berani untuk 
diadu dengan keripik – keripik 
lainnya.

Seseorang yang memiliki 
ide pembuatan keripik pelepah 
pisang ini adalah Lilik Rahayu, 
warga Desa Doko, Kecamatan 
Ngasem, Kabupaten Kediri. 
Ide pembuatan keripik pelepah 
pisang ini berawal dari produk 
pertamanya tempe mendoan 

yang dibungkus daun pisang. 
Dari situlah Lilik sekaligus me-
manfaatkan batang pisang un-
tuk dibuat keripik.

Semula camilan tradisional 
itu dikonsumsi sendiri. Tetapi 
setelah diunggah di media so-
sial (medsos), ternyata banyak 
yang berminat. Akhirnya Lilik 
memproduksi keripik pelepah 
pisang untuk dijual sebagai 
produk UMKM.

“Awalnya saya memproduk-
si tempe mendoan. Saat saya 
mencari daun pisang, mene-
mukan pelepahnya seukuran 
1 meter. Kemudian saya bawa 
pulang. Pelepah pisang itu saya 
potong-potong saya bersihkan, 

kemudian saya goreng men-
jadi keripik. Ternyata rasanya 
enak,” kata Lilik di rumahnya.

Dengan memperkerjakan 15 
orang karyawan dari mayoritas 
kaum lansia yang tak bekerja, 
saat ini usaha kripik pelepah 
pisang milik Lilik telah diter-
ima oleh pasar luar negeri. 
Melalui komunitas produsen 
kripik khusus Indonesia, cami-
lan tradisional itu telah diek-
spor ke mancanegara mulai 
dari Singapura, Hongkong dan 
Thailand.

Dari modal awal hanya 
Rp 300 ribu, kini lilik mam-
pu memproduksi 25 kilogram 
keripik pelepah pisang setiap 

harinya. Lilik berinovasi den-
gan menciptakan bermacam 
rasa yakni, original, jagung 
bakar, keju, balado, BBQ, dan 
sate panggang. Adapun harga 
keripik pelepah pisang buatan 
Lilik dibandrol Rp 65 ribu per 
kg. Sedangkan kemasan 250 
gram Rp 20 ribu.

Pelepah pisang mengand-
ungan karbohidrat, protein, 
air dan vitamin yang memili-
ki manfaat untuk mengobati 
gangguan lambung. Keripik 
pelepah pisang juga baik dikon-
sumsi oleh seseorang yang 
tengah menjalankan program 
penurunan berat badan alias 
diet. (Kominfo/kan)

Keripik dari Pelepah Pisang

Polisi Pastikan Korban Tewas Akibat 
Longsor di Cianjur Hanya 1 Orang

Cianjur, SMN - Polisi 
memastikan korban te-
was akibat longsor di Su-
kanagara Cianjur, Jawa 
Barat, hanya satu orang. 

Sepeda motor yang sem-
pat tertimbun pun ber-
hasil dievakuasi dan tak 
ditemukan korban lainnya.

Kapolsek Sukanagara 

AKP Cahyadi, menga-
takan petugas gabungan 
sudah melakukan pengeru-
kan material tanah long-
sor yang menimbun jalan 

dan warung yang menjadi 
tempat berteduh sejumlah 
pengendara.

Namun tidak ditemukan 
korban lainnya. Hanya 

ada dua unit sepeda motor 
yang saat ini sudah dia-
mankan. “Semalam me-
mang ada informasi kemu-
ngkinan masih ada yang 
tertimbun. Memang ada 
dua sepeda motor tertim-
bun dan sudah dievakuasi, 
tapi tidak ditemukan lagi 
korban jiwa,” kata Cahya-
di, Sabtu (21/11/2020).

Dengan begitu, Cahyadi 
menyebutkan jika korban 
jiwa hanya satu orang. 
“Hanya satu orang, atas 
nama Bayu usia 27 tahun. 
Selain itu ada dua korban 
selamat, hanya mengala-
mi luka ringan dan sudah 
menjalani penanganan 
medis,” tuturnya.

Dia menambahkan un-

Longsor di Cianjur

tuk jalan masih belum bisa 
dilalui. Dua unit alat berat 
diturunkan untuk normal-
isasi jalur.

Ketebalan longsoran 
yang mencapai 2 meter 
dengan panjang 20 meter 
membuat proses normal-
isasi membutuhkan waktu.

“Diupayakan siang ini 
sudah bisa dilalui, mini-
mal nya satu jalur,” ucap 
Cahyadi.

Diberitakan sebelum-
nya, longsor terjadi di 7 
titik di perbatasan Keca-
matan Pagelaran dan Su-
kanagara Cianjur, Jawa 
Barat, Jumat (20/11/2020) 
sore. Akibatnya beberapa 
orang dan kendaraan ter-
timbun, serta akses jalan 
lumpuh tertutup longsor.
(dtk)



Edisi 465 / XII / 23 - 29 November 20204 Potret
Tingkatkan Kapasitas Pelaku Usaha Mikro, Pemkab Blitar 
Gelar Penguatan  Usaha Mikro Menuju UMKM Naik Kelas

Blitar, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Blitar 
melalui Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro Ka-
bupaten Blitar meng-
gelar Penguatan Usaha 
Mikro  Menuju UMKM 
Naik kelas, acara yang 
di gelar di Gedung Theo-
bromine Kampung Coklat 
di selenggarakan selama 
tiga hari yaitu 18-20 No-
vember 2020 dan diiku-
ti oleh 25 peserta yang 
telah terpilih dan lolos 
seleksi dari sekitar 17 
ribu pelaku usaha mikro 
di Kabupaten Blitar, yang 
mana untuk seleksi telah 
dilakukan pada bulan Ma-
ret 2020.

Tuti Komaryati selaku 
narasumber dan Motiva-
tor menyampaikan bah-
wa melalui pembentukan 
kelompok usaha sangat 
membantu pelaku usa-
ha mikro untuk mening-
katkan kapasitas hingga 
kekuatan managemen pe-
masaran. Sehingga, pang-
sa pasar UMKM Kabu-

paten Blitar menurutnya 
siap naik kelas.

“Jadi harapan kami 
pelaku usaha mikro tidak 
hanya berhenti diberikan 
bimbingan peningkatan 
kapasitas saja, tetapi juga 
akan membentuk kelom-
pok. Namanya penguatan 
usaha tidak bisa sendi-
rian, tetapi harus dilaku-
kan secara kelompok.

Lebih lanjut Tuti men-
yampaikan pembentukan 
kelompok usaha ekonomi 
yang tepat dapat dilaku-
kan melalui koperasi. 
Sebab, dengan wadah 
koperasi keadilan bagi 
seluruh anggotanya bisa 
lebih terjamin. Tuti men-
gapresiasi Dinas Kop-
erasi dan Usaha Mikro 
Pemkab Blitar yang telah 
selalu melakukan pembi-
naan kepada UKM hingga 
adanya keberlanjutan un-
tuk menguatkan kegiatan 
sebuah usaha.

Sementara itu Kepala 
Dinas Koperasi dan Usa-
ha Mikro Pemkab Blitar 

Ulfie Zulfiqoh menam-
bahkan,pihaknya telah 
memberikan pembinaan, 
fasilitasi dan mentor-
ing evaluasi (monev) 
Pengembangan Kewirau-
sahaan, Penguatan Usa-
ha Koperasi dan Usaha 
Mikro kepada pelaku 
usaha mikro, melalui 
Penguatan Usaha Mikro 
Menuju UMKM Naik Ke-
las, Sehingga ada pening-
katan SDM, serta kualitas 
produksinya. 

Ulfie mengharapkan 
mereka terus berseman-
gat berinovasi ditengah 
digitalisasi. Keberhasilan 
UMKM di Kabupaten Bli-
tar juga menjadi indika-
tor keberhasilan kinerja 
kami, dan kami akan ter-
us berupaya menguatkan 
UMKM kita. Sehingga 
UMKM kita akan mandi-
ri, tangguh dan berdaya 
saing di segala kondisi 
termasuk disaat pandemi 
sekarang ini.(mam/kmf/
adv)

Acara penguatan usaha mikro menuju UMKM naik kelas

Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana Hidrometeorologi, 
Upaya Pemkot Blitar Deteksi Dini Terjadinya Bencana

Blitar, SMN - Pe-
merintah Kota Blitar 
gelar apel kesiapsiag-
aan bencana hidrome-
teorologi tahun 2020. 
Bertempat  di Aloon-
aloon Kota Blitar, Se-
lasa (17/11) dan diikuti 
oleh TNI Polri, Satpol 
PP, BPBD, Dishub, 
Damkar, PMI, Relawan 
dan dihadiri jajaran 
Forkopimda.

Pjs Walikota Blitar, 
Dr. Ir. Jumadi, M.MT 
menyampaikan, bahwa 
apel kesiapsiagaan ben-
cana hidrometeorologi 
ini merupakan etalase 
yang kita bangun untuk 
melayani masyarakat. 
Sehingga masyarakat 
memiliki rasa ketentra-
man. bahwa tahun 2020 
sampai dengan 2021, 
badan meteorologi dan 

geofisika maupun dari 
stasiun klimatologi 
memperkirakan terjadi 
anomali suhu laut di 
samudera pasifik yang 
berdampak terjadin-
ya curah hujan sedang 
sampai tinggi yakni 
pada akhir 2020 dan 
awal 2021.

Lebih lanjut Jumadi 
menyampaikan bah-
wa  apel kali ini untuk 
mengantisipasi terjad-
inya dampak terhadap 
anomali suhu laut yang 
diperkirakan akan ter-
jadi pada bulan Jan-
uari-Februari 2021. 
“Yang terpenting pada 
apel ini adalah seluruh 
elemen turut menso-
sialisasikan dan turut 
terpadu, bersinergi ke-
siapsiagaan kita,” ung-
kapnya.

Diharapkan nantinya 
masyarakat juga men-
jadi bagian penting 
dalam kesiapsiagaan. 
Karena sifat gotong 
royong dan partisipa-
si adalah hal terdepan 
yang kedepankan untuk 
mengatasi dan mengan-
tisipasi terjadinya ben-
cana dan dampak ben-
cana.

Selain menghadapi 
perkiraan cuaca atau 
anomali suhu laut, kita 
juga menghadapi ben-
cana non alam yak-
ni pandemi covid-19. 
“maka dari itu, saya 
menghimbau kepa-
da seluruh komponen 
masyarakat agar tetap 
disiplin menerakan 
protokol kesehatan,” 
ucapnya . (mam/hms/
adv) Apel kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi

SMKN 1 Panggungrejo Gelar Workshop 
Peningkatan Kompetensi Guru

Blitar, SMN - Dalam rang-
ka meningkatkan Kualitas ser-
ta profesional guru, SMKN 
1 Panggungrejo menggelar 
Workshop Peningkatan Kom-
petensi Guru, yang bertempat 
di Ruang Multimedia SMKN 1 
Panggungrejo, acara ini di gelar 
selama dua hari, yaitu 4-5 No-

vember 2020 dan diikutit oleh 
guru SMKN 1 Panggungrejo 
yang berjumlah 60 orang, yang 
di hadiri oleh Kacabdin Kabu-
paten/Kota Blitar Ramli, S.Pd, 
MM, Kasi SMA/SMK Cabang 
Dinas Pendidikan dan Narasum-
ber Dr. Imam Wahyudi, S.Pd, 
M.Pd Instruktur Nasional K-13.

Suasana workshop Peningkatan Kompetensi Guru

Drs. Maryani menyampaikan 
bahwa melalui kegiatan work-
shop ini nantinya guru bisa ber-
tanggungjawab atas kegiatan 
pembelajaran yang dilaksnakan 
sehingga mereka harus menjaga 
kualitas pembelajarannya, maka 
dari itu diperlukan penelitian 
tindakan yang dfapat mening-
katkan kualitas pembelajaran 
dengan menerapkan model pem-
belajaran yang lebih inovatif.

Lebih lanjut Maryani men-
yampaikan bahwa tujuan dia-
dakannya workshop ini adalah 
meningkatkan wawasanguru 
terhadap penyederhanaan kuri-
kulum (KTSP) dan penyusu-
nan administrasi pembelajaran, 
meningkatkan pengetahuan 
guru terhadap Asesmen Kompe-
tensi Minimum (AKM) sebagai 

penganti Ujian Nasional (UN), 
meningkatkan kemampuan guru 
dalam penulisan Karya Tulis Il-
miah (KTI) serta meningkatkan 
wawasan guru  dalam penyusu-
nan Daftar Usulan Angka Kredit 
(DUPAK).

Maryani juga berharap se-
moga dengan adanya kegiatan 
workshop peningkatan  kompe-
tensi guru ini guru bisa mera-
sakan manfaat dari pelatihan 
ini karena untuk meningkatkan 
kemampuannya dalam menulis 
laporan penelitian dan nantin-
ya guru juga melakukan kajian 
keilmuan yang menjadi bidang-
nya, karena ini akan berdampak 
pada peningkatan penguasaan 
pengetahuan dan ketrampilann-
ya  sebagai seorang guru profes-
sional.(mam) 

DPRD Kabupaten Blitar Gelar Hearing 
Bersama Masyarakat Ngadirenggo 

Terkait Penutupan Akses Jalan

Blitar, SMN - DPRD Kabu-
paten Blitar menggelar hearing 
atau rapat dengar pendapat ber-
sama Masyarakat Ngadireng-
go Kecamatan Wlingi yang 
tergabung dalam ‘Masyarakat 
Ngadirenggo Bersatu’ yang di-
gelar di ruang rapat kerja DPRD 
Kabupaten Blitar, Selasa 17/11). 
Hearing dipimpin langsung Ket-
ua DPRD Kabupaten Blitar, Su-
wito didampingi Ketua Komisi 
III DPRD Kabupaten Blitar, Su-
gianto bersama Sekretaris Panoto 
dan Ketua Komisi I DPRD Ka-
bupaten Blitar, M Sulistiono.

DPRD Kabupaten Blitar juga 

menghadirkan perwakilan dari 
PT. Greenfields Indonesia, Dinas 
PUPR Pemkab Blitar, BPN Ka-
bupaten Blitar, Dinas Perhubun-
gan. Serta dalam kesempatan itu 
juga dihadiri Kepala Desa Nga-
direnggo Kecamatan Wlingi Riz-
ky Rendyana Firmansyah.

Rapat dengar pendapat itu, 
dari Masyarakat Ngadirenggo 
Bersatu menyampaikan asprirasi 
terkait dengan beberapa perma-
salahan, diantaranya permasala-
han akses jalan kampung yang 
sudah sejak lama digunakan 
warga setempat namun sekarang 
ditutup oleh PT. Greenfields In-

Suasana hearing

donesia.
Permasalahan lain yakni ter-

kait persoalan penanganan lim-
bah yang dihasilkan akibat dari 
beroperasinya PT. Greenfields 
Indonesia sehingga menyebab-
kan polusi air, tanah dan udara. 
Serta permasalahan kompensasi 
kepada masyarakat sekitar yang 
terdampak limbah.

Ketua Komisi III DPRD Ka-
bupaten Blitar, Sugianto men-
gatakan, beberapa waktu lalu 
masyarakat Ngadirenggo tel-
ah mengirimkan surat kepada 
DPRD Kabupaten Blitar terkait 
dengan beberapa hal permintaan 
dari masyarakat yang berkaitan 
dengan PT. Greenfields Indone-
sia.

 Setelah mendengar penjela-
san dari BPN, PUPR dan Di-
shub, bahwa status jalan tersebut 
memang masih menjadi jalan 
umum. Sehingga Ketua DPRD 
Kabupaten Blitar dalam hearing 
tadi menyampaikan bahwa mulai 
besok jalan untuk dibuka.(mam)

    Bupati Nganjuk, Novi Rahman 
Hidayat Serahkan BPPDGS kepada 

Lima Sekolah Madrasah Diniyah
Nganjuk, SMN - Sab-

tu(14/11/2020) bertempat 
di Pendopo Kabupaten 
Nganjuk,Bupati Nganjuk 
Novi Rahman Hidayat 
menyerahkan Bantuan 
Penyelenggaraan Pendi-
dikan Diniyah dan Guru 
Swasta(BPPDGS) berupa 
uang kepada lima seko-
lah Madrasah Diniyah(-
Madin) yang ada di Ka-
bupaten Nganjuk.

Bupati Nganjuk men-
jelaskan bahwa Sekolah 
Diniyah menjadi salah 
satu prioritas dalam 

membangun sumber daya 
manusia yang unggul dan 
berkualitas serta memili-
ki Akhlakul Karimah.

“Bantuan ini untuk 
meningkatkan kualitas 
pembelajaran sekolah 
Madrasah Diniyah”ucap 
Mas Novi,panggilan akr-
ab Bupati Nganjuk Novi 
Rahman Hidayat.

“Apabila di Ngan-
juk ini pertumbuhan 
teknologinya semakin 
maju,informasi sema-
kin luas dan bebas,maka 
yang perlu kita bentengi 

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat saat menyerahkan 
bantuan kepada Perwakilan Madrasah Diniyah

adalah akhlak dari anak-
anak kita,kalau tidak kita 

bentengi akan berbaha-
ya”ucap Mas Novi lebih 

lanjut.
“Siswa di Kabupaten 

Nganjuk harus memiliki 
kecerdasan berotak Jer-
man atau Jepang namun 
tetap memiliki Akhlakul 
Karimah Masjidil Ha-
ram”pungkas Mas Novi 
dalam sambutannya.

Sementara itu Plt 
Kepala Dinas Pendi-
dikan,Samsul Huda men-
gatakan,tujuan dari pem-
berian bantuan ini adalah 
untuk membantu siswa 
yang mengalami kesu-

litan untuk memperoleh 
pendidikan,meningkat-
kan kualitas pembelaja-
ran,hingga memperkecil 
adanya siswa yang putus 
sekolah.

Kelima Madrasah 
Diniyah yang memper-
oleh bantuan adalah,-
Madin Tasywirut Tholab 
dari Kecamatan Ngetos 
sebesar Rp25.200.000,-
Madin Al-Ishlah,Keca-
matan Kertosono sebe-
sar Rp25.200.000,Madin 
Daruth Tholibin,Keca-

matan Lengkong sebe-
sar Rp24.000.000,Madin 
Sunan Kalijaga,Keca-
matan Patianrowo sebe-
sar Rp25.200.000 dan 
Madin Darussalam,Ke-
camatan Baron sebesar 
Rp22.500.000.

Semua agenda dan ke-
giatan tetap mematuhi 
protokol kesehatan yang 
ketat,dikarenakan adanya 
pandemi covid-19.(Yan)
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Dispendukcapil Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2020

Kasubdit fasilitasi pendataan penduduk Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kemendagri Ahmad Ridwan, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahlawanto, dan Kepala 
Dispendukcapil Kabupaten Madiun Sigiharto saat menghadiri sosialisasi Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun di rumah makan Icha/Tarsan Caruban.

Madiun, SMN – Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten 
Madiun gelar sosialisasi pelayanan adminis-
trasi kependudukan tahun 2020 yang dihadiri 
oleh Sekda Kabupaten Madiun, Kepala Dis-
pendukcapil, Kasubdit fasilitasi pendataan pen-
duduk Dirjen kependudukan dan catatan sipil 
kemendagri, camat se-Kabupaten Madiun dan 
perwakilan dinas terkait serta perwakilan Kades 
dan Lurah yang bertempat di rumah makan Icha 
/ Tarsan Rabu (18/11/2020).

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Madiun Sugi-
harto dalam sambutannya menyampaikan bahwa 
tujuan diadakan sosialisasi ini adalah menye-
diakan sistim pelayanan administrasi kepen-
dudukan dengan cara yang lebih mudah dan 
cepat kepada masyarakat. Solusi layanan admin-
duk di wilayah yang luas, geografi yang beragam 
dan jumlah penduduk yang banyak menghilan-
gkan pungli/praktek transaksional dan manfaat-
nya lebih mudah, lebih cepat, lebih transparan, 
lebih akan tebal, menjawab tantangan teknologi 
masyarakat bahagia dan penghematan karena 
tidak memerlukan hanya untuk blangko khusus.

Selanjutnya Dispendukcapil Kabupaten 

Madiun tidak mau ketinggalan dengan daerah 
lain oleh sebab itu kami membuat trobosan 
melalui pelayanan online dan kemudahan ce-
tak berbagai jenis dokumen adminduk dengan 
menggunakan kertas HVS A4 sudah bisa dan 
sah bisa dicetak sendiri bagi pemohon. Hal ini 
untuk memudahkan masyarakat dalam megu-
rus dokumen administrasi kependudukan, jelas 
sugiharto Kepala Dispendukcapil Kabupaten 
Madiun.

Sosialisasi saat ini memaparkan tentang 
dua hal yakni pendataan dan penerbitan do-
kumen kependudukan bagi penduduk rentan 
adminduk dan kebijakan penggunaan kertas 
putih dan TTE dalam penerbitan dokumen 
kependudukan dan pencatatan sipil yang bisa 
dicetak dengan kertas HVS A4 sesuai kebutu-
han permendagri No 09/2019 tentang formulir 
dan buku yang digunakan dalam administrasi 
kependudukan selain E-KTP dan KIA (Kartu 
Identitas Anak), semua dokumen bisa, prosesn-
ya juga bisa online, tambahnya Sugiharto.

Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahla-
wanto menuturkan walaupun meski kertasnya 
berbeda, akan tetapi dokumen tersebut mem-
punyai kekuatan yang sama, artinya bahwa 

Kejar Kenaikan Nilai SAKIP, Pemkot Madiun 
Ikuti Pendampingan Implementasi RB

Madiun, SMN - Pemerintah Kota Madi-
un, Jawa Timur, semakin getol meningkatkan 
nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (SAKIP). Berbagai upaya pun 
dilakukan. Diantaranya dengan studi banding 
ke daerah lain yang telah berhasil meraih nilai 

memuaskan.
Tak hanya itu. Termasuk mengikuti so-

sialisasi dan pendampingan implementasi 
reformasi birokrasi, SAKIP, dan zona integri-
tas bersama Biro Organisasi Sekretariat Daer-
ah Provinsi Jawa Timur, Jumat 20 November 

2020.
Kegiatan yang dipimpin oleh Sekretar-

is Daerah Kota Madiun,Rusdiyanto, diikuti 
oleh seluruh kepala OPD di lingkup Pemkot 
Madiun. Sosialisasi dan pendampingan ber-
langsung secara daring di gedung GCIO Di-
nas Kominfo Kota Madiun.

Pada kegiatan tersebut, Pemkot Madi-
un menghadirkan dua narasumber. Yakni, 
Kepala Bagian Reformasi Birokrasi (RB) 
Biro Organisasi Pemprov Jatim, Nana Fadjar 
Prijantoro, dan Kasubag Akuntabilitas Kin-
erja Biro Organisasi Pemprov Jatim? Wiwit 
Kurniasari.

Dalam sambutannya, Sekda Rusdiyanto 
meminta saran dan masukan dari narasumber 
Biro Organisasi Pemprov Jatim terkait upa-
ya-upaya meningkatkan nilai SAKIP. Pasal-

nya, selama ini Kota Madiun masih berada 
pada kategori B. Meski nilainya cenderung 
naik setiap tahun.

 “Harapannya dengan pendampingan ini 
kami bisa mendapatkan arahan mana saja 
sektor yang perlu dibenahi,” ucap Rusdiyan-
to.

Sementara itu, Nana Fadjar, mengung-
kapkan, ada tiga hal penting dalam reformasi 
birokrasi. Yakni, birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, pemerintahan yang capable, serta 
pelayanan publik yang prima.

“SAKIP adalah komitmen bersama. 
Seluruh komponen dalam pemerintah daerah 
harus saling mendukung,” tuturnya.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Wiwit 
Kurniasari. Menurutnya, Kota Madiun telah 
mampu melaksanakan SAKIP. Namun, masih 
ada beberapa hal yang menjadi catatan yang 
perlu mendapatkan perhatian.

“Permasalahan ini perlu dipecahkan se-
cara bersama dan masing-masing OPD harus 
berkomitmen untuk meningkatkan kinerja,” 
tandasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi, Sekda Kota Madiun Rusdianto, dan jajaran OPD 
Kota Madiun saat sosialisasi dan pendampingan secara daring di gedung 

GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun.

Walikota Madiun Ingatkan Tim Perijinan, 
Aturan Jangan Berbelit

Madiun, SMN - Walikota Madiun, 
Jawa Timur, menegaskan adanya per-
izinan dalam berusaha sudah memiliki 
standar operasional prosedur (SOP) 
yang jelas. Maka dari itu perizinan yang 
ada diharapkan jangan berbelit-belit.

“Investor yang masuk kesini jangan 
sampai dipersulit. Tolong connecting 
antar OPD juga harus saling menyatu 
dengan tim. Selama kebijakan tidak 
melanggar, segera koordinasikan dan 
dipercepat,” ungkap Walikota Madiun, 
H. Maidi, saat memimpin rapat koordi-
nasi perizinan berusaha, Selasa 17 No-
vember 2020.

Lebih lanjut walikota mengatakan, 
dengan kemudahan perizinan, akan 

memudahkan investor untuk masuk ke 
kota. Dengan begitu, perusahaan juga 
akan mudah untuk menyalurkan CSR 
nya.

“Pola-pola kemudahan yang kita 
berikan cepat tanggap kebijakan yang 

diambil membawa kesempuraan dan 
meminimalkan pelanggaran,” tandasn-
ya.

Walikota juga menegaskan, perizin-
an berusaha yang ada di Kota Madiun 
akan dipermudah. 

“Dari sini akan terlihat, pemerintah 
hadir untuk melindungi masyarakat,” 
pungkasnya.  (sy)

Walikota Madiun H. Maidi saat rapat bersama jajaran forpinda Kota 
Madiun membahas tentang perijinan standar operasional prosedur 

(SOP).

Karimun Raih Juara Umum Jambore 
Kader Posyandu Provinsi Kepri Tahun 2020

Karimun, SMN – Kabupaten Kari-
mun berhasil meraih piala bergilir jam-
bore kader posyandu tingkat Provinsi 
Kepri tahun 2020. Dalam lomba terse-
but, Kabupaten Karimun keluar sebagai 
juara umumnya. Kedatangan piala 
bergilir yang dibawa oleh pihak Dinas 
Kesehatan Provinsi Kepri itu, disambut 
oleh Ketua PKK Kabupaten Karimun, 
Ny Fera Andriani Herry Andrianto ber-
sama anggota, Rabu (11/10/2020).

Turut hadir dalam penyambutan di 
rumah dinas Bupati Karimun, diantara-
nya Kepala Dinas Kesehatan Karimun, 
Rachmadi. Selain piala bergilir, juga 
menerima hadiah lainnya berupa kebu-
tuhan ibu rumah tangga. 

“Melalui kegiatan tersebut dapat 
peningkatan pengetahuan, keterampilan 
dan motivasi serta semangat kerja para 
kader posyandu,” harap Ketua PKK 
Kabupaten Karimun, Ny Fera Andriani 
Herry Andrianto. 

Disampaikannya, peranan kader 
sangatlah penting dalam terlaksananya 
kegiatan posyandu. Posyandu merupa-
kan salah satu bentuk upaya kesehatan 
bersumberdaya masyarakat Keberadaan 
posyandu dalam memberikan pelayanan 

kesehatan dasar bagi ibu dan anak, telah 
dikenal sejak lama oleh masyarakat. 

“Salah satu fungsi penting dari 
posyandu, yaitu dapat memantau tum-
buh kembang balita dan mempercepat 
penurunan angka kematian ibu dan 
bayi,” ucapnya.

“Tercatat sudah 6 kali berturut-turut 
Kabupaten Karimun juara umum jam-
bore kader posyandu tingkat Provinsi 
Kepri. 2 kali meraih piala tetapnya, 
untuk tahun 2020 in piala bergilir. Ini 
prestasi di bidang kesehatan yang san-
gat luar biasa,” ungkapnya. 

Pada jambore kader posyandu ting-

kat Provinsi Kepri tahun 2020 memper-
lombakan tujuh jenis lomba. Dikare-
nakan terjadinya pandemi Covid-19, 
untuk penilaiannya dilakukan secara 
virtual. Dari kesemua lomba itu, Ka-
bupaten Karimun meraih empat lomba 
juara 1 terdiri dari, lomba video simu-
lasi 5 meja video yel-yel, video inovasi 
posyandu, video Adaptasi Kebiasaan 
baru di Posyandu. Kemudian dua lomba 
juara 2, yakni lomba video senam sehat 
dan Lomba Video Masak Makanan. 
Sedangkan juara 3 memenangkan satu 
lomba, yaitu lomba video penyuluhan. 
(bl)

Kabupaten Karimun berhasil meraih piala bergilir jambore kader 
posyandu tingkat Provinsi Kepri tahun 2020.

 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karimun
Himbau Warga Lakukan Perekaman Elektronik

Karimun, SMN - Rapat koordinasi 
terkait persiapan Pilkada serentak khu-
susnya Kabupaten Karimun diadakan di 
gedung nasional, Minggu (15/11/2020). 
Rapat tersebut juga menjadi agenda 
Kunjungan kerja Pjs Gubernur Kepri 
H Bahtiar Baharudin. Ketua Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 
Karimun Eko Purwandoko, menyam-
paikan kesiapannya dalam penyeleng-
garaan Pilkada serentak 2020. Bebera-
pa hal yang disampaikan beliau mulai 
dari kesiapan secara regulasi, anggaran, 
Sumber Daya Manusia (SDM) maupun 
jumlah TPS pada Pilkada serentak yang 
akan diadakan pada awal bulan Desem-
ber nanti. Ada sebanyak 555 Tempat 
Pemilihan Suara (TPS) di Kabupaten 
Karimun. Kecamatan Karimun memili-
ki TPS terbanyak dan Kecamatn Ungar 
memiliki TPS paling sedikit.

“Untuk jumlah TPS yang paling 
banyak berada di Kecamatan Karimun 
dengan 107 TPS dan Kecamatan Ungar 
paling sedikit dengan 14 TPS,” ujar 
Eko Purwandoko. Pada kesempatan 
yang sama, Ketua KPU karimun meng-
himbau warga yang belum melakukan 
Rekam Elektronik agar dapat melaku-
ka. perekaman. Diketahui sebanyak 
1875 orang sudah melakukan Rekam 
Elektronik dari jumlah awal sebanyak 
3893 orang, “Saya menghimbau bagi 
masyarakat yang belum melakukan per-
ekaman mohon sekiranya melakukan 
Rekam Elektronik agar dapat menggu-
nakan hak suaranya,” ucapnya. Sedang-
kan Pjs Bupati Karimun Heri Andrianto 
menyampaikan akan mengadakan sim-
ulasi pemungutan suara pada tanggal 
21 November 2020 bertempat di Kelu-
rahan Harjosari, Kecamatan Tebing. 

Pada Pilkada yang diadakan pada masa 
Pandemi Covid-19 ini, Pjs Bupati juga 
memastikan untuk meminimalisasi 
munculnya celah baru dalam penularan 
pada saat Pilkada diselenggarakan. 

“Kita sudah memastikan mengikuti 

protokol kesehatan, mulai dari jagar ja-
rak, memakai masker, dan hansanitizer, 
bahkan saksi-saksi dari pihak pasangan 
calon wajib menunjukkan minimal 
surat sehat pada saat pemilihan ber-
langsung.” (bl)

Berlangsungnya kegiatan rapat koordinasi terkait persiapan Pilka-
da serentak di Kabupaten Karimun, Minggu (15/11/2020).

Dandim Bersama Forkopimda Kunjungi 
Konsorsium Kawasan Industri Terpadu Batang

Batang, SMN - Komandan 
Kodim 0736/Batang Letkol Arh 
Yan Eka Putra bersama Forkopim-
da Batang kunjungi Konsorsium 
Kawasan Industri Terpadu Batang 
(KITB) Kamis, (19/11/2020) sore.

Kawasan Industri Terpadu (KIT) 
mengebut pekerjaan pemerataan 
dan pemadatan tanah untuk fase 
pertama seluas 450 hektare. Diren-
canakan tahun 2021 benar-benar 
yang siap berinvestasi akan segera 
membangun pabrik di KITB.

“Dalam fase pertama kita 
siapkan 450 hektare yang terbagi 
dalam tiga zona, dengan harapan 
siap di tahun 2021," jelas Konsorsi-
um Teknik KITB, Bapak Ackhmad 
Zaki.

Dijelaskannya, sejumlah inves-
tor sudah datang ke lokasi KITB 
dan menyatakan komitmen.

“Proses komitmen persetujuan 
investor yang berasal dari luar neg-
eri sudah berada di BKPM," kata 
Bapak Ackhmad Zaki.

Ia pun mengungkapkan, untuk 

penyediaan lahan untuk fase per-
tama seluas 450 ditargetkan pada 
akhir tahun 2020 yang sudah siap 
dibangun sekitar 300 hektar.

“Dari 450 hektare di fase per-
tama siap di bulan Januari 2021, 
tetapi luasan tersebut tidak semuan-
ya menjadi kawasan industri. Jadi 
sekitar 250 hektare yang bisa men-
jadi tenan industri," katanya. 

Ia pun menambahakan, progres 

persiapan area industri untuk tahap 
pertama masih sesuai target yang 
dijadwalkan.

“Progres pada tahap pertama 
di zona satu sudah 60 persen, zona 
dua sekitar 23 persen dan zona tiga 
masih nol persen," katanya. 

Setelah selesai paparan dilanjut 
mengecek lokasi di Kawasan In-
dustri Terpadu (KIT). (S Anto Sa-
putro)

Komandan Kodim 0736/Batang Letkol Arh Yan Eka Putra bersama 
Forkopimda Batang kunjungi Konsorsium Kawasan Industri Terpa-

du Batang (KITB), Kamis (19/11/2020) sore.

Legenda Timnas Indonesia 
Ricky Yacobi Meninggal Dunia

Jakarta, SMN - Legenda 
tim nasional (timnas) Indonesia 
Ricky Yacobi meninggal dunia 
saat bermain sepakbola di lapa-
ngan Senayan, Jakarta, Sabtu 
(21/10) pagi.

Kabar berpulangnya Ricky 
Yakobi dikonfirmasi oleh Sek-
retaris Kemenpora Gatot S. 

Dewa Broto melalui pesan be-
rantai WhatsApp.

"Innalilahi wainnailahi ro-
jiun, telah meninggal dunia 
sahabat dan pemain nasional 
kita bang Ricki Yacobi di RS 
Mintoharjo. Semoga Almar-
hum meninggal dalam keadaan 
Husnul Khatimah. Alfatihah," 

ujar Gatot, seperti dikutip dari 
Antara.

Dari foto yang beredar, 
Ricky yang bermain bersama 
pemain sesama asal Medan ti-
ba-tiba tergeletak di lapangan. 
Sejumlah pemain lain mencoba 
untuk memberikan pertolongan 
pertama dan dibawa ke rumah 
sakit, tapi nyawanya tetap tak 
tertolong.

Ricky Yakob merupakan 
striker kenamaan pada periode 
pertengahan 80-an hingga awal 
90-an. Ia paling dikenal ketika 
membela Arseto Solo dan klub 
Jepang, Matsushita FC.

Semasa di Timnas, ia pernah 
membela skuat Merah Putih di 
Asian Games 1986 dan melaju 
hingga semifinal. Ia juga ber-
jasa mengantarkan RI merebut 
emas SEA Games 1987 dan per-
nah mengemban kapten timnas 
Indonesia. (cnn)Legenda sepak bola Indonesia, Ricky Yacobi.

Nadiem Izinkan Sekolah Tatap Muka Januari 2021, 
Ini Respons Disdik JabarJakarta, SMN - Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan (Ke-
mendikbud) RI memberikan lampu 
hijau untuk menggelar sekolah tatap 
muka di tengah pandemi. Mendikbud 
Nadiem Makarim mengatakan, seko-
lah tatap muka di sekolah untuk se-
mester genap tahun ajaran 2020/2021 
akan digelar Januari 2021.

Sekretaris Dinas Pendidikan 
Jawa Barat (Disdik Jabar) Wahyu 
Mijaya mengatakan apapun kepu-
tusan dari pemerintah pusat akan 
diimplementasikan di Jabar. Selain 
itu sejumlah sekolah di zona hijau 
COVID-19 yang berada di naungan 
pemerintah provinsi telah menggelar 
sekolah tatap muka.

"Walau begitu, jumlah sekolah 
yang menggelar tatap muka di Jawa 
Barat itu fluktuatif ya. Seperti con-
toh di Sukabumi, ada yang dibuka 
atas izin Satgas COVID-19 di Su-
kabumi, tapi baru dibuka sebentar. 
Ditutup kembali karena ada kenaikan 
kasus COVID-19 di sana. Jadi kami 
tidak bisa mendata secara real-time, 
karena pergerakannya cepat, antara 
dibuka dan ditutupnya," ujar Wahyu 
saat dihubungi awak media, Jumat 
(20/11/2020).

Untuk menyambut kegiatan pen-
didikan tatap muka di sekolah, pi-
haknya kembali menyorot kesiapan 
infrastruktur pencegahan menularn-
ya virus Corona di lingkungan seko-

lah. Menurutnya, sejauh ini sekolah 
pun telah proaktif menyiapkan fasili-
tas tersebut meskipun belum diizink-
an menggelar sekolah tatap muka.

"Sebagai tambahannya, kita juga 
mungkin akan siapkan pedoman 
bagaimana protokol kesehatan se-
belum berangkat dari rumah ke se-
kolah, protokol ketika di sekolah, 
protokol kepulangan dari sekolah ke 
rumah kembali. Jadi selama di seko-
lah kami akan siapkan thermal gun," 
ucapnya.

"Jadi ketika ada siswa yang suhu 
tubuhnya di atas 37 derajat celcius, 
sekolah juga harus sudah siap meny-
iapkan ruang isolasi, begitu juga 

ada jarak antar meja, di kantin dan 
lain sebagainya. Kita mungkin akan 
menyiapkan pedoman-pedoman itu 
di sekolah, sesuai arahan dari Ke-
mendikbud," katanya.

Sebelumnya, Nadiem Makarim 
memberikan kewenangan pemberian 
izin pendidikan tatap muka di seko-
lah kepada pemerintah daerah, kan-
wil atau kantor Kemenag.

Nadiem menyebut pihaknya su-
dah mengevaluasi hasil daripada 
SKB empat menteri sebelumnya. 
Nadiem melihat situasi hari ini bah-
wa hanya 13 persen daripada sekolah 
yang melakukan pembelajaran tatap 
muka dan sebesar 87 persen masih 

belajar dari rumah.
Nadiem menegaskan sekolah 

pembelajaran jarak jauh atau PJJ pu-
nya dampak negatif terhadap siswa 
maupun orang tua. Dampak itu ter-
masuk psikososial.

"Mulai Januari 2021, ada tiga pi-
hak yang menentukan apakah seko-
lah itu boleh dibuka atau tidak. Yang 
pertama adalah pemdanya sendiri, 
pemda atau dalam situasi yang lain 
kanwil atau kantor Kemenag," ucap 
Nadiem.

Nadiem menyebut pemberian 
izin pembelajaran tatap muka bisa 
dilakukan serentak maupun bertahap, 
tergantung kesiapan masing-mas-
ing daerah dan berdasarkan diskresi 
maupun evaluasi kepala daerah. Se-
kolah yang melaksanakan pembela-
jaran tatap muka harus melaksanakan 
protokol kesehatan yang sangat ketat.

"Kebijakan ini berlaku mu-
lai semester genap tahun ajaran 
2020/2021. Jadinya bulan Januari 
2021. Jadi daerah dan sekolah di-
harapkan dari sekarang, kalau siap 
melakukan tatap muka, harus segera 
meningkatkan kesiapannya melak-
sanakan ini dari tatakarang sampai 
akhir tahun," sebut Nadiem.

Nadiem menyebut pembelajaran 
tatap muka ini sifatnya diperboleh-
kan, bukan wajib. Keputusan ada di 
tiga pihak yakni pemerintah daerah, 
kepala sekolah dan orang tua. (dtk)Ilustrasi.

dokumen tersebut sah dan dapat digunakan 
sebagaimana mestinya. Dengan sistim seperti 
ini untuk mempermudah pelayanan masyarakat 
Kabupaten Madiun dengan mudah, cepat, dan 
sederhana, ungkap Sekda Kabupaten Madiun 
Tontro Pahlawanto.

Kasubdit fasilitasi pendataan penduduk 
Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Ke-
mendagri Ahmad Ridwan menguji inovasi ad-

minduk Kabupaten Madiun mulai dari online 
selama pandemic Covid-19 ini hingga penye-
suaian terhadap peraturan baru. Beliau sangat 
mengapresiasi sekali dengan inovasi layanan 
ini, dalam hal ini sistim layanan adminduk 
Kabupaten Madiun mendapat peringkat IV 
se-Jawa Timur dan sudah melampaui terjadi 
nasional, jadi membuatnya bangga, lengkapnya 
dengan penuh bahagia. (sy)
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Bupati Probolinggo Terima 

Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI

Bupati Hj. P. Tantriana Sari, dalam kegiatan Penerimaan Kunker 
Komisi IV DPR RI.

Probolinggo, SMN - Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
menerima tim kunjungan kerja 
(kunker) spesifik Komisi IV DPR 
RI di Pendopo Prasadja Ngesti 
Wibawa Kabupaten Probolinggo, 
Rabu (18/11/2020) malam.

Penerimaan tersebut dilakukan 
usai kunker spesifik Komisi IV 
DPR RI yang dipimpin oleh H. 
Hasan Aminuddin, setelah melaku-
kan kunker di lokasi perairan di 
sekitar komplek PLTU Paiton un-
tuk meninjau lokasi pengelolaan 
limbah hasil pembakaran batu bara 
serta Pelabuhan Perikanan Pan-
tai Tanjung Tembaga Kecamatan 
Mayangan Kota Probolinggo.

Turut menyambut kunker spe-
sifik Komisi IV DPR RI dalam 
kesempatan tersebut Komandan 
Kodim 0820 Probolinggo Let-
kol Inf. Imam Wibowo, Kapolres 
Probolinggo AKBP Ferdy Irawan, 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono, 
Asisten Pemerintahan dan Kes-
ra Sekretaris Daerah Kabupat-
en Probolinggo Tutug Edi Uto-
mo beserta sejumlah pejabat di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Probolinggo.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, menyampaikan 
ungkapan selamat datang kepada 
tim dari Komisi IV DPR RI yang 

berkesempatan untuk melihat 
kondisi secara langsung di Kabu-
paten Probolinggo dalam rangka 
kunjungan kerja (kunker) spesifik 
Komisi IV DPR RI, “Semoga kun-
jungan kerja spesifik ini membawa 
manfaat dan keberkahan bagi mas-
yarakat Kabupaten Probolinggo,” 
harapnya.

 Komisi IV DPR RI Hj. Endang 
Setyawati Thohari mengungkap-
kan terima kasih kepada Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
yang telah mensupport pada ke-
giatan kunker spesifik untuk ke-
majuan dan meningkatnya pere-
konomian masyarakat khususnya 
di Kabupaten Probolinggo.

“Mitra kerja kami di Komisi IV 
DPR RI yaitu Kementerian Kelau-
tan dan Perikanan, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
serta Kementerian Pertanian yang 
nantinya siap untuk membantu 
program-program yang berman-
faat bagi Kabupaten Probolinggo. 
Potensi lokal yang dikemukakan 
Bupati Probolinggo merupakan 
misi kami di Komisi IV DPR RI 
dan nantinya siap untuk dikem-
bangkan,” katanya. (edy)

Bupati Probolinggo Melantik 94 Pejabat Fungsional 
Probolinggo, SMN - Sebanyak 94 

orang pejabat fungsional pengawas, 
penilik dan kepala sekolah di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo dilantik dan dikukuhkan 
oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tantri-
ana Sari, di Pendopo Prasadja Ngesti 
Wibawa Kabupaten Probolinggo, Rabu 
(18/11/2020).

Pelantikan dan pengukuhan pejabat 
fungsional ini dihadiri oleh Staf Ahli 
Bidang Kemasyarakatan dan SDM Budi 
Purwanto, Staf Ahli Bidang Ekonomi 
dan Keuangan Abdul Halim, Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah Doddy 
Nur Baskoro, Kepala Dinas Pendidikan 
Fathur Rozi, Ketua PGRI Purnomo dan 
pengurus MUI Kabupaten Probolinggo 
KH Wasik Hannan.

Pejabat fungsional yang dilantik 
dan dikukuhkan terdiri dari pelantikan 
jabatan pengawas sekolah sebanyak 2 
orang, Kepala SDN sebanyak 58 orang, 
Kepala SMPN sebanyak 12 orang, peni-
lik sebanyak 3 orang dan pengawas se-
kolah sebanyak 19 orang.

Pelantikan dan pengukuhan ini ditan-
dai dengan penandatanganan berita acara 
pelantikan dan pengukuhan secara sim-
bolis. Dilanjutkan dengan penandatanga-
nan Pakta Integritas secara simbolis.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, menguangkapkan kondisi pandemi 
dan destruksi Covid-19 mengubah be-
gitu banyak hal tatanan kehidupan di 
seluruh dunia. Tidak pernah terbayang 
oleh semua dan dibenak siapapun yang 
hidup saat ini bahwa semua harus bet-

ul-betul pintar dan cerdas dalam meng-
hadapi segala perubahan dan tuntutan 
hari ini.

“Tidak hanya dibidang kesehatan 
dan ekonomi, tentu didalamnya bidang 
pendidikan juga mengalami begitu ban-
yak perubahan. Berawal di bulan Maret 
yang lalu melalui keputusan Bupati den-
gan menutup lembaga pendidikan un-
tuk melindungi masyarakat Kabupaten 
Probolinggo,” katanya.

 Bupati Tantri juga mengatakan bah-
wa, komitmen dari Pemerintah Daerah 
ingin semaksimal mungkin bagaima-
na melindungi warga masyarakat dan 
mewujudkan kesehatan sebagai pondasi 
utama menuju ke pembangunan yang 
lain. Dengan pondasi kesehatan badan 
yang sehat dan fit semua akan mampu 
membangun ekonomi dan meningkatkan 
kesejahteraan.

“Yang ingin saya sampaikan mari 
bersama-sama kita selesaikan dan kita 
bantu Pemerintah Daerah sesuai dengan 

kapasitas masing-masing bagaimana 3 
(tiga) protokol kesehatan dilaksanakan 
dengan baik. Mulai dari memakai mask-
er, sering-sering cuci tangan dan mener-
apkan pola hidup bersih dan sehat serta 
semaksimal mungkin membatasi dan 
menjaga jarak berinteraksi dengan begitu 
banyak orang,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri menerang-
kan pengawas dan kepala sekolah ha-
rus menjadi tolok ukur dan contoh bagi 
seluruh pelaku pendidikan di sekolah 
dimulai dari diri sendiri, lingkungan seki-
tar dan bagaimana bersama-sama berikh-
tiar sehingga pandemi bisa berakhir.

“Terkait dinamika pendidikan, saya 
perintahkan untuk membuat terobosan, 
inovasi dan kreatifitas yang relevan di era 
detruksi Covid-19. Artinya bagaimana 
seluruh siswa SD dan SMP walau ditun-
tut tutup, tetapi pembelajaran tetap ber-
jalan dengan baik sesuai dengan kondisi 
wilayah masing-masing. Di daerah sulit 
sinyal, silahkan pengawas dan kepala se-

kolah berkreasi bagaimana kesehatan dan 
keselamatan siswa terjaga serta pembela-
jaran tetap berjalan,” terangnya.

Bupati Tantri juga menegaskan pen-
gawas dan Dinas Pendidikan bagaimana 
menjadi partner bagi kepala sekolag. 
Bagaimana pengawas dan kepala sekolah 
saling mengisi dan memberi masukan 
serta semangat.

“Sampaikan dan beri masukan ke-
pada kepala sekolah dan guru sehingga 
mampu menyelesaikan permasalahan jni 
dengan baik. Pengawas harus memasti-
kan bagaimana proses pembelajaran bisa 
dilakukan dengan baik. Kepala sekolah, 
guru, siswa dan orang tua harus bekerja 
sama sehingga mampu menyelesaikan 
permasalahan dengan baik,” tegasnya.

Kepada pengawas dan kepala se-
kolah yang baru dilantik dan dikukuh-
kan Bupati Tantri meminta bagaimana 
amanah yang sudah diterima agar dijaga 
dan terjaga dengan baik. Kuncinya, di 
lingkungannya berikan contoh yang baik 
dan buktikan bahwa amanah yang diber-
ikan mampu dijaga dengan baik serta 
bekerja dengan semangat, inovatif dan 
kreatif dengan berbagai perkembangan 
dan dinamika yang ada.

“Insya Allah, manakala dilandaskan 
tugas dan kewajjban sebagai ibadah, mau 
belajar dan mau bercermin untuk bahan 
evaluasi selaku manusia, aparat ASN 
dan tokoh untuk terus memperbaiki diri. 
Kita terus bersemangat bagaimana mem-
bangun Kabupaten Probolinggo menuju 
kabupaten yang baldatun toyyibatun 
warabbun ghafur,” pungkasnya. (edy)

Bupati Hj. P. Tantriana Sari saat melantik para pejabat Fungsional.

Wakil Wali Kota Probolinggo Menerima Kunjungan 
Komisi IV DPR RI di Pelabuhan Perikanan 

Probolinggo, SMN - Wakil 
Ketua Komisi IV DPR RI ber-
sama Anggota, melakukan kun-
jungan kerja (kunker) spesifik ke 
Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 
Mayangan Kota Probolinggo, 
Rabu (18/11) diterima oleh Wakil 
Wali Kota Muchammad Soufis 
Subri.

Turut hadir dalam kunjungan 
tersebut, Direktur Jenderal Penga-
wasan Sumber Daya Kelautan Peri-
kanan (PSDKP) TB Haeru Rahayu, 
petugas dari Kementerian Kelautan 
dan Perikanan (KKP) serta Kemen-
terian Lingkungan Hidup juga tam-
pak turut serta dalam kunker kali 
ini. Dari pihak Pemkot Wakil Wali 
kota Muchammad Soufis Subri 
didampingi Asisten Perekonomi-
an dan Pembangunan (Asekbang) 
Setyorini Sayekti, Kepala Dinas 
Perhubungan (Dishub) Sumadi, 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, 
Penataan Ruang, Perumahan dan 
Permukiman (DPUPR & Perkim) 
Agus Hartadi, Plt. Kepala Dinas 
Pertanian, Ketahanan Pangan dan 
Perikanan (DPKPP) Yoyok Imam 
dan Camat Mayangan M. Abbas.

Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI, Hasan Aminuddin mengatakan 
PPP Mayangan merupakan salah 
satu contoh pelabuhan yang sangat 
bersih. Dimana, ia menyebut, hal 
itu patut mendapat perhatian khu-
sus dari Komisi IV DPR RI yang 
nantinya menjadi percontohan.

“Tentunya nanti akan mendapat 
reward yang akan diberikan kepada 
Pemprov Jatim, karena kepeduli-
annya dalam meningkatkan kese-
jahteraan nelayan. Selain itu kami 
melihat infrastruktur pendukun-
gnya juga dibangun sedemikian 
rupa," ujarnya.

Hasan Aminuddin juga men-
dorong agar pelabuhan Pantai 
Mayangan dapat ditingkatkan 
semua unsur pendukungnya supaya 
menjadi lebih baik lagi dari yang 

sudah ada saat ini.
“Komisi IV mempunyai ga-

gasan atau ide agar pelabuhan per-
ikanan nelayan dan niaga yang ada 
di Mayangan bisa mengangkut ha-
sil bumi di wilayah tapal kuda Jawa 
Timur. Selain hasil bumi, diupaya-
kan pula untuk peningkatan bagi 
layanan angkutan orang menuju 
Surabaya, Banyuwangi, Bali serta 
Madura itu agar bisa betul-betul 
dimaksimalkan oleh Departemen 
Perhubungan. Dan ini juga menja-
di salah satu bahan masukan yang 
nantinya kami sampaikan kepada 
Komisi V yang membidangi untuk 
dijadikan suatu kebijakan,” tan-
dasnya.

Lebih lanjut Hasan Aminud-
din mengatakan bahwa pekan ini, 
Komisi IV DPR RI juga sedang 
melakukan kunjungan kerja di tiga 
provinsi, meliputi Nusa Tengara 
Timur (NTT), Banten dan Jawa 
Timur.

 Wakil Wali Kota Probolinggo 
Mochammad Soufis Subri dalam 
sambutannya menyampaikan kon-
sep komitmen Kota Probolinggo 
dalam upaya pengentasan mas-
alah kemiskinan dan peningka-
tan perekonomian berkelanjutan, 
dengan melalui pembagian zona 

selatan, tengah dan utara. Dimana 
di kawasan selatan, sebutnya, ada 
pembangunan tol dan pembangu-
nan rumah sakit. Selain itu jalur 
konvensional darat modern dengan 
perlintasan double track bagi moda 
transportasi kereta api, juga tengah 
dipersiapkan. Lalu, pasar agro dan 
pelayanan sektor jasa di kawasan 
tengah kota serta fokus perikanan 
dan kemaritiman di zona utara.

“Hal ini membuat kami sema-
kin yakin bahwa Kota dan Kabu-
paten Probolinggo bisa bersinergi 
menjadi sentra perdagangan yang 
patut dipertimbangkan di Jawa 
Timur. Sementara itu mengenai 
Pelabuhan Mayangan, saya ber-
harap kita harus berpikir bareng-
bareng bahwa untuk penyelesaian 
masalah ekonomi masyarakat ne-
layan, diperlukan pembangunan 
pelabuhan yang memadai,” katan-
ya.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
sesi tanya jawab bersama mas-
yarakat nelayan dan penyerahan 
Bantuan Modal Usaha kepada Pok-
dakan Tambak Dungun, Pemasar 
Ikan, Poklahsar Permata Jaya dan 
Poklahsar Primadona Pengolah dan 
Pemasar Rajungan, sejumlah total 
Rp 1,420 miliar. (edy)

Wakil Wali Kota Muchammad Soufis Subri saat menerima kunjun-
gan Wakil Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin.

Wakil Wali Kota Probolinggo Terima 
Sertifikat Warisan Budaya dari Gubernur Jatim
Probolinggo, SMN - Wakil Wali Kota 

Probolinggo Muchammad Soufis Subri, 
menerima Sertifikat Kerapan Sapi Brujul 
Kota Probolinggo yang telah ditetapkan se-
bagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) 
domain pengetahuan dan kebiasaan per-
ilaku mengenai alam dan semesta oleh 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
pada tahun 2019. Untuk memperkuat pen-
gakuan tersebut, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 
sertifikat warisan budaya tak benda kepada 
Wakil Wali Kota Probolinggo Mocham-
mad Soufis Subri, Sabtu (14/11).

Penyerahan Sertifikat oleh Gubernur 
Jawa Timur Kofifah, didampingi Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto 
Dardak tersebut berlangsung dalam event 
East Java Fashion Harmony, Fashion on 
The Beach, di Pantai Solong, Banyuwangi. 
Ada 15 kota/kabupaten di Jawa Timur pun 
mendapatkan sertifikat WBTB dari Guber-
nur Jawa Timur dari berbagai Kategori.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pari-
wisata Jawa Timur, Sinarto mengung-
kapkan bahwa, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan menetapkan sekitar 20 
WBTB. WBTB merupakan sebuah penga-
kuan pemerintah terhadap produk budaya 
tradisi yang ada di daerah.

“Perlu diakuinya budaya tradisi oleh 
pemerintah supaya nilai-nilai budaya yang 
telah terbentuk tetap lestari serta memper-
mudah langkah untuk memajukan kebu-

dayaan. Warisan budaya tersebut berjalan 
di tengah-tengah masyarakat dan terus 
dilakukan oleh warga. Itu salah satu alasan 
pemerintah pusat mengakui sebagai Wari-
san Budaya Tak Benda,” ungkapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan (Disdikbud) Kota Probolinggo M 
Maskur, yang ikut mendampingi Wakil 
Wali kota Muchammad Soufis Subri dalam 
event tersebut mengatakan, proses peneta-
pan WBTB didahului dengan pemenuhan 
administrasi ke Provinsi Jawa Timur pada 
awal Januari 2019. Selanjutnya, harus ada 
revisi kelengkapan administrasi.

Lebih lanjut Maskur menjelaskan 
Proses sidang penetapan berlangsung di 
Jakarta pada 7 Oktober 2019 dihadapan 17 
ahli budaya. Sidang penetapan diikuti juga 
beberapa kota/kabupaten se-Indonesia. 
“Kerapan sapi brujul ini satu-satunya ha-
nya dimiliki oleh Kota Probolinggo, tidak 
ada di daerah lain. Meskipun sama-sama 
kerapan tetapi beda kriteria dan tradisin-
ya,” jelas Maskur.

Wakil Wali kota Muchammad Soufis 
Subri dikesempatan tersebut mengung-
kapkan upaya Pemerintah Kota Proboling-
go dalam melestarikan dan mensupport 
Kerapan Sapi Brujul agar terus eksis dan 
mendapat tempat seiring dengan peneta-
pan tersebut.

Lebih lanjut Wakil Wali kota Sub-
ri, menjelaskan Sebetulnya Pemkot 
Probolinggo sudah menyiapkan bebera-

pa langkah untuk lebih melestarikan dan 
menggairahkan keberadaan Kerapan Sapi 
Brujul. Mulai dari kajian, penyiapan pem-
bangunan infrastruktur (sarana prasarana) 
menggandeng UMKM sampai pembinaan 
kepada pelaku kegiatan tersebut.

“Rencana awal akan ada pematangan 
lahan, panggung tempat duduk, listrik 
sampai perbaikan dan pelebaran jalan ak-
ses masuk ke lapangan kerapan. Tapi kare-
na pandemi COVID 19 saat ini maka untuk 

sementara terpending dulu akibat adanya 
refocusing anggaran,” jelasnya.

Wakil Wali kota Subri menegaskan, 
tertunda bukan berarti tidak akan terlaksa-
na, karena rencana-rencana tersebut akan 
tetap direalisasikan, “Kedepan kami akan 
lebih perhatikan seiring pulihnya ekonomi 
kembali sehingga kegiatan tersebut bisa 
mendorong pertumbuhan ekonomi di 
wilayah selatan Kota Probolinggo,” te-
gasnya. (edy)

Wakil Wali Kota Muchammad Soufis Subri saat menerima Serti-
fikat.

Kapolda Jatim Gelar Silaturahmi 
Bersama Kyai Khos se-Jawa Timur

Surabaya, SMN - Bertempat di 
Gedung Mahameru Mapolda Jatim, 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dr. 
Mohammad Fadil Imran, M.S,.i dan 
Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol 
Slamet Hadi Supraptoyo, S.H., M.H, 
didampingi Pejabat Utama (PJU) 
Polda Jatim dan Kabid Humas Polda 
Jatim Kombes Pol Trunoyudo Wisnu 
Andiko, melakukan Audiensi dan Sil-
aturahmi dengan para Kyai Khos atau 
ulama NU, Rabu siang (18/11/2020).

Para kyai khos yang hadir dalam 
silaturahim tersebut diantaranya, Ab-
dussomad Buchori selaku ketua MUI 
Jatim, Anwar Mansyur, Rais Syuriyah 

Silaturahmi kyai se-Jawa Timur ke Kapolda Jatim di Mapolda 
Jawa Timur.

Kapolda Jatim Membuka Lomba Menembak di Lapangan 
Tembak Katjoeng Permadi Mapolda Jawa Timur

Surabaya, SMN - Kapolda Jawa 
Timur Irjen Pol Dr. Mohammad 
Fadil Imran, M.S,i, bersama dengan 
Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol 
Slamet Hadi Supraptoyo, S.H., M.H, 
serta didampingi Pejabat Utama 
(PJU) Polda Jatim dan Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Trunoyudo 
Wisnu Andiko, Rabu (18/11/2020) 
membuka dan melaksanakan lomba 
menembak (Fun Game) dalam rang-
ka HUT Brimob yang ke-75, yang 

dilaksanakan di lapangan tembak 
baru di Mapolda Jatim.

Dalam rangkaian HUT Brimob 
ke-75 Polda Jatim, diselenggarakan 
lomba menembak (Fun Game) yang 
diikuti oleh 122 peserta dari Polres 
jajaran polda Jawa Timur.

Dansatbrimob Polda Jatim 
Kombes pol. I Ketut Gede Wijatmi-
ka, menuturkan, kegiatan ini digelar 
untuk menggali kemampuan dari 
pada menembak internal jajaran Pol-

da Jatim.
Dalam Fun Game ini diikuti oleh 

4 (Empat) kelompok, yang pertama 
yakni kelompok Bintara tamtama, 
kelompok kedua kelompok Pama, 
ketiga kelompok Pamen dan Pati dan 
terakhir adalah kelompok Polwan.

"Kegiatan ini untuk menggali po-
tensi anggota di polres jajaran Polda 
Jatim. Sehingga, kita dapat men-
cari bibit bibit baru untuk re-gen-
erasi," kata Dansatbrimob Polda 
Jatim Kombes pol. I Ketut Gede 
Wijatmika, saat ditemui di lapangan 
tembak Karjoeng Permadi, Rabu 
(18/11/2020).

I Ketut Gede menambahkan, 
bahwa kegiatan ini adalah rangkaian 
dari HUT Brimob ke-75, sehingga 
kedepan kita akan mencari bibit bib-
it unggul yang ada di Mapolda Jatim 
dan juga Polres jajaran. Sehingga 
kedapan, akan ada generasi baru.

Dalam kegiatan tersebut, hadir 
pula sebagai tamu undangan, Ketua 
KPUD Jawa Timur dan juga Ketua 
Bawaslu Jawa Timur. (Bry)

HUT Korp Brimob Polda Jatim, Kapolda Jawa Timur buka lomba 
menembak.

PWNU Jatim, serta beberapa kyai 
khos yang lain di wilayah Jawa Timur.

Dalam sambutannya, Kapolda 
Jatim Irjen Pol M. Fadil Imran men-
yampaikan, bahwa dirinya baru enam 
bulan menjadi Kapolda Jatim. Berat 
rasanya saya meninggalkan Jawa 
Timur. Namun selama menjabat se-
bagai kapolda jatim, banyak hal yang 
sudah saya dapatkan. Dengan bertemu 
para kyai sepuh dan saya mendapat-
kan pelajaran yang baik dan berharga.

"Saya sangat berat meninggalkan 
jatim, namun saya sudah mendapa-
tkan ilmu dari para kyai khos/ sepuh 
di jawa timur. Banyak hal yang su-
dah saya dapatkan," kata Irjen Pol M. 
Fadil Imran, Kapolda Jatim, usai si-
laturahim bersama kyai khos Jatim, 
Rabu (18/11/2020).

Fadil menambahkan, Berbaha-
gialah Bangsa ini dan Negara ini, 
khususnya Jawa Timur karena had-
irnya Nadhatul Ulama, bagaimana 
masyarakat jawa timur ini bisa men-
jadikan mahasiswa tertib, buruh ter-
tib, saat menggelar aksi unjuk rasa 
beberapa waktu lalu.

Saya melihat, bahwa mereka ini 
mendapat pendidikan, mendapat 
ilmu, bagaimana mereka mendapat 
masukan tentang bagaimana hidup 
berkehidupan di pondok pondok 
diseluruh jawa timur yang dikelola 
oleh jaringan Nadhatul ulama. Saya 
melihat, buruh dan mahasiswa ini 
sendiri juga banyak lulusan dari 
pondok pesantren di jatim.

"Bangsa dan Negara ini harus 
bangga dengan hadirnya Nadhatul 
Ulama (NU) dimana masyarakat 
bisa hidup saling berdampingan 
tanpa ada gesekan," pungkasnya. 
(Bry)
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Padahal Sudah Habiskan Anggaran Rp 268 Miliar
Lumajang, SMN - Besarnya angga-

ran penanganan Covid-19, sebesar Rp 268 
Miliar, seharusnya ada formula baru untuk 
penanganan tersebut. Sebab sampai saat ini, 
dana sebesar itu tidak bisa menurunkan an-
gka pasien terconfirm. Hal itu disampaikan 
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, 
H Akhmat ST, pada Kamis (19/11).

"Untuk formulanya sudah kita sam-
paikan melalui Pandangan Umum Fraksi, 
serta kita lakukan rapat kerja dengan dinas 
terkait," bebernya.

Ketua DPC PPP ini mengungkapkan, 
bahwa dalam rangka penanganan Covid-19 
harus ada sinergitas antar Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) terkait. Sebab jika tidak 
ada sinergitas, maka penanganan Covid-19 
akan sia-sia.

"Hukumnya wajib sinergi antar OPD, 
dalam penanganan Covid-19," katanya.

Namun hingga saat ini angka positif 
Covid-19, cenderung mengalami kenaikan 
dan menjadi salah satu tertinggi di Jawa 
Timur.

“Anggaran penanganan Covid-19 yang 
mencapai Rp 268 Miliar, di break down di 
beberapa OPD, yang salah satunya rumah 
sakit dan Dinas Kesehatan, yang terbesar 
dialokasikan di Dinas Kesehatan,” jelasnya.

Saat ini masyarakat enggan untuk me-
meriksakan diri ke Puskesmas maupun ke 
rumah sakit, alasannya, karena standard 
penanganannya adalah standar Covid-19. 
Sehingga, dalam kondisi sakit biasa dan ter-
lihat lemah, begitu di rapid test, yang mun-

Data sebaran covid-19 di Kabupaten Lumajang.

cul adalah reaktif Covid-19.
"Kinerja Gugus Tugas Covid-19, ma-

sih berkutat di Dinas Kesehatan dan rumah 
sakit. Sementara anggaran penanganannya, 
itu cukup besar," imbuhnya.

Padahal, masyarakat butuh pemahaman 
dan pembiayaan hingga perawatan. Ini harus 
ada formula penanganan agar grafik penyeb-
aran bisa menurun.

Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, 
harus jemput bola ke masyarakat, seperti 
pemberian vitamin atau antibiotik, untuk 

mengantisipasi penyebaran. Mungkin cara 
itu bisa efektif, untuk mengantisipasi penye-
baran Covid-19 di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wi-
bowo, menyatakan, bahwa dalam penanga-
nan Covid-19, semua masyarakat senantiasa 
disiplin protokol kesehatan (ProKes).

"Selama kita pakai masker dengan be-
nar, kecil kemungkinan kena virus dan sakit, 
karena virus akan masuk tanpa penghalang," 
paparnya.

Lebih lanjut dr Bayu mengatakan, mas-
yarakat masih tetap wajib menghindari kera-
maian, sebab sangat beresiko. Dan jangan 
lepas masker meski sebentar dikeramaian 
atau ditempat-tempat umum, sering cuci 
tangan dengan hand sanitizer atau sabun.

Untuk aturan perizinan, yang potensi 
datangkan orang banyak, menurut dr Bayu 
harus diperketat. Demikian pembelajaran 
tatap muka di sekolah harus ditinjau ulang, 
pesta, kegiatan keagamaan dengan massa 
yang banyak juga harus dipertimbangkan 
ada pembatasan.

Ketika ditanya ada pembagian vitamin 
dan antibiotik, dr Bayu mengatakan hal 
tersebut sangat tidak efektif.

"Tidak efektif, kecuali sudah sakit. Obat 
itu mahal, kalau penggunaan tidak tepat 
jadi pemborosan dan jelas. Pemerintah ti-
dak cukup dana memberi obat itu ke semua 
orang, ada aturannya," jelasnya.

Aparat juga tidak mungkin terus me-
nerus melakukan operasi masker, sebab 
banyak tugas lain. Intinya, masyarakat 
harus mandiri menjaga kesehatan diri dan 
keluarga, karena kebutuhan mereka sendiri, 
seharusnya sudah mengerti dan saling meng-
ingatkan.

"Masyarakat harus terlibat secara aktif, 
tidak harus disuruh sudah harus memahami. 
Ada usulan dengan denda maksimal dapat 
meminimalisir. Dan di daerah lain, sampai 
Rp 5 juta, dan di Kabupaten Lumajang ma-
sih dalam wacana, ke depan dan tentu ban-
yak pertimbangannya," pungkasnya. (Tik) 

Penghargaan Jatim Bejo untuk Kabupaten Lumajang
Lumajang, SMN - Launching Peman-

faatan e-Marketplace Pengadaan Barang/ 
Jasa Melalui Toko Daring Jawa Timur 
Belanja Online (Jatim Bejo) Si Master dan 
Si Layar di laksakan di Gedung Dyandra 
Convention Center, Surabaya, pada Kamis 
(19/11).

Kabupaten Lumajang mendapatkan 
penghargaan atas Komitmen untuk Peru-
bahan Budaya Kerja, menuju Modernisasi 

Pengadaan Barang/Jasa dalam meningkat-
kan peran serta pelaku UKM di Lumajang 
melalui Jawa Timur Belanja Online (Jatim 
Bejo) oleh Ibu Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa kepada Bunda Wabup Indah 
Masdar. Jatim Bejo merupakan platform 
toko daring yang mempertemukan antara 
demander, yang dalam hal ini OPD di 
lingkungan Pemprov Jatim dan Pemerintah 
Kabupaten/kota, dengan suplier UMKM 

dan penyedia barang dan jasa. Upaya pe-
luncuran Jatim Bejo ini merupakan bentuk 
pemberdayaan UMKM lokal dan penyedia 
yang biasa bertransaksi dengan Pemerin-
tah.

Wakil Bupati Lumajang Indah Am-
perawati, yang akrab disapa Bunda Indah 
mengatakan, bahwa Pemerintah Kabupaten 
Lumajang telah menerapkan sistem belanja 
pengadaan barang/jasa secara digitalisa-
si melalui UMKM sejak beberapa waktu 
yang lalu.

"Ini sudah mulai dilakukan soal belanja 
online, jadi pembelian pengadaan barang 
dibawah Rp50 Juta itu langsung bisa online 
ke perorangan, boleh juga ke UMKM (Us-
aha Mikro Kecil Menengah) yang sudah 
terdaftar di bagian pengadaan barang dan 
jasa," ujarnya.

Bunda Indah juga menyampaikan, 
bahwa piagam penghargaan tersebut diser-
ahkan secara langsung oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa. Dan, 
dirinya mengharapkan, agar Penghargaan 

Atas Komitmen untuk Perubahan Budaya 
Kerja Menuju Modernisasi Pengadaan Ba-
rang/Jasa, dan Meningkatkan Peran Serta 
UMKM Jawa Timur dapat dijadikan se-
bagai motivasi oleh semua Instansi Pemer-
intah di Lumajang.

"Saya berharap, penghargaan yang 
diterima ini dapat menjadi motivasi untuk 
penggunaan sistem dengan baik di semua 
instansi pemerintah," harapnya.

Dalam acara tersebut, Gubernur Jawa 
Timur menjelaskan, bahwa saat ini inovasi 
merupakan sebuah kebutuhan yang harus 
diinisiasi, dan salah satu inovasi terbaru 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adalah 
Jatim Bejo. Menurutnya, Jatim Bejo mer-
upakan transformasi digital dalam proses 
pengadaan barang dan jasa.

"Jatim Bejo merupakan upaya yang 
dilakukan oleh pemerintah, untuk dapat 
meningkatkan peran serta UMKM dalam 
kegiatan belanja Pemerintah. Seperti haln-
ya arahan dari Presiden Republik Indonesia 
Joko Widodo," pungkasnya. (Tik) 

Penghargaan Jatim Bejo untuk Kabupaten Lumajang.

Melalui Video Virtual Kapolri Membuka 
RAKORBIN SDM dan PNS POLRI TA 2020

Surabaya, SDM - Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Dr. Mo-
hammad Fadil Imran, M.S,i 
didampingi Pejabat Utama 
(PJU) Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim, Kombes 
Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, 
menghadiri RAKORBIN SDM 
dan PNS POLRI T.A 2020. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 
Vaza Hotel Surabaya, Rabu 
(18/11/2020).

Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Asisten Kapolri Bidang 
Sumber Daya Manusia (SDM). 
Irjen Pol Drs. Sutrisno Yudi 
Hermawan, serta para Karo 
SDM Polda Jajaran, Sub-
bag PNS Polda Jajaran, dan 
pengemban fungsi SDM serta 
Satker Mabes Polri.

Rapat Koordinasi Pembi-
naan Sumber Daya Manusia 

(Rakorbin SDM) dan PNS 
Polri, Tahun Anggaran 2020. 
Secara resmi dibuka langsung 
oleh Kapala Kepolisian Nega-
ra Republik Indonesia Jendral 
Polisi Idham Azis. Melalui vid-
eo virtual.

Disampaikan oleh Kapolri, 
bahwa dalam kegiatan hari ini 
masih berada di massa pan-
demi covid-19. Sehingga Polri 
sangat Mendukung Pemerintah 
sepenuhnya dalam upaya pen-
anganan Pandemi Covid-19, 
hukum tertinggi adalah kesela-
matan masyarakat.

Selain itu, Kapolri Jendral 
Polisi Idham Azis, memberikan 
apresiasi kepada Karo SDM 
atas kontribusi, loyalitas ser-
ta dedikasi selama ini, hingga 
perencanaan di bidang sumber 
daya manusia berjalan dengan 

baik.
"Saya sangat apresiasi atas 

apa yang sudah dikerjakan 
oleh Karo SDM atas Kontri-
busi, Loyalitas dan Dedikasin-
ya selama ini. Perencanaan di 
bidang sumber daya manusia 
berjalan dengan baik," ucap 
Kapolri Jendral Polisi Idham 
Azis, saat membuka Rakorbin 
SDM dan PNS Polri, Rabu 
(18/11/2020).

Kapolri menambahkan, 
Kita harus bersyukur, bahwa 
sampai saat ini Polri mampu 
menjawab harapan masyarakat, 
dalam menghadapi tantan-
gan tantangan tugas berat dan 
komplek. Ranking pertama 
menangani Covid-19, berikutn-
ya soal pilkada serentak di 270 
wilayah.

Kemajuan teknologi di era 
revolusi industri ini berdampak 
pada pelayanan secara masif, 
sehingga polri khususnya SDM 
harus mampu meningkatkan 
kemampuan dan Sumber Daya 
yang dapat memenuhi tuntutan 
tersebut melalui penerapan pe-
layanan berbasis IT.

Dukungan polri dalam opta-
milisasi pelayanan publik harus 
diperhatikan, mulai dari rekrut-
men, pengisian rumah ruang ja-
batan, baik didalam organisasi 
maupun di kelembagaan harus 
tetap dinamis, pungkasnya. 
(Bry)

Kapolri Idham Azis buka Rakorbin SDM dan PNS Polri.

Kesiapan Antisipasi Bencana, Pemuda Desa Pranten Dilatih PPGD
Batang, SMN - Berbagai daerah di 

Indonesia berpotensi terjadi bencana ka-
pan saja, termasuk di kecamatan Bawang 
Kabupaten Batang.

Untuk meningkatkan kemampuan se-
bagai upaya penanggulangan penderita ga-
wat darurat baik dalam keadaan sehari-hari 
maupun keadaan bencana, PMI Cabang 
Batang mengadakan rekrutmen dan pelati-
han sukarelawan SIBAT ( Siaga Bencana 
Berbasis Masyarakat) di Balai Desa Prant-
en Bawang, Jumat (20/11/2020).

Kepala Kantor Kecamatan Bawang 
Khafidin mengapresiasi langkah Palang 
Merah Indonesia Cabang Batang dengan 
menggelar acara tersebut.

"Terima kasih pada PMI yang telah 
menyelenggarakan pelatihan ini, sehing-
ga para pemuda dapat menjadi lebih tahu 
tentang pertolongan pertama gawat daru-
rat (PPGD) untuk tanggap bencana," kata 
Camat Bawang Khafidin.

Menurutnya, keadaan gawat darurat 

bisa terjadi kapan saja, siapa saja dan di-
mana saja. Kondisi ini menuntut kesiapan 
petugas untuk mengantisipasi kejadian itu.

"Alhamdulillah dengan adanya aca-
ra ini saya mengharapkan kedepan untuk 
pemuda desa Pranten memiliki kemam-
puan dalam hal penanggulangan bencana 
serta dapat membantu masyarakat desa 
terkait penanganan bencana alam maupun 
bencana vulkanologi," bebernya.

Terpisah, Kapolsek Bawang Polres 
Batang mengatakan penanganan bencana 
dibutuhkan koordinasi dari semua pihak.

"Sinergi dan komunikasi yang baik 
sangat diperlukan dalam penanganan jika 
terjadi bencana," kata Kapolsek Bawang 
AKP Muharom.

Dengan adanya rekrutmen dan pelati-
han penanganan bencana, kata dia, sangat 
baik sebagai langkah kesiapan antisipasi 
bencana.

"Terbentuknya Tim SIBAT, khususnya 
di desa diharapkan mampu menjadi motor 

penggerak bagi upaya-upaya kesiapsiag-
aan bencana maupun tanggap darurat ben-
cana," jelas Kapolsek.

Nampak hadir Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Batang diwakili Sek-
retaris BPBD Slamet Maktub, Asper 
BKPH Bawang Tulus, Pimpinan PT. Geo-

dipa Dieng diwakili Bagian Asc. Savety 
Fandi, Ketua PMI Kecamatan Bawang 
diwakili Sri Mulyatno Kades Pranten Edy 
Bhabinkamtibmas Polsek Bawang Polres 
Batang desa Pranten Bripda Septa A.P dan 
Babinsa desa setempat Serda Murdiyanto. 
(S Anto Saputro)

Kesiapan Antisipasi Bencana, Pemuda Desa Pranten Dilatih 
PPGD.

Polres Purbalingga Tambah Personel 
Pengamanan di Kantor KPU

Purbalingga, SMN - Polres 
Purbalingga menambah jumlah 
personel pengamanan di Kan-
tor Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) Purbalingga. Hal tersebut 
dilakukan setelah logistik Pilka-
da 2020 masuk di gudang peny-
impanan KPU PurbaIingga.

Kabag Ops Polres PurbaIing-
ga AKP Pujiono mengatakan saat 
dikonfirmasi, Rabu (18/11/2020) 
mengatakan bahwa sebagian be-
sar logistik primer Pilkada 2020 
sudah masuk di gudang KPU 
Purbalingga. Oleh sebab itu, un-
tuk menjamin keamanan Polres 
Purbalingga menambah perkua-

tan pengamanan.
"Kita siagakan delapan per-

sonel pengamanan untuk men-
jaga Kantor KPU dan delapan 
personel khusus menjaga gu-
dang logistik. Pengamanan juga 
ditambah perkuatan TNI dari 
Kodim PurbaIingga," jelasnya.

Disampaikan bahwa penam-
bahan personel pengamanan 
sudah dilakukan sejak logis-
tik Pilkada masuk ke gudang 
penyimpanan KPU PurbaIingga 
Sabtu 14 November 2020. Pen-
gamanan akan terus dilakukan 
di lokasi sampai dengan tahapan 
Pilkada selesai dilaksanakan.

"Pengamanan dan peman-
tauan juga akan dilakukan ter-
hadap kegiatan pelipatan kertas 
suara yang mulai dilaksanakan 
hari ini. Termasuk pengamanan 
pendistribusian logistik Pilkada 
ke masing-masing PPK yang 
rencananya akan dilaksanakan 
tanggal 5 Desember 2020 men-
datang," katanya.

Kabag Ops berharap dengan 
kegiatan yang sudah dilakukan 
dapat ditemukan formula pen-
gamanan yang terbaik. Sehing-
ga logistik Pilkada khususnya 
surat suara bisa aman dan siap 
digunakan tanpa ada gangguan. 
Termasuk seluruh rangkaian 
tahapan Pilkada PurbaIingga 
2020 harapannya bisa berjalan 
lancar.

Dari data yang dihimpun lo-
gistik Pilkada yang sudah ada di 
gudang KPU diantaranya 2.184 
buah kotak suara dan 763.189 
lembar surat suara. Selain itu 
ada juga Tissue APD sebanyak 
915 karton. Logistik pilkada 
akan digunakan dalam pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bupati 
Purbalingga 9 Desember 2020. 
(S Anto Saputro)

Polres Purbalingga Tambah Personel Pengamanan di Kantor 
KPU.

Solusi Pandemi Covid-19 Membutuhkan 
Komitmen Seluruh Komponen Bangsa

Semarang, SMN - Pangdam 
IV/Diponegoro Mayjen TNI 
Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si. 
mengajak kepada seluruh kom-
ponen masyarakat untuk ber-
komitmen menghadapi pandemi 
Covid-19 yang hingga kini be-
lum usai. Upaya gotong-royong 
dan kerjasama dari seluruh ele-
men bangsa dalam menghadapi 
dan mengendalikan penyebaran 
Covid-19 sangat dibutuhkan 
untuk percepatan penanganan 
pandemi. Hal ini disampaikan 
Pangdam saat menghadiri 
sarasehan kebangsaan bersa-
ma sejumlah tokoh agama dan 
tokoh masyarakat di Gedung 
Gradhika Bhakti Provinsi Jawa 
Tengah, Jumat (20/11/2020).

Upaya pencegahan yang 
dilakukan yaitu dengan men-
erapkan protokol kesehatan di 
semua kegiatan secara kolektif 
dan disiplin. Dicontohkan oleh 
Pangdam untuk kegiatan yang 
melibatkan banyak peserta se-
cara bersamaan selain mener-
apkan prinsip 3M juga bisa di-
kombinasikan dengan metode 
virtual. Sehingga berapapun 
peserta yang mengikuti suatu 
kegiatan tidak akan berpotensi 
terhadap terjadinya penularan 
virus.

Solusi persoalan bangsa 

membutuhkan peran kita ber-
sama. Hidup disiplin seperti 
disiplin mencuci tangan, men-
erapkan pola hidup bersih dan 
sehat, disiplin menjaga batasan-
batasan adalah sesuatu yang 
tidak bisa ditawar di masa pan-
demi Covid-19. Perlu ada keya-
kinan yang kuat bahwa semua 
ini akan berlalu. Untuk itu 
bekerja sama dan saling gotong 
royong sangatlah penting.

Sarasehan Kebangsaan ber-
tajuk, "Jaga Jawa Tengah Jaga 
Indonesia" itu juga dihadiri 
Habib Lutfi dari Pekalongan. 
Disampaikan oleh Habib Lutfi 
bahwa pandemi ini adalah ma-
salah serius namun persoalan 

ideologi bangsa juga agar tidak 
diabaikan. Pancasila dalam ke-
hidupan berbangsa sehari-hari, 
berfungsi dan berperan sebagai 
dasar negara sekaligus menjadi 
ideologi persatuan bangsa. Se-
hingga dalam kondisi apapun 
bangsa ini, persatuan dan kesat-
uan NKRI mutlak harus diper-
tahankan. 

Turut serta hadir dalam ke-
giatan tersebut antara lain Gu-
bernur Jateng Ganjar Pranowo, 
S.H., M.I.P., Kapolda Jateng 
Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, 
S.H., S.St., M.K, Kajati Jateng, 
Ketua DPRD Jateng, Tokoh ag-
ama dan Ulama. (S Anto Sapu-
tro)

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (tengah) saat ditemui awak 
media.

Pandemi Covid-19, Prajurit Kodim Purworejo 
Tetap Asah Kemampuan Menembak 

Purworejo, SMN - Demi men-
gasah kemampuan dan meningkat-
kan serta memelihara menembak 
prajurit walaupun di tengah pandemi 
covid 19, Komando Distrik Militer 
(Kodim) 0708 Purworejo menye-
lenggarakan latihan menembak sen-
jata ringan (latbakjatri) Triwulan IV 

Tahun 2020 di lapangan tembak Be-
sole Kecamatan Bayan Kabupaten 
Purworejo, Jumat (20/11).

Latihan menembak dilaksanakan 
selama dua hari yaitu Tanggal 19 
dan 20 November 2020, diikuti oleh 
seluruh anggota militer yang ber-
pangkat Bintara dan Tamtama. Da-

lam pelaksanaan menembak kordi-
nator tetap mempedomani protokol 
kesehatan terutama personil untuk 
tetap menggunakan masker, menjaga 
jarak dan membawa hand sanitizer.

Kapten CPL Amroni selaku Per-
wira kordinator materi menjelaskan 
kegiatan menembak ini merupakan 
program dari komando atas dalam 
pembinaan personil yang bertujuan 
untuk mengasah kemampuan pra-
jurit secara perorangan di setiap tri-
wulan.

“Dalam menembak prajurit 
menggunakan senjata laras panjang 
jenis SS1 V3 dengan sikap tiarap 
jarak 100 meter di bekali peluru 
13 butir 3 untuk peninjauan 10 pe-
nilaian,” jelasnya.

Lebih lanjut Amroni berpesan 
kepada seluruh peserta latihan untuk 
menjaga faktor keamanan, dengan 
mematuhi segala mekanisme latihan 

atau aturan di lapangan tembak yang 
disampaikan oleh penyelenggara.

“Laksanakan kegiatan dengan 
penuh semanagat dan serius agar 
mendapatkan hasil yang maksimal 
sehingga kemampuan akan semakin 
meningkat guna menunjang tugas 
kedepan yang semakin berat,” im-
bunnya.

Sementara itu Komandan Kodim 
0708 Purworejo Letkol Inf Lukman 
Hakim S.Sos M.Si. menyampaikan, 
menembak merupakan kemampuan 
dasar militer yang harus tetap dijaga 
oleh setiap prajurit. Seluruh peser-
ta latihan harus ikuti protap latihan 
yang benar sehingga akan berjalan 
dengan aman, lancar dan tertib.

“Setiap prajurit harus memili-
ki kemampuan yaitu jago menem-
bak, jago perang, jago bela diri dan 
memiliki fisik yang prima,” pung-
kasnya. (Alex)

Prajurit Kodim Purworejo latihan menembak senjata ringan 
(latbakjatri) Triwulan IV Tahun 2020 di lapangan tembak Besole 

Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, Jumat (20/11).
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Salatiga, SMN - Ditengah per-
masalahan Covid-19 yang masih 
melanda saat ini peran Polisi se-
bagai pengayom, pelindung dan 
pelayan masyarakat yang harus 
mau serta mampu untuk selalu 
berbuat terbaik bagi masyarakat 
tanpa pandang bulu tentunya san-
gat diharapkan.

Adalah Bripka Agus Wawan 
Setiono, SH Bhabinkamtibmas 
Sidorejo Kidul Polsek Tingkir, 
salah seorang dari sekian banyak 
Polisi yang mampu menunjukkan 
hal tersebut pada saat melakukan 
pengamanan penyaluran Bantuan 
Sosial Tunai Tahap 8 di wilayah 
binaannya, Kamis (19/11/2020).

Dengan tetap memperhatikan 
protokoler kesehatan antisipasi 
penyebaran Covid 19 tanpa sung-
kan, ragu ataupun malu memban-
tu warga penderita difabel yang 
mendapat bantuan dengan menun-

tun dan membimbing bahkan 
membopong ke lokasi penyerahan 
bantuan tunai sehingga tindakan 
mulia yang dilakukannya tersebut 
mendapat ucapan terima kasih dari 
warga maupun panitia kegiatan.

"Sudah menjadi tugas dan 
tanggung jawab dari saya selaku 
Bhabinkamtibmas untuk selalu 
berbuat yang terbaik bagi warga 
binaan saya, selain mengamankan 
jalannya kegiatan, saya harus se-
lalu peduli dengan perkembangan 
situasi dan memberikan bantuan 
bagi warga yang membutuhkan," 
ucap Bripka Agus.

Kapolres Salatiga AKBP Rah-
mad Hidayat SS yang dihubungi 
ditempat terpisah menyatakan 
apresiasi dan dukungannya atas 
peran serta jajarannya dalam 
memberikan perlindungan, pen-
gayoman dan pelayanan mas-
yarakat, kepedulian terhadap ses-

Bripka Agus Wawan Setiono tengah membantu warga penderita 
difabel dengan menuntun dan membimbing menuju lokasi penyer-

ahan bantuan tunai.

Kepedulian Bhabinkamtibmas Sidorejo Kidul 
Terhadap Penyandang Difabel Penerima BST

ama yang dilakukan merupakan 
wujud peran Polri ditengah mas-
yarakat dalam upaya menciptakan 
situasi yang aman dan kondusif 
serta dapat meningkatkan citra 

Polri, terus berbuat baik dan ber-
manfaat bagi masyarakat diten-
gah pandemi covid19 saat ini, 
jelas AKBP Rahmad Hidayat SS. 
(agus.p)

Polres Semarang Bersama Kodim 0714 Salatiga dan KPU 
Cek Lokasi TPS Terisolir dan Berikan Bansos 

Semarang, SMN - Jelang 
Pemungutan Suara 9 Desember 
2020 Kepolisian Resor Sema-
rang melaksanakan peninjauan 
ke beberapa Tempat Pemung-

utan Suara (TPS) di daerah ter-
isolir, Sabtu (14/11/2020).

Peninjauan tersebut dilak-
sanakan Kapolres Semarang 
AKBP Ari Wibowo S.I.K., M.H. 

dan PJU Polres Semarang, Dan-
dim 0714 / Salatiga Letkol Inf. 
Loka Jaya Sembada S.IP dan 
Sekretaris KPU Doddy Orbany 
SE., M.M 

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo S.I.K., M.H, men-
jelaskan bahwa peninjauan TPS 
daerah terisolir bertempat di 
Dusun Kedungglatik, Dusun 
Sapen, dan Dusun Borangan 
Kecamatan Pringapus Kabu-
paten Semarang bertujuan un-
tuk menjaga situasi Kamtibmas 
menjelang pemilihan Bupati dan 
Wakil Bupati Semarang

"Peninjauan di TPS terisolir 
ini merupakan bentuk perenca-
naan dan pengendalian dalam 
mengetahui bagaimana keadaan 
masyarakat, situasi keamanan 

dan medan yang dilalui," ujar 
Kapolres Semarang.

Kapolres juga menuturkan 
Ketiga dusun tersebut memang 
membutuhkan pengamanan 
yang ekstra dalam pemilihan 
nanti karena medan yang dilalui 
cukup berat dan jauh 

"Kami dari pihak keamanan 
sudah bertemu dengan kadus 
dan memberikan himbauan ke-
pada masyarakat kedunggla-
tik, sapen dan borangan untuk 
menjaga dusun ini agar tidak 
terjadi konflik akibat perbedaan 
pendapatnya," tegas Kapolres 
Semarang.

Selain kegiatan tersebut juga 
diberikan sedikit bantuan yang 
ditujukan kepada masyarakat 
yang kurang mampu. (agus p)

Polres Semarang Bersama Kodim 0714 Salatiga salurkan bantuan 
yang ditujukan kepada masyarakat kurang mampu.

Wujud Transparansi Polres Salatiga 
Terkait Anggaran yang Dimiliki

Salatiga, SMN - Sebagai wujud Trans-
paransi Terkait Aggaran dari Pemerintah 
Bagi Polres Salatiga kepada publik, Polres 
Salatiga Polda Jawa Tengah melaksanakan 
Sosialisasi Alokasi Anggaran T.A 2021 di 
Pendopo Polres Salatiga yang dihadiri oleh 
Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hidayat 
SS, Walikota Salatiga yang Diwakili Kepa-
la BKD Adi Isnanto, Dandim 0713 Salatiga 
Diwakili Pasilog Kapten Harjito, Ketua 
DPRD Kota Salatiga, Kepala Kejaksanan 
Tinggi Salatiga, Kepala Pengadilan Negeri 
Salatiga, Tokoh Agama dan Tokoh Mas-
yarakat, LSM Percik Kota Salatiga, Awak 
Media Kota Salatiga, Seluruh Pejabat Utama 
dan Kapolsek Jajaran Polres Salatiga serta 
Perwira dan Anggota Polres Salatiga yang 
mengawaki anggaran, pada hari Senin tang-
gal 16/11/2020.

Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hi-
dayat SS dalam sambutannya menyampaikan 
puji syukur kehadirat Tuhan YME kita semua 
diberi kesempatan berkumpul dalam rangka 
Sosialisasi Alokasi Anggaran T.A 2021 Pol-
res Salatiga dalam keadaan sehat, Polres 
Salatiga mengundang berbagai elemen yang 
ada di masyarakat mulai dari Eksekutif, Leg-
islatif, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan 
LSM serta elemen masyarakat yang peduli 
terhadap Polres Salatiga yang banyak mem-
berikan masukan bagi Polres Salatiga.

"Tujuannya adalah ingin memastikan 
bahwasannya semua pihak mengetahui dan 
aware (peduli) terhadap alokasi anggaran 
yang ada dimiliki Polres Salatiga, dengan 
demikian terwujud transparansi terhadap 
anggaran yang telah diberikan pemerintah 
dan sejauh mana bisa bergerak untuk melak-
sanakan programnya dan juga dapat terukur 
dari alokasi anggaran yang diberikan, kita 
harapkan dengan trnsparansi ini akan sema-
kin mendekatkan kita dengan masyarakat 
dan masyarakat dapat menilai dan mengukur 
kinerja Polri khususnya Polres Salatiga," 
jelas AKBP Rakmad Hidayat SS.

Terimakasih dan apresiasi kepada semua 
pihak yang telah mendukung Polres Salati-
ga baik dalam pelaksanaan pembangunan, 
pemeliharaan maupun kegiatan lainnya, se-
moga dengan adanya sosialisasi ini kita bisa 
mempunyai gambaran untuk langkah satu 
tahun kedepan baik secara global oleh Pol-
res Salatiga atau masing-masing Fungsi atau 
seksi yang ada di Polres Salatiga terkait an-
ggaran bagi Polres Salatiga T.A 2021, tutup 

AKBP Rahmad Hidayat SS.
Untuk kegiatan selanjutnya yaitu pa-

paran dari Kabag Ren Polres Salatiga 
Kompol Jumaeri SH yang mensosialiasikan 
Alokasi Anggaran Polres Salatiga T.A 2021, 
yang intinya bahwa ditengah pandemi 
covid19 ini Alokasi Anggaran Polres Salatiga 
T.A 2020 mengalami penurunan cukup sig-
nifikan iyaitu untuk anggaran Belanja Pega-
wai dari Rp. 40.724.265.000,- menjadi Rp. 
37.906.553.000,- atau turun Rp. 2.817.712,- 
(-6.92%) kemudian untuk belanja barang 
dari Rp. 16.863.310.000,- turun menjadi 
Rp. 14.804.922.000,- atau turun sebesar 
2.058.388.000 (-12.21%), belanja pegawai 
maupun Barang nantinya akan dibagi per ba-
gian dan kesatuan di jajaran Polres Salatiga, 
jelasnya.

Sebelum acara pokok dibacakan sambu-
tan dari Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad 
Lutfhi SH. SST MK yang intinya menyampi-
kan bahwa jangan jadikan kegiatan sosialisa-
si ini kegiatan yang seremonial belaka na-
mun harus bida dijadikan sebagai tahan awal 
pembangunan zona integritas sesuai rencana 
kerja pemerinta TA 2021 ditengah bencana 
pandemi covid19, sehingga terwujud kes-
inambungan pembangunan secara terencana, 
sistematis dan tanggap akan perubahan se-
suai prioritas Kapolri dan Comander Wish 
kapolda Jateng yang dilanjutkan acara pokok 
yaitu arahan dari Kabag Ren Progar Polda 
Jateng AKBP Yudi Priyono SH SSTMK MH 
yang menyampaikan menyampikan informa-
si terkait kebijaksanaan anggaran dari Pe-
merintah karena ada beberapa pos anggaran 
yang mengalami penurunan sebagai dampak 
adanya pandemi covid19, hal ini terkait den-
gan kebijaksanaan pemerintah terkait dengan 

rencana aksi kinerja lima tahunan yang akan 
datang, penggunaan anggaran harus seusai 
dengan kalender kamtibmas yang ada baik 
pilkada dan kalender kamtibmas tahunan 
seperti operasi ketupat maupun lilin, kemu-
dian untuk kegiatan yang yang sifatnya oto-
nomi daerah dan tidak didukung oleh APBN 
agar dikoordinasikan sebaik mungkin, setiap 
anggaran yang terserap harus dipertanggung 
jawabkan dengan kinerja dan bukti perwab-
ku, papar AKBP Yudi Priyono SH SSTMK 
MH.

Dalam kesempatan tersebut Walikota 
Salatiga yang diwakili Kepala BKD Adi 
Isnanto menyampaikan apresiasinya atas 
pelaksanaan sosialisasi Dipa yang dilak-
sanakan oleh Polres Salatiga, hal tersebut 
sejalan dengan upaya pemerintah untuk 
mewujudkan tranparansinya dalam bidang 
pelayanan publik terkait anggaran, hal terse-
but juga telah dilaksanakan jajaran Pemerin-
tah Kota Salatiga, ucapnya.

Kegiatan ditutup dengan penyerahan 
Dipa Polres Salatiga yang secara simbolis 
diserahkan oleh Kabag Ren Progar Polda 
Jateng AKBP Yudi Priyono SH SSTMK MH 
kepada Kapolres Salatiga AKBP Rahmad Hi-
dayat SS, dengan pesan agar anggaran yang 
dimiliki Polres Salatiga dapat dimanfaatkan 
sebaik mungkin karena pertanggung jawa-
bannya yang sangat berat utamanya kepada 
masyarakat.

Kapolres Salatiga dalam kesempatan 
tersebut menyampaikan bahwa dengan an-
ggaran yang dimiliki Polres Salatiga semo-
ga dapat makin memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan terbaik bagi 
masyarakat khususnya warga Kota Salatiga, 
tutup AKBP Rahmad Hidayat SS. (Agus.p)

Polres Salatiga Polda Jawa Tengah saat melaksanakan Sosialisasi 
Alokasi Anggaran T.A 2021 di Pendopo Polres Salatiga, Senin 

16/11/2020.Persiapan Debat Publik Cabup Kendal Putaran Pertama
Kendal, SMN - Jelang 

dilaksanakannya Debat Pub-
lik Putaran Pertama Pasangan 
Calon Bupati Kendal dan Wakil 
Bupati Kendal Tahun 2020 
yang akan digelar di Gedung 
DPRD Kabupaten Kendal, Rabu 
(18/11/2020), keamanan gedung 
dan lokasi sekitarnya diperketat. 
Kepala Bagian Operasi AKP 
Winarno Panji Kusumo memi-
mpin anggota Unit K9 Satuan 
Sabhara Polres Kendal melaku-
kan penyisiran di seluruh ruan-
gan gedung DPRD.

Kegiatan sterilisasi ini den-
gan mengerahkan unit anjing 
pelacak lengkap dengan pera-
latan metal detector untuk meny-

isir setiap ruangan dan setiap 
sudut guna memastikan tidak 
adanya ancaman ataupun baha-

ya pada saat pelaksanaan debat 
paslon bupati nantinya. Dari luar 
gedung, lorong-lorong hingga ke 

ruang yang diperuntukkan debat 
semuanya diperiksa keamanann-
ya dengan teliti.

Kapolres Kendal AKBP Ra-
phael Sandhy Cahya Priambo-
do, S.I.K. melalui Kabag Ops 
Polres Kendal AKP Winarno 
Panji Kusumo mengatakan se-
belum pelaksanaan debat paslon 
semuanya harus sudah steril dan 
aman. Untuk itu Polres Kendal 
mengerahkan personel Sabha-
ra berikut anjing pelacak untuk 
melakukan penyisiran.

“Sebelum debat dimulai, ge-
dung harus terlebih dulu aman 
dan steril dari segala ancaman 
dari hal-hal yang tidak diingink-
an,” jelas Kabag Ops. (Dyah)

AKP Winarno Panji Kusumo mengerahkan anjing pelacak untuk 
melakukan penyisiran di seluruh ruangan gedung DPRD.

Komisi B dan Ketua DPRD Kendal Tijau Lokasi Kebakaran di Pasar Weleri
Kendal, SMN - Komisi B dan Ket-

ua DPRD Kabupaten Kendal tinjau 
lokasi kebakaran Pasar Weleri Selasa 
(17/11/2020). Didampingi camat Weleri 
Nur Kholis dan Kepala Koordinator Pasar 
Weleri Subaidi melihat langsung kondisi 
lapangan paska kebakaran hebat 4 hari 
lalu yang menghanguskan 90 % Kios dan 
Los beserta barang dagangan milik para 
pedagang. Dalam kunjungan tersebut 
Komisi B dan Ketua DPRD Kendal juga 
melakukan pertemuan dengan Paguyupan 
Pedagang Korban Kebakaran Pasar Wel-
eri guna menampung aspirasi dan mem-
bahas tentang relokasi pedagang Pasar 
Weleri paska kebakaran.

Para pedagang meminta Pemkab 
Kendal agar secepatnya menyiapkan 
tempat relokasi. Pasalnya, para pedagang 
tidak diperbolehkan berjualan di bekas 
lokasi Pasar Weleri yang terbakar karena 
kondisinya sudah tidak aman. Para Peda-
gang juga meminta Pemkab Kendal mem-
bantu para pedagang memperoleh modal 
usaha agar bisa secepatnya berjualan 
kembali untuk menyambung hidup.

Menanggapi keinginan pedagang 
tersebut Ketua DPRD Kendal, Muham-
mad Makmun meminta para pedagang 
korban kebakaran Pasar Weleri untuk sa-
bar dan tetap tenang dalam menghadapi 
musibah kebakaran ini. Pihaknya akan 
kawal dan terus berkoordinasi dengan pi-
hak-pihak terkait untuk membahas teknis 
relokasi bagi pedagang korban kebakaran 
Pasar Weleri.

Terkait pembangunan kembali Pasar 
Weleri, Makmun menyampaikan akan 
diupayakan dari Dana Alokasi Khusus 
mengingat membutuhkan biaya yang be-
sar. Belum lagi, imbuhnya, dalam APBD 
2021 yang masih dalam pembahasan, se-

bagian untuk menangani kegiatan yang 
belum terlaksana di tahun 2020 akibat 
refosuccing dan realokasi anggaran untuk 
pandemi.

"Kami sangat prihatin dengan kondisi 
para pedagang Pasar Weleri. Kami akan 
kawal penyiapan tempat relokasi, kalau 
bisa secepatnya agar para pedagang bisa 
berjualan kembali, dan nantinya Pasar 
Weleri yang terbakar bisa segera diban-
gunkan kembali," kata Makmun.

Hal senada juga disampaikan sek-
retaris Komisi B DPRD Kendal Sri Su-
priyati, SE. MM yang turut meminta agar 
pedagang tetap tenang dan kasih waktu 
kepada Pemkab atau Dinas terkait untuk 
menyiapkan tempat relokasi secepatnya. 
Pihaknya juga meminta Pemkab Kendal 
untuk membantu para pedagang korban 
kebakaran dalam memperoleh modal usa-
ha agar mereka bisa berjualan lagi. 

Sementara itu Plt Kepala Dinas Perin-
dustrian dan Perdagangan (Disperindag) 
kabupaten Kendal, Yanuar Fatoni yang 
hadir dalam pertemuan itu mengatakan, 
bahwa para pedagang akan direlokasi di dua 
lokasi yakni di area Pasar Weleri 2 dan eks 
Terminal Weleri dengan dibuatkan lapak 
atau barak sementara yang layak dan dibagi 
sesuai bloknya masing-masing, pengerjaan-
nya dijadwalkan awal desember sampai 
akhir Januari.

“Insyallah pada akhir bulan Januari 
2021 area relokasi telah siap untuk ditem-
pati dan dapat digunakan untuk berdagang. 
Hari ini kita ajak konsultan dari Dinas 
PUPR untuk melakukan kajian dan pe-
metaan di kedua lokasi relokasi. Insyaallah 
kedua lokasi itu cukup untuk menampung 
para pedagang korban kebakaran Pasar 
Weleri. Dan jika ternyata tidak cukup, maka 
kalau memungkinkan kita sewa rumah-ru-

mah disekitar lokasi relokasi,” ujar Yanuar.
Menanggapi isu yang beredar bahwa 

bangunan Pasar Weleri yang terbakar 
akan dipindah ke tempat lain, karena la-
han yang ditempati bangunan pasar yang 
terbakar sebagian adalah milik PT KAI, 
sehingga sempat menimbulkan keresah-
an di kalangan para pedagang. Yanuar 
menegaskan bahwa isu yang bergulir 
adalah tidak benar, “Lahan yang ditem-
pati Pasar Weleri yang terbakar adalah 
sepenuhnya milik Pemerintah Kabupat-
en Kendal dan Pasar Weleri akan tetap 
dibangun di tempat yang sama,” jelas 
Yanuar.

Warno selaku Ketua Paguyuban 
Pedagang Korban Kebakaran Pasar 
Weleri menyampaikan ucapan terima 
kasih atas perhatian dan respon dari 
Komisi B dan Ketua DPRD kabupaten 
Kendal yang meninjau langsung loka-
si kebakaran dan berkomitmen untuk 
mengawal penyiapan relokasi sementara 
untuk para pedagang pasar weleri yang 
menjadi korban kebakaran.

"Sebelumnya kami datang ke gedung 
DPRD pada hari Senin (16/11/2020) un-
tuk menyampaikan aspirasi dari teman-
teman pedagang. Alhamdulilah, segera 
direspon oleh Komisi B dan pimpinan 
Dewan. Sekarang kami agak lega atas 
komitmen dari Komisi B dan Ketua 
Dewan untuk mengawal penyiapan tem-
pat relokasi dan menerima aspirasi dari 
teman teman pedagang korban keba-
karan pasar Weleri,” terang Warno.

Usai pertemuan dengan Paguyupan 
Pedagang Korban Kebakaran Pasar 
Weleri, kunjungan Komisi B dan Ket-
ua DPRD Kendal dilanjutkan dengan 
meninjau dan melihat kedua lokasi 
yang akan dijadikan tempat relokasi. 
Perlu diketahui, pada Kamis malam 12 
Nopember 2020 kemarin, 90 % Kios 
dan Los di Pasar Weleri beserta dagan-
gan milik para pedagang ludes terbakar. 
Bangunan Pasar Weleri 1 yang terbakar 
memiliki 236 Kios dan 1.653 Los yang 
ada di lantai bawah dan lantai atas. 
(Peni)

Komisi B dan Ketua DPRD Kendal Tijau Lokasi Kebakaran di 
Pasar Weleri.

Polsek Gemuh Terus Lakukan 
Operasi Yustisi Gabungan

Kendal, SMN - Dalam rangka 
Pelaksanaan INPRES No. 6 tahun 
2020 tentang peningkatan disiplin 
dan Gakkum protokol kesehatan, 
untuk pencegahan, pengendalian 
Covid-19 sesuai Perda Bupati 
Kendal No.67 tahun 2020 Polsek 
Gemuh melaksanakan Operasi 
Yustisi Gabungan di depan Pasar 
Gemuh Kabupaten Kendal, pada 
hari Rabu 18/11/2020.

Dalam kegiatan tersebut dip-
impin langsung oleh Kapolsek 
Gemuh AKP Abdullah Umar 
beserta 12 Anggota Polsek Ge-
muh, 4 Anggota Koramil Gemuh, 
1anggota satpol PP. Operasi Yus-
tisi dalam rangka pelaksanaan 
Protokol Kesehatan guna antisi-
pasi penyebaran Covid-19 antara 
lain, dengan melakukan Patroli, 
Penling dan Sosialisasi penera-

pan pelaksanaan Social Distanc-
ing maupun Physical Distancing, 
agar masyarakat senantiasa men-
taati Peraturan Pemerintah dalam 
rangka mewujudkan adaptasi baru 
dimasa pandemi Covid-19.

Kapolsek Gemuh juga men-
yampaikan, "Hasil operasi hari ini 
terdapat pelanggaran tidak meng-
gunakan masker sebanyak 6 orang 
untuk sanksi yang diberikan beru-
pa teguran, push up, mengucap-
kan Pancasila, juga menyanyikan 
lagu Indonesia Raya, alkam-
dulilah kegitan berjalan dengan 
lancar dan terkendali," pungkas 
Kapolsek Gemuh.

Marni salah satu pedagang 
pasar menyampaikan, "Terima 
kasih pak polisi yang selalu meng-
ingatkan kita untuk memakai 
masker setiap mau keluar rumah. 
Pak polisi ini sering sekali menga-
dakan operasi masker, biar mas-
yarakat ini terhindar dari covid. 
Matursuwun nggeh pak," ujarnya. 
(Peni)

Polsek Gemuh lakukan patroli di depan Pasar Gemuh Kabupaten 
Kendal, Rabu 18/11/2020. 

Sebanyak 37 Orang Terjaring 
Operasi Yustisi di Cepiring

Kendal, SMN - Polsek Cepir-
ing melaksanakan Operasi Yustisi 
dalam rangka penegakan INPRES 
No. 6 tahun 2020 tentang pening-
katan kedisiplinan dan penegakan 
hukum protokol kesehatan guna 
pencegahan dan pengendalian 
covid 19. dan penegakan Perbup 
Kendal no. 67 th. 2020 tentang Pro-
tokol Kesehatan dimasa Pandemi 
Covid-19.

Operasi tersebut dipimpin oleh 
Kapolsek Cepiring Iptu Agung Se-
tio Nugroho dihadiri oleh Camat 
Cepiring Helyudin, Danramil 
Cepiring dan Satpol-PP Kabupaten 
Kendal, bertempat di depan Mapol-
sek Cepiring, Senin 16/11/2020.

Dalam Operasi yustisi seban-
yak 37 orang terjaring, 5 orang 
mendapat teguran tertulis dan 32 
orang didenda dengan nominal Rp 
50.000. 

Kapolsek Cepiring menjelas-
kan, "Dalam sehari kami melaku-

kan operasi yustisi sebanyak 3x 
tapi untuk kali ini dibantu dari Sat-
pol PP Kendal. Dalam Operasi yus-
tisi sebanyak 37 orang terjaring, 5 
orang mendapat teguran tertulis 
dan 32 orang didenda dengan nom-
inal Rp 50.000,00," jelasnya.

Camat Cepiring menyam-

paikan, bahwa untuk mendisiplink-
an masyarakat dalam menjalank-
an prokes maka kami melakukan 
operasi yustisi sehari 3x dengan 
harapan masyarakat lebih disiplin 
dalam menjalankan prokes demi 
memutus mata rantai covid-19, 
pungkasnya. (Peni)

Warga terjaring razia karena melanggar aturan protokol kesehatan 
covid-19.
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KPU Pasaman Terima Logistik Pilkada 2020

KPU Pasaman Terima Logistik Pilkada 2020.

Pasaman, SMN – Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Ka-
bupaten Pasaman telah meneri-
ma logistik Pilkada 2020, yakni 
1.414 kotak suara, 1.414 tinta 
sidik jari, 4.242 cable ties (kabel 

untuk merangkai kotak suara) 
dan perlengkapan TPS.

Ketua KPU Kabupaten Pas-
aman, Rodi Andermi menga-
takan, bahwa logistik itu sudah 
tersimpan di Gudang Logistik 

KPU Pasaman di Jalan Ahmad 
Yani Nomor 70, Nagari Pauah 
Kecamatan Lubuk Sikaping.

“Logistik itu nantinya akan 
kita didistribusikan ke 707 TPS 
di 12 kecamatan se-Kabupaten 

Pasaman,” ungkap Rodi Ander-
mi, Kamis (19/11/2020).

Logistik (kotak suara, tinta 
sidik jari, cable ties dan perleng-
kapan TPS lainnya), tambah 
Rodi, sudah tiba dalam ming-

gu ini, kita juga telah langsung 
melakukan pengecekan terha-
dap kondisinya, ujar Rodi.

Rodi Datuak Putih juga 
menambahkan, bahwa masih 
ada logistik lainnya yang belum 
datang, seperti surat suara dan 
APD. Ia menyampaikan, surat 
suara direncanakan baru akan 
tiba pada pekan depan. Selain 
surat suara, logistik lain yang 
belum diterima diantaranya ada-
lah sampul dan segel. Sementara 
untuk bilik suara, KPU Pasaman 
menggunakan stock bilik suara 
yang telah ada dengan kondisi 
yang cukup baik.

Rodi Andermi menegaskan, 
proses distribusi logistik Pilka-
da untuk wilayah pemilihan Ka-
bupaten Pasaman dinilai sesuai 
jadwal, lancar dan terkendali. 
Berdasarkan jadwal, pengiriman 
semua logistik akan rampung 
hingga minggu ketiga dan ke-
empat pada bulan November 
2020 ini.

“Insya Allah, sekira tidak ada 
hambatan, pekan depan akan 
datang lagi surat suara dan lain-
nya, seperti APD. Semoga tidak 
keluar dari schedule yang telah 
disusun,” pungkas Rodi Ander-
mi. (Mad)

Jadi Kapolda Bali Baru, 
Irjen Putu Jayan Siap Tegakkan Prokes

Jakarta, SMN - Kapolri 
Jenderal Idham Azis melaku-
kan rotasi terhadap sejumlah 
petinggi kepolisian. Salah sa-
tunya adalah Kapolda Bali 
Irjen Petrus Reinhard Golose 
yang digantikan oleh Irjen Putu 
Jayan Danu Putra.

Untuk itu, Putu menghadiri 
acara serah terima jabatan hari 
ini di Mabes Polri, Jakarta Se-
latan. Resmi menjadi Kapolda 
Bali baru, Irjen Putu menga-
takan akan tetap meneruskan 

Putu: “Perasaan 
senang, bangga 

kita bisa memimpin 
di daerah di Bali" 

kebijakan-kebijakan lama dan 
menegakkan protokol keseha-
tan.

"Meneruskan arah kebijakan 
yang lama tetap. Terus yang 
menjadi atensi protokol kes-

ehatan kita akan laksanakan, 
pengamanan Pilkada," ujar 
Putu saat ditemui, Jumat 

(20/11/2020).
Irjen Putu kemudian bicara 

soal permasalahan organisasi 
masyarakat di Bali. Warga Bali 
disebut menilai kebijakan yang 
sudah diterapkan Kapolda Bali 
yang lama sudah baik.

"Terkait ormas tetap ke-
bijakan yang lama sudah di-
jalankan dengan baik, kita akan 
teruskan itu. Hal-hal yang men-
jadi hal baik yang dilaksanakan 
Bapak Kapolda itu akan kita 
teruskan. Karena penilaian dari 
masyarakat itu bagus untuk 
diteruskan untuk keamanan di 
lingkungan Bali," jelasnya.

Putu juga menyatakan kalah 
dirinya senang bisa memimpin 
kepolisian di Bali. Apalagi dia 
berasal dari Bali.

"Perasaan senang, bangga 
kita bisa memimpin di daerah 
di Bali," sebut Putu. (dtk)

Kapolda Bali Irjen Putu Jayan Danu Putra.

Perda Corona DKI: Harus Izin 
DPRD Sebelum Terapkan PSBB

Jakarta, SMN - Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
resmi meneken Peraturan Daer-
ah Nomor 2 Tahun 2020 tentang 
Penanggulangan Covid-19 yang 
salah satunya mengatur kebija-
kan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB).

Dalam Pasal 19 menjelaskan 
bahwa penerapan PSBB sebagai 
upaya pencegahan penyebaran 
virus corona harus menyam-
paikan terlebih dulu kepada 
DPRD DKI.

"Kebijakan untuk menjalank-
an PSBB dan/ atau kebijakan 
yang diperlukan dalam penye-
lenggaraan kekarantinaan kes-
ehatan di Provinsi DKI Jakarta 
terlebih dahulu diberitahukan 
kepada DPRD Provinsi DKI 
Jakarta sebelum ditetapkan," 
demikian bunyi Pasal 19 ayat 3, 
Jumat (20/11).

Sesuai prosedur, gubernur 
dapat mengajukan permohonan 
penetapan PSBB dan/atau ke-
bijakan yang diperlukan dalam 
penyelenggaraan kekarantinaan 
kesehatan di Provinsi DKI Ja-
karta kepada Menteri Kesehatan 
sesuai ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan.

Berikutnya, dalam ayat 2 di-
jelaskan bahwa Pemprov DKI 
dapat membuat kebijakan untuk 
menjalankan PSBB sesuai atur-
an yang berlaku. Berikutnya, 

ketentuan lebih lanjut mengenai 
PSBB diatur dalam Peraturan 
Gubernur atau Pergub.

DKI sendiri saat ini ma-
sih menerapkan PSBB transisi 
hingga 28 November men-
datang. Apabila kasus covid-19 
masih meningkat, maka pen-
erapan PSBB transisi otomatis 
diperpanjang hingga 6 Desem-
ber 2020.

Sebelum kembali menerap-
kan PSBB transisi, DKI sempat 
menerapkan PSBB sepenuhnya 
selama satu bulan untuk me-
nekan laju penyebaran virus.

Selain mengatur soal PSBB, 
perda tersebut juga menjelaskan 
sejumlah sanksi bagi pelanggar 
protokol kesehatan dan orang 
yang tak mau divaksin dengan 
denda.

Perda ini sempat menjadi 
sorotan lantaran pelanggaran 
protokol kesehatan dengan 
munculnya kerumunan di aca-
ra Maulid Nabi dan pernikahan 
Putri pimpinan Front Pembela 
Islam (FPI) Rizieq Shihab Sabtu 
pekan lalu.

Ketua Satuan Tugas Penan-
ganan Covid-19 Doni Monar-
do mengatakan, pihaknya telah 
menghubungi Anies agar be-
nar-benar menerapkan Perda 
Covid terkait kerumunan terse-
but. (cnn)

Perda corona DKI mengatur gubernur harus izin ke DPRD 
terlebih dulu sebelum penerapan PSBB. 

Polisi Periksa 9 Saksi,
Pembakar Bayi di Jember 

Belum Terungkap

Jember, SMN - Polisi 
terus berupaya mengungkap 
siapa pembakar bayi di tepi 
sungai Dusun Kramat, Desa 
Sebanen, Kecamatan Kali-
sat. Sejauh ini sudah 9 orang 
dimintai keterangan.

"Total ada 9 saksi yang 
sudah kami periksa," ujar 
Kapolsek Kalisat AKP Su-
kari saat dihubungi, Jumat 
(20/11/2020).

Namun Sukari tidak men-
jelaskan siapa saja saksi 
yang diperiksa. Demikian 
juga mengenai hasil dari pe-
meriksaan tersebut.

Dia hanya menegaskan, 
Polsek Kalisat berkoordi-
nasi dengan Polres Jember 
dalam upaya mengungkap 
siapa pembakar bayi berjenis 
kelamin perempuan itu. Sa-
treskrim Polres Jember juga 
sudah turun ke lokasi.

"Kemarin tim Reskrim 
dari Polres Jember turun ke 
lokasi dan saat ini masih 
dalam tahap penyelidikan," 
ujarnya.

Saat ditanya apakah sudah 
ada titik terang, Sukari juga 
enggan memberikan ket-
erangan. Dia meminta agar 
menunggu perkembangan 
lebih lanjut.

"Tunggu saja nanti hasil-
nya. Ini masih proses lidik," 
tandasnya.

Sebelumnya, warga di 
Dusun Kramat, Desa Se-
banen, Kecamatan Kalisat 
dikejutkan dengan pene-
muan mayat bayi dalam 
kondisi terbungkus kain 
hitam dan sebagian besar 
tubuhnya terbakar. Diduga 
bayi malang berkelamin per-
empuan itu sengaja dibakar. 
(dtk)

Polisi saat melakukan olah TKP. 

P2G Ragu Sekolah Siap Belajar 
Tatap Muka Januari 2021

Ilustrasi pemakaman dengan protokol COVID-19. 

Seorang PNS Majalengka 
Berstatus Probable 

COVID-19 Meninggal

Majalengka, SMN - 
Seorang pegawai negeri 
sipil (PNS) berjenis ke-
lamin perempuan berusia 
54 tahun di Kabupaten 
Majalengka, Jawa Barat 
yang berstatus proba-
ble COVID-19 mening-
gal dunia pada Jumat 
(20/11/2020).

Kepala Pelaksana 
BPBD Kabupaten Ma-
jalengka Agus Purnama 
mengatakan PNS asal 
Desa Leuwikujang, Keca-
matan Leuwimunding itu 
meninggal setelah sebel-
umnya sempat menjalani 
perawatan di RSUD Maja-
lengka.

"Pasien masuk ke ruang 
isolasi RSUD Majalengka 
pada hari Kamis kemarin 
dengan diagnosa komor-
bid dan penyakit jantung," 
kata Agus dalam keteran-
gan yang diterima awak 
media.

Agus juga mengatakan 
pasien meninggal dunia itu 
masuk kategori probable 

karena rapid test yang ber-
sangkutan menunjukkan 
hasil reaktif. PNS tersebut 
meninggal setelah kondisi 
kesehatan terus menurun.

"Kondisi kesadaran pa-
sien semakin menurun. 
Pasien dinyatakan mening-
gal dunia tadi pagi jam 
5. Pasien ini probable 
COVID-19, hasil rapidn-
ya reaktif dan untuk hasil 
swab masih belum keluar. 
Kita masih tunggu," lanjut 
Agus.

Menurutnya pasien 
meninggal dunia itu 
langsung dimakamkan 
dengan protokol pemaka-
man COVID-19 di tempat 
pemakaman umum desa 
setempat.

Untuk diketahui, hingga 
hari ini kasus terkonfirmasi 
positif covid-19 di Kabu-
paten Majalengka menca-
pai 333 kasus. Dari jum-
lah itu, 225 diantaranya 
sudah dinyatakan sembuh, 
84 masih karantina dan 24 
meninggal dunia. (dtk)

Jakarta, SMN - Perhimpunan untuk 
Pendidikan dan Guru (P2G) meragukan 
kesiapan sekolah menggelar kegiatan 
belajar tatap muka setelah Menteri Pendi-
dikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  
mengizinkan pemerintah daerah membu-
ka sekolah pada Januari 2021.

"Sebenarnya P2G meragukan kes-
iapan sekolah memenuhi syarat-syarat 
daftar cek protokol kesehatan yang san-
gat banyak dan detail. Kesiapan infras-
truktur dan budaya disiplin masih belum 
dilaksanakan [di banyak sekolah]," kata 
Koordinator Nasional P2G Satriwan 
Salim kepada awak media, Jumat (20/11).

Satriwan lebih setuju jika sekolah 
dibuka secara nasional setelah vaksin 
Covid-19 sudah diproduksi dan didis-
tribusikan ke masyarakat. Ia pun men-
yarankan pembelajaran jarak jauh (PJJ) 
diteruskan sampai akhir tahun ajaran 
2020/2021.

"PJJ sebaiknya diteruskan sampai 
akhir tahun ajaran, tetap berdasarkan 

zona agar betul-betul aman dan terjaga," 
ujarnya.

Selain itu, Satriwan juga menyoroti 
ketegasan pemerintah pusat terhadap 79 
daerah yang melanggar pembukaan se-
kolah beberapa waktu lalu. Ia menyebut 
sejumlah sekolah di 79 daerah itu kedapa-
tan membuka sekolah padahal wilayahn-
ya belum memenuhi persyaratan dari 
pemerintah.

"Kami melihat selama ini pemerin-
tah pusat tidak tegas kepada kepala dinas 
pendidikan dan kepala daerah yang me-
langgar," ujarnya.

Oleh karena itu, Satriwan meminta 
pemerintah pusat tak lepas tangan dan 
harus lebih tegas dalam menindak daerah 
yang melanggar aturan dan syarat belajar 
tatap muka ketika izin diberikan kepada 
pemerintah daerah.

Ia pun mendorong Kementerian Pen-
didikan dan Kebudayaan serta Kemente-
rian Agama turun langsung untuk memer-
iksa kesiapan infrastruktur dan protokol 

kesehatan sebelum sekolah dibuka di 
tengah pandemi virus corona.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan Nadiem Makarim mengiz-
inkan pemerintah daerah untuk memu-
tuskan pembukaan sekolah atau kegiatan 
belajar tatap muka di seluruh zona risiko 
virus corona mulai Januari 2021.

Namun, mantan bos Go-jek itu me-
negaskan kebijakan ini bukan bersifat 
wajib. keputusan pembukaan sekolah ada 
di tangan pemda, kantor wilayah (kanwil) 
dan orang tua murid melalui komite se-
kolah. Selain itu terdapat sejumlah syarat 
yang harus dipenuhi sekolah sebelum 
dibuka.

Meskipun demikian, Ketua Satuan 
Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, 
Doni Monardo meminta pemerintah 
daerah mempertimbangkan dengan 
matang rencana pembukaan sekolah di 
tahun ajaran 2020/2021 saat masa pan-
demi Covid-19. Menurutnya, masih ada 
ancaman penularan Covid-19. (cnn)

P2G ragu sekolah siap belajar tatap muka setelah Mendikbud Nadiem Makarim mengizinkan 
pembukaan sekolah pada Januari 2021. 
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Mesut Ozil.

Arteta: Ozil Masih Punya Kans Kembali 
Masuk ke Skuad Arsenal Musim Ini

London, SMN – Mana-
jer Arsenal, Mikel Arteta, 
memberikan komentar soal 
peluang Mesut Ozil kembali 
membela skuad asuhannya 
di musim 2020-2021. Arteta 
tidak menampik bahwa kans 
Ozil untuk kembali terdaftar 
sebagai pemain Arsenal mu-
sim ini masih terbuka cukup 
lebar.

Sebagaimana diketahui, 
Ozil sendiri resmi bergabung 
dengan Arsenal pada jendela 
transfer musim panas 2013. 
Manajemen The Gunners –
julukan Arsenal– merekrutn-
ya dari Real Madrid dengan 
mahar sebesar 45 juta euro 
atau sekira Rp781 miliar.

Pada awal kehadiran Ozil, 
dia memang langsung men-
jadi andalan di lini tengah 
Arsenal. Bahkan posisi eks 
personel tim nasional (Tim-
nas) Jerman tersebut nyaris 

tidak tergantikan di jajaran 
11 pemain yang diturunkan 
Arsenal.

Akan tetapi sejak Arsene 
Wenger lengser dari posisi 
sebagai pelatih Arsenal, po-
sisi Ozil mulai terpinggirkan. 
Bahkan ketika Arsenal diam-
bil alih oleh Mikel Arteta, 
posisi Ozil bersama klub asal 
London Utara tersebut sema-
kin tidak jelas.

Bahkan nama Ozil tidak 
didaftarkan oleh Arteta se-
bagai pemain Arsenal di Liga 
Inggris dan Liga Eropa 2020-
2021. Kondisi tersebut pun 
membuat Ozil naik pitam, 
dan merasa heran dengan 
perlakuan manajemen Arse-
nal kepadanya.

Keputusan Arteta men-
coret Ozil dari skuad Arsenal 
sendiri mendapatkan berag-
am respons. Ada yang men-
dukung, namun tidak sedikit 
yang mengecam. Terlebih 
terlihat jelas bahwa Arsenal 
butuh pemain kreatif seperti 
Ozil untuk menjalankan gaya 
bermain mereka saat ini.

Arteta sendiri pun men-
yatakan bahwa peluang Ozil 

untuk bisa kembali ke skuad 
Arsenal pada musim ini se-
jatinya belum benar-benar 
tertutup. Ya, Arteta membe-
narkan bahwa dirinya bisa 
saja mengembalikan skuad 
Arsenal ketika daftar ulang 
skuad pada awal tahun de-
pan.

“Semuanya bisa kembali 
ke dalam skuad. Saya merasa 
bahwa sejak saya tiba, Anda 
bisa melihat beberapa pemain 
yang memulai dan di mana 
mereka sekarang,” jelas Ar-
teta, sebagaimana dilaporkan 
oleh Football London, Jumat 
(20/11/2020).

 “Karier mereka benar-be-
nar berubah dan mendapa-
tkan apa yang sepantasnya 
mereka dapatkan bersama 
klub ini. Kami memberikan 
kesempatan dan mereka men-
gambilnya,” sambungnya.

“Pada akhirnya saya 
duduk di sini untuk membuat 
keputusan yang menurut saya 
terbaik untuk klub. Dan inilah 
yang harus saya lakukan,” 
tuntas mantan asisten pelatih 
Pep Guardiola di Manchester 
City tersebut. (oke)

Kans Adik Valentino Rossi Juara 
Dunia Moto2, Ini Syaratnya

Jakarta, SMN - Luca 
Marini, adik Valentino Ros-
si, masih terlibat persaingan 
sengit di Moto2. Kans juara 
dunia pun masih dimiliki 
Marini. Paling tidak ada dua 
syaratnya.

Marini, yang musim depan 
sudah dipastikan naik kelas 
ke MotoGP, saat ini menem-
pati posisi ketiga klasemen 
Moto2 menjelang race seri 
pamungkas di Portimao, Por-
tugal.

Di posisinya tersebut, 
Luca Marini mengoleksi 176 
poin. Ia berada di bawah Sam 
Lowes (180 poin) dan Enea 
Bastianini (194 poin).

Secara matematis, Marco 

Bezzecchi yang berada di po-
sisi keempat dengan 171 poin 
juga masih berpeluang jadi 
juara dunia. Tapi secara real-
istis, peluangnya kecil karena 
mesti berharap hasil negatif 
dari ketiga rider di atasnya.

Buat Luca Marini, yang 
menjalani musim penuhnya 
di Moto2 sejak 2016, pelu-
ang jadi juara dunia Moto2 
2020 pun dapat dikatakan 
tidak mudah. Tapi peluang 
adik Valentino Rossi ini pun 
masih terbuka.

Paling tidak ada dua syarat 
utama yang bisa mengantar 
Luca Marini menutup musim 
ini sebagai juara dunia:

1. Luca Marini finis di po-

sisi pertama, DAN Enea Bas-
tianini hanya finis di posisi 
kesembilan atau lebih buruk 
plus Sam Lowes finis runner 
up atau lebih buruk.

Skenario itu akan bikin 
Luca Marini meraih 201 poin 
dengan empat kemenangan. 
Bastianini juga akan pun-
ya 201 poin, tapi masih di 
bawah Marini karena cuma 
punya tiga kemenangan.

Sementara itu, masih da-
lam skenario tersebut, Sam 
Lowes hanya akan mengum-
pulkan 200 poin.

2. Luca Marini finis di po-
sisi kedua DAN Enea Bas-
tianini hanya finis di pering-
kat ke-15 atau lebih buruk 

plus Sam Lowes cuma finis di 
peringkat keempat atau lebih 
buruk, ditambah lagi Marco 
Bezzecchi tidak menjadi pe-
menang race di Portimao.

Catatan itu membuat Luca 
Marini memiliki 196 poin, 
unggul atas Bastianini (195) 
dan Sam Lowes (193 poin).

Apapun hasil dalam race 
Moto2 di Portugal ini, musim 
depan Luca Marini bukan 
cuma akan bersaing dengan 
sang kakak Valentino Ros-
si tapi juga berhadapan lagi 
dengan Enea Bastianini. Ma-
rini dan Bastianini akan jadi 
rookie MotoGP 2021 musim 
depan. (dtk)

Kans Adik Valentino Rossi Juara Dunia Moto2, Ini Syaratnya. 

Lionel Messi yang Capek Belum 
Bisa Pergi dari Barca Januari Nanti

Jakarta, SMN - Masa depan 
Lionel Messi di Barcelona dis-
pekulasikan lagi. Tapi jika pun 
ada tawaran 'wah' di bulan Janu-
ari nanti, ia diprediksi belum bisa 
angkat kaki.

Mundurnya Josep Maria Bar-
tomeu sebagai presiden Barcelo-
na tidak menyurutkan spekulasi 
mengenai masa depan Lionel 
Messi. Dengan situasi saat ini, 
tanda tanya malah makin men-
jadi.

Sudah bukan rahasia jika 
Messi kurang sejalan dengan ke-
bijakan yang diambil Bartomeu 
semasa menjabat. Tapi pengun-
duran dirinya pun masih meny-
isakan episode lanjutan menge-
nai masa depan La Pulga yang 
kontraknya akan habis di musim 
panas.

Baru-baru ini, setibanya dari 
membela timnas Argentina, Lio-
nel messi dengan lugas menegas-
kan dirinya merasa lelah karena 
merasa terus saja jadi kambing 
hitam atas segala hal yang terjadi 

di Barcelona.
"Aku capek selalu disalahkan 

untuk segalanya." kata Messi, 
seperti dilansir Marca, saat tiba 
di Bandara El Prat, Barcelona.

Belakangan ini, muncul pula 
klaim bahwa Lionel Messi su-
dah membuat karier Antoine 
Griezmann mandek di Barcelo-
na. Itu juga menjadi salah satu 
alasan pemain asal Argentina 
tersebut melontarkan pernyataan 
seputar rasa lelahnya.

Dengan kontrak yang akan 
habis di Barcelona, Lionel 
Messi bisa bernegosiasi dengan 
klub lain di bulan Januari untuk 
kemudian pindah secara free 
transfer di musim panas. Klub 
peminat bisa pula menawarkan 
sejumlah uang kompensasi ke 
Barca jika hendak merekrutnya 
saat itu juga di bursa transfer 
musim dingin. Konon, Man-
chester City adalah yang paling 
meminatinya.

Namun, seperti dilansir Mar-
ca, Lionel Messi belum akan 

bisa pergi dari Barcelona di bu-
lan Januari. Itu tak lepas dari 
mundurnya Bartomeu.

Sembari menantikan masa 
pemilihan presiden baru di Bar-
celona, ada pejabat sementa-
ra yang menjalankan aktivitas 
keseharian di klub Catalan itu. 
Nah, para petinggi ini, dengan 
jabatannya sebagai pelaksana 
tugas, punya wewenang terbatas 
dalam melakukan transfer besar. 
Hal itu yang membuat potensi 
transfer Lionel Messi, yang jelas 
merupakan sebuah transfer be-
sar, ke klub lain tak bisa dilaku-
kan dalam waktu dekat.

"Direksi interim bisa men-
jalankan fungsi manajemen 
dan administrasi yang dilaku-
kan rezim sebelumnya, tapi hal 
ini terbatas pada tindakan yang 
diperlukan atau yang wajib 
dikerjakan untuk mempertah-
ankan aktivitas normal di klub 
dan melindungi kepentingan dari 
klub," demikian peraturan Bar-
celona yang dikutip Marca. (dtk)

Lionel Messi yang Capek Belum Bisa Pergi dari Barca Januari Nanti. 

Mantan Kiper Persija Daryono Wafat, 
Sosok Ini Sudah Punya Firasat

Jakarta, SMN - Salah satu figur di 
Persija Jakarta ternyata sudah memiliki 
firasat terhadap berpulangnya mantan 
kiper Macan Kemayoran, Daryono.

Seperti diketahui, belum lama ini 
secara mengejutkan datang kabar duka 
dari penjaga gawang yang sempat mem-
bela Persija Jakarta, Daryono, pada 9 
November 2020.

Kepergian Daryono tentunya meny-
isakan duka yang mendalam bagi publik 
sepak bola Tanah Air, termasuk Persija 
Jakarta.

Pasalnya, Daryono adalah sosok 
yang sempat mendedikasikan karier 
sepak bolanya untuk berkostum Persija.

Daryono memulai kiprahnya bersa-
ma Persija Jakarta dengan masuk tim 
junior U-21 terlebih dahulu.

Pemain jebolan Diklat Salatiga 
tersebut baru bergabung ke skuat senior 
Persija pada musim 2012-2013.

Lebih kurang bertahan enam musim 
di Persija Jakarta, Daryono pun sudah 
merasakan gelar.

Penjaga gawang yang tutup usia 
pada umur 26 tahun tersebut bahkan 
meraih trable winners alias tiga titel da-

lam satu musim bersama Persija.
Momen itu terjadi saat Daryono dan 

kawan-kawan berseragam Persija Jakar-
ta mengarungi musim 2018.

Tiga gelar yang sempat diraih Dary-
ono bersama Persija yakni Boost Fix 
Super Cup 2018, Piala Presiden 2018, 
dan Liga 1 2018.

Sayangnya, musim 2018 adalah mu-
sim terakhir bagi kiper yang juga anggota 
TNI AL tersebut di Persija karena semu-
sim berikutnya hijrah ke Badak Lampung 
FC.

Oleh sebab itu, wafatnya Daryono 
menyisakan duka yang cukup mendalam 
bagi Persija Jakarta.

Baru-baru ini, ada salah satu sosok 
di Persija yang mengaku memiliki firasat 
atas meninggalnya Daryono.

Figur yang mempunyai firasat itu yak-
ni pelatih kiper Persija Jakarta, Ahmad 
Fauzi, yang juga sempat melatih Daryono.

Ahmad Fauzi menyebut sudah memi-
liki perasaan tidak enak sejak dua hari se-
belum wafatnya eks palang pintu Persija 
tersebut.

"Sebelum saya terima kabar duka ini  
(Daryono meninggal dunia), saya punya 

firasat," kata Ahmad Fauzi seperti dikutip 
oleh awak media dari YouTube Persija, 17 
November 2020.

"Kebetulan saya diutus untuk melatih 
tim junior pada hari Senin (waktu Dary-
ono berpeluang). Tetapi, pada hari Sabtu 
(jelang melatih tim junior), saya tidak 
mau ikut latihan," ujar Fauzi.

"Di hati saya, saya tidak mau datang 
(melatih tim junior). Entah ada apa, saya 
tidak tahu alasannya apa, pokoknya saya 
tidak mau datang," tutur pelatih penjaga 
gawang Persija tersebut.

Ahmad Fauzi pun harus tetap melatih 
tim junior Persija pada 9 November 2020 
meskipun dirinya enggan melatih karena 
punya perasaan yang tidak enak.

Benar saja, perasaan tidak enak Ah-
mad pun berujung pada kabar menge-
jutkan pada hari di mana dirinya akan 
melatih tim junior Persija Jakarta.

Pada Senin (9/11/2020) pagi, Ah-
mad Fauzi dikagetkan dengan kabar 
duka mantan anak asuhnya, Daryono, 
telah meninggal dunia.

"Sampai detik terakhir, pukul 5 
subuh saya tetap bangun dan saya mau 
datang (melatih tim junior Persija) 

karena tidak punya alasan sebelumnya 
untuk tidak hadir. Tetapi, perasaan saya 
tetap tidak mau datang," kata Ahmad 
Fauzi.

"Setengah enam pagi, saya 
mendapatkan kabar duka meninggal 
dunianya Daryono dari grup pelatih," 
ujar Fauzi.

"Jadi, ketidakmauan saya melatih 
(tim junior Persija) itu karena hal terse-
but (Daryono wafat). Ada firasat di situ. 
Oh, ternyata ini yang membuat saya ti-
dak mau ikut latihan. Saya pun langsung 
izin tidak hadir latihan dan langsung ke 
rumah duka," tutur pelatih yang sempat 
mendidik Daryono tersebut. (bls)

Kiper pelapis Persija Jakarta, 
Daryono, tampil memukau pada 
laga kontra Persipura Jayapura.

MotoGP Portugal: Honda Putus Asa 
Tunggu Kesembuhan Marquez

Jakarta, SMN -- Honda mulai 
putus ada menunggu kesembuhan 
Marc Marquez yang mengalami 
cedera karena patah lengan kanan 
atau humerus di MotoGP Spanyol 
2020 di Sirkuit Jerez, Juli lalu.

Jelang MotoGP Portugal 
2020 di Sirkuit Algarve, Minggu 
(22/11), Manajer tim HRC Alber-
to Puig masih belum bisa memas-
tikan kapan Marc Marquez kem-
bali membalap.

Kabar terbaru pembalap ber-
juluk Baby Alien itu memilih 
berkonsultasi kepada seorang 
dokter di Austria guna cepat pulih.

"Sekarang kami berharap da-
lam beberapa minggu atau bulan 
mendatang kami bisa mengu-
mumkan pembalap kami akan 
kembali dalam kondisi prima, 
tetapi saat ini saya hanya bisa 
berharap demikian," ujar Puig di-
kutip dari GPOne.

Puig mengatakan sejak awal 
Honda berharap Marquez bisa 
pulih di musim ini dan kembali 
membalap di seri tersisa. Akan 
tetapi, situasi itu tidak bisa ter-
wujud karena akhirnya Marquez 
mengumumkan absen di MotoGP 
2020.

Honda menyayangkan pemuli-
han Marquez yang sudah dua kali 
menjalani operasi pada cedera 
yang sama belum juga menun-
jukkan perkembangan. Puig 
menyatakan, pemulihan Marquez 
berjalan lambat dan tidak sesuai 
dengan yang diharapkan.

"Situasinya seperti yang sudah 
kami jelaskan. Saya tidak bisa 
mengatakan apa yang saya tidak 
ketahui, karena pertama saya bu-
kan dokter, dan bahkan saya tidak 
memiliki bola kristal," ucap Puig.

"Apa yang kami jelaskan ber-
dasarkan program yang diputus-
kan bersama dengan para dokter, 
saya harap semuanya akan baik-
baik saja," kata Puig menambah-
kan. (cnn)

Honda mulai putus asa dengan kesembuhan Marc Marquez. 
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Penyerahan Pataka . . .
Sambungan dari hal. 1

Bongso. 
Arak – arakan prosesi tahun 

ini berbeda dibandingkan den-
gan tahun tahun  sebelumnya, 
karena dalam masa Pandemi 
covid 19, peserta dibatasi sesuai 
protokol kesehatan. Untuk  arak 
–arakan  di mulai dari halaman 
luar Pendopo, dengan  rom-
bongan pertama yaitu   group 
drum band tradisional, diikuti 
raja dan ratu berserta prajurit 
dan penari serta pembawa panji 
( Pataka )  Tulungagung dan 2 
buah tumpeng raksasa berupa 
tumpeng lanang dan Tumpeng 
Wadon dan diikuti beberapa to-
koh adat yang mengenakan pa-
kaian tradisional Jawa.

Penetapan Hari Jadi Kabu-

paten Tulungagung pada tanggal 
18 November tersebut didasari 
oleh Prasasti Lawadan di yang 
ditemukan di Desa Wates Ke-
camatan Campurdarat yang ber-
tuliskan tanggal 18 November 
1205. Prasasti dikeluarkan atas 
perintah Raja Sri Kertajaya  atau 
Kertajaya ( Dandang Gendis )  
Raja Negari Daha yang kala itu 
merasa berkenan atas kesetiaan 
warga tani Lawadan terhadap 
raja ketika terjadi serangan mu-
suh dari sebelah timur Daha yai-
tu negari  Blambangan.

Sebelum tahun 2003 per-
ayaan Hari Jadi Kabupaten Tu-
lungagung dilakukan pada setiap 
tanggal 1 April dengan sumber 
Candra Sengkala Memet yang 

terdapat pada sepasang arca 
Dwarapala yang berada disetiap 
jalan pintu masuk Kota Tulun-
gagung yang bertuliskan tahun 
Jawa 1752 atau 1824 Masehi. 
Namun karena ada peninjauan 
kembali dan kemudian disahkan 
dalam Perda Kabupaten Tulun-
gagung Nomor : 27/2002 Hari 
Jadi Kabupaten Tulungagung 
ditetapkan tanggal 18 November 
1205.

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM , dalam  
sambutanya pada acara Hari Jadi 
Kabupaten Tulungagung ke 815 
tahun 2020 ini diantaranya men-
gajak warga Tulungagung un-
tuk bersyukur pada Tuhan yang 
Maha Esa atas anugerah yang 

diberikan, sehingga masyarakat 
bisa ikut memperingati hari jadi 
Kabupaten Tulungagung ke 815. 
Dengan peringatan ini diharap-
kan mampu memacu semangat 
warga masyarakat Kabupaten  
Tulungagung dalam meningkat-
kan perekonian warga Tulunga-
gung  sehingga bisa memajukan 
pembangunan Kabupaten Tulun-
gagung kedepan yang menuju 
Ayem Tentrem Mulyo lan Tino-
to. 

Setelah dilakukan do’a ber-
sama, tumpeng buceng lanang 
dan wadon dibawa keluar untuk 
diperebutkan para warga secara 
terbatas.(hms/adv/ed)

Jokowi : Anak . . .
Sambungan dari hal. 1

sepermainan, serta mengenal 
lingkungan sekitar. Namun, ber-
samaan dengan itu, masa ber-
main akan membentuk mental 
dan karakter anak. Jokowi ingin, 
nilai-nilai Pancasila ditanamkan 
pada anak sedini mungkin agar 
karakter anak Indonesia menja-
di baik. Menurut dia, anak-anak 
bangsa harus berakhlak terpuji, 
memiliki sopan santun dan mau 
menghargai pendapat orang 
lain. Anak-anak juga diharapkan 
dapat bersaudara dalam perbe-
daan agama, perbedaan suku 
dan golongan, saling tolong me-
nolog, penuh toleransi serta sal-
ing peduli. Oleh karenanya, kata 

Jokowi, dibutuhkan kreativitas 
dalam mengembangkan per-
mainan anak. “Dibutuhkan tero-
bosan kreatif berbasis kearifan 
lokal, permainan yang edukatif 
dan inovatif untuk mengajar-
kan nilai-nilai kebaikan melalui 
cara-cara yang menyenangkan,” 
ujarnya. Jokowi melanjutkan, 
perlu dikembangkan permainan 
tradisional dengan konsep ke-
kinian untuk memperkenalkan 
Pancasila dan nilai-nilai luhurn-
ya.

Jenis-jenis permainan terse-
but, kata dia, harus diperke-
nalkan lebih luas di lemba-
ga-lembaga pendidikan agar 

Pancasila menjadi populer di 
kalangan anak. Menurut Jo-
kowi, penanaman nilai-nilai 
Pancasila sejak dini akan mela-
hirkan generasi penerus yang 
memiliki kepedulian, empati, 
menghormati keanekaragaman 
bangsa sebagai jati diri bang-
sa, serta melahirkan anak-anak 
muda yang mencintai Indonesia 
dengan sepenuh hati. “Meng-
hormati tatanan hukum yang 
disepakati dan menjaga Pancas-
ila sebagai pedoman kehidupan 
berbangsa dan bernegara,” kata 
dia.(kompas)

Pikap Seruduk . . .
Sambungan dari hal. 1

kendaraan lainnya.
Kepala Induk PJR Tol Cip-

ularang AKP Stanlly Soselisa 
mengatakan pikap yang dikemu-
dikan korban itu tengah melaju 
dari arah Bandung menuju Ja-
karta. “Telah terjadi kecelakaan 
yang mengakibatkan meninggal 
dunia. Kecelakaan terjadi didu-

ga kurang antisipasi dan diduga 
sopir mengantuk sehingga tidak 
dapat mengontrol lajunya dan 
menabrak kendaraan yang ada 
di depannya,” ujar Stanlly.

Stanlly menjelaskan kenda-
raan yang ditabrak pikap itu ti-
dak diketahui identitasnya kare-
na langsung kabur. Sopir pikap, 

Dudu Nurdin (36), warga Cia-
mis, Jabar, seorang diri dalam 
mobilnya. Kasus kecelakaan 
ini ditangani Satlantas Polres 
Purwakarta. “Jenazah korban 
dibawa ke RS Abdul Radjak 
Purwakarta. Bangkai kendaraan 
dievakuasi ke pul derek di Jati-
luhur,” kata Stanlly.(dtk)

DPP Ngawi Gelar Pelatihan 
Pekarangan Pangan Lestari

Ngawi, SMN - Pandemi 
Covid-19 membawa berbagai 
dampak untuk masyarakat. 
Tak terkecuali di Ngawi, Jawa 

Timur. 
Selain mengancam kese-

hatan dan menurunkan pere-
konomian, juga berimplikasi 

Salah satu sesi saat pelatihan Pekarangan Pangan Lestari, di 
ATP Ngrambe, 18-20 Nopember 2020

pada ketahanan pangan. Solu-
si terdekat mengatasi ancaman 
ketahanan pangan tersebut, 
dengan memanfaatkan peka-
rangan untuk budidaya tana-
man penunjang pangan. 

Dinas Pangan dan Per-
ikanan Kabupaten Ngawi 
membuat pelatihan agar mas-
yarakat dapat memanfaat-
kan lahan pekarangan yang 
kosong. 

“Harus disadari bahwa 
kesadaran untuk memanfaat-
kan lahan pekarangan, ma-
sih rendah di kalangan mas-
yarakat kita,” ujar Handry 
Astuti, Kepala Bidang Keter-
sediaan dan Cadangan Pan-

gan, DPP Ngawi. 
Pelatihan pekarangan pan-

gan lestari dilakukan di ATP 
Ngrambe 18-20 November 
lalu, diikuti sekitar 60 orang. 
Kegiatan tersebut bersumber 
dari Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau tahin 2020. 

“Kami harap, hal ini dapat 
mendorong semangat untuk 
memanfaatkan pekarangan. 
Kami dan penyuluh juga akan 
tetap melakukan evaluasi dan 
pendampingan pada kelom-
pok atau masyarakat yang 
melakukan budidaya tanaman 
pangan di pekarangan,” pung-
kas Handry. (ari)

Ngopi Bareng HPSB, Rahmat 
Muhajirin Titip Menangkan Paslon No 1

Sidoarjo, SMN - Suasana 
santai dan bersahabat dipan-
du ngopi bareng, terlihat saat 
HPSB (Himpunan pergerakan 
Sidoarjo baru) bertemu dengan 
H. Rahmat Muhajirin anggota 
DPR RI Fraksi Gerindra.

Dalam ngopi bareng yang 
digelar di kuliner Jenggolo be-
lakang SMK Negeri 1 Sidoarjo 
ini, tetep menerapkan protokol 
kesehatan.

Gus Hamdi selaku ketua 
acara, menegaskan bahwa telah 
dibentuknya  Organisasi HPSB 
(Himpunan Pergerakan Sido-
arjo Baru) ini, bertujuan untuk 
mendorong adanya perubahan 
pemimpin Sidoarjo yang lebih 
baik dan maju

“Dari tingkat RT/RW Se 
kabupaten Sidoarjo dari meng-
inginkan pemimpin baru Ir, H. 
Bambang Haryo Soekartono 
dan HM.Taufigulbar, Msi Di 
periode 2020 hingga 2024,” un-
gkapnya.

Sementara itu, H. Rah-
mat Muhajirin, S.H yang juga 
anggota komisi III DPR RI, 
mengapresiasi terbentuknya 
organisasi HPSB (Himpunan 
pergerakan Sidoarjo baru) ini 
kedepannya bisa bermanfaaf 
bagi masyarakat pada umum-
nya, dan Saya titip, HPSB ini 
bisa menggerakkan seluruh 
anggotanya untuk kemenangan 
Paslon nomor 1,” terang Rah-
mat.(anang)

Ngopi Bareng HPSB, Rahmat Muhajirin Titip Menangkan 
Paslon No 1

Polsek Prambon Sidoarjo Amankan 10 
Gram Sabu dari Tiga Pengedar

Sidoarjo, SMN - Unit 
Reserse Kriminal Polsek Pram-
bon Polresta Sidoarjo meringkus 
tiga jaringan pengedar dan pe-
makai narkotika jenis sabu-sa-
bu. Selain mengamankan tiga 
tersangka, petugas juga menyita 
sabu-sabu seberat 10 gram.

Mereka adalah Bobi (24), 
Angga (28), dan Jumadi (42) 
yang ketiganya asal Desa Wates 
Negoro, Kecamatan Ngoro, Mo-
jokerto.

Kapolsek Prambon AKP 
Hery Moerianto Tampake men-
gatakan, ketiga tersangka ini 
berhasil diamankan setelah ber-
hasil menangkap tersangka Bobi 
di kawasan Permata Regency 
Tanggulangin, Sidoarjo.

“Awalnya mendapat infor-
masi dari masyarakat terkait 
maraknya peredaran narkoba. 
Nah, tersangka Bobi ini kami 
tangkap di depan minimarket 
kawasan tanggulangin,” cetus 

Hery, Sabtu (14/11/2020).
Dari tangan Bobi, petugas 

berhasil mengamankan barang 
bukti berupa sabu seberat 0,33 
gram, plastik klip, timbangan, 
dan uang tunai Rp 400 ribu yang 
diduga hasil penjualan.

“Kami amankan saat hendak 
bertransaksi. Tersangka Bobi ini 
pengedar juga pemakai,” ucap-
nya.

Berdasarkan barang bukti 
tersebut, tersangka Bobi dige-
landang ke Mapolsek Prambon 
untuk pemeriksaan lebih lanjut. 
Hasilnya, tersangka Bobi men-
gaku mendapatkan barang ha-
ram itu dari tersangka Angga.

Tak ingin kehilangan target 
yang lain, petugas langsung 
mendatangi rumah tersangka 
dan berhasil ditangkap. “Dari 
tersangka Angga ini, kami men-
gamankan barang bukti sabu se-
berat 9 gram,” terangnya.

Unit Reserse Kriminal Polsek Prambon Polresta Sidoarjo meringkus 
tiga jaringan pengedar dan pemakai narkotika jenis sabu-sabu

Petugas pun mencoba 
menginterogasi tersangka Ang-
ga dan muncul nama tersangka 
Jumadi. “Setelah menangkap 
Angga, seketika itu langsung 
dilakukan penangkapan terha-
dap Jumadi,” tambahnya.

Mereka kini mendekam di sel 
tahanan Polsek Prambon untuk 

proses hukum lebih lanjut. “Di-
jerat dengan hukuman maksimal 
20 tahun penjara,” kata Hery.

Bobi mengaku nekat menjual 
barang haram itu untuk keperlu-
an sehari-hari. “Untuk kebutu-
han sehari-hari, karena sudah ti-
dak bekerja,” kata Bobi.(anang)

Dispora Ngawi Kenalkan 
Outbound Kekompakan Pada 

Pelaku Usaha Wisata

NGAWI, SMN - Bukan ha-
nya daya tarik alam atau kuliner 
yang bisa ditawarkan pelaku us-
aha wisata di Ngawi.

Kini, tawaran permainan 
edukatif dan mengedepankan 
kekomoakan juga jadi salah satu 
trend wisata yang dicari para pe-
lancong.

Pertimbangan inilah yang 
mendasari Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga (Dispora) 
menggelar pelatihan outbound 

dengan pelaku usaha wisata se-
bagai peserta.

“Apapun usaha wisata yang 
sedang dirintis atau dijalankan, 
bisa diberikan tambahan wisata 
outbound ini, jadi bisa menjadi 
tambahan daya tarik,” ungkap 
Totok Sugiharto, Kepala Bidang 
Pariwisata Dispora Ngawi.

Puluhan pelaku usaha wisa-
ta ini pun dilatih untuk dapat 
menjalankan wisata outound ke-
kompakan. Berbagai permainan, 

Pelatihan pemandu outbound yang dilakukan Dispora Ngawi, 
pertengahan Nopember 2020 lalu diminati puluhan pelaku usa-

ha wisata setempat

lomba dan kiat sederhana mem-
bangun kebersamaan dalam 
tim, adalah beberapa trik yang 
ditawarkan dalam outbound 
tersebut. 

“Adanya tambahan layanan 
outbound seperti ini, juga di-
harapkan menjadi salag satu 
tambahan daya tarik bagi rom-
bongan wisatawan untuk datang 
ke Ngawi,” ungkap Totok.

Saat ini, usaha wisata juga 
perlu dibangkitkan pasca ke-
hiduoan era new normal mu-
lai dijalankan. Selain tetap 
memberlakukan disiplin pro-
tokol kesehatan pencegahan 
Covid-19, menambah pengeta-
huan para pelaku usaha wisata, 
juga harus dilaksanakan.

“Apalagi sekarang ini, sudah 
banyak desa membangun po-
tensi wisata mereka. Tambahan 
layanan wisata tentu perlu dimi-
liki,” tambahnya.

Dispora sendiri akan menja-
dikan pelatihan bagi para pelaku 
usaha wisata sebagai salah satu 
program berkesinambungan 
yang dapat meningkatkan ke-
datangan wisatawan ke Ngawi 
dan berdampak positif bagi ke-
hidupan masyarakat. (ari) 

Antusias Tokoh Petani Kandat 
Gunakan Pupuk Organik

Mas Dhito saat melakukan blusukan ke tokoh petani Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, Jawa 
Timur, Jum’at (20/11/2020) siang

KEDIRI, SMN – Calon 
Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana 
akrab disapa Mas Dhito 
melakukan blusukan ke 
tokoh petani Kecamatan 
Kandat Kabupaten Kedi-
ri, Jawa Timur, Jum’at 
(20/11/2020) siang.

Tokoh petani warga 
Kandat yang memiliki lah-
an seluas 1,5 hektare dita-
nami nanas dan cabe sudah 
menggunakan pupuk or-
ganik, ini sangat luar biasa 
akan kita ajak para petani 
agar menggunakan pupuk 
organik.

Calon Bupati Kediri 
Mas Dhito mengatakan, 

saya menemukan tokoh 
penggiat tani organik yang 
sudah menggunakan pu-
puk organik selama kurang 
lebih 3 tahun, yang memi-
liki lahan seluas 1,5 hek-
tare yang ditanami nanas 
dan cabe.

“Tokoh petani sudah 
menggunakan pupuk or-
ganik dan sistim pen-
gairannya sudah modern. 
Artinya simpul simpul 
ini akan saya kumpulkan 
untuk mempermudah ber-
jalannya program Desa 
Inovasi Tani Organik,” 
ucapnya.

Mas Dhito menjelas-
kan, saya sempat salah 

memprediksi bahwa mas-
yarakat Kabupaten Kediri 
khususnya para petani ti-
dak begitu berkenan den-
gan pupuk  organik. 

“Ternyata setelah saya 
turun ke lapangan  cukup 
banyak petani petani yang 
antusiasnya cukup tinggi 
terkait dengan tani organ-
ik,” imbuhnya.

Mas Dhito menambah-
kan kebetulan nanti pada 
tanggal 24 Nopember kita 
akan ada panen raya tani 
organik dari program yang 
saya lakukan. (Kanti)
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Gubernur Jatim Hadiri Pelantikan Dewan Pengurus KADIN Ja-
tim Masa Bakti 2019 - 2024

Gubernur hadiri khotmil Qur’an dan Do’a bersama 
untuk kesuksesan Pilkada Serentak

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa meminta Kamar 
Dagang dan Industri (KADIN) 
Jatim untuk ikut memperkuat 
upaya transformasi digital serta 
meningkatkan profesionalisme 
SDM pelaku UMKM. Dengan 
meningkatnya kemampuan, 
keterampilan serta profesion-
alisme para pelaku UMKM, 
maka  diharapkan daya saing 
juga akan meningkat.

“Hari ini transformasi digi-
tal saja tidak cukup, tapi harus 
diikuti dengan profesionalisme 
SDM para pelaku UMKM. 
Kami harap KADIN  Jatim 
melalui KADIN Institute bisa 
ikut menjadi bagian dari pen-
guatan ini, karena tidak bisa 
mengandalkan instink bisnis   
saja  hari ini,” kata Khofifah 
saat menghadiri Pelantikan 
dan Pengukuhan Dewan Pe-
nasehat, Dewan Pertimbangan 
dan Dewan Pengurus KADIN 
Provinsi Jawa Timur Masa 
Bakti 2019-2024 di Graha 
Kadin Jatim, Jalan Bukit Dar-
mo Raya Surabaya, Jum’at 

(20/11).
Menurutnya, transformasi 

digital sudah menjadi sebuah 
keharusan saat ini, terlebih 
bagi para pelaku UMKM. Un-
tuk itu dibutuhkan penguatan 
dan suntikan energi dari semua 
lini termasuk KADIN Jatim. 

Melalui KADIN Insti-
tute, maka upaya pendidikan, 
pelatihan, dan pendampingan 
bagi para pelaku UMKM bisa 
dilakukan sehingga mampu 
menjawab tantangan di era 
transformasi digital ini.

“Ini jadi bagian bahwa sin-
ergitas, kolaborasi, dan konek-
tivitas itu adalah kunci dalam 
bekerja bersama membuat Ja-
tim lebih maju dan sejahtera. 
Saat ini kita membutuhkan 
kerja extra ordinary.  Kita ini 
sering merasa kerja kita sudah 
berlari cepat, padahal orang 
lain sudah melompat. Kita 
merasa sudah bekerja dengan 
melompat, ternyata orang lain 
sudah menggunakan Artificial 
Intelligence,” katanya.

Selain memperkuat trans-
formasi digital dan penguatan 

SDM pelaku UMKM, Khofi-
fah juga meminta KADIN 
Jatim ikut mefasilitasi pelak-
sanaan sertifikasi halal dan 
mendorong industri mamin di 
Jatim. Melalui undang-undang 
Cipta Kerja, proses sertifikasi 
halal sudah diwenangkan ke 
MUI Daerah.

Tidak hanya itu, ia juga 
meminta KADIN Jatim ikut 
meningkatkan peran serta 
UMKM dalam kegiatan belan-
ja pemerintah. Seperti halnya 
arahan dari Presiden Republik 
Indonesia Joko Widodo saat 
pelaksanaan Rakornas Pen-
gadaan Barang dan Jasa Pe-
merintah, Rabu (18/11) lalu di 
Bogor.

“Arahan Pak Presiden bah-
wa setiap pengadaan barang 
jasa di bawah Rp 2,5 Miliyar 
didorong untuk menyerap pro-
duk usaha mikro, sementara 
di atas Rp 2,5 Miliar didorong 
untuk menyerap produk usaha 
kecil dan menengah. Ini men-
jadi tantangan kita bersama 
dan harus nyekrup antara kita 
semua baik dengan KADIN 
pusat, provinsi maupun kab/
kota,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, dib-
utuhkan koneksitas diantara 
KADIN provinsi dan kab/kota. 
Bahwa KADIN kab/kota bisa 
ikut menemukenali potensi 
UMKM yang ada di daerahn-
ya untuk kemudian didorong 
melakukan transformasi digi-
tal.

“Kami kemarin melaunch-
ing inovasi Jatim Bejo (Jawa 
Timur Belanja Online). Inova-
si ini untuk membangun trans-
paransi APBD. Ini menjadi 
gambaran bahwa transformasi 
digital telah dilakukan seluruh 
OPD Pemprov. Format-format 

seperti ini menggambarkan 
banyak pikiran-pikiran ino-
vatif dan kreatif akan mem-
berikan penguatan kita semua 
untuk bekerja lebih cepat dan 
lebih terukur capaian-capaian-
nya,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Umum 
KADIN Indonesia, Rosan Per-
kasa Roslani mengatakan, di 
tengah situasi pandemi saat 
ini, seluruh pengurus KADIN 
Jatim yang baru dilantik di-
harapkan untuk ikut berparti-
sipsi aktif bersama pemangku 
kepentingan untuk menemu-
kan solusi  terutama terkait 
masalah ekonomi.

“Ini memang masa-masa 
yang tidak mudah tapi tentun-
ya jangan sampai menyurutkan 
semangat kita, dimana kita ha-
rus selalu berusaha, kita harus 
pandai beradaptasi, berkreasi, 
sehingga sektor dunia usaha 
dan kesehatan terus bergerak 
maju,” katanya.

Adapun kepengurusan KA-
DIN Jatim masa bakti 2019-
2024, diantaranya, Ketua De-
wan Penasehat adalah Ir. H. 
AA La Nyalla Mahmud Mat-
taliti, Ketua Dewan Pertim-
bangan adalah Ir. H. Erlangga 
Satriagung, serta Ketua Umum 
pengurus KADIN Jatim yakni 
H. Adik Dwi Putranto, SH. 

Turut hadir dalam acara ini 
Wakil Gubernur Jawa Timur, 
Emil Elestianto Dardak, Wakil 
Ketua Umum Bidang Organi-
sasi, Keanggotaan, dan Pem-
berdayaan Daerah KADIN, 
Anindya Bakrie, Wakil Ket-
ua Umum Bidang Konstruksi 
dan Infrastruktur, Erwin Aksa, 
Ketua KADIN kab/kota se-Ja-
tim, serta para stakeholder ter-
kait.(*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, SMN - Guna 
mewujudkan pilkada yang damai 
9 Desember 2020 mendatang, 
seluruh ikhtiar terus dilakukan 
Forkopimda Jatim. Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa bersama Kapolda Jatim 
dan Pangdam V Brawijaya beser-
ta Ketua MUI, tokoh agama dan 
tokoh  masyarakat  menyelenga-
rakan Khotmil Qur’an yang juga 
diikuti seluruh jajaran Polres se- 
Jatim di Masjid Arif Nurul Huda, 
Mapolda Jatim, Kamis (19/11). 

Gubernur Jatim Khofifah 
Indar Parawansa mengatakan, 
pelaksanaan Pilkada serentak 
yang akan dilakukan di Jatim 
membutuhkan dukungan semua 
pihak  energi lahir batin  yang 
luar biasa. Selain ada 19 ka-
bupaten/ kota dengan jumlah 
pemilih hampir dua pertiga yang 
akan mengikuti pilkada seren-
tak juga dilaksanakan saat pan-
demi covid-19 belum berhenti 
penyebarannya. Dirinya meyak-
ini, seluruh jajaran Polda Jatim 
dibawah komando Pak Kapolda 
telah mempersiapkan seluruh 
kekuatan personel dengan baik 

dan profesional. Akan tetapi, ke-
siapan seluruh personel akan leb-
ih lengkap jika mendapat dukun-
gan secara spiritual. 

“Pak Kapolda selain men-
gawal dengan seluruh jajaran 
yang bekerja secara profesional, 
namun juga mengawal dengan 
pendekatan spiritual lewat  khat-
aman Al Quran,” ungkapnya. 

Dalam sebuah proses 
pendekatan di era 4.0,sebut 
Khofifah, 10 pendekatan yang 
dibutuhkan paling  tinggi  adalah 
compleks problem solving.

Kebutuhan tersebut jika di 
lingkungan kepolisian terdapat 
beberapa pendekatan diantaran-
ya security approach, humanity 
approach , prosperity approach 
hingga spiritual approach. 

“Maka, Khotmil Qur’an yang 
dilakukan pada hari ini merupa-
kan bagian dari solusi  compleks 
problem solving yang dirasa pal-
ing tinggi tingkat kebutuhannya. 
Tidak ada variabel tunggal yang 
bisa diandalkan. Sinergi dan ko-
laborasi harus kita lakukan,” ujar 
Khofifah. 

Oleh karenanya, format-for-

mat yang mendukung digital-
isasi teknologi yang diikuti oleh 
proses spiritual yang baik akan 
menunjukkan bahwa Indonesia 
bukanlah negara agama dan juga 
bukan merupakan negara seku-
ler. Agama menjadi ruh dalam 
melaksanakan berbagai program 
kebangsaan, kenegaraan dan ke-
masyarakatan. Maka setiap acara 
formal maupun infornal selalu 
diiringi do’a. Termasuk saat ini 
kita mengiringi khotmil qur’an 
untuk mohon kepada Allah agar 
pilkada serentak di Jawa Timur 
dan Indonesia tanggal 9 De-
sember nanti berjalan aman dan 
damai. Kerja profesional kita 
seiringkan dengan kerja spiritual.

“Untuk itu, lewat format-for-
mat seperti inilah  nantinya bisa 
dijadikan bekal untuk kembali 
menata referensi menuju ke-
hidupan kebangsaan dan ken-
egaraan atas kehidupan kemas-
yarakatan secara komperhensif 
yaitu pendekatan kerja profe-
sional dengan kerja spiritual,” 
terangnya. 

Pada kesempatan itu, Gu-
bernur Khofifah juga menyebut 
bahwa Khotmil Qur’an yang 
diselenggarakan oleh jajaran 
Polda Jatim bersama seluruh ja-
jaran Kapolres merupakan ben-
tuk mengantar  Pak Kapolda Ja-
tim Irjen Pol Dr. M.  Fadil Imran 
yang akan melanjutkan menuju 
penugasan yang baru sebagai 
Kapolda Metro Jaya.

“Mudah mudaham Allah 
SWT melimpahkan dan men-
ganugerahkan kesehatan,  kes-
uksesan, keberkahan kehidupan 
pada perjalanan Pak Kapolda di 
masa mendatang,” tutupnya. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
saat hadiri khotmil Qur’an dan Do’a bersama untuk kesuksesan 

pilkada serentak

Peringkat Tiga MTQ, Gubernur Khofifah 
Ajukan Jatim Jadi Tuan Rumah 2024

Surabaya, SMN - Setelah 
mengikuti perhelatan MTQ 
Nasional sejak tanggal 12-20 
November di Padang- Sumat-
era Barat, sore ini kafilah Jatim 
sore ini telah kembali ke bumi 
Majapahit. Saat penutupan tadi 
malam di umumkan  Provinsi 
Jawa Timur memboyong gelar 
Peringkat  III  dalam ajang ber-
gengsi Musabaqoh Tilawatil 
Quran (MTQ) Nasional XXVIII 
ini . 

Pengumuman juara itu dis-
ampaikan dalam puncak gelaran 
MTQ Nasional XXVIII yang di-
gelar di Masjid Raya Sumatera 
Barat, di Padang, Jumat (20/11) 
malam. 

Prestasi ini sangat membang-
gakan bagi Jawa Timur lantaran 
menjadi tapakan baru bagi kaf-
ilah Jawa Timur setelah lebih 
tiga puluh tahun  akhirnya bisa 
masuk dalam peringkat tiga be-

sar MTQ Nasional. 
Sebelumnya, dalam Seleksi 

Tilawatil Quran (STQ) Nasional 
menuju MTQ Nasional XXVIII 
Sumbar ini, kafilah Jawa Timur 
sempat mendapatkan peringkat 
ke 16. Namun hal itu tak menja-
di pematah semangat bagi para 
peserta dan pembina. Sebalikn-
ya, hal tersebut justru dijadikan 
pelecut semangat untuk terus 
mengejar prestasi. 

Secara khusus, Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menyempatkan diri 
untuk hadir langsung dalam pun-
cak penganugerahan juara MTQ 
Nasional XXVIII di Padang, 
Sumbar. 

Dalam wawancara dengan 
media, Gubernur perempuan 
pertama Jatim itu menyampaikan 
rasa syukur dan  bangganya pada 
seluruh kafilah Jawa Timur. 

“Alhamdulillah, terima kasih 

kepada semua pembina, pelatih, 
pendamping serta seluruh kaf-
ilah Jatim. Semoga prestasi ini 
dapat memompa semangat un-
tuk meraih prestasi lebih tinggi 
lagi,” kata Gubernur Khofifah. 

Pendampingan kafilah Jatim 
jelang MTQ Nasional XXVIII 
memang dilakukan dengan ketat 
dan terukur. Pemprov Jatim 
memberikan pembinaan pada 
seluruh peserta agar bisa mem-
berikan prestasi yang terbaik. 

Pembina yang dihadirkan da-
lam penyiapan jelang MTQ Na-
sional XXVIII ini bahkan bukan 
hanya pembina tingkat lokal atau 
provinsi, namun juga para pem-
bina diambilkan dari pembina 
tingkat nasional. 

Hal tersebut dilakukan agar 
kafilah  Jawa Timur bisa ter-
ukur keunggulan kompetitif dan 
komparatifnya   diantara kafilah 
lainnya sehingga   bisa member-

ikan persembahan  terbaik dalam 
ajang bergengsi yang digelar se-
tiap dua tahun sekali ini. 

Sebagai catatan pada saat 
MTQ tahun 2014 di Batam lalu, 
Provinsi Jatim meraih peringkat 
17, berlanjut di MTQ tahun 2016 
Jawa Timur meraih peringkat 
14, dan pada MTQ tahun 2018 
Jawa Timur meraih peringkat 5. 
Dan pada MTQ tahun ini, Jawa 
Timur akhirnya bisa meraih per-
ingkat 3. 

“Kami, dari Pemprov Jatim 
kemarin sudah berkirim surat 
ke Menteri Agama untuk men-
gajukan diri sebagai tuan rumah 
MTQ  tahun 2024 yang akan 
datang,” kata Khofifah. 

Sebab sudah lama Jawa 
Timur mencatat sejarah sebagai 
tuan rumah MTQ Nasional. Ter-
akhir Jatim menjadi tuan rumah 
MTQ Nasional tepatnya pada 
tahun 1974 lalu. Atas perngajuan 

Ibu Gubernur Jatim dan Peserta MTQ Nasional XVIII Jatim saat Ibu Gubernur memberi selamat kepada para peserta

diri Jatim sebagai tuan rumah 
MTQ selanjutnya, dikatakan 
gubernur yang pernah menjabat 
sebagai Menteri Sosial dan Men-
teri Pemberdayaan Perempuan 
ini, bahwa ditargetkan Jatim 
akan menjadi tuan rumah MTQ 
Nasional pada tahun 2024 men-
datang. 

“Semoga capaian membang-
gakan Jatim yang diraih hari ini 
menjadi pendorong semangat 
juara di MTQ yang akan datang,” 
pungkas Gubernur Khofifah. 

Usai acara penganugerahan, 
Gubernur Khofifah menyempat-
kan secara langsung menyapa 
dan memberikan selamat pada 
seluruh kafilah Jawa Timur, di 
Hotel Pangeran Beach Padang. 

Sebagaimana diketahui, da-
lam MTQ Nasional XXVIII 
Sumatera Barat 2020 kali ini, 
Provinsi Sumatera Barat menja-

di juara umum. Peringkat kedua 
diraih oleh Provinsi DKI Jakar-
ta, dan Jawa Timur di peringkat 
ketiga. 

Berikutnya berturut-turut 
yang masuk peringkat empat 
hingga peringkat sepuluh adalah 
provinsi Jawa Barat, Kepulauan 
Riau, Sumatera Utara, Banten, 
Riau, Nusa Tenggara Barat dan 
Kalimantan Barat. 

Dalam kesempatan yang 
sama Wakil Presiden RI Ma’ruf 
Amin menyampaikan selamat 
pada seluruh juara dan seluruh 
kafilah yang berpartisipasi dalam 
MTQ Nasional XXVIII Provinsi 
Sumatera Barat. 

“Penyelenggaraan MTQ ini 
memiliki nilai strategis dalam 
pembangunan SDM unggul. 
Karena MTQ ini mengajak mas-
yarakat Islam untuk lebih dekat 
dengan Alquran,” kata Wapres 

Ma’ruf Amin. 
Seni membaca Alquran, yang 

ditonjolkan dalam MTQ ini, 
menjadi bagian yang terkuat dari 
kemukjizatan Alquran. 

Pasalnya, quran yang dibaca 
dengan lantunan yang pas akan 
menggetarkan hati siapapun 
yang mendengar, dan mampu 
mendatangkan mukjizat. 

“Seperti halnya yang terjadi 
pada Sahabat Umar Bin Khat-
tab, yang dikenal hatinya keras 
dan menentang Islam, akhirnya 
masuk Islam setelah mendengar 
bacaan Alquran dari keluarganya 
yang lebih dahulu masuk Islam,” 
katanya.

Ia berharap lewat MTQ akan 
lahir generasi emas dari kalan-
gan muda yang memiliki pema-
haman yang kuat pada Alquran 
dan melaksanakannya.(*)

Ibu Gubernur Jatim dan Peserta MTQ Nasional XVIII Jatim

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (tengah)


