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Bersambung di Hal. 11

Jokowi ‘Blusukan’ ke Pusat Bibit 
Rumpin, Target 16 Juta Pohon

Jakarta, SMN - 
Presiden Joko Wido-
do (Jokowi) menin-
jau Pusat Sumber 
Benih dan Persemaian 
Rumpin pada Jumat 
(27/11/2020). Loka-
si tempat persemaian 

Presiden Joko Widodo meninjau Pusat Sumber Benih dan Persemaian di Rumpin, Bogor, Jawa Barat

“Kita harap-

kan nanti tahun 

depan, 2021, 

sudah selesai 

dan sudah ber-

produksi, Jelas 

Jokowi”

Antisipasi Kerumunan, KPU Pasaman 
Terapkan Bagi Waktu Kedatangan Pemilih di TPS

Pasaman, SMN  – Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) mem-
bagi lima waktu kedatangan 
pemilih di Tempat Pemungutan 
Suara (TPS) untuk mengantisi-
pasi terjadinya kerumunan pada 
hari pemungutan suara Pilkada 
2020, Rabu 09 Desember 2020 
mendatang.

Hal itu diungkapkan Ketua 

Bersambung di Hal. 11Ketua KPU Kabupaten Pasaman, Rodi Andermi
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DPRD Kabupaten Sukabumi Sahkan 
APBD 2021, Turun Jadi 3.6 Triliun

Sukabumi, SMN - Ra-
pat Paripurna Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah 

Ketua DPRD Kabupaten 
Sukabumi Yudha Sukmagara

(DPRD) Kabupaten Suka-
bumi yang dilaksanakan di 
ruang sidang utama, Senin 
(23/11/20) berhasil meng-
sahkan Raperda Tentang 
Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) tahun 
anggaran 2021.

Ketua DPRD Yudha Suk-
magara, kesepakatan APBD 
tahun anggaran 2021 telah 
ditandatangani. Lanjut yuda, 
hanya saja ada perubahan 
anggaran di tahun 2021 yang 
menurun menjadi sekitar 3,6 
Triliun. Dibandingkan tahun 
2020 lalu anggaran menca-
pai sekitar 4,3 Triliun.

“Ini karena PAD 
(Pendapatan Asli Daer-
ah) kita turun karena efek 
wabah Covid-19. Me-

mang pendapatan PAD kita 
menurun. Tadi sudah di-
bahas anggaran kita hanya 
sampai di 3,6 Triliun,” jelas-
nya.

“Dengan anggaran 
menurun pembangunan ha-
rus tepat sasaran. Kami pun 
menegaskan kepada pe-
merintah daerah agar bisa 
menyerap anggaran secara 
baik,” Tambah Yudha

Recovery Covid-19 juga 
menjadi perhatian DPRD 
Kabupaten Sukabumi. Yud-
ha berharap kepada Pemda 
agar anggaran di tahun 2021 
menekankan penanganan 
Covid-19.

“Kami minta kepada 
pemda untuk konsentrasi an-
ggaran di recovery Covid-19 

karena memang itu menjadi 
hal yang penting di tahun 
2021. APBD ini sesuai den-
gan penanganan dampak 
pandemi Corona,” tandasn-
ya.

Pjs Bupati Sukabumi 
R. Gani Muhammad yang 
turut hadir mengapresiasi 
dan mengucapkan terima 
kasih kepada Pimpinan dan 
seluruh Anggota DPRD Ka-
bupaten Sukabumi yang tel-
ah memberikan persetujuan 
terhadap APBD 2021.

“Ini suatu hal yang 
menurut saya positif kare-
na bisa diselesaikan. Insya 
Allah nanti bisa dijalankan 
tepat waktu sehingga Ka-
bupaten Sukabumi makin 
maju,” Ucapnya. (Roby)

Pemkot Blitar Gelar Aksi Simpati Hari Ibu Ke-92
Blitar, SMN - Pemerintah 

Kota Blitar menggelar kegiatan 
Aksi Simpatik Hari Ibu ke-92 
yang diselenggarakan di Balai 
Kota Koesoemo Wicitra Kota 
Blitar, Senin (23/11), melalui Di-
nas P3A PP dan KB Kota Blitar,  
Kegiatan tersebut dibuka secara 
langsung oleh Pjs Walikota Bli-
tar, Dr. Ir. Jumadi M. MT, dan 
dihadiri oleh Ibu-ibu PKK Kota 
Blitar.

 Pjs Walikota Blitar, Dr. Ir. 
Jumadi, M.MT menyampaikan 
bahwa saat ini Kota Blitar masuk 
zona orange pandemi Covid-19, 
untuk itu pihaknya meminta 
seluruh elemen masyarakat di 
Kota Blitar untuk tetap ketat 
melaksanakan protokol keseha-
tan. 

“Melalui Tim Penggerak 
PKK saya menghargai dan men-
gapresiasi, karena saat ini kita se-
lalu mengambil dari momentum 
yang digunakan pada hari Ibu. 
Dan saat ini kita berada dalam 

masa pandemi Covid- 19 kita 
harus tetap kuat dan serius mel-
awan wabah ini, dengan cara se-
lalu menjaga jarak dan mencuci 
tangan dengan sabun serta yang 
paling penting yaitu selalu me-
makai masker,” ujar Jumadi.

Lebih lanjut, Jumadi men-
jelaskan, salah satu elemen mas-
yarakat yang kita gunakan yakni 
Tim Penggerak PKK Kota Blitar 
sampai dengan tingkat kelurahan 
untuk melaksanakan aksi simpati 
memakai masker. sehingga aksi 
simpatik dari tim PKK ini kita 
harapkan ibu-ibu juga bisa mem-
berikan edukasi ke masyarakat 
akan pentingnya disiplin mener-
apkan protokol kesehatan.

Jumadi juga berharap nantin-
ya tidak hanya dari para pelajar 
atau dari Tim Penggerak PKK 
saja yang menjadi Duta 3M be-
bas Covid -19, akan tetapi dari 
berbagai elemen masyarakat 
yang akan dijadikan duta-duta 
yang lain.(mam/adv/hms) 

Pemerintah Kota Blitar menggelar kegiatan Aksi Simpatik Hari Ibu ke-92 yang diselenggarakan di Balai Kota Koesoemo Wicitra Kota Blitar

Pemkab Nganjuk bersama KPK 
Gelar Rapat Monitoring dan Evaluasi

N g a n j u k , S M N - U n t u k 
mencegah adanya tindak pidana 
korupsi di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Nganjuk,Ka-
mis(19/11/2020) Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk menggelar 
Rapat Monitoring dan Evaluasi 
Rencana Aksi Pemberantasan 
Korupsi Tahun 2020 diruang ra-
pat Anjuk Ladang.

Dipimpin langsung oleh 
Wakil Bupati Nganjuk Marhain 
Djumadi bersama tim  koor-
dinasi supervisi dan pencega-
han(Korsupgah) KPK,rapat 
monitoring dihadiri Kepala 
Perangkat Daerah Pengampu 
delapan area MCP KPK,kelom-
pok kerja pengadaan barang dan 
jasa serta developer/pengem-
bang perumahan di Kabupaten 
Nganjuk.

Wabup Nganjuk menyam-
paikan bahwa rapat dilak-
sanakan sejalan dengan komit-
men yang kuat dan gagasan 
Pemerintah Kabupaten Nganjuk 
untuk mewujudkan Tata Kelola 
Pemerintahan yang baik,trans-
paran dan akuntabel.

Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk sangat mendukung ke-
hadiran tim KPK RI yang hadir 
di Kabupaten Nganjuk dalam 
pelaksanaan rencana aksi pem-
berantasan korupsi di Kabupat-
en Nganjuk.

Ini juga bagian dari komit-
men Bupati Nganjuk,Novi 
Rahman Hidayat beserta jaja-
ran,selain itu juga bisa menjadi 
evaluasi sejauh mana program 
rencana KPK yang telah Pemer-
intah Kabupaten Nganjuk lak-

Wabup Nganjuk(tengah/baju putih) foto bareng dengan tim KPK RI

sanakan.
Sementara Tim Koordi-

nasi,Supervisi dan Pencegahan 
KPK yang dipimpin oleh Arief 
Nurcahyo yang juga sebagai 
Kasatgas Pencegahan Korwil 
VI KPK dalam sambutannya 
mengatakan bahwa adanya tata 
kelola penerintahan yang baik 
di Pemkab Nganjuk tujuannya 
tidak lain adalah untuk kese-
jahteraan masyarakat.

Dalam monitoring ada 
delapan sektor yang menjadi 
prioritas penilaian yaitu Per-
encanaan dan Penganggaran 
APBD,Pengadaan barang dan 
jasa,Pelayanan terpadu satu pin-
tu,Kapabilitas APIP,Manajemen 
ASN,Optimalisasi Pendapatan 
Daerah,Manajemen Aset Daer-
ah,Tata Kelola Dana Desa(untuk 
Kabupaten/Kota).

Selanjutnya dilakukan pen-
andatanganan dan penyerahan 
prasarana sarana utilitas(PSU) 
dari developer oleh Pemerin-
tah Kabupaten Nganjuk yang 
disaksikan oleh Wakil Bupati 
Nganjuk,Perwakilan Tim Mon-
itoring dan Inspektorat Daerah.

Semua agenda kegiatan tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
yang ketat dan berjalan dengan 
lancar.(Yan)

Kunjungi Ponpes Tangguh, Kapolda Jatim 
Tetap Laksanakan Protokol Kesehatan

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico 
Alfinta bersama dengan Peja-
bat Utama (PJU) Polda Jatim 
serta Kabid Humas Polda Ja-
tim Kombes Pol Trunoyudo 
Wisnu Andiko, berkunjung 
ke Pondok Pesantren Sabilur-
rosyad, Gasek, Kota Malang, 
Jum’at (27/11/2020) pagi. Da-

lam kunjungannya, Kapolda 
Jatim meninjau Pondok Pe-
santren Tangguh.

Saat tiba di pondok pesant-
ren, Kapolda Jatim disambut 
oleh puluhan santri serta pen-
gasuh pondok pesantren (Pon-
pes) Sabilurrosyad. Saat men-
yambut Kapolda, para santri 
juga tidak lupa dengan mener-

Kapolda Jatim Irjen pol Nico Alfinta kunjungi Ponpes Tangguh 
terapkan prokes

apkan protokol kesehatan dan 
memakai masker.

Selain itu, Kapolda Jatim 
sebelum masuk ke dalam area 
Ponpes, juga melakukan Pro-
tokol Kesehatan dengan Me-
makai Masker, Menjaga Ja-
rak dan Mencuci Tangan. Hal 
ini dilakukan, karena sampai 
saat ini di Jawa Timur masih 
dimassa Pandemi Covid-19. 
Sehingga semua harus tetap 
mentaati peraturan protokol 
kesehatan.

Kapolda Jawa Timur Irjen 
Pol Dr Nico Afinta, menga-
jak semua elemen masyarakat 
dan warga jawa timur. Tetap 
patuhi protokol kesehatan 
(Prokes). Karena Covid-19 
sampai saat ini masih ada 
disekeliling kita, sehingga 
semua harus waspada dan jan-
gan sampai lengah. Mentaati 
Prokes adalah kunci bersama 
dalam menghadapi Pandemi 

Covid-19, agar musibah ini 
cepat berlalu dan bisa kembali 
hidup normal.

“Kita harus tetap menjaga 
protokol kesehatan, dengan 
cara 3M, mencuci tangan, 
memakai masker dan menja-
ga jarak. Dengan kita taat ke-
pada prokes, maka itu adalah 
vaksin untuk mengantisipasi 
penyebaran Covid-19 sema-
kin meluas,” kata Irjen Nico, 
Jumat (27/11/2020) pagi.

“Terkait Pondok Pesantren 
Tangguh yang ada di Ponpes 
Sabilurrosyad, Gasek, Kota 
Malang. Sudah sangat baik, 
santri sudah memakai masker 
dan antar santri menjaga ja-
rak,” tambahnya.

Diharapkan semua mas-
yarakat bisa taat pada aturan 
dari Pemerintah, sehingga 
kita semua bisa cepat terhin-
dar dari musibah yang terjadi 
saat ini. (Bry)
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Goa Selomangkleng Kediri Simpang  Lima Gumul Kediri

KEDIRI RAYA
3Dari Kediri Untuk Indonesia

Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

Motif Kuda Lumping, Juarai 
Lomba Masker Tingkat Jawa Timur

Kediri, SMN - Berlatar be-
lakang pendidikan design grafis, 
warga Desa Sumberejo Keca-
matan Ngasem Kab. Kediri ber-
hasil menjadi Terbaik I dalam 
ajang Lomba Desain Masker 
yang digelar oleh Dinas Keseha-
tan Provinsi Jawa Timur. Lomba 
tersebut dalam rangka memper-
ingati Hari Kesehatan Nasional 
ke-56.

Daniel Efendi namanya. Ba-
pak satu anak ini menjadi yang 
terbaik setelah menyingkirkan 
para pesaingnya yang berjumlah 
sekitar 39 peserta dari seluruh 
Jawa Timur. Setelah mendapat 
informasi dari Instagram Dinas 

Kominfo Kab. Kediri, dirinya 
langsung gerak cepat berkeingi-
nan mengikuti lomba tersebut.

Tak butuh waktu lama. Han-
ya dalam sehari, dengan keahl-
iannya, jadilah sebuah desain 
masker yang bagus bermotif 
kuda lumping. Ada dua warna 
pilihan yaitu warna putih dan 
warna hitam. Adapun tema yang 
diusung pada peringatan Hari 
Kesehatan Nasional ke-56 ta-
hun 2020 adalah “Satukan Tekat 
Menuju Indonesia Hebat”.

Saat ditanya alasan memilih 
motif tersebut, Daniel menjelas-
kan karena penyelenggaranya 
adalah Pemerintah Provinsi 

Jawa Timur dalam hal ini Di-
nas Kesehatan. Jadi menurutnya 
yang pas adalah kuda lumping 
yang merupakan seni khas Jawa 
Timur, khususnya Kabupaten 
Kediri.

”Saya optimis desain mask-
er ini akan mendapat tempat 
dimata dewan juri, dan alham-
dulilliah setelah diumumkan 
ternyata malah mendapat ter-
baik I. Kemudian saya diundang 
untuk menerima hadiah lomba 
di Hotel Grand Mercure Mira-
ma Surabaya pada hari Kamis 
26 November 2020 dan diserah-
kan langsung oleh Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Jawa Timur 

dr. Herlin ferliana, M. Kes,” ka-
tanya, (27/11).

Sesuai peraturan, desain 
yang telah dibuat menjadi hak 
milik dan dicetak oleh penye-
lenggara. Kedepan, Daniel akan 
mendesain masker lagi dan 
memproduksinya.

“Hal ini merupakan peluang 
usaha di tengah pandemi covid 
19, karena semua wajib me-
nerapkan protokol kesehatan 
dimanapun berada seperti cuci 
tangan, pakai masker dan jaga 
jarak,” pungkasnya.(Kominfo/
kan)

warga Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kab. Kediri berhasil menjadi Terbaik I dalam ajang Lomba Desain Masker yang 
digelar oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

Warga Kecamatan Kandat 
Terima Bansos Beras dari Dinsos

Kediri, SMN - Dinas Sosial 
Kabupaten Kediri kembali men-
yalurkan bantuan sosial beras 
Covid-19. Penyaluran kali ini 
diperuntukkan bagi masyarakat 
Kecamatan Kandat, Ringinrejo, 
dan Ngasem (27/11). Dengan 
adanya bantuan bahan pokok 
tersebut diharapkan dapat mer-
ingankan beban masyarakat di 
masa pandemi ini.

Plt. Camat Kandat, Ahmad 
Wito Subagyo mengatakan, 
pada penyaluran ini masing 
- masing KPM langsung me-
nerima sembako untuk bulan 
September dan Oktober, dengan 
perolehan perbulan sebanyak 10 

kilogram.
“Masing - masing KPM 

memperoleh 20 kilogram untuk 
bulan September dan Oktober, 
dan untuk penerima beras ini 
merupakan warga terdampak 
Covid-19,” ucapnya.

Ahmad Wito menambahkan, 
beras ini nantinya akan didis-
tribusikan bagi kalangan peda-
gang kecil, UMKM, pedagang 
kaki lima, dan industri kecil 
menengah. Sementara jumlah 
penerima di Kecamatan Kandat 
sebanyak 2.719 KPM.

“Atas nama warga Keca-
matan Kandat, kami mengu-
capkan terima kasih kepada 

Pemerintah Kabupaten Kediri. 
Semoga bantuan ini dapat ber-
manfaat bagi masyarakat,” tam-
bah Camat Ahmad Wito.

Wabah Covid-19 yang belum 
berakhir tentunya berdampak 
pada sisi perekonomian mas-
yarakat. Dengan adanya bantu-
an ini, masyarakat tidak perlu 
panik dalam menghadapi pan-
demi serta dihimbau untuk terus 
mengikuti anjuran dari pemer-
intah.Tetap terapkan protokol 
kesehatan Covid-19, sehingga 
dapat segera memutus mata 
rantai penyebaran Covid-19. 
(Kominfo/kan)

Bansos Beras Dari Dinsos

Sekelompok Warga di Mojosari Tekuni 
Usaha Perikanan Hias dan Konsumsi

Kediri, SMN - Sekelompok 
warga di Desa Mojosari, Keca-
matan Kras, Kabupaten Kedi-
ri menekuni usaha perikanan. 
Mereka membudidayakan ikan 
air tawar jenis hias dan konsum-
si dengan pasar penjualan hing-
ga menembus Ibu Kota Jakarta.

Para peternak tersebut ter-
gabung dalam Kelompok Pem-
budidaya Ikan atau Pokdakan 
Cupangsari yang beranggotakan 
sekitar 20 orang. Mereka me-
manfaatkan pekarangan kosong 
di sekitar rumah untuk usaha 
perikanan. Selain kolam perma-
nen, warga juga menggunakan 
kolam semi permanen dari ter-
pal.

Ketua Pokdakan Cupangsari 
Mahmud mengaku, usaha peri-
kanan mengalami pasang surut. 
Maka untuk mensiasatinya, 

kelompok ini membudidayakan 
ikan dari dua jenis yakni ikan 
hias dan ikan konsumsi.

“Kalau dulu, produksi awal 
ikan cupang. Kemudian beralih 
menjadi ikan konsumsi. Seka-
rang ikan cupang lagi,” kata 
Mahmud.

Mahmud menjadi salah satu 
penggagas lahirnya Pokdakan 
Cupangsari. Pria yang telah 
menggeluti usaha perikanan se-
lama puluhan tahun itu menga-
ku, awalnya kelompok ini hanya 
beranggotakan 10 orang. Lam-
bat laun usaha tersebut berkem-
bang. Bersamaan dengan itu, 
jumlah anggota kelompok ber-
tambah menjadi 20 orang.

“Kelompok ini awalya 10 
orang, lalu berkembang 20 
orang. Kemudian saat ini disa-
rankan oleh dinas 10 orang saja. 

Maka kita bentuk dua kelom-
pok. Kini dalam proses pemben-
tukan kelompok baru,” imbuh 
Mahmud.

Perkembangan usaha peri-
kanan yang ditekuni oleh Pokda-
kan Cupangsari ini telah dilirik 
oleh pemerintah. Terbukti, mer-
eka berhasil menerima bantuan 
hibah pakan dan benih. Menurut 
catatan Mahmud, setidaknya su-
dah dua kali menerima bantuan.

“Empat bulan lalu kita dapat 
hibah dari pemerintah bibit lele 
30 ribu dan pakan 87 sak. Dan 
3 tahun lalu kita dapat bibit cu-
pang 300 ribu,” imbuh Mahmud. 
Tak heran apabila kelompok ini 
berkembang baik dari sisi jum-
lah anggota maupun produktif-
itas perikanan yang dihasilkan.

Mahmud mengaku, dari 5 
buah kolam ikan yang dikelola, 

dapat menghasilkan 1 ton ikan 
patih selama kurun waktu budi-
daya 3-6 bulan. Dua kolam dian-
taranya sudah panen, sedangkan 
tiga kolam lainnya masih dalam 
proses budidaya.

Sayangnya produktifitas 
yang dihasilkan, kata Mahmud, 
tak sebanding dengan harga pas-
ar. Terlebih pada masa pandemi 
Covid-19 ini, ikan dihargai san-
gat murah. Padahal, disisi lain 
harga pakan terus mengalami 
kenaikan.

“Ikan patin hanya dihargai 
Rp 13 ribu. Bahkan, milik saya 
sempat ditawar hanya 10 ribu 
saja. Kalau jenis ikan lele, ma-
sih bertahan walaupun tidak 
banyak. Sekarang ini yang jatuh 
hanya gurami. Tetapi kini mu-
lai merangkak naik,” katanya. 
(Kominfo/kan)

Budidaya Ikan

Wujudkan Pilkada Serentak, 
Aman, Damai, Sejuk dan Patuh 

Protokol Kesehatan, Polda Jatim 
Terjunkan Aparat Gabungan

Surabaya, SMN - Kapolda Jawa Timur 

Irjen Pol DR Nico Afinta bersama Wakapolda 

Jawa Timur Brigjen Pol Slamet Hadi Suprap-

toyo, bersama Pejabat Utama (PJU) Polda Jatim 

serta Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol 

Trunoyudo Wisnu Andiko, Kamis (26/11/2020) 

malam, bertempat di Gedung Bharadaksa, Pol-

restabes Surabaya. Melakukan pertemuan den-

gan Kapolrestabes dan Kapolres Tanjung Perak 

dan seluruh Kapolsek Jajaran.

Dalam pertemuan tersebut terkait dengan 

penanganan Covid-19 yang masih terjadi di 

Kota Surabaya. Selain itu juga pengamanan 

Pilkada Serentak di Jawa Timur, termasuk kota 

surabaya yang juga akan melaksanakan Pilka-

da, pemilihan Wali Kota Surabaya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan 

diikuti oleh 19 Kabupaten/ Kota se-Jatim. Polda 

Jawa Timur melakukan pemetaan wilayah di 

seluruh jawa timur. Mulai dari tingkat kerawa-

nan terjadinya konflik maupun kerawanan yang 

lain saat pelaksanaan pilkada berlangsung.

Namun yang terjadi di jawa timur, mulai 

dari pendaftaran pasangan Calon Bupati/ Wa-

likota hingga proses kampanye sampai saat ini 

terpantau lancar, aman dan kondusif. Meski de-

mikian, guna mengantisipasi hal-hal yang ter-

jadi di lapangan saat mulai pendaftaran paslon, 

kampanye, pencoblosan hingga penghitungan 

surat suara. Polda Jatim tengah menyiagakan 

personil, baik di Bawaslu, KPU, maupun tem-

pat pemungutan suara.

Pengamanan Pilkada serentak di Jatim, 

akan menerjunkan aparat gabungan mulai dari 

TNI/ Polri, Satpol-PP dan Linmas. Dengan 

rincian, Polda Jawa Timur akan menerjunkan 

15.840 personil gabungan dengan Polres jaja-

ran, sedangkan personil TNI akan diterjunkan 

sebanyak 5.445, sedangkan Satpol-PP sebanyak 

1. 991 dan Linmas sebanyak 119.231 orang.

Perlu diketahui, Pilkada tahun 2020 ini ber-

beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Dimana, 

saat pilkada tahun ini bersamaan dengan Pan-

demi Covid-19. Sehingga semua pihak harus 

tetap mentaati Protokol Kesehatan (Prokes). 

Jangan sampai ada klaster pilkada yang nantin-

ya akan menimbulkan persoalan baru.

Semua peserta pilkada, mulai paslon, pen-

dukung dan juga masyarakat hingga petugas 

PPK dan PPS yang ada TPS (Tempat Pemung-

utan Suara). Semua bisa mematuhi prokes, hal 

ini sebagai upaya memutus mata rantai penye-

baran Covid-19.

Sementara itu Pilkada serentak yang akan 

berlangsung pada 9 Desember 2020, akan dii-

kuti oleh 19 Kabupaten/ Kota dengan rincian, 

16 Kabupaten dan 3 Kota. Polda Jatim sendiri 

juga telah berkoordinasi dengan Bawaslu dan 

juga KPU terkait dengan tahapan-tahapan 

pilkada maupun persoalan pelanggaran pilkada 

yang terjadi di Jatim.

“Terkait penanganan Covid-19 di Jatim, 

khususnya Kota Surabaya. Akan terus kita laku-

kan, karena Covid-19 sampai saat ini masih di 

sekeliling kita. Sehingga semuanya harus tetap 

waspada dan menjaga serta mematuhi Prokes,” 

kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico, Kamis 

(26/11/2020) malam.

“Seperti Bupati Situbondo yang meninggal 

hari ini, sehingga kita bersama sama mengha-

dapi masalah ini. Selain itu, Kampung Tangguh 

Semeru terus berjalan, dan Covid Hunter juga 

akan terus berkeliling melihat kepatuhan mas-

yarakat untuk menerapkan prokes,” tambahnya.

Sementara itu terkait dengan perayaan 

malam natal dan tahun baru, nantinya seluruh 

anggota akan disiagakan. Agar warga yang 

melakukan Ibadah pada natal nanti berjalan 

aman dan kondusif. Selain itu, seluruh anggota 

juga disiagakan guna mengantisipasi datangnya 

wisatawan masuk wilayah Jatim. Khsusunya 

kota surabaya yang akan melakukan perayaan 

malam pergantian tahun.

“Saya akan meminta seluruh anggota siaga 

saat natal dan tahun baru, sehingga pelaksaan 

Ibadah natal bisa berjalan aman dan kondusif. 

Selain itu juga siaga saat pergantian malam ta-

hun baru,” ucap Kapolda.

Selain menangani Covid-19 di Jawa Timur, 

juga akan ada Pilkada Serentak yang akan ber-

langsung pada tanggal 9 Desember 2020 men-

datang. Sehingga, kami berharap untuk semua 

masyarakat yang terlibat tetap patuhi prokes. 

Polri bersama TNI dan Juga Pemerintah, serta 

Pengamanan Pilkada serentak Jatim, Aparat gabungan Polda 
Jatim siap diterjunkan

KPU dan Bawaslu sudah berkoordinasi agar 

pilkada serentak ini bisa berjalan dengan baik 

dan lancar.

Selain bekersama dengan Bawaslu dan 

KPU, juga berkoordinasi dengan Pemerintah, 

baik tingkat Provinsi maupun Bupati/ Walikota, 

hingga jajaran paling bawah, seperti Camat, Lu-

rah, Kades, Babinsa dan Babinkantibmas. Agar 

semua bisa berkoneksi jika ada konflik saat 

pilkada bisa segera terditeksi sejak dini.

“Terkait Pilkada, saya sudah berkoordinasi 

dengan TNI dan Pemerintah Provinsi maupun 

Tingkat dua serta KPU dan Bawaslu. Agar 

semua yang terlibat di Pillada ini tetap patuhi 

prokes, selain itu kami TNI/ Polri juga Netral 

dalam pilkada yang akan berlangsung 9 Desem-

ber 2020 mendatang,” ujarnya.

Selain itu terkait dengan kedatangan surat 

suara, Polri akan melakukan pengaman secara 

ketat saat berada di KPU hingga pendistribusian 

mulai dari kantor KPU hingga ke Tempat Pe-

mungutan Suara (TPS) di setiap masing-masing 

Kabupaten/ Kota di Jatim.

Selain pengamanan personil gabungan, 

nantinya juga akan disiapkan dukungan sarana 

pra sarana (Sarpras) seperti, Ambulance, Tena-

ga Medis, Tenda Lapangan, serta Alat Pelind-

ung Diri (APD). 

Sementara terkait dengan pilkada yang 

berlangsung disaat Pandemi Covid-19, Kapolri 

Jendral Polisi Idham Azis, juga telah menge-

luarkan Maklumat yang harus di patuhi dan 

dijalankan terhadap Protokol Kesehatan. Isi 

maklumat tersebut diantaranya.

1. Dalam pelaksanaan pemilihan tahun 

2020, tetap mengutamakan keselamatan jiwa 

dengan mematuhi kebijakan dan peraturan pe-

merintah terkait penanganan, pencegahan serta 

Protokol Kesehatan Covid-19.

2. Penyelenggara pemilihan, peserta pemi-

lihan, pemilih dan seluruh pihak yang terkait 

pada setiap tahapan pemilihan wajib menerap-

kan protokol kesehatan covid-19 dengan me-

makai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, 

dan menghindari kerumunan.

3. Pengerahan massa pada setiap tahapan 

pemilihan tidak melebihi batasan jumlah mas-

sa yang telah ditetapkan oleh penyelenggara 

pemilu.

4. Setelah selesai melaksanakan setiap ke-

giatan tahapan pemilihan, semua pihak yang 

terlibat dan masyarakat agar segera membubar-

kan diri dengan tertib tanpa arak arakan, konvoi 

atau sejenisnya.

Dengan dilangsungkannya pilkada seren-

tak yang akan berlangsung pada 9 Desember 

2020 mendatang. Kapolda Jawa Timur sendiri 

juga telah melakukan pengecekan pospam pen-

gamanan pilkada, personil dan juga kesigakan 

setiap anggota dilapangan. Diharapkan, den-

gan berlangsungnya Pilkada Serentak di Jawa 

Timur Tahun 2020 ini yang bersamaan dengan 

Pandemi Covid-19, bisa berjalan aman, tertib 

dan kondusif. Serta tidak terjadi klaster baru 

saat pilkada.(Bry)
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Tulungagung, SMN - Bupati 
Tulungagung Drs Maryoto Bi-
rowo MM secara simbolis lak-
sanakan penanaman seribu po-
hon di pinggiran sungai Brantas 
masuk wilayah desa Buntaran 
kecamatan Rejotangan Kabu-
paten Tulungagung. Senin, 23 
Nopember 2020.

Penanaman seribu pohon ini 
dilakukan untuk mejaga eko-
sistem pinggiran sungai Brantas 
dari erosi atau pengikisan dari-
pada arus sungai Brantas.

Acara ini dihadiri oleh 
Forkopimda Tulungagung, di-
rektur Perum Jasa Tirta 1, kepala 
BBWS Brantas Provinsi Jawa 
timur, kepala Dinas Lingkungan 
hidup Kabupaten Tulungagung, 
Muspika kecamatan Rejotangan, 
Muspika kecamatan Ngunut, 
Ketua AMTI ( Asosiasi Maha-
siswa Tulungagung Indonesia ) 
Ketua dan pengurus PAC Ansor 
Kecamatan Rejotangan, Seluruh 
Organisasi Masa dan Komunitas 
Peduli lingkungan

KETUA AMTI Muhammad 
Bagus Taufik Akbar mengatakan 

Penanaman secara simbolis 
1000 Pohon kali ini merupakan 
langkah awal dilaksanakannya 
penanaman pohon, masih ada 14 
kilometer lagi luas tanah yang 
harus ditanami pohon. Pada 
dasarnya AMTI tidak memusuhi 
penambang pasir tetapi AMTI 
Peduli lingkungan.

Bupati Tulungagung Drs 
Maryoto Birowo MM. Member-
ikan Apresiasi yang sebesar-be-
sarnya kepada Asosiasi Maha-
siswa Tulungagung Indonesia 
(AMTI ) yang telah memprakar-
sai  kegiatan ini. Tujuan dilak-
sanakannya kegiatan ini ada-
lah untuk menjaga kelestarian 
lingkungan, menjaga kelestarian 
lingkungan adalah tugas kita 
bersama dan itu penting  menga-
pa kelestarian lingkungan pent-
ing sekali, yaitu untuk menjaga 
sebuah ekosistem, kalau eko-
sistem di wilayah sungai Brantas 
ini baik serta ditunjang dengan 
penghijauan yang mantap, maka 
sumber-sumber air terlindungi 
dan masalah Erosi bisa di kenda-
likan.(hms/adv/ed)

“Penanaman seribu pohon ini dilakukan 

untuk mejaga ekosistem pinggiran sun-

gai Brantas dari erosi atau pengikisan 

daripada arus sungai Brantas”

Penanaman Secara Simbolis Seribu Pohon

Bupati Tulungagung Drs Maryoto Birowo MM secara simbolis laksanakan penanaman seribu pohon di pinggiran sungai Brantas

Pemprov Apresiasi Pemkab atas Penghargaan Produktivitas Siddhakarya 2020
Mojokerto, SMN - Pemerintah 

Kabupaten Mojokerto, mendapat 
apresiasi dari Provinsi Jawa Timur 
atas dukungan dan pembinaan pada 
perusahaan yang telah mendapat 
penghargaan Produktivitas Siddha-
karya Tahun 2020. Penghargaan 
diserahkan Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa yang da-
lam hal ini diwakili Himawan Estu 
Bagijo selaku Kepala Disnakertrans 
Jawa Timur, kepada Kepala Dinas 
Nugroho Budi Sulistyo Kadisnaker 
Kabupaten Mojokerto mewakili Pjs 
Bupati Mojokerto, Selasa (24/11) 
pagi di Grand Barunawati Surabaya.

Membacakan sambutan arahan 
Gubernur Jawa Timur, Himawan 
Estu Bagijo yang saat ini juga men-
jabat sebagai Pjs Bupati Mojokerto 
mengatakan, Anugerah Siddhakarya 
merupakan penghargaan produkti-
vitas tingkat daerah provinsi yang 
diberikan kepada perusahaan yang 
terus berupaya meningkatkan pro-
duktivitas dan berhasil mempertah-
ankan tingkat produktivitas yang 
dicapai selama 3 (tiga) tahun ber-
turut-turut.

Anugerah Siddhakarya yang 
diberikan gubernur pada setiap ta-
hun genap merupakan salah satu 
wujud kepedulian pemerintah dalam 
memotivasi dunia usaha agar terus 
berupaya menerapkan prinsip-prin-
sip efektivitas, efisien, kualitas dan 
ramah lingkungan dalam melakukan 
usaha sehingga tetap produktif dan 
semakin meningkat produktivitasnya 
alat, teknik, dan metodologi pening-
katan produktivitas semakin masif 
digunakan oleh perusahaan-perusa-
haan berskala kecil atau mikro, me-
nengah dan besar.

Hal ini mengindikasikan bahwa 
menjadi produktif memang merupa-
kan tuntutan dan suatu keharusan. 
Melalui penilaian secara berjenjang 
ini, diharapkan dapat mengantarkan 
perusahaan sebagai nominator untuk 
mendapatkan penghargaan produkti-
vitas tertinggi tingkat nasional dalam 
Anugerah Paramakarya, yang diber-
ikan oleh Presiden Republik Indone-
sia pada setiap tahun ganjil.

“Dalam era globalisasi, semua 
negara dan para pelaku dunia usaha 
harus terlibat dalam persaingan ketat 

baik antarnegara maupun perusa-
haan. Persaingan bukan untuk mere-
but peluang dari globalisasi, tapi juga 
untuk mempertahankan eksistensi 
bisnis dan pemerintahan. Maka, se-
tiap perusahaan dan lembaga pada 
tingkat mikro, maupun pemerintah-
an pada tingkat regional dan nasional 
harus secara terus menerus berupaya 
meningkatkan produktivitas  sebagai 
faktor utama kemajuan bangsa-bang-
sa di dunia. Bangsa yang mampu 
meningkatkan produktivitas tinggi, 
mengalami pertumbuhan ekonomi 
yang juga tinggi. Serta, mampu 
memperluas kesempatan kerja, men-
gatasi permasalahan pengangguran, 
dan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat,” jabar Himawan Estu Bagijo.

Oleh sebab itu juga, perlu dilaku-
kan gerakan nasional secara serentak 
untuk meningkatkan produktivitas 
di semua bidang, sektor, dan tingka-
tan. Gerakan produktivitas ini dapat 
dilakukan melalui 3 (tiga) tahap yai-
tu.

Pertama, meningkatkan kes-
adaran produktivitas (productivity 
awareness), melalui informasi di 

media, seminar, lokakarya, diskusi, 
pemberian penghargaan produktivi-
tas dan lainnya. Kedua, peningkatan 
produktivitas (productivity improve-
ment) melalui penerapan metodologi 
peningkatan produktivitas seperti 
management by objective (MBO), 
total quality management (TQM), 
Manajemen 5R/5S dll. Ketiga, peme-
liharaan produktivitas (productivity 
imaintenance), melalui monitor terh-
adap perkembangan produktivias di 
setiap unit, departemen, instansi, pe-
rusahaan, menetapkan standar-stan-
dar produktivitas, melakukan pen-
gukuran produkltivitas dll.

“Pemberian penghargaan Sid-
dhakarya ini adalah dalam rangka 
peningkatan kesadaran akan pentin-
gnya produktivitas, terhadap usaha 
kecil, menengah (UKM) dan besar, 
karena penghargaan Siddhakarya 
merupakan penghargaan tertinggi 
tingkat provinsi di bidang produkti-
vitas kepada perusahaan yang dinilai 
mampu menerapkan konsep dan 
metode produktivitas secara baik,” 
tambah Himawan Estu Bagijo.(hms/
adv/sl)Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo

Bupati Haryanti Resmikan Masjid Nurul Huda Purwoasri

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno meresmikan Masjid Nurul Huda di Kantor Kecamatan 
Purwoasri

Kediri, SMN  - Bupati 
Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutris-
no meresmikan Masjid Nurul 
Huda di Kantor Kecamatan 
Purwoasri, Rabu (25/11). Pere-
smian tersebut ditandai dengan 
penandatanganan prasasti dan 
pengguntingan pita oleh Bupati 
Kediri.

Dalam sambutannya, Bu-
pati mengapresiasi pembangu-
nan masjid yang diinisiasi oleh 
Camat Purwoasri dan didukung 
seluruh jajarannya di tingkat 
kecamatan hingga perangkat 
desa. Beliau juga mengajak agar 
kedepan masjid ini dimakmur-
kan dengan sholat jamaah dan 
kegiatan ibadah lainnya.

“Saya mengajak untuk me-
manfaatkan masjid ini dengan 
kegiatan keagamaan sebagai 

pendorong dan penyemangat 
untuk mendekatkan diri kepada 
Alloh SWT. Segera dibentuk 
takmir, diisi dengan kegiatan so-
lat jamaah dan kegiatan positif 
lainnya,” jelas Bupati Haryanti.

Beliau menambahkan, agar 
di masa pandemi ini tetap men-
erapkan protokol kesehatan se-
lama beribadah di masjid. Yakni 
dengan menjaga jarak, memakai 
masker dan cuci tangan sebelum 
masuk ke masjid.

Sementara itu Camat Pur-
woasri, Mudatsir, mengatakan 
masjid ini hadir atas dukungan 
banyak pihak mulai jajaran 
karyawan kecamatan, kepa-
la desa, perangkat dan warga. 
Semua bergotong royong baik 
material maupun spiritual hing-
ga terwujud bangunan Masjid 

Nurul Huda ini.
“Masjid ini dibangun sejak 

bulan Agustus 2019. Tujuan 
pembangunan masjid ini adalah 
sebagai wujud menjabarkan visi 
Bupati lima tahun lalu yakni ter-
wujudnya masyarakat Kabupat-

en Kediri yang religius. Hara-
pannya dengan masjid ini bisa 
membangun iman dan taqwa 
seluruh warga Kecamatan Pur-
woasri tanpa terkecuali,” terang 
Mudatsir.(Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Pertamina Dorong UMKM Gunakan LPG Nonsubsidi
Jakarta, SMN - PT Pertamina 

(Persero) memproyeksikan seban-
yak 75% LPG 3 kg digunakan un-
tuk kebutuhan rumah tangga, 17% 
untuk UMKM, dan sisanya 8% 
digunakan petani dan nelayan. Ini 
dilakukan untuk mendorong peng-
gunaan LPG yang tepat sasaran.

Namun, Pjs Vice President Cor-
porate Communication Pertami-
na, Heppy Wulansari mengatakan 
Pertamina juga mendorong sektor 
UMKM untuk naik kelas dan tidak 
lagi menggunakan LPG subsidi, 
tetapi LPG nonsubsidi. Salah sat-
unya melalui program Pinky Move-
ment.

“Melalui program pinky move-
ment, Pertamina akan terus melaku-
kan sosialisasi kepada para UMKM 
untuk dapat naik kelas menggu-

nakan LPG nonsubsidi Bright Gas 
agar pemanfaatannya tepat sasa-
ran,” kata Heppy dalam keterangan 
tertulis, Sabtu (28/11/2020).

Ia mengatakan Pertamina juga 
akan memberikan apresiasi kepada 
para pelaku UMKM yang menggu-
nakan gas LPG nonsubsidi. Salah 
satu bentuk apresiasi yang diberi-
kan adalah fasilitas pinjaman untuk 
modal usaha dalam program Pinky 
Movement.

Pinky Movement merupakan 
program pinjaman modal usaha, 
yakni kepada UMKM outlet LPG 
untuk mengembangkan bisnis den-
gan menjual LPG nonsubsidi. Bisa 
juga UMKM pengguna LPG subsi-
di yang ingin beralih menggunakan 
LPG nonsubsidi maupun UMKM 
kuliner yang ingin mengembangkan 

bisnis dengan memanfaatkan LPG 
nonsubsidi.

Program Pinky Movement telah 
menyasar setidaknya 2.000 outlet 
dan 100 usaha kecil pengguna LPG 
subsidi. Menurut Heppy, program 
ini merupakan bagian dari investasi 
sosial perusahaan atau kini dikenal 
sebagai Creating Shared Value.

“Pertamina menawarkan pem-
biayaan pinjaman murah kepada 
UMKM yang memiliki usaha pen-
jualan LPG atau usaha lainnya di 
bidang kuliner dan berniat mengem-
bangkan usahanya dengan me-
manfaatkan LPG nonsubsidi,” kata 
Heppy.

Sementara itu, Vice President 
CSR dan SMEPP Pertamina, Arya 
Dwi Paramita mengatakan sesuai 

dengan peta jalan atau roadmap, 
program Pinky Movement akan 
dilanjutkan hingga tahun 2023. Ak-
selerasi UMKM naik kelas member-
ikan multiplier effect, serta dampak 
sosial yang cukup tinggi, sehingga 
Pinky Movement berpotensi untuk 
dilanjutkan dengan penambah sasa-
ran sektor UMKM, yakni sektor in-
dustri dan sektor peternakan.

“Kedua sektor ini menempati 
posisi kedua setelah sektor perda-
gangan dan kuliner, selain itu memi-
liki potensi penggunaan LPG dalam 
menjalankan usaha,” kata Arya.

Sepanjang 2020, program Pinky 
Movement banyak berfokus pada 
kegiatan sosialisasi ke region dan 
mitra binaan pada April-Juni 2020. 
Selanjutnya, pada Juni-Desember 
2020 program berfokus pada pe-

menuhan dokumen persyaratan, 
verifikasi dan pencairan dana.

“Setelah mengikuti program ini, 
UMKM akan mengikuti berbagai 
program pembinaan agar naik ke-
las, dari program pelatihan, pembu-
kaan akses pasar, sertifikasi maupun 
perizinan, mentoring dan coaching 
serta awarding bagi UMKM yang 
berprestasi,” kata Arya.

Untuk mendukung UMKM naik 
kelas, Pertamina memiliki delapan 
program unggulan, yakni Pertam-
ina UMKM Academy; sertifikasi 
dan perizinan; display product SME 
di bandara, lobi hotel, dan rumah 
BUMN Pertamina; E-learning; pub-
likasi UMKM; penjualan UMKM 
melalui e-commerce; Katalog Per-
tamina SME 1000, dan Exhibition/
virtual exhibition.(detik)



Edisi 466 / XII / 30 November -  06 Desember 2020 5Fokus
Paripurna Pengesahan Raperda APBD 2021

Penandatanganan pengesahan Raperda APBD Sampang 
tahun 2021, Kamis (26/11).

Sampang, SMN - Bertempat di gedung 
Graha Paripurna, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang meng-
gelar rapat paripurna pengumuman Propem-
perda tahun 2021, pengesahan Raperda 
APBD Sampang tahun 2021 serta pendapat 
akhir Bupati Sampang, kamis (26/11), rapat 
paripurna dipimpin langsung oleh Ketua 

DPRD Sampang Fadol, turut hadir wakil 
pimpinan dan puluhan anggota DPRD Sam-
pang, Bupati Sampang H. Slamet Junaidi, 
Jajaran Forkompinda, para kepala OPD dan 
Camat serta tamu undangan lainnya.

Ketua DPRD Sampang Fadol menyam-
paikan, persetujuan tersebut diputuskan 
setelah sebelumnya draf RAPBD dibahas 

secara mendalam pada rapat komisi, rapat 
badan anggaran bersama TAPD, rapat-ra-
pat komisi bersama OPD terkait dan rapat 
konsultasi pimpinan DPRD bersama unsur 
pimpinan dan alat-alat kelengkapan DPRD. 
Meski telah disetujui, raperda tersebut akan 
dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur, 
"Evaluasi dimaksudkan untuk menghasilkan 
keserasian antara kebijakan daerah dan kebi-
jakan nasional, keserasian antara kepentingan 
publik dan kepentingan aparatur serta untuk 
meneliti sejauh mana APBD tidak bertentan-
gan dengan kepentingan umum, peraturan 
lebih tinggi dan atau peraturan daerah," un-
gkapnya.

Sementara Bupati Sampang Slamet Ju-
naidi menambahkan, alokasi anggaran pada 
APBD 2021 memiliki keberpihakan kepada 
kepentingan publik. Utamanya mendukung 
program-program sebagaimana visi misi pe-
merintahannya, serta mendasarkan pada hasil 
musrenbang. "Tujuan akhirnya hanya untuk 

kesejahteraan masyarakat Sampang, atas 
nama pemkab sampang saya mengucapkan 
terima kasih dan penghargaan setingginya 
kepada Anggota DPRD Sampang yang su-
dah bekerja keras dalam membahas RAPBD 
tahun anggaran 2021 hingga sampai ditetap-
kan, Catatan-catatan strategis akan menjadi 
pertimbangan pemkab sesuai dengan keuan-
gan daerah,” tegasnya.

DPRD juga berpesan kepada Pemerintah 
Kabupaten Sampang melalui Dinas teknis 
yang bersentuhan langsung dengan mas-
yarakat agar dalam penyusunan anggaran 
melakukan koordinasi, monitoring dan eval-
uasi terlebih dahulu supaya kegiatan tersebut 
dapat terlaksana sesuai dengan kondisi dan 
kebutuhan di masyarakat, setelah disam-
paikan rancangan keputusan DPRD tentang 
persetujuan DPRD Sampang terhadap rap-
erda APBD Sampang TA 2021, dilanjutkan 
dengan penanda tanganan persetujuan bersa-
ma antara Bupati Sampang dan Ketua DPRD 
Sampang disaksikan tiga Wakil Ketua DPRD 
bersama anggota undangan yang hadir. (adv/
why)

Desa Prambon Dagangan dan Desa Kebonagung Balerejo Ikut Lomba 
Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) Tingkat Kabupaten Madiun Tahun 2020

Madiun, SMN - Tim Penggerak (TP) 
PKK Kabupaten Madiun mengadakan selek-
si penilaian presentasi, inovasi Pemanfaatan 
Tanah Pekarangan (PTP) terbaik yang berke-
lanjutan tingkat Kabupaten Madiun Tahun 
2020 di Desa Prambon Kecamatan Dagan-
gan Kabupaten Madiun Rabu (25/11/2020) 
dan di Desa Kebonagung Kecamatan Balere-
jo Kabupaten Madiun Kamis (26/11/2020).

Kepala Dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat dan Desa Kabupaten Madiun Joko 
Lelono melalui Kabidnya Basudewa Aji Pa-
mungkas beserta TP PKK Kabupaten Madi-
un memberikan penilaian presentasi inovasi 
dan klarifikasi lepang evakuasi pemanfaatan 
tanah pekarangan (PTP) terbaik yang berke-
lanjutan di masing-masing desa yang ikut 
lomba tersebut.

TP PKK Kabupaten Madiun yang di-
wakili oleh Ibu Wakil Bupati Madiun Ibu 
Hari Wuryanto bersama tim juri dari per-
wakilan Dinas terkait selaku tim penilai dan 

tim seleksi lomba pemanfaatan tanah peka-
rangan (PTP) di masing-masing desa dian-
taranya Desa Prambon Kecamatan Dagangan 
Kabupaten Madiun dan Desa Kebonagung 
Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Hasil seleksi penilaian pelaksanaan ter-
baik pemanfaatan tanah pekarangan (PTP) 
di masing-masing desa nantinya akan dii-
kutakan lomba PTP tingkat Kabupaten 
Madiun. Hal ini dari masing-masing desa 
yang mengikuti seleksi penilaian presentasi, 
inovasi dan kalrifikasi lapang, evaluasi pe-
manfaatan tanah pekarangan (PTP) terbaik 
yang berkelanjutan berjuang keras untuk 
mendapatkan hasil yang terbaik agar bisa 
masuk ke tingkat Kabupaten Madiun.

Ibu Wakil Bupati Madiun Ibu Hari 
Wuryanto selaku TP PKK Kabupaten 
Madiun juga sebagai tim juri/penilai men-
yampaikan bahwa tujuan diadakan lomba 
pemanfaatan tanah pekarangan di mas-
ing-masing desa di Kabupaten Madiun 

adalah member motivasi kepada warga 
masyarakat untuk berkarya dan mer-
awat tanaman dengan baik. Harapnya 
agar warga desa bisa memanfaatkan pe-
karangannya untuk menanam tanaman 
dari berbagai sayuran, toga, peternakan, 

kolam ikan, bunga tanaman hias, jamur 
makanan dengan berbagai macam olahan 
juga buah-buahan yang pada intinya, lahan 
kosong di tanah pekarangan untuk diman-
faatkan lebih baik dan keren, ujar Ibu Hari 
Wuryanto. (sy)

Ibu Wakil Bupati Madiun Ibu Hari Wuryanto bersama tim 
penggerak PKK dan tim juri seleksi penilaian presentasi inovasi 

pemanfaatan tanah pekarangan (PTP) di Desa Prambon Da-
gangan dan Desa Kebonagung Balerejo Madiun.

Walikota Madiun H. Maidi Memberlakukan Sekolah 
Tatap Muka Asal dengan Penuhi Persyaratan

Madiun, SMN - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Mendikbud), Nadiem Makarim, menyatakan, sekolah boleh 
melaksanakan pembelajaran tatap muka pada Januari 2021.

Nadiem menjelaskan, kewenangan pembukaan sekolah 
diserahkan kepada pemerintah daerah (Pemda), sekolah, dan 
orangtua. Tiga komponen ini menjadi kunci diselenggarakan-
nya pembelajaran tatap muka atau tidak.

“Keputusan ada di Pemda, sekolah dan orangtua,” ujar 
Mendikbud dalam press conference yang disiarkan langsung 
melalui kanal YouTube Kemendikbud RI, Jumat (20/11/2020), 
lalu.

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka, 
lanjutnya, pemerintah daerah wajib memenuhi enam kriteria 
utama. Yakni, memiliki sarana sanitasi dan kebersihan seperti 
toilet bersih dan layak, serta adanya sarana cuci tangan pakai 
sabun atau hand sanitizer dan desinfektan.

Selain itu, sekolah mampu mengakses fasilitas pelayanan 
kesehatan, siap menerapkan aturan wajib masker, memiliki 
thermogun, memiliki pemetaan warga satuan pendidikan, serta 
mendapatkan persetujuan dari komite sekolah atau perwakilan 
orang tua siswa atau wali murid. Keputusan dari Menteri Pen-
didikan dan Kebudayaan ini menjadi dasar bagi Pemerintah 
Kota Madiun, Jawa Timur, dalam menyelenggarakan uji coba 
pembelajaran tatap muka. Persiapan uji coba pembelajaran 
tatap muka (PTM) bagi siswa SD dan SMP negeri di Kota 
Madiun, telah dilakukan sejak satu bulan sebelumnya. Lalu 
pada Kamis (5/11/2020) lalu, Dinas Pendidikan Kota Madiun 
melaksanakan rapid test terhadap guru, karyawan sekolah, dan 
siswa. Kegiatan rapid test dilakukan oleh petugas Puskesmas 
di masing-masing sekolah. Hasil rapid test juga dapat diketa-
hui pada hari itu juga. Untuk siswa SD, rapid test diikuti oleh 
kelas 1 dan 6. Sedangkan, tingkat SMP hanya siswa kelas 9 
saja. Kepala Dinas Pendidikan Kota Madiun, Heri Wasana, me-
nuturkan, rapid test menjadi salah satu syarat dilaksanakannya 
PTM. Dalam hal ini, pemkot berupaya memastikan seluruh 
tenaga pendidikan dan siswa terbebas dari penularan Covid-19. 
Sehingga, kegiatan PTM dapat dilaksanakan dengan aman dan 
orang tua merasa lebih tenang, ‘’Kami laksanakan rapid test 
untuk guru dan siswa ini sebagai langkah antisipasi. Sebab, 
penularan dapat terjadi dari mana saja,’’ terang Heri. Sebelum 
melaksanakan rapid test, Dinas Pendidikan telah lebih dulu 
menyebarkan angket kepada orang tua siswa. Hasilnya, 80 
persen orang tua menghendaki PTM. Namun, bagi 20 persen 
orang tua yang tetap menginginkan pembelajaran daring, Dinas 
Pendidikan akan tetap memfasilitasi.

‘’Untuk yang memilih tetap daring tidak dilakukan rapid 
test dan pembelajaran tetap dari rumah, guru yang menyiapkan 
materi,’’ tandasnya.

Lebih lanjut, Heri mengatakan, uji coba PTM bagi siswa 
SD dan SMP negeri dilaksanakan telah mulai Senin (9/11/2020) 
lalu. Pelaksanaan uji coba berlangsung selama dua pekan den-
gan mekanisme ganjil genap dan jam pelajaran dibatasi hanya 
3 jam saja.

Hingga saat ini, rapid test masih terus berlangsung bagi 
siswa dan guru yang belum melaksanakannya. Setelah men-
jalani pengujian tersebut, sekolah baru diperkenankan men-
jalankan pembelajaran tatap muka. Sementara itu, para siswa 
dan orang tua tampak antusias mengikuti uji coba pembelajaran 
tatap muka. Nadia Azzahra salah satunya. Siswa kelas 9 SMP 
Negeri 2 Madiun itu tampak bersemangat datang ke sekolah 
untuk menjalani rapid test bersama teman-temannya yang telah 
mengantongi izin dari orang tua untuk mengikuti uji coba pem-
belajaran tatap muka (PTM).

Delapan bulan menjalani sekolah secara daring rupanya 
membuat remaja 15 tahun ini bosan di rumah. Apalagi, beber-
apa materi sulit dia kuasai karena keterbatasan ruang untuk 
bertanya pada guru. Untuk bisa memahami pelajaran yang su-
lit, biasanya dia hanya mencari jawaban sendiri, atau bertanya 
kepada sang kakak.

‘’Senang bisa kembali ke sekolah. Apalagi, diizinkan 
sama orang tua,’’ tutur Nadia saat ditemui di SMP Negeri 2 
sebelum menjalani rapid test.

Nadia memang antusias mengikuti uji coba PTM. 
Apalagi, dalam kegiatan itu dia bisa berkumpul lagi dengan 
teman-temannya meski harus menerapkan protokol kesehatan 
yang ketat.

Nadia menuturkan, dia akan memanfaatkan kesempatan 
uji coba PTM dengan maksimal. Salah satunya, mengulang 
kembali materi-materi yang kurang dia kuasai dan menanya-
kannya kepada guru mata pelajaran.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Anik Lestari. Orang 
tua siswa kelas 1 SDN Kejuron itu berharap uji coba PTM dapat 
meningkatkan pemahaman putranya, Iqbal Ari Dwi Baihaki, 
terhadap pelajaran di sekolah.

‘’Terutama, materi membaca dan menulis. Karena masih 
kelas 1, butuh bimbingan dan arahan dari guru,’’ terangnya.

Sebagai orang tua yang juga bekerja, Anik seringkali ke-
sulitan membagi waktu. Karenanya, kesempatan uji coba PTM 
ini langsung disambutnya secara antusias.

“Semoga sekolah seterusnya masuk lagi agar pelajaran 
ini bisa dipahami secara maksimal oleh anak-anak,’’ harapnya. 
Dalam menjalani uji coba pembelajaran tatap muka, Pemerin-
tah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan menerapkan aturan 
protokol kesehatan dengan ketat. Saat memasuki area sekolah 
seluruh siswa, guru, dan karyawan sekolah wajib mengenakan 
masker. Lebih baik lagi jika ditambah faceshield. Kemudian, 
mencuci tangan dengan sabun serta melakukan pengecekan 
suhu tubuh. Ketika memasuki ruangan kelas, siswa tidak 
diperkenankan memilih bangku bertanda silang. 1 bangku 
juga wajib diisi satu orang siswa saja. Mereka juga dilarang 
berdekatan dengan teman atau melakukan kontak fisik. ‘’Ber-
dasarkan pantauan Dinas Pendidikan, seluruh sekolah yang 
mulai menjalani uji coba PTM sudah terlaksana dengan baik. 
Sekolah juga mampu melaksanakan protokol kesehatan dengan 
baik,’’ tutur Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Madiun Utomo 
Sapto Nugroho. Dalam uji coba pembelajaran tatap muka, 
durasi jam pelajaran pun dibatasi. Untuk tingkat SD hanya 2 
jam bagi siswa kelas 1 dan 6. Sedangkan, tingkat SMP ada-
lah 3 jam bagi siswa kelas 9. Sedangkan, mata pelajaran yang 
diajarkan sesuai dengan kurikulum yang saat ini digunakan. 
Sementara itu, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendi-
dikan Kota Madiun, Slamet Hariyadi, mengungkapkan, bahwa 
mulai Senin (9/11/2020) lalu, hanya 16 sekolah yang mengikuti 

uji coba PTM. Terdiri atas 5 SMP dan 11 SD. Meliputi, SMPN 
2, SMPN 4, SMPN 5, SMPN 7, dan SMPN 8. Juga, SDN 01 
Madiun Lor, SDN 02 Madiun Lor, SDN 01 Josenan, SDN 02 
Josenan, SDN 03 Manisrejo, SDN Banjarejo, SDN 01 Kani-
goro, SDN 02 Kanigoro, SDN Kelun, SDN Pilangbango, dan 
SDN 01 Tawangerejo.

‘’Saat ini, rapid test juga masih berjalan di beberapa 
sekolah. Sehingga, besar kemungkinan akan ada penambahan 
jumlah sekolah yang mengikuti PTM,’’ imbuhnya.

Pelaksanaan uji coba pembelajaran tatap muka rencanan-
ya akan berlangsung hingga 1 bulan ke depan. Hariyadi ber-
harap, kegiatan ini dapat berjalan lancar. Serta, mendapatkan 
hasil evaluasi yang terbaik. “Sehingga, kita bisa menyambut 
siswa kembali ke sekolah tahun depan,’’ tandasnya.

Uji coba pembelajaran tatap muka juga tak luput dari per-
hatian Walikota Madiun, H. Maidi. Orang nomor satu di Kota 
Pendekar (sebutan untuk Kota Madiun) itu turut memantau 
penerapan protokol kesehatan di sekolah. Hal ini seiring dengan 
dilaksanakannya uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) bagi 
siswa SD dan SMP negeri di Kota Madiun.

SD Negeri 01 Josenan menjadi salah satu sekolah yang 
dikunjungi walikota. Pada kesempatan itu, wali kota melihat 
kegiatan belajar mengajar (KBM) di kelas. Bahkan, wali kota 
juga ikut memberikan materi. ‘’Saya cek pemahaman siswa 
tentang Covid-19. Rupanya, mereka sudah paham dan tahu 
cara-cara agar tidak tertular virus,’’ tuturnya. Pada kesempatan 
itu, walikota juga mengapresiasi upaya sekolah dalam memper-
siapkan sarana prasarana yang dibutuhkan dalam menghadapi 
uji coba PTM. Menurutnya, seluruh sekolah telah menjalankan 
aturan protokol kesehatan dengan baik. ‘’Uji coba PTM ini 
jangan sampai menimbulkan petaka. Justru, Kota Madiun siap 
uji coba PTM, harus bisa membawa keberhasilan,’’ tegasnya.

Lebih lanjut, mantan sekda Kota Madiun ini menjelaskan, 
uji coba PTM memang perlu dilakukan. Apalagi, Kota Madiun 
cukup baik dalam hal penanganan Covid-19. Hal ini terbukti 
dari kecilnya angka penularan di Kota Madiun. Dari 9 kota di 
Jatim, Kota Madiun menempati urutan ke-9. Sedangkan, dari 
38 kabupaten/kota di Jatim, Kota Madiun ada di urutan 37.

‘’Penanganan Covid-19 tetap berjalan. Tapi perekono-
mian harus berjalan. Begitu pula sektor pendidikan. IPM kita 
terbaik ketiga se-Jatim. Maka, capaian ini harus kita pertahank-
an. Jangan sampai Covid-19 ini menjadi penyebab IPM kita 
menurun,’’ paparnya. Walikota pun berharap, uji coba PTM 
dapat berjalan lancar. Sehingga, ke depannya Kota Madiun 
semakin siap menyelenggarakan pendidikan kepada anak-anak. 
Serta, mampu menangani Covid-19 hingga tuntas. Sementara 
itu, dalam pemantauan tersebut walikota juga membagikan 
susu dan masker kepada siswa. Walikota juga berpesan agar 
anak-anak bisa menjadi penegak protokol kesehatan. Minimal, 
di lingkungan rumahnya masing-masing. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi meninjau sekolahan yang melak-
sanakan pembelajaran tatap muka di Kota Madiun.

Dinas Perdakop dan UM Kabupaten Madiun Adakan Giat Monitoring 
dan Evaluasi Pasar Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2020

Madiun, SMN - Dinas Perdangangan 
Koperasi dan Usaha Mikro (Disperdakop 
dan UM) Kabupaten Madiun mengadakan 
kegiatan monitoring dan evaluasi pasar daer-
ah di Kabupaten Madiun tahun anggaran 
2020.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Madiun Indra Seti-
yawan selaku Kepala Bidang Pasar Raswi-
yanto menyampaikan bahwa dalam kegiatan 
monitoring dan evaluasi pasar daerah se-Ka-
bupaten Madiun di tahun anggaran 2020 ini 
adalah meliputi pekerjaan pendapatan daerah 
(PAD), peningkatan kinerja pengelola pasar, 
pemeliharaan sarana dan prasarana (sapras), 
kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar 
daerah se-Kabupaten Madiun.

Kabid Pasar Raswiyanto menyampaikan 
bahwa dalam meningkatkan pendapatan 
daerah (PAD) Kabupaten Madiun yang ber-
asal dari pasar daerah diantaranya mengop-

timalkan rotribusi pasar baik melalui kios, 
bedak pasar, parker pasar, MCK/toilet dan 
lainnya dijalankan dan dimaksimalkan den-
gan baik agar bisa memenuhi target.

Selain itu juga meningkatkan kinerja 
pengelola pasar daerah se-Kabupaten Madi-
un. Hal ini juga tidak terlepas dari masalah 
sarana dan prasarana (sapras) pasar, kebersi-
han pasar, ketertiban pasar dan keamanan 
pasar jelas Kabid Pasara Raswiyanto.

Pasar daerah merupakan tempat yang 
sangat penting buat masyarakat untuk 
melakukan transaksi jual beli bagi mas-
yarakat guna perputaran perekonomian 
rakyat dan untuk memenuhi kebutuhan se-
hari-hari. Pasar merupakan tempat di mana 
penjual dan pembeli bertransaksi setelah ter-
jadi pertukaran keuangan dan perekonomian 
berjalan. Maka dari itu pasar harus dikelola 
dengan baik juga kebersihan nya, sarana 
prasarananya, ketertibannya dan keamanann-

ya agar penjual dan pembeli merasa nyaman 
dan aman.

Untuk itu pasar harus diadakan kegiatan 
monitoring dan evaluasi para pengelola pas-
ar maupun sarana dan prasarananya. Kalau 
pasar sudah dikelola dengan baik dan benar, 
maka secara otomatis pasar tersebut akan 

berkembang baik dan banyak pengunjun-
gnya, dengan demikian pasar tersebut akan 
ramai dan perputaran roda perekonomian 
akan menjadi baik, pendapatan akan mening-
kat, masyarakatnya akan sejahtera terutama 
keuangannya yang berada di pasar tersebut, 
tambahnya Kabid Pasar Raswiyanto (sy)

Dinas Perdakop dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun saat 
monitoring dan evaluasi pasar daerah se-Kabupaten Madiun.

Dinas Kesehatan Kaltara Terima Penghargaan Top 45 KIPP 2020
Tanjung Selor, SMN – Provinsi Ka-

limantan Utara (Kaltara) meraih penghar-
gaan Top 45 kategori Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) 2020 yang di-
gelar Kementerian Pendayagunaan Apara-
tur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-
menpan-RB). Perhargaan diterima oleh 
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi 
Kaltara Usman mewakili Penjabat Semen-
tara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Sety-
abudi, Rabu (25/11) di Jakarta.

Pada KIPP 2020, Provinsi Kaltara 
mendapatkan penghargaan atas inovasinya 
yang bernama Program Layanan Dokter 
Terbang Kalimantan Utara yang dilak-
sanakan Dinkes. 

“Atas capaian ini, saya menyampaikan 
apresiasi dan terima kasih kepada seluruh 
jajaran Dinkes, juga Pemprov Kaltara seh-
ingga mampu memberikan pelayanan yang 
terbaik bagi masyarakat,” kata Sekprov 
Kaltara H Suriansyah yang ditemui usai 

menghadiri Dialog Publika garapan TVRI 
dan Humas Kaltara di gedung Gadis, Rabu 
(25/11) sore.

Layanan Dokter Terbang sendiri, pada 
Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 
masuk dalam klaster provinsi. Di klaster 
tersebut, selain Dokter Terbang terdapat 
6 inovasi lainnya. Yakni, inovasi Melin-
tasi Batas Ruang Kelas Bersama milik 
Pemprov DI Yogyakarta, Bunga Tanjung 
(Pemprov DKI Jakarta), One Pesantren 
One Product (OPOP) Pesantren Mandiri 
Umat Sejahtera (Pemprov Jawa Barat), 
Mega Mendoane Rini (Pemprov Jawa 
Tengah), Klinik BUM Desa (Pemprov 
Jawa Timur), dan Ojol Berlian (Pemprov 
Kalimantan Timur).

“Ini merupakan kali kedua inovasi 
Pemprov Kaltara berhasil masuk dalam 
Top 45 KIPP. Sebelumnya, pada tahun lalu 
inovasi Sipelandukilat juga masuk dalam 
Top 45 KIPP 2019. Kaltara pun kembali 

akan mendapatkan dana insentif sebagai 
peraih penghargaan Top 45 Inovasi KIPP 
2020,” kata Sekprov.

Sebagai informasi, Dokter Terbang 
merupakan program layanan kesehatan 
dengan cara jembut bola. Melalui program 
ini, Pemprov Kaltara hadir dengan mem-

berikan pengobatan gratis menghadirkan 
dokter spesialis dan petugas medis me-
layani warga di daerah yang sulit dijang-
kau dan terisolir. Sejak dilaksanakan pada 
2014 hingga saat ini, program Dokter Ter-
bang telah melayani 13 ribu lebih warga. 
(syah)

Kepala Dinkes Kaltara Usman menerima penghargaan Top 45 
KIPP 2020 dari Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Rabu (25/11).

Ketua KPK Puji Capaian Prestasi Kaltara

Tanjung Selor, SMN - Ketua Komisi Pemberan-
tasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Komjen 
Pol Firli Bahuri mengapresiasi Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara) dalam pencapaian upaya pencegahan 
korupsi.

Demikian disampaikan Firli pada Rapat Koordina-
si Pencegahan Korupsi Terintegritas yang dilangsung-
kan di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, 
Kamis (26/11/2020). "Apresiasi untuk masyarakat 
Kalimantan Utara. Di usianya yang baru 7 tahun lebih, 
sudah banyak prestasi yang diraih. Ini sebuah prestasi 
yang luar biasa," kata Firli.

Kaltara, sambung Firli, sangat baik dalam upaya 
melakukan pencegahan korupsi. Sesuai hasil evaluasi 
dan supervisi yang dilakukan tim Koordinasi, Supervisi 
dan Pencegahan (Korsupgah) KPK, Kaltara berada di 
rangking 10 untuk pencapaian 8 area intervensi pence-
gahan korupsi terintegrasi di Pemerintahan Daerah.

"Kaltara menggembirakan, tapi jangan membuat 
jumawa. Karena baru berusia 7 tahun, sejak didirikan 
berdasar UU No 20 Tahun 2012, Kaltara menduduki 
rangking 10. Itu bagus!" ungkapnya.

Pemberantasan korupsi, kata Firli, erat kaitann-
ya dengan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan 
ekonomi dan pembangunan. Jika korupsi bisa dicegah, 
perekonomian akan cepat berkembang, kesejahteraan 
masyarakat meningkat, dan pembangunan maju.

Kaltara, menurutnya telah memperoleh capaian 
yang sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan perekono-
mian yang tumbuh dengan baik, berkurangnya tingkat 
kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM) yang 
bagus, serta kesenjangan yang ditunjukkan dengan ang-
ka ratio gini yang rendah.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur 
Kaltara Dr H Teguh Setyabudi dalam paparannya pada 
Rakor tersebut, menyampaikan tentang kondisi Kaltara, 

mulai dari perekonomian hingga tingkat kesejahteraan 
masyarakatnya.

Disebutkan, angka kemiskinan di Kaltara terus 
menurun dalam kurun waktu 7 tahun terakhir hingga 
2019. Pada 2019, angka kemiskinan Kaltara 6,49 pers-
en, turun dibandingkan tahun sebelumnya (2018) 7,09 
persen. Angka kemiskinan Kaltara juga berada di bawah 
angka kemiskinan secara nasional, yaitu 9,24 persen.

Dari sisi perekonomian, pada 2019 pertumbuhan 
ekonomis Kaltara mencapai 6,91 persen, berada di atas 
angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,02 
persen. 

Lebih jauh dibeberkan Pjs Gubernur, berkaitan 
dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemer-
intah Provinsi Kalimantan Utara telah melukan berbagai 
upaya, terutama pada 8 area intervensi sesuai arahan 
KPK melalui Tim Korsupgah. Yaitu, pada area peren-
canaan dan penganggaran APBD, pelayanan perizinan, 
pengadaan barang/jasa, optimalisasi PAD, manajemen 
ASN, manajemen aset daerah, serta memaksimalkan 
peran APIP (Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah). 
Pada area perencanaan dan penganggaran, diungkap-
kan Teguh, sebagai upaya mencegah terjadinya ko-
rupsi, dalam sistem Perencanaan, Pemeritah Provinsi 
Kaltara telah mengimplementasikan system perenca-
naan terintegrasi. Di mana perencanaan dan pengang-
garan telah terintegrasi melalui E-Planning dan SIMDA 
secara Online. Hal ini menjadikan system perencanaan 
dan penganggaran lebih akuntabel dan transparan.

:Cara lainnya, untuk efisiensi belanja kegiatan, 
dengan menerapkan Analisis Standar Belanja (ASB) 
pada perencanaan kegiatan dan standar satuan harga," 
ungkapnya. .

Selanjutnya, pada area pengadaan barang dan 
jasa, Teguh menyampaikan, Pemprov Kaltara telah 
mengimplementasikan tersedianya Sistem LPSE dan 

Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa (SIMBA-
JA) dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas 
pengadaan barang dan jasa; kemudian kemaksimalkan 
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang 
Mandiri, serta kematangan UKPBJ Provinsi Kaltara 
sudah Level III.

Sedang dalam area pelayanan perizinan, pence-
gahan korupsi dilakukan dengan mengedepankan 
transparansi. Di antaranya; pendelegasian wewenang 
perizinan kepada DPMPTSP, penerapan perizinan 
Berbasis Online ( Online Single Submission), Tracking 
System Perizinan dan layanan pengaduan, serta imple-
mentasi e-Signature mempercepat pelayanan.

Keempat, pada pengelolaan aset, Pemprov 
Kaltara mengimplementasikan pengelolaan aset ber-
basis aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah 
- Barang Milik Daerag  (SIMDA BMD). Kemudian 
legalisasi kepemilikan BMD (Percepatan pelaksanaan 
Sertifikasi), pemantauan dan penertiban aset secara 
berkala, serta sinergitas penertiban aset bersama in-
stansi vertikal melalui MoU dan PKS (perjanjian kerja 
sama). Sedang dalam upaya Optimalisasi PAD, Pem-
prov Kaltara melakukan kemudahan    pelayanan perpa-
jakan berbasis aplikasi. Memberikan layanan cepat dan 
mudah, dengan mendekatkan pelayanan kepada wajib 
pajak dan lainnya. Juga melakukan berbagai inovasi 
untuk upaya meningkatan PAD, dengan tetap berpato-
kan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berkaitan dengan manajemen ASN, Pemprov Kaltara 
telah mengimplementasikan Merit System (kualitas, 
kompetensi dan kinerja), sesuai dengan arahan dari 
Kementerian PAN-RB. Kemudian, terhadap kepatuhan 
pelaporan LHKPN. Untuk diketahui, kepatuhan pel-
aporan LHKPN Kaltara berada di urutan ketiga terbaik 
di Indonesia.

Terakhir, adalah memaksimalkan peran APIP da-
lam melaksanakan fungsi Pengawasan (Audit, Reviu, 
Monitoring dan Evaluasi) bebasis risiko.

Dikatakan, kapabilitas Aparat Pengawasan In-
tern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kaltara yang 
mencapai level 3 (integrited) untuk ukuran penilaian 
(1-5). Sementara Sistem Pengendalian Intern Pemer-
intah (SPIP) Pemprov Kaltara juga mencapai level 3 
(terdefinisi).

Pencapaian level 3 APIP dan SPIP yabg diper-
oleh Pemprov Kaltara lebih awal dari target Presiden 
Joko Widodo yang menginginkan semua kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah se-Indonesia bisa men-
capai di 2019.  Kaltara sudah mencapainya pada 2018. 
(syah)

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi bersama Ketua KPK Firli 
Bahuri.

Perhatian Terhadap Wilayah Perbatasan, Pjs. Gubernur Kaltara 
Buat Lapter Long AlangoTanjung Selor, SMN – Pen-

jabat Sementara (Pjs) Guber-
nur Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) Teguh Setyabudi me-
merintahkan organisasi perangkat 
daerah terkait untuk membantu 
percepatan pengembangan Lapa-
ngan Terbang (Lapter) Long Al-
ango, Kecamatan Bahau Hulu, 
Malinau.

Ini sebagai respon Teguh saat 
mendengar langsung aspirasi dari 
Kepala Adat Besar Bahau Hulu, 
Baya Ajan beserta rombongan saat 
bertemu dengannya di ruang rapat 

Kantor Gubernur, Kamis (26/11) 
sore.

Perlunya pengembangan 
Lapter Long Alango karena Keca-
matan Bahau Hulu termasuk dalam 
wilayah perbatasan yang punya 
potensi ekonomi dan wisata yang 
menjanjikan. Selain itu lapter ini 
juga menjadi jawaban masyarakat 
untuk bisa berpergian dengan lebih 
cepat.

“Saya minta untuk syarat-syarat 
yang diperlukan dapat dipenuhi. 
Ini diperlukan agar bisa dikeluar-
kan rekomendasi dari provinsi ke-
pada Kementerian Perhubungan. 

Lebih cepat lebih baik,” katanya.
Dari pertemuan ini diketahui 

Lapter Long Alango telah ada 
bahkan sebelum Provinsi Kaltara 
terbentuk. Karena masih masuk 
dalam Hutan Lindung Kayan 

Mentarang, pengembangan be-
lum dapat dilakukan. Untuk dapat 
dikembangkan maka perlu dilaku-
kan perubahan Rencana Tata Ru-
ang dan Wilayah (RTRW) Daerah.

“Dulu masih terhambat kare-

na hutan lindung, sekarang sudah 
lepas dari daerah hijau karena 
RTRW sudah diubah. Karena itu 
saya dukung pembangunan dan 
pengembangan lapter ini,” tut-
upnya. (syah)

Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi terima kenang-kenangan berupa Mandau dari 
Kepala Adat Besar Bahau Hulu, Baya Ajan setelah menyampaikan aspirasi untuk 

pengembangan Lapter Long Alango, Malinau.
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Pasar Tugu Kota Probolinggo 

Sementara Ditutup 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin bersama Forkopimda menandatan-
gani SKB, penutupan pasar Tugu.

Probolinggo, SMN - Pasar Tugu 
(Sabtu Minggu) yang berada dikawasan 
seputaran Alun alun kota akan ditutup 
sementara dalam rangka untuk melind-
ungi masyarakat dari paparan COVID 
19, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) Kota Probolinggo mengam-
bil langkah dengan meminimalisir terjad-
inya kerumunan. 

Penutupan sementara pasar Tugu 
tersebut ditandai dengan pelaksanakan 
penandatanganan Surat Keputusan Ber-
sama (SKB), Jumat (27/11) di Command 
Center, oleh Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin, Wakapolresta Kompol Teguh San-
toso, Kasi Datun Kejaksaan Negeri Elan 
Jaelani, Danramil Wonoasih Kapten Inf 
Abu Kuswari serta perwakilan Pengadilan 
Negeri kota Probolinggo.

Penutupan sementara tersebut mer-
upakan langkah Forkopimda setempat 
yang tidak ingin membiarkan adanya po-
tensi kerumunan yang berakibat sanksi 
baik bagi kepala daerah atau pemangku 

kepentingan lainnya. Disamping itu, 
petugas gabungan intens melakukan pen-
ertiban tetapi masih ada masyarakat yang 
tidak peduli. 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin men-
gatakan Perkembangan yang ada saat 
ini pada 25 Oktober angka terkonfirmasi 
covid 19, masih sekitar 4 orang tetapi di 
27 November ada 63 pasien yang dirawat. 
Penambahan secara signifikan ini terjadi 
setelah libur panjang beberapa waktu lalu. 

“Saya berharap masyarakat memaha-
mi, kebijakan ini bukan sesuka hati teta-
pi melihat fakta bahwa COVID 19 ada 
perkembangan tinggi di Kota Proboling-
go. Penutupan ini tidak menuntut kemun-
gkinan di area lain juga. Tapi kalau (angka 
COVID 19) sudah turun, aktivitas bisa 
kita mulai lagi,” ujarnya.

Wali Kota Hadi, juga berpesan kepada 
masyarakat, yang melibatkan massa ban-
yak agar diatur dan diminimalisir jangan 
sampai terlalu banyak, “Kami tunjukkan 
komitmen untuk kemaslahatan warga 

Kota Probolinggo. Tidak ada kepentingan 
dari kami, dan kebijakan ini tidak asal-as-
alan tapi ada dasarnya. Kita semua berdoa 
mudah-mudahan cepat berlalu, diberi 
kesehatan dan bisa melalui pandemi ini,” 
pesan Hadi. 

Wakapolresta Kompol Teguh Santoso 
mengatakan sebelum dimulai penutupan 
harus dilakukan sosialisasi agar mas-
yarakat tidak terkejut, “Harus memberi-
kan edukasi ke masyarakat secara massif, 
petugas di lapangan tetap dioptimalkan. 
Pada dasarnya draft sudah bagus, perlu 
ada koordinasi lagi,” katanya. 

Komandan Kodim 0820 yang diwakili 
oleh Kapten inf.Abu Kuswari mengatakan 
bahwa penutupan sementara karena sudah 
banyak permasalahan terkait covid 19 

“Intinya kami mendukung langkah 
penutupan sementara tersebut karena su-
dah banyak permasalahanan dan kejadian 
terkait COVID 19,” katanya.

Kasi Datun Kejari Kota Probolinggo, 
Elan Jaelani juga menambahkan keber-
hasilan penegakan hukum diukur dari sub-
stansi, peraturan dan strukturnya, “Dari 
MoU itu sudah ada semua unsur itu. Yang 
penting adalah budaya hukum. Tidak 
semata-mata sudah ada MoU tadi tidak 
memperlihatkan budaya hukumnya. Maka 
penegakan hukum harus paham budaya 
hukum,” jelasnya. 

Wali Kota Habib Hadi dikesempatan 
tersebut juga menambahkan dan setuju 
dengan pihak kepolisian, bahwa diper-
lukan sosialisasi dulu sehingga tidak 
menimbulkan kegaduhan, “Mengambil 
kebijakan memang tidak boleh arogan. 
Mungkin Minggu besok (29/11) sosial-
isasi, minggu depan tetap menerapkan 
protokol kesehatan (prokes),” terangnya. 
(edy)

Wakil Bupati Probolinggo Buka 
MTQ ke XXIX Tahun 2020 

Proboĺinggo, SMN - Wakil Bu-
pati (Wabup) Probolinggo HA. Tim-
bul Prihanjoko secara resmi membuka 
kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur’an 
(MTQ) ke-XXIX tingkat Kabupat-
en Probolinggo tahun 2020, Jum’at 
(27/11/2020) di Pendopo Prasaja Ngesti 
Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Pembukaan MTQ ini ditandai den-
gan penekanan tombol sirine dan dilan-
jutkan dengan penyerahan piala bergilir 

oleh Wakil Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko kepada ketua panitia 
MTQ tahun 2020 M. Syafi’i Zein.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Proboling-
go bekerja sama dengan Lembaga 
Pengembangan Tilawatil Qur’an 
(LPTQ) Kabupaten Probolinggo ini 
dilaksanakan secara virtual karena ma-
sih dalam situasi pandemi Covid-19 dan 
diikuti oleh peserta dari 24 kecamatan 

se-Kabupaten Probolinggo.
Pembukaan MTQ ke-XXIX ini di-

awali dengan pembai’atan Dewa Hakim 
MTQ ke-XXIX tingkat Kabupaten 
Probolinggo tahun 2020 oleh Ketua 
LPTQ Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono. MTQ ke-XXIX ini akan 
dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu 
(28-29/11/2020).

Hadir dalam pembukaan MTQ 
tersebut Wakapolres Probolinggo Kom-
pol Agung Setyono, Pabung Kodim 
0820 Probolinggo Mayor Inf. Puguh 
Jatmiko, sejumlah Kepala OPD (Organ-
isasi Perangkat Daerah) serta tokoh ula-
ma yang ada di Kabupaten Probolinggo.

Ketua Dewan Hakim MTQ Kabu-
paten Probolinggo Didik Abdul Rohim 
menyampaikan kegiatan ini memper-
lombakan sebanyak 5 (lima) cabang 
dan 28 golongan. Yakni Musabaqoh 
Tilawatil Qur’an (MTQ), Musabaqoh 
Hifzdil Qur’an (MHQ), Musabaqoh 
Sahril Qur’an (MSQ), Musabaqoh 
Fahmil Qur’an (MFQ) dan Musabaqoh 
Hottil Qur’an (MHQ).

 “Musabaqah Tilawatil Qur’an 

ini akan dilaksanakan di Auditori-
um Madakaripura Lantai 5 Kantor 
Bupati Probolinggo, ruang Tengger 
Lantai 4 Kantor Bupati Probolinggo, 
ruang Jabung 2 lantai 3 Kantor Bupa-
ti Probolinggo, depan ruang Kantor 
Bagian Kesra lantai 1 Kantor Bupati 
Probolinggo, sekolah MI NU Kraksaan 
dan Kantor PCNU Kota Kraksaan,” ka-
tanya.

Wakil Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko menjelaskan Mu-
sabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) se-
bagai sarana dalam meningkatkan dan 
mengembangkan potensi keilmuan dan 
kreativitas peserta MTQ yang berkondi-
si lebih baik dalam hal mencintai dan 
mengamalkan isi ajaran Al Qur’an. 
MTQ merupakan sebuah upaya untuk 
mengaktualisasikan ajaran Al-Qur’an 
sehingga dapat membawa manfaat dan 
maslahat bagi umat Islam tentunya. 

“Semoga kegiatan MTQ Kabu-
paten Probolinggo yang berlangsung 
selama 2 (dua) hari ini dapat berjalan 
dengan baik, lancar dan sukses. Den-
gan momentum ini dapat memantapkan 
komitmen untuk menjadikan nilai-nilai 
agama sebagai sumber penyemangat, 
penyaring dan landasan dalam ke-
hidupan beragama dan bermasyarakat,” 
harapnya. (edy)

Wakil Bupati HA. Timbul Prihanjoko dalam kegiatan Pembukaan 
MTQ.

Wali Kota Probolinggo Lakukan 
Audien dengan Forum Kamtibmas

Probolinggo, SMN - Wali Kota 
Hadi Zainal Abidin menggelar au-
diensi bersama forum silaturahmi 
kamtibmas Kota Probolinggo, Senin 
(23/11) di aula Mapolres Proboling-
go Kota.

Audiensi dalam rangka menya-
makan sudut pandang antara Tiga Pi-
lar dilingkungan Kecamaran hingga 
Kelurahan untuk menyikapi semakin 
tingginya kasus covid 19 di kota 
probolinggo.

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Kapolresta AKBP RM Jauhari dan 
perwakilan Kodim 0820. Kepala 

Satpol PP Agus Efendi, Camat, Lu-
rah serta Babinkantibmas. 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
dalam kesempatan tersebut men-
gatakan bahwa pemerintah telah 
memberikan berbagai peringatan 
terkait covid 19 ini, “Karena sudah 
ada peringatan, pusat kegiatan yang 
melibatkan kerumunan massa jika 
dilanggar akan kena sanksi. Nanti 
kami akan membuat surat keputusan 
bersama, semacam panduan untuk 
kita lakukan bersama mengingat 
kondisi perkembangan COVID 19 
yang semakin meningkat,” katanya.

Lebih lanjut Wali kota Hadi 
menyebutkan, pada Oktober lalu 
pasien COVID 19 tinggal 4 orang, 
namun sekarang sudah mencapai 
angka 50 lebih, “Ini yang harus kita 
antisipasi, melonjaknya COVID ini 
terjadi setelah liburan beberapa wak-
tu lalu” jelasnya.

Wali Kota Hadi juga menjelas-
kan, beberapa poin yaitu poin per-
tama kerumunan massa seperti 
Pasar Minggu Alun-alun di satu 
sisi berdampak ekonomi tetapi juga 
menjadi sorotan. Namun ia tak mau 
gegabah, harus ada solusi di wilayah 
masing-masing dengan prinsip satu 
kata (kebijakan) untuk kebaikan 
masyarakat. Sebab, ia tidak mau 
masyarakat lengah dan teledor da-
lam menerapkan protokol kesehatan. 
Poin kedua, babinkamtibmas bersa-
ma lurah dan camat diminta men-
gamati wilayah yang menjadi akses 
jalan dari luar ke Kota Proboling-
go. Misalnya, mengambil langkah 
cepat dengan sistem buka tutup 
supaya masyarakat tidak berkeru-
mun. Poin ketiga, membangkitkan 
kembali kampung tangguh menjadi 
wilayah yang disiplin mentaati pro-
tokol kesehatan. Dan yang terakhir, 
masyarakat Kota Probolinggo yang 

selesai berlibur langsung menjalani 
rapid test. 

“Poin-poin ini untuk mengurangi 
potensi yang kita hadapi. Bagaima-
na caranya, maka kita harus mencari 
solusinya bersama,” ujarnya.

 Kapolresta AKBP RM Jauhari 
dikesempatan tersebut mengatakan 
bahwa kegiatan yang mengundang 
massa dan sudah diberikan izin ha-
rus betul-betul dilihat dampaknya, 
“Camat, lurah dan polsek rapatkan 
barisan. Buat surat penolakan (bila 
ada kegiatan melibatkan kerumunan 
massa) bahwa dalam masa pandemi 
tidak diperbolehkan. Itu menjadi 
dasar, nanti saat hari H dan sesu-
dahnya dicek,” serunya. 

Kapolresta AKBP RM Jau-
hari juga menegaskan, lebih baik 
melakukan upaya dan langkah-lang-
kah lalu bermasalah dari pada dibiar-
kan begitu saja. 

“Tapi, upaya itu tidak konyol. Ti-
dak diluar SOP (standar operasional 
prosedur),” ungkapnya.

Lebih lanjut Kapolresta menga-
takan dan berpesan Tiga pilar harus 
bisa menilai karakter di masyarakat-
nya agar tidak kecolongan.

“Ada pasar tumpah, jualan atau 
tempat bermain malam mingguan, 
tempat makan, kafe live musik di-
batasi. Nanti akan dibahas untuk 
meminimalisir kerumunan yang ada, 
dan agar mengedepankan penertiban 
yang humanis, serta berdasarkan 
pergub atau perda," pesannya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Kapolresta AKBP RM Jauhari, dan 
para pejabat lainnya dalam kegiatan Audiensi.

Forkompimcam Rowosari Laksanakan
Operasi Yustisi di Pasar Tawang Gempolsewu

Kendal, SMN - Untuk mence-
gah penyebaran covid 19 dan tim-
bulnya klaster baru, Forkompim-
cam Rowosari Kabupaten Kendal 
terus lakukan operasi yustisi. 
Sasaran kali ini adalah pasar 
Tawang Gempolsewu Kecamatan 
Rowosari Kabupaten Kendal, 
Jum'at 27/11/2020.

Operasi Yustisi dipimpin 
langsung oleh Kapolsek Rowo-
sari AKP Zaenal Arifin, SH., di 
dampingi Plt. Camat Rowosari 
Saefudin dan beberapa staf, Dan-
ramil Rowosari Kapten Infantri 
Sardi dan anggotanya serta an-
ggota Polsek Rowosari. Dalam 
operasi tersebut sebanyak 7 orang 
terjaring operasi Yustisi. Sang-
si yang diberikan adalah bersih 
bersih lingkungan pasar dan men-
yanyikan lagu Nasional.

Menurut keterangan Kapol-
sek Rowosari, "Forkompimcam 
melakukan operasi yustisi di Pas-

ar Tawang Gempolsewu, Sasa-
rannya adalah masyarakat yang 
tidak memakai masker. Ada 7 
orang yang berhasil kami jaring 
dan sanksi yang diberikan adalah 
bersih bersih lingkungan pasar 
dan menyanyikan lagu Nasion-
al. Diharapkan dengan melak-
sanakan operasi yustisi sehari 
3x ditempat yang berbeda dapat 
membantu masyarakat terhindar 

dari penyebaran covid 19 dan me-
nerapkan kebiasaan baru," jelas-
nya.

Menurut Siti salah satu ped-
agang pasar, "Di Kecamatan 
Rowosari ini sering ada operasi 
masker. Dulu saya pakai mask-
ernya kalau ada Operasi saja, 
setelah diberi tahu sama bapak 
bapak ini jadi tau pentingnya me-
makai masker," ujarnya. (Dyah)

Forkompimcam Rowosari Laksanakan Operasi Yustisi di Pasar 
Tawang Gempolsewu.

Polsek Singorojo Terus Lakukan Sosialisasi Prokes
Kendal, SMN - Demi 

menyelamatkan masyarakat dari 
paparan covid 19, dan mence-
gah meluasnya zona merah, 
membuat Polsek Singorojo terus 
melaksanakan operasi yustisi. 
Kali ini operasi Yustisi berada di 
Jalan Raya Brayu Desa Kertosa-
ri Kecamatan Singorojo, Jum'at 
27/11/2020.

Dipimpin Kapolsek Sin-
gorojo IPTU Darwan, SH., 
didampingi Camat Singorojo 
Sucipto beserta beberapa staf, 
Danramil Singorojo yang di-
wakili oleh Kapten Slamet dan 
dibantu gugus tugas desa. Sasa-
rannya adalah mereka yang tidak 
memakai masker atau memakai 
masker di dagu dan membawa 
masker tapi dimasukkan ke kan-
tong. Dalam operasi tersebut 

sebanyak 6 orang terjaring dan 
mereka diberi sanksi administra-
si sebesar Rp. 30.000,-.

Kapolsek Singorojo men-
yampaikan, "Kami melakukan 
operasi yustisi sehari 3x pagi, 
siang, malam di tempat yang 
berbeda. Harapan kami mas-
yarakat dapat memahami pent-
ingnya melaksanakan protokol 
kesehatan demi melindungi diri 
sendiri juga keluarga dari covid 
19 mengingat pandemi belum 
berakhir," sampainya.

Rusdi salah satu pelanggar 
menyampaikan, “Karena terburu 
buru saat berangkat kerja sehing-
ga lupa tidak pakai masker. Saya 
juga terima kasih sudah diingat-
kan pentingnya memakai mask-
er, mohon maaf saya lupa karena 
belum biasa," ujarnya. (Dyah)

Polsek Singorojo Terus Lakukan Sosialisasi Prokes.
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Kunjungan Ka Dinkop Kabupaten 

Lumajang ke KSU Camelia

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lumajang 
Suharwoko, didampingi Sam Nurulhuda, selaku Kepala Bidang 
Usaha Koperasi, melakukan kunjungan kerja ke KSU Camelia 

kecamatan Gucialit.

Lumajang, SMN - Dinas 
Koperasi Kabupaten Lumajang, 
saat ini tengah menjadi sorotan, 
terkait BPUM yang belum tun-
tas. Banyak masyarakat menge-
luhkan sulitnya pencairan dana, 
padahal namanya sudah tertera 
sebagai penerima bantuan.

Hal itu dikarenakan banyak 

data ganda, ada juga yang salah 
input, dan masih dalam tahap 
verifikasi. Ini yang menyebab-
kan terhambatnya beberapa 
penerima bantuan, menjadi sulit 
untuk segera mencairkan danan-
ya.

Namun, ditengah carut 
marut bantuan Presiden terse-

but, Kepala Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro Kabupaten 
Lumajang Suharwoko, did-
ampingi Sam Nurulhuda, selaku 
Kepala Bidang Usaha Koperasi, 
melakukan kunjungan kerja ke 
KSU Camelia kecamatan Gu-
cialit.

Pada kesempatan tersebut 
Kepala dinas Koperasi dan Usa-
ha Mikro Kabupaten Lumajang 
Suharwoko, memberikan saran 
positif untuk pengembangan 
koperasi, beliau juga berkesem-
patan melihat langsung kegiatan 
usaha yang dilakukan oleh kop-
erasi, seperti usaha toko retail, 
simpan pinjam anggota, angku-
tan barang dan lain-lain.

"Disamping usaha tersebut, 
saat ini KSU Camelia tengah 
mengembangkan sayap bisnisn-
ya, berupa angkutan atau travel 
wisata menuju anjungan dan 
tempat wisata lainnya di kom-
plek PTPN XII Kertowono Ke-
camatan Gucialit," pungkasnya. 
(Tik) 

Potensi Wisata Bangkit untuk 
Memudahkan Akses Perekonomian

Lumajang, SMN - Diten-
gah maraknya pandemi covid 
-19, Pemerintah Kabupat-
en Lumajang sudah memu-
lai membangkitkan potensi 
destinasi wisata di berbagai 
wilayah secara bertahap. Hal 
itu dilakukan dengan harapan, 
potensi wisata tersebut saling 
terhubung untuk memudah-
kan akses perekonomian mas-
yarakat.

Terkait hal tersebut, pada 
Kamis (26/11), Bupati Luma-
jang, Thoriqul Haq melaunch-
ing wisata alam Kedung Guwo 
di Desa Pasrujambe, Keca-
matan Pasrujambe.

Potensi wisata di wilayah 
harus dimaksimalkan, seperti 
halnya di Kecamatan Pasru-
jambe. Menurut Cak Thoriq, 
panggilan akrab Bupati Luma-
jang, Pasrujambe memiliki 
banyak potensi yang perlu 
dikembangkan, tidak hanya 
potensi wisata, namun juga 
potensi hasil perkebunan dan 

pertaniannya.
"Pasrujambe menyuguhkan 

potensi yang luar biasa, poten-
si wisatanya, potensi olahan 
hasil pertaniannya, saya ya-
kin Desa Pasrujambe dengan 
seluruh potensinya akan ada 
percepatan untuk kesejahter-
aan masyarakat nya," jelasnya.

Cak Thoriq mendukung pe-
rencanaan yang dilakukan oleh 
Pemerintah Desa Pasrujambe. 
Pihaknya akan melakukan in-
tervensi terkait infrastruktur, 
seperti akses menuju lokasi 
wisata.

"Begitu ada yang berkem-
bang, ini harus disupport, 
harus saling sambung antar 
satu dengan yang lain, supaya 
persebarannya lebih gam-
pang," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa 
Pasrujambe, Sugianto men-
jelaskan, bahwa di wilayahnya 
tersebut banyak sekali potensi, 
termasuk wisata. Salah sat-
unya, wisata Kedung Guwo, 

yang dijadikan destinasi wisa-
ta di Desa Pasrujambe.

"Kedung guwo ini ada as-
pek sejarah, dulu ini dijadikan 
tempat perlindungan pasukan 
pada masa gerilya, kami han-
ya menambahkan edukasinya 
dan fasilitas pendukungnya," 
terangnya.

Disamping wisata alam, 
Pasrujambe juga terkenal den-
gan kopi yang berkualitas su-
per premium, yaitu Kopi Ro-
busta Organik, yang saat ini 
sudah menembus pasar lokal 
dan Internasional.

"Ini kesempatan kita men-
genalkan kopi khas Lumajang 
ke luar daerah, karena daya 
beli di luar lebih bagus pasti-
nya, karena ini kopi premium, 
harganya agak lebih mahal," 
pungkasnya. (Tik) 

Thoriqul Haq saat mengunjungi wisata alam Kedung Guwo di 
Desa Pasrujambe, Kecamatan Pasrujambe.

Baksos Forkompimcam Singorojo untuk 
Masyarakat Terdampak Covid-19

Kendal, SMN - Masa pan-
demi belum usai, masih banyak 
masyarakat yang terdampak 
baik sebagai OTG atau ODP, 
semakin meluasnya zona mer-
ah membuat kita harus waspada 
dan selalu jalankan Prokes.

Hal tersebut juga tidak lepas 
dari pantauan Forkompimcam 
Singorojo, untuk mencegah 
meluasnya penyebaran covid 19 
maka beberapa kegiatan dilak-
sanakan dari mulai sosialisasi 
Prokes dan operasi yustisi setiap 
hari. Selain itu Forkompimcam 
juga melakukan baksos untuk 
keluarga yang sedang melaku-
kan isolasi mandiri di desa 
Trayu dan Kertosari, Jum'at 
27/11/2028.

Kapolsek Singorojo IPTU 

Darwan SH., Camat Singoro-
jo Sucipto, Danramil Singoro-
jo yang diwakili oleh Kapten 
Slamet memberikan bantuan 
secara door to door kepada mas-
yarakat yang melakukan isolasi 
mandiri. Sebanyak 30 bingkisan 
yang dibagikan, adapun isi bin-
gkisan terdiri dari beras 5 kg, 
mie instan, gula dan teh.

Kapolsek Singorojo men-
jelaskan, "Bingkisan yang kami 
berikan nilainya tidak seberapa 
semoga bingkisan tersebut dapat 
sedikit meringankan beban mer-
eka saat menjalani isolasi. Dan 
semoga Covid ini jangan sampai 
meluas," jelasnya.

Camat Singorojo menyam-
paikan, selain bantuan yang 
diberikan dari Forkompimcam 

ada juga batuan dari Pemdes 
dan warga sekitar yang ter-
gabung dalam jogo tonggo, 
dengan begitu masyarakat yang 
melakukan isolasi mandiri tidak 
pusing dengan kebutuhan rumah 
tangga.

“Alhamdullilah penduduk 
Singorojo sangat peduli dengan 
sesama dan guyup rukun saling 
membantu jika ada warga yang 
kesusahan, itu sangat memban-
tu sekali," pungkasnya. (S Anto 
Saputro)

Penyerahan bantuan sosial oleh Forkompimcam Singorojo 
kepada masyarakat terdampak covid-19.

Peringati Hari Guru, Ganjar Beri Penghargaan 
pada Siswa dan Guru Berprestasi

Semarang, SMN - Mengenakan 
seragam Sekolah Dasar (SD), Mat-
tew Hutama Pramana (12) nampak 
semangat maju ke hadapan Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dalam 
peringatan Hari Guru Nasional di 
Gedung A lantai 2 kompleks kantor 
Gubernur Jateng, Rabu (25/11). Di 
sela-sela tangannya, terselip sebuah 
styrofoam bertulis Insan Berprestasi 
Jawa Tengah.

Mattew adalah salah satu dari 
beberapa insan berprestasi yang 
mendapat penghargaan khusus dari 
Ganjar dalam peringatan Hari Guru 
Nasional itu. Selain Mattew, ada em-
pat siswa lain dan seorang guru yang 
mendapat penghargaan serupa.

Mereka adalah Luvena Milano 
Setiyaka, siswi SMPN 1 Surakarta 
peraih medali emas Coup de Kayl 
2019 U-14-50 Kg dan medali perak 
Kara U-14. Ada juga Hasna Alifia 
Zahra (medali emas FLS2N SMa 
2020 bidang monolog), Ika Septiana 
Sari (medali emas LKS SMK 2020 
bidang fashion technology), Putri 
Widyawati (medali emas LKSN 
ABK 2020 bidang kecantikan) dan 
seorang guru SMKN 1 Bansari 
Temanggung, Aprillia Palupi (medali 
emas guru SMK inspiratif nasional).

Penampilan Mattew yang masih 
lugu itu cukup menarik perhatian 
Ganjar. Ketika hendak memberikan 
penghargaan, Ganjar mencoba men-
gorek apa prestasi Mattew sehingga 
mendapat penghargaan itu. Dan saat 
dijawab, Ganjar terkejut mendengar 
jawaban, bahwa Mattew adalah pe-
menang lomba matematika dan sains 
IMSO 2019 tingkat internasional di 
Vietnam.

"Kamu menang lomba matemati-
ka dan sains tingkat internasional? 
Hebat ya kamu, gak nyangka lho 
saya," canda Ganjar pada Mattew.

Seolah masih penasaran, Ganjar 
terus menanyakan apakah Mattew 
benar-benar ahli matematika. Per-
tanyaan yang diajukan juga cukup 
menggelitik, yakni apakah Mat-
tew lebih suka menghitung rumus 
matematika atau menghitung uang.

"Lebih suka ngitung duit pak," 
jawabnya polos yang disambut tawa 
Ganjar dan undangan lainnya.

Ganjar juga mengajak dialog para 
siswa dan guru berprestasi itu. Tak 
henti-hentinya, Ganjar mengung-
kapkan rasa bangganya atas capa-
ian-capaian yang dihasilkan insan 
berprestasi Jawa Tengah itu.

"Inilah bukti betapa hebatnya 
anak-anak kita. Di belakang mereka, 
pasti ada orang tua yang hebat, ada 
guru yang hebat. Dan di hari guru 
yang kita peringati ini, kita semua 
khususnya guru pasti bangga melihat 
anak-anak kita menjadi anak-anak 
yang berprestasi. Bapak ibu guru, 
saya ucapkan terimakasih," kata 
Ganjar.

Sementara itu, Mattew membe-
narkan bahwa keberhasilannya me-
mang tidak terlepas dari peran orang 
tua dan guru. Untuk itu, di hari guru 

nasional ini, ia mengucapkan teri-
makasih atas semua bimbingan yang 
telah diberikan.

"Untuk semua guru, terimakasih 
atas bimbingannya, dan teruslah 
bersemangat," ucapnya singkat.

Hal senada disampaikan April-
lia Palupi, Guru SMKN 1 Bansari 
Temanggung. Aprillia yang mengaku 
sangat bangga mendapatkan peng-
hargaan dari Ganjar berharap, semua 
guru terus menebar inspirasi.

"Dalam kondisi sesulit apapun, 
jadilah guru yang inspiratif. Guru 
harus mampu memecahkan masalah 
yang ada di sekitarnya, jangan hanya 
duduk di belakang meja," katanya.

Di hari guru nasional ini, Aprillia 
berharap semakin banyak guru yang 
mau bekerja lebih keras dan tidak ha-
nya sekadar mengajar di depan kelas. 
Kehadirannya, harus mampu mem-
berikan solusi dalam setiap persoalan 
yang dihadapi siswa.

"Karena sesuai pepatah, guru itu 
digugu lan ditiru. Jadi, kehadirannya 
harus bisa memberikan uluran tan-
gan pada muridnya dalam kondisi 
apapun, bahkan di luar sekolah," tut-
upnya. (S Anto Saputro)

Gubernur Ganjar berikan penghargaan kepada siswa dan guru 
berprestasi.

Polres Batang Ungkap Kasus 
Penganiayaan Istri Hingga Tewas

Batang, SMN - Jajaran 
Satreskrim Polres Batang 
Polda Jawa Tengah berhasil 
mengungkap kasus dugaan pen-
ganiayaaan seorang suami terh-
adap istrinya hingga meninggal 
dunia.

Terduga pelaku berinisial DK 
alias Congli (25) warga desa 
Kemiri Timur, Subah, Batang, 
yang tega melakukan penga-
niayaan terhadap istrinya, RY 
(22) karena rasa cemburu. 

Kapolres Batang AKBP Ed-
win Louis Sengka mengungkap-
kan, kronologis kejadian pada 
Sabtu tanggal 21 November 
2020 sekira pukul 06.00 WIB 
para tersangka, yakni DK (25), 
DS (27) warga desa Tegalom-
bo, Tersono dan MS (23) warga 
desa Madugowongjati Grings-
ing datang ke Polsek Limpung 
untuk melaporkan adanya per-
kara laka lantas dan korban se-
karang ini sudah berada di RSU 
Limpung, kabupaten Batang. 

Setelah melakukan pengece-
kan dan olah TKP, petugas 
dari Polsek Limpung dan Laka 
lantas Satlantas Polres Batang 
berkoordinasi dengan Sa-
treskrim tentang laporan dari 
para tersangka.

“Petugas curiga tentang 
keterangan tersangka. Namun 
berkat kejelian petugas, dapat 
diketahui korban meninggal 
bukan karena kecelakaan lalu 
lintas melainkan adanya tindak 
pidana penganiayaan,” ungkap 
Kapolres Batang AKBP Edwin 
Louis Sengka didampingi Ka-
satreskrim AKP Budi Santo-
so dan Kasubbaghumas IPTU 
Erdi Nuryawan saat konferensi 
pers di Polres Batang, Jumat 
(27/11/2020).

Sebelumnya, kronologis ke-
jadian, pada Sabtu (21/11/2020) 
sekira pukul 02.00 WIB, ter-
sangka DK (25) menyuruh DS 
(27) untuk menjemputnya.

Lalu, DK dan DS menuju ke 
kamar kos korban. Sesampainya 
di kamar kos korban, DK masuk 
ke kamar tersebut.

"Saat masuk ke dalam ka-
mar, korban sedang bermain 
handphone. Tersangka merebut 
handphone korban setelah me-
lihat semua isi chatnya," jelas 
Kapolres.

Selanjutnya, DK mematah-
kan handphone korban, kemu-
dian dibuang ke tempat sampah 
di luar.

Kemudian, DK masuk lagi 

ke kamar dan melakukan pen-
ganiayaan berulang kali, hingga 
empat kali.

Lalu, tersangka 1 dan ter-
sangka 2 membawa korban ke 
rumah sakit, selama perjalanan 
ternyata tersangka 1 merasa ta-
kut. DS menyuruh DK apabila 
ada yang tanya supaya bilang 
bahwa korban kecelakaan.

“Untuk menghilangkan jejak 
penganiayaanya, atas saran DS, 
DK memberi keterangan kepada 
pihak Kepolisian bahwa kema-
tian korban akibat kecelakaan 

lalu lintas," beber Kapolres.
Selain menangkap pelaku, 

petugas juga mengamankan ba-
rang bukti, satu potong kaos hi-
tam, satu potong celana panjang 
warna hitam, satu unit sepeda 
motor Beat dan satu unit sepeda 
motor Mio.

Atas perbuatannya, pelaku di 
jerat dengan Pasal 351 KUHP 
dan atau 338 KUHP dan 220 
KUHP. "Dengan ancaman hu-
kuman penjara 15 tahun," ujar 
Kapolres Batang AKBP Edwin 
Louis Sengka. (S Anto Saputro)

Satreskrim Polres Batang gelar konferensi pers terkait Penga-
niayaan Istri hingga tewas, Jumat (27/11/2020).

Jokowi Resmi Tetapkan Pilkada 
9 Desember Hari Libur Nasional

Jakarta, SMN -- Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) resmi me-
netapkan 9 Desember 2020 se-
bagai hari libur nasional. Diketa-
hui, tanggal tersebut merupakan 
hari penyelenggaraan pemung-
utan suara Pilkada Serentak.

Penetapan itu sesuai dengan 
Keputusan Presiden nomor 22 
Tahun 2020 yang ditandatangani 
oleh Jokowi dan ditetapkan pada 
27 November 2020.

"Menetapkan hari Rabu tang-
gal 9 Desember 2O2O sebagai 
hari libur nasional dalam rangka 

pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bu-
pati, serta Walikota dan Wakil 
Walikota secara serentak," de-
mikian kutipan Keppres yang 
diakses oleh awak media dari 
situs JDIH Sekretariat Negara, 
Sabtu (28/11).

Salah satu pertimbangan un-
tuk menjadikan 9 Desember se-
bagai libur nasional disebutkan 
Jokowi melalui Keppers adalah 
sebagai bentuk pemberian kes-
empatan bagi warga negara untuk 
menggunakan hak pilihnya.

Kemudian, merujuk pada 
Pasal 84 ayat (3) UU nomor 1 
Tahun 2015 sebagaimana diubah 
dengan UU nomor 6 Tahun 2020, 
maka hari pemungutan suara ha-
rus dilakukan pada hari libur atau 
hari yang diliburkan.

Sebagai informasi, Pilkada 
2020 akan menyerentakkan 270 
pemilihan dalam satu hari. Se-
banyak 100.359.152 pemilih di 
309 kabupaten/kota akan terlibat 
dalam pilkada kali ini.

Pemilihan yang digelar 
9 Desember nantinya di-

gadang-gadang akan mencetak 
sebagai pilkada dengan jumlah 
daerah terbanyak dan pilkada 
pertama saat pandemi.

Sejauh ini sudah lebih dari 
100 petugas KPU dan Bawaslu 
yang terinfeksi virus corona se-
lama tahapan Pilkada Serentak 
2020.

Jumlah terbesar terdapat di 
Kabupaten Boyolali, Jawa Ten-
gah. Pada Agustus lalu, 96 orang 
petugas pengawas pemilu di 
Kabupaten Boyolali dinyatakan 
positif Covid-19. (cnn)

Pilkada serentak 9 Desember ditetapkan sebagai hari libur nasional.
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Jajaran Polsek Singorojo terus lakukan operasi yustisi gabungan.

Jajaran Polsek Singorojo Terus Lakukan 
Operasi Yustisi GabunganKendal, SMN - Dalam 

rangka melaksanakan Penega-
kan INPRES NO 6 TAHUN 
2020, tentang peningkatan 
disiplin, penegakan hukum 
protokol kesehatan, juga pen-
gendalian Covid- 19, Polsek 
Singorojo melaksanakan Op-
erasi Yustisi bertempat di jalan 
raya Singorojo depan Masjid 
Baitussalam Singorojo, pada 
hari Senin 23/11/2020.

Kegiatan operasi yustisi 
dipimpin oleh Kapolsek Sin-
gorojo IPTU DARWAN,SH.
MH., bersama dengan Sek-
cam Singorojo (beserta staf), 
Danramil Singorojo (Beserta 

Anggota), Wakapolsek Sin-
gorojo IPDA Sudali bersama 
anggota.

Kapolsek Singorojo men-
gatakan, untuk operasi kali ini 
lebih ke penertiban pemakaian 
masker terhadap masyarakat, 
guna mengantisipasi penyeba-
ran covid19.

Kapolsek Singorojo juga 
menambahkan, "Untuk para 
pelanggar yang tidak mengu-
nakan masker diberi sanksi 
administrasi denda sebesar Rp 
30.000, jumlah Pelanggar yg 
di denda karena tidak meng-
gunakan masker sebanyak 14 
orang," pungkasnya. (Peni)

Petugas Gabungan laksanakan Operasi 
Yustisi Penertiban Pemakaian Masker

Kendal, SMN - Dalam rang-
ka penegakan INPRES NO.6 
tahun 2020 tentang peningkatan 
disiplin penegakan hukum pro-
tokol kesehatan guna pencegah-
an dan pengendalian Covid 19.

Dipimpin oleh Kapolsek 

Limbangan AKP Asri dan 
Camat Limbangan Widodo, 
S.Sos petugas gabungan yang 
terdiri dari Anggota Polsek 15 
personil, Anggota Koramil 3 
personil, Anggota Satpol PP 
Kecamatan 2 personil melak-

sanakan operasi yustisi di pasar, 
perbankan dan pusat pertokoan 
Limbangan, Senin 23/11/2020.

Dalam kegiatan tersebut ter-
jaring sebanyak 16 orang yang 
tidak mengenakan masker. Ada-
pun sanksi yang diberikan ada-
lah 11 orang mengucapkan Pan-
casila, 4 orang menyanyikan 
Lagu Nasional, menulis surat 
pernyataan 1 orang. Setelah 
menerima sanksi, masyarakat 
diberikan arahan dan teguran 
keras, serta diberikan edukasi 
berkaitan protokol kesehatan 
guna memutus penyebaran vi-
rus Covid-19.

Kapolsek Limbangan men-
yampaikan, "Bagi masyarakat 
yang tidak memakai masker 
saat keluar rumah tentunya akan 
kami tindak tegas demi melind-

ungi masyarakat dari paparan 
covid 19. Paling tidak jangan 
sampai muncul lagi klaster baru 
akibat dari ulah masyarakat 
sendiri yang tidak mematuhi 
protokol kesehatan," tegasnya.

Yanti salah satu pelanggar 
mengatakan, "Saya terjaring 
operasi bukannya saya tidak 
pakai masker, tapi saya pakai 
di dagu. Alasannya karena saya 
sudah dandan cantik masak ha-
rus ditutupi masker. Tapi kata 
pak Polisi pilih mana cantik tapi 
sakit, tidak terlihat cantiknya 
tapi sehat. Tapi memang benar 
juga yang dikatakan pak Polisi, 
ternyata masker itu fungsinya 
untuk melindungi diri sendiri.
Tadi saya disuruh menyanyikan 
lagu kebangsaan," pungkasnya. 
(peni)

Petugas gabungan laksanakan operasi yustisi penertiban pe-
makaian masker.

Polsek Kangkung Polres Kendal Terus 
Disiplinkan Masyarakat Patuhi Prokes

Kendal, SMN - Patroli Yus-
tisi terkait pendisiplinan tentang 
protokol kesehatan kewajiban 
pemakaian Masker, dalam rang-
ka pelaksanaan Inpres No. 6 ta-
hun 2020 dan penegakan Perda 
Kab. Kendal No. 67 tahun 2020 
tentang Covid19 serta Sosialisa-
si penerapan pelaksanaan Social 
Distancing maupun Physical 
Distancing, serta mewujudkan 
adaptasi kebiasaan baru masa 
Pandemi Covid- 19 Polsek 
Kangkung terus lakukan Patroli 
Yustisi.

Patroli Yustisi dipimpin 
langsung Kapolsek Kangkung 
Iptu Untoro.B dibantu anggo-
ta koramil Cepiring di daerah 
pemukiman padat penduduk 
Desa Kangkung dan Desa 
Laban pada Minggu malam 
22/11/2020. Walaupun Patroli 
Yustisi dilakukan pada malam 
hari tidak membuat semangat 
Satgas covid kendor seman-
gat demi menyelamatkan mas-
yarakat dari paparan Covid 19.

Dari operasi tersebut seban-
yak 10 orang terjaring. 8 orang 

tidak menggunakan masker ada-
pun sanksi yang diberikan beru-
pa teguran.

Kapolsek Kangkung men-
jelaskan, "Untuk melindun-
gi masyarakat dari penyeba-
ran covid 19 dan munculnya 
klaster baru kami satgas Covid 
tidak henti henti mengajak mas-
yarakat untuk menjalankan 3M, 
memakai masker, mencuci tan-
gan dan menjaga jarak kemu-
dian ditambah 1 M lagi yaitu 
menghindari kerumunan. Kare-
na untuk melatih masyarakat 
disiplin prokes itu tidaklah mu-
dah, mereka tidak pakai mask-
er bukan untuk melindungi diri 
sendiri dan keluarga tapi karena 
takut dengan petugas, ini yang 
harus kita luruskan," jelasnya.

Rohmad salah satu warga 
yang terjaring mengatakan, 
"Saya kira kalau sudah malam 
tidak ada operasi masker, saya 
jalan jalan cari angin, tadi Pak 
Polisi mengatakan kalau covid 
itu tidak pernah tidur makanya 
pakai masker kalau mau keluar 
rumah walaupun malam hari," 
katanya. (Peni)

Kapolsek Kangkung Iptu Untoro.B dibantu anggota koramil 
Cepiring lakukan operasi yustisi di daerah pemukiman padat 

penduduk.

Dinilai Responsif Cepat dan Tepat, Kabag Ops Polres 
Salatiga Terima Perhargaan dari Kapolda Jateng

Salatiga, SMN - Atas dedi-
kasinya dalam tugas Kepolisian 
yang melebihi tugas pokoknya, 
responsif, kecepatan dan kete-
patan dalam pelaporan serta 
inisiatif memberikan sumbang 
saran masukan guna terciptanya, 
sitkamtibmas yang kondusif di 
Polda Jawa Tengah selama tahun 
2020, Kabag Ops Polres Salati-
ga Kompol Budiyuwono Fajar 
Wisnugroho S.I.P MH menerima 
penghargaan dari Kapolda Jateng 
Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi S.St. 
M.K sebagai Kabag Ops Terbaik 
Se Polda Jateng pada saat Gelar 
Operasional Akhir Tahun Polda 
Jateng dan Jajaran dengan tema, 
"Siap Mengamankan Pilkada 
Serentak Tahun 2020, Natal dan 
Tahun Baru Serta Penanganan 
Covid-19 Guna Mewujudkan 
Harkamtibmas Yang Kondusif”, 
yang dilaksanakan di Bandun-
gan Kabupaten Semarang, Selasa 
24/11/2020.

Berkat dedikasi loyalitas dan 
kerja keras yang selama ini yang 
kita laksanakan bersama meng-
hasilkan apresiasi dari Pimpinan 
Polda Jateng, sehingga Kabag 
Ops Polres Salatiga menjadi Ka-
bag Ops Terbaik Se-Polda Jateng.

"Selamat dan terimakasih atas 
pestasinya sebagai Kabag Ops 

Terbaik Se-Polda Jateng, Pertah-
ankan dan kami semua bangga,” 
ucap AKBP Rahmad Hidayat SS.

Hal tersebut disampaikan Ka-
polres Salatiga yang mengikuti 
langsung pelaksanaan Gelar Op-
erasional Akhir Tahun bersama 
seluruh Kapolres Jajaran Polda 
Hateng dan didampingi mas-
ing-masing Kabag Ops, yang 
dihadiri langsung oleh Kapolda 
Jateng, Irjen Pol Drs Ahmad Lu-
thfi S.St.MK, Wakapolda Jateng 
Brigjend Pol Abiyoso Seno Aji 
S.IK dan Pebajat Utama Pollda 
Jateng.

Apresiasi dari Pimpinan Ter-
tinggi Polda Jateng tersebut dis-
ampaikan langsung oleh Kapol-
da Jateng sesaat setelah kegiatan 
Gelar Operasional Akhir Tahun 
secara resmi dibuka oleh Kapol-
da, dan Kabag Ops Polres Salatiga 
menjadi yang terbaik se-Jajaran 
Polda Jateng.

Dalam kesempatan Kapolda 
Jateng menyampaikan terimak-
asih atas pembinaan, dukungan 
dan perhatian penuh dari Kapol-
res Salatiga kepada Bagian Oper-
asional mampu menjadi dorongan 
anggotanya untuk lebih maju dan 
berkembang responsif, cepat dan 
tepat dalam memberikan saran 
masukan bagi pimpinan dalam 

rangka menciptakan harkamtib-
mas yang aman dan kondusif 
wilayahnya dan Polda Jateng pada 
umumnya, dengan tindakan yang 
responsif cepat dan tepat akan 
mampu menciptakan citra Polri 
di mata masyarakat sebagai aparat 
pelindung, pengayom dan pelayan 
masyarakat, khususnya dalam 
menghadapi pandemi covid-19 
saat ini, ucap Kapolda Jateng.

Kapolres Salatiga yang 
ditemui seusai kegiatan menyam-
paikan bahwa berkat kerja keras 
semua Jajaran Polres Salatiga 
khususnya Bagian Operasion-

al yang telah bekerja secara re-
sponsif, cepat dan tepat dalam 
memberikan saran masukan 
kepada pimpinan dapam upaya 
menciptakan harkamtibmas yang 
kondusif mendapatkan apresiasi 
dan penghargaan dari Pimpinan 
Polri Polda Jawa Tengah, hal ini 
juga wujud terjalinnya sinergi-
tas kemitraaan dalam pelaksaan 
tugas, sekali lagi terimkasih ke-
pada Kabag Ops dan anggotanya 
atas penghargaan yang diterima, 
pertahankan agar terus menjadi 
kebanggan bersama, jelas AKBP 
Rahmad Hidayat SS. (Agus.p)

Kegiatan Gelar Operasional Akhir Tahun Polda Jateng.

Pelaksanaan Swab Test Terhadap Personil Polres Semarang 
yang akan Melaksanakan Pam TPS Pilkada Tahun 2020
Semarang, SMN - Pada hari 

Kamis, tanggal 26 November 
2020 pukul 08.30 s/d 12.00 WIB 
bertempat di Klinik Medika Pol-
res Semarang (Beteng William) 
Jl. Dipenogoro Kel. Ungaran 
Kec. Ungaran Barat Kab. Sema-
rang telah berlangsung Pelak-
sanaan Swab Test Terhadap 
Personil Polres Semarang yang 
akan melaksanakan Pam TPS 
Pilkada th 2020.

Petugas yang melaksanakan 
Swab Test berasal dari Tim 
urkes Polres dan Dinas Keseha-
tan yaitu dari Puskesmas Kalon-
gan dan Puskesmas Leyangan 
Kecamatan Ungaran Timur Kab. 
Semarang.

Pelaksanaan Swab Test yang 

dilakukan terhadap Personil 
Polres Semarang bertujuan un-
tuk mengetahui kondisi kese-
hatan Personil Polres Semarang 
sehingga dapat menghadapi 
proses Pemilihan Umum Bupa-

ti dan Wakil Bupati Semarang 
ditengah Pandemi COVID-19.

Selama rangkaian kegiatan 
tersebut berlangsung dalam 
keadaan aman dan terkendali. 
(agus)

Personil Polres Semarang ikuti pelaksanaan swab test.

Danrem 073/MKT Kolonel Inf Ari Yulianto, S.I.P 
Pimpin Sertijab Komandan Kodim 0719/Jepara

Salatiga, SMN - Komandan 
Korem 073/Makutarama Kolonel 
Inf Ari Yulianto, S.I.P, memimpin 
serah terima jabatan Dandim 0719/
Jepara, bertempat di ruang serambi 
Makorem 073/Makutarama. Sertijab 
berlangsung khidmat dan diseleng-
garakan dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan Covid-19, Selasa 
(24/11/2020).

Serah terima jabatan Dandim 
0719/Jepara, dari Letkol Arm Su-
haryanto, S. Sos. kepada Letkol Arh 
Tri Yudhi Herlambang, S.E.,M.I.Pol.

Sebelum sertijab dilaksanakan 
laporan korp, didahului dengan tra-
disi penerimaan masuk satuan, yaitu 
dengan pengisian buku dan penciu-
man Dhuaja Korem 073/Makutarama 
sebagai tanda diterimannya menjadi 
warga Korem.

Kemudian laporan resmi oleh 
pejabat baru serta penandatanganan 
berita acara serah terima jabatan. 
Dalam waktu bersamaan juga dilak-
sanakan penandatanganan berita aca-
ra pengangkatan ketua Persit cabang 
Dim 0719 oleh Ketua Persit KCK 
Koorcabrem 073 PD IVDiponegoro.

Dalam sambutannya Danrem 
menyampaikan, kegiatan ini merupa-
kan bagian yang tidak terpisahkan 
dari tuntutan dinamika organisasi, 
yang bermuara pada kepentingan 
pembinaan satuan dan pembinaan 
personel. Pergantian pejabat ini di-
harapkan dapat meningkatkan kuali-
tas kinerja serta jalannya pembinaan 
satuan Korem 073/Makutarama. 

Saya selaku Komandan Korem 
073/Makutarama dan pribadi, men-
gucapkan selamat datang dan se-

lamat bertugas kepada Letkol Arh 
Tri Yudhi Herlambang, S.E.,M.I.Pol. 
beserta istri dan keluarga atas jabatan 
barunya. Saya berharap agar kehad-
irannya dapat meningkatkan kinerja 
organisasi dan membawa perubah-
an sesuai kapasitasnya ke arah yang 
lebih baik. Kenali satuan, lingkungan 
dan kondisi budaya masyarakat di 
wilayah Kodim Jepara, laksanakan 
tugas dan tanggung jawab dengan 
penuh motivasi, sesuai dengan tun-
tutan tugas yang dihadapi.

Kepada Letkol Arm Suharyanto, 
S.Sos. saya menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan atas dedikasi, 
loyalitas dan pengabdiannya dalam 
mengemban tugas dan tanggung-
jawab jabatan selama ini serta se-
lamat bertugas di tempat yang baru.

Ucapan selamat dan terima kasih 
juga saya sampaikan kepada Ibu Su-
haryanto, yang telah dengan setia 
mendampingi pengabdian suami dan 
membina organisasi Persit Kartika 
Chandra Kirana. Semoga hal ini juga 
dapat dijadikan bekal untuk terus 
berkarya demi mendukung tugas 
kedepan nantinya.

Hadir dalam acara serahterima 
jabatan tersebut, Kasrem 073/Maku-
tarama Letkol Czi Hendro Edi Buso-
no beserta istri, para Dandim jajaran 
Korem, Danyonif 410/Alugoro, Ka-
balak Jajaran Korem, Para Kasi Ko-
rem, ketua dan pengurus Persit KCK 
Koorcabrem 073, para Perwira, Bin-
tara, Tamtama serta PNS Korem 073/
Makutarama. (Agus)

Kolonel Inf Ari Yulianto, S.I.P Pimpin Sertijab Komandan Kodim 
0719/Jepara.

5 Pemuda Ditangkap Ditreskrimum Polda Jateng Setelah 
Cabuli Seorang Anak di Bawah Umur, 1 Orang Masih DPO

Semarang, SMN - Dit-
reskrimum Polda Jawa Tengah 
tangkap 5 orang pelaku pencab-
ulan dan persetubuhan terhadap 
anak di bawah umur 1 (satu) 
orang lainya masih DPO, Kamis 
(26/11/2020).

Pers Rilis dipimpin oleh 

Kabidhumas Polda Jateng 
Kombes Pol Iskandar Fitriana 
Sutisna, hadir juga Kasubdit IV 
AKBP Sunarno, Kanit I (PPA) 
Kompol Agus Sunandar, Panit 
I Unit I AKP Pudji Hari S, dan 
Panit II Unit I Iptu Yuni Utami.

Korban berinisial SAW pela-

jar (15) dengan Kelima pelaku 
berinisial T (23) RD (26) S (19) 
TM (29) dan AM (28) hingga 
saat ini polisi masih memburu 1 
pelaku lain bernama Rudi (26).

Kabidhumas menjelaskan 
modus operandi pelaku bahwa 
pelaku membujuk korban untuk 
melakukan persetubuhan den-
gan cara memberikan minuman 
keras (conyang) kepada korban 
kemudian pelaku mempertemu-
kan korban dengan teman-
teman pelaku hingga terjadi 
persetubuhan dan pencabulan 
terhadap korban.

"Pelaku T ini sebagai pacar 
korban selama kurang lebih 2 
atau 3 bulan kemudian mereka 
sering berkumpul dan minum 
minuman keras sehingga si kor-
ban mabuk kemudian dibiarkan 
oleh sang pacar tadi dicabuli 
sama teman-teman yang lain," 
ungkap Kabidhumas, Kamis 
(26/11/2020).

"TKP nya tidak di satu tem-
pat saja, ada di rumah kosong 
kemudian di teras Madrasah dan 
di Kebun perumahan kaliwun-
gu," lanjut Kabidhumas, Kamis 
(26/11/2020)

Tersangka dan barang bukti 
berupa Akta kelahiran dan KK 
korban, Pakaian korban, dan 
Pakaian pelaku telah diamankan 
guna pembuktian di pengadilan.

Kelima tersangka akan dijer-
at dengan pasal Persetubuhan 
terhadap anak dan atau pencab-
ulan terhadap anak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 76 D Jo 
Pasal 81 Ayat (1) dan atau Pas-
al 76EJo Pasal 82UU RI No. 35 
Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 
tentang Perlindungan Anak den-
gan idana penjara paling sing-
kat 5 tahun danpaling lama 15 
tahun dan denda paling banyak 
Rp5.000.000.000 (lima miliyar 
rupiah). (S Anto Saputro)

Ditreskrimum Polda Jawa Tengah lakukan konferensi pers 
terkait kasus pencabulan anak di bawah umur.
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Jakarta, SMN - Sebanyak 
empat kepala daerah di Jawa 
Timur terpapar COVID-19. 
Dari data yang dihimpun dari 
awak media, dua di antaranya 
meninggal dunia.

Empat kepala daerah posi-
tif COVID-19 tersebut yakni 
Bupati Jombang Mundjidah 
Wahab. Mundjidah sudah diiso-
lasi dan dirawat selama 14 hari. 
Yaitu 10 hari isolasi mandiri di 
Rumah Dinas Bupati Jombang, 
dan 4 hari di RSU dr Soetomo, 
Surabaya.

Sampai hari ini, Mund-
jidah masih dirawat di RSU dr 
Soetomo dan belum dinyatakan 
sembuh dari COVID-19. Kare-
na hasil tes swab kedua masih 
positif. Sedangkan hasil tes 

swab ketiga belum keluar.
Kepala daerah lainnya yang 

terpapar COVID-19 yakni 
Wakil Wali Kota Probolinggo 
HMS Subri. Ia sempat dirawat 
di RSUD Dr Mochamad Saleh 
Kota Probolinggo, selama 2 
hari, Sabtu (21/11) dan Ming-
gu (22/11). Karena kondisinya 
kurang baik, akhirnya Subri 
dirujuk ke RSU dr Soetomo 
Surabaya.

Sedangkan kepala daer-
ah yang meninggal positif 
COVID-19 yakni Bupati Si-
doarjo Nur Ahmad Syaifuddin 
meninggal pada Sabtu (22/8). 
Cak Nur sebelumnya men-
galami sesak nafas dan diba-
wa ke RSUD Sidoarjo sekitar 
pukul 09.00 WIB. Namun seki-

tar pukul 15.10 WIB dinya-
takan meninggal dunia setelah 
mendapat perawatan intensif.

Selain Cak Nur, Bupati 
Situbondo Dadang Wigiarto 
mengembuskan nafas terakh-
ir pada Kamis (26/11) pukul 
16.30 WIB. Ia dinyatakan 
positif COVID-19 pada Sela-
sa, (24/11) usai menjalani per-
awatan medis di RSUD dr Ab-
doer Rahem.

Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa dalam siaran pers 
yang diterima oleh awak me-
dia, mengatakan jika Pandemi 
COVID-19 belum berakhir. 
Untuk itu, dia mengingatkan 
masyarakat selalu menjaga kes-
ehatan dan disiplin menjalank-
an protokol kesehatan. Hal 

ini demi memutus mata rantai 
penyebaran COVID-19.

"Kepada seluruh masyarakat, 
mohon protokol kesehatan be-
nar-benar dilakukan dengan 
disiplin, mencuci tangan den-
gan sabun dan air mengalir, 
memakai masker dan menjaga 
jarak aman," pesannya.

Khofifah menambahkan 
sampai saat ini obat dan vak-
sin COVID-19 belum tersedia. 
Khofifah meminta semua pihak 
saling mengingatkan dan sal-
ing menjaga satu sama lainnya 
dengan disiplin melaksanakan 
prokes.

"Disiplin Prokes kuncinya, 
semua saling menjaga dan sa-
ling mengingatkan," pungkas 
Khofifah. (dtk)

Ilustrasi.

Empat Kepala Daerah di Jatim Terpapar 
COVID-19, Dua Orang Meninggal

Jumlah Tes Covid-19 Indonesia 
Dekati Standar WHO

Jakarta, SMN -- Testing 
atau pemeriksaan Covid-19 
mingguan yang dilakukan pe-
merintah kini mencapai 239 
ribu. Jumlah ini kian mendekati 
standar rekomendasi Organisasi 
Kesehatan Dunia (WHO).

Juru Bicara #SatgasCovid19 
Wiku Adisasmito mengungkap 
pemerintah berupaya memenuhi 
pencapaian angka testing 
Covid-19 sesuai standar yang 
direkomendasikan Organisasi 
Kesehatan Dunia atau (WHO).

Standar jumlah test per 
wilayah ini disesuaikan dengan 
kepadatan populasi. Berdasar-
kan jumlah penduduk Indonesia 
yang mencapai lebih dari 267 
juta jiwa maka diperlukan test-
ing sebanyak 267 ribu orang 
per pekan. Pada minggu ketiga 
November 2020, testing yang 
dilakukan sudah mencapai seki-
tar 239 ribu atau 88,6 persen.

"Ini adalah angka tertinggi 
yang pernah kita capai. Kita ha-
rus terus meningkatkan jumlah 
testing hingga tercapai target 
WHO," ungkap Wiku saat mem-
beri keterangan pers di Kantor 
Presiden, Selasa (24/11).

Sejak awal Juni 2020 hingga 
minggu ketiga Oktober 2020, 
terlihat adanya tren peningka-
tan jumlah testing Covid-19. 
Namun, tren ini sempat men-
galami penurunan pada dua 
pekan setelahnya, dan kembali 
meningkat hampir mencapai 
target WHO, yaitu berada di an-
gka 86,25 persen pada minggu 
kedua November 2020.

Fluktuasi ini terjadi disebab-
kan berbagai hal, seperti kondisi 
libur, jumlah dan kapasitas lab-
oratorium, SDM tenaga kese-
hatan, ketersediaan reagen dan 
juga kondisi geografis Indone-
sia.

"Hal-hal ini tentunya menja-
di evaluasi bersama khususnya 
bagi pemerintah daerah," imbuh 
Wiku.

Jumlah testing juga sempat 
menurun pada hari-hari tertentu, 
khususnya saat hari libur. Wiku 
meminta pemerintah daerah se-
tempat untuk memperbaiki me-
kanisme operasional laboratori-
um melalui penambahan jumlah 
sif laboran, dengan pemberian 
insentif yang sepadan.

Selain itu perlu adanya pe-
meriksaan terkait kesesuaian 
jenis reagen dengan alat testing 
yang digunakan.

"Pemerintah juga daerah di-
minta untuk menerapkan sank-
si bagi masyarakat yang tidak 
mau, atau menolak dites. Agar 
masyarakat benar-benar mau 
menjalankan protokol keseha-
tan tanpa pandang," tegas Wiku. 
(cnn)

Tren angka testing Covid-19 Indonesia di bulan November 2020 mendekati standar yang ditetap-
kan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). 

Melirik Cuan Bisnis Ekspor 
Benih Lobster ala Edhy Prabowo

Jakarta, SMN - Kementerian Ke-
lautan dan Perikanan (KKP) menyetop 
sementara kebijakan ekspor benih lob-
ster (benur)  usai menteri yang menja-
bat, Edhy Prabowo, ditangkap KPK. 
Sebelum keputusan tersebut diambil, 
desakan penghentian ekspor benih lob-
ster sebetulnya telah mencuat dari par-
lemen dan masyarakat.

DPR menilai kebijakan tersebut 
merugikan karena pendapatan negara 
bukan pajak (PNBP) yang masuk dari 
kegiatan ekspor benih lobster sangat 
minim. Mengacu pada PP 75 Tahun 
2015, tarif PNBP benih krustacea han-
ya sebesarRp250 per seribu ekor benih 
lobster.

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Per-
ikanan (KIARA) meminta kebijakan 
itu dihentikan karena jumlah ekspor 
yang dilakukan telah melampaui batas 
ketentuan. Terlebih, Komisi Pengkajian 
Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) 
telah menegaskan bahwa sumber daya 
kelautan dan perikanan Indonesia telah 
mencapai batas eksploitasi.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian 
Maritim untuk Kemanusiaan (Center of 
Maritime Studies for Humanities) Ab-
dul Halim menilai sedari awal kebija-
kan Edhy membuka keran ekspor benih 
lobster memang bertentangan dengan 
aspirasi dari nelayan dan pembudidaya.

"Januari-Maret 2020, saya diskusi 

dengan pembudidaya lobster di Lom-
bok Timur yang jadi andalan sentra bu-
didaya lobster Indonesia. Mereka lebih 
menghendaki lobster itu dibesarkan 
di dalam negeri, kemudian diekspor 
setelah memenuhi berat tertentu," ucap-
nya saat dihubungi oleh awak media, 
Kamis (26/11).

Memang, awalnya kebijakan Edhy 
sempat disambut hangat oleh para ne-
layan dan pembudidaya. Hal itu karena 
sebelumnya Permen KP No.56/2016 
tentang Larangan Penangkapan dan/
atau Pengeluaran Lobster (Panurulis 
spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Ra-
jungan (Portunus spp.), yang terbit di 
era Susi Pudjiastuti membuat kegiatan 

mereka nyaris terhenti.
Susi meyakini lobster lebih baik 

dibiarkan berkembang secara alami di 
laut lepas, sementara nelayan budidaya 
'teriak' karena kesulitan mendapatkan 
bibit lobster untuk dibesarkan.

Namun, menurut Halim, itikad baik 
Susi membuahkan hasil. Ada peruba-
han stok lobster di wilayah tangkapan 
perikanan yang tadinya merah menjadi 
kuning.

"Artinya, ada pemulihan, sehingga 
kemudian bisa dilakukan pemanfaatan 
atau penangkaran benih lobster secara 
terbatas tapi bukan untuk diekspor," 
tuturnya.

Menurut Halim, ada sejumlah ala-
san yang membuat para pembudidaya 
keberatan dengan dibukanya keran 
ekspor benih lobster. Pertama. karena 
sebagian besar eksportir tak mau beker-
ja sama dengan pembudidaya mandiri 
untuk membesarkan benur.

Kedua, jika ekspor benih lobster tak 
dilarang, para pembudidaya akan kesu-
litan mencari bibit lobster untuk dipe-
lihara di keramba jaring apung yang 
mereka miliki.

Di sisi lain, dilihat dari skala kee-
konomiannya, budidaya lobster di 
dalam negeri memang jauh lebih men-
guntungkan dibandingkan ekspor benih 
ke luar negeri.

Pundi-pundi rupiah dari tiap lob-
ster yang dibesarkan di dalam negeri 
juga tak hanya dinikmati negara dan 
eksportir, melainkan juga nelayan dan 
pembudidaya.

Para pembudidaya percaya diri 
dengan cara tradisional yang selama 
ini mereka jalankan.Mereka tidak per-
lu banyak mengeluarkan uang untuk 
membeli pakan buatan pabrik seperti 
pelet.

Untuk pakan alami yang diracik 
sendiri, seperti ikan rucah atau ikan 
busuk yang tak layak jual dan tambah-

an pakan, seperti bekicot dan ikan teri, 
modal yang diperlukan pembudidaya 
hanya berkisar Rp20 juta rupiah.

Sementara jika panen berhasil, 
keuntungannya bisa mencapai di atas 
Rp100 juta. "Pendapatan bersih mere-
ka bisa dua kali lipat sampai tiga kali 
lipat tergantung berapa benih lobster 
yang bisa mereka tebar dalam keram-
ba jaring apung yang mereka miliki," 
terang dia.

Namun, bagaimanapun budidaya 
lobster memang bukan perkara mu-
dah. Lobster memiliki tingkat kematian 
tinggi baik di alam maupun di keramba.

Butuh kesabaran dan ketelatenan 
dalam budidaya komoditas ini. Bahkan, 
jika jumlah tambak yang dimiliki cuk-
up banyak, perlu biaya tambahan untuk 
membayar pekerja selama masa budi-
daya yang memakan waktu bulanan. 
Lobster pasir, misalnya, membutuhkan 
waktu budidaya hingga enam bulan 
untuk bisa mencapai bobot 100 gram-
180 gram. Sementara, lobster mutiara, 
dengan waktu budidaya yang sama, 
beratnya bisa mencapai 200 gram-250 
gram. Karena itu lah, wajar jika yang 
lebih merasa senang dengan kebijakan 
ekspor benih lobster adalah nelayan 
tangkap ketimbang pembudidaya. Tan-
pa perlu modal dan menunggu berbu-
lan-bulan, mereka bisa menjual satu 
ekor benih lobster di kisaran minimal 
Rp5-10 ribu. Bahkan, terkadang har-
ganya bisa naik berkali lipat jika per-
mintaan sedang tinggi.

Kendati demikian, hal tersebut tak 
baik bagi keberlangsungan ekosistem 
lobster itu sendiri.

"Kalau kita jual benur katakanlah 
untuk semua jenis, ya. mutiara, pasir 
atau bambu kita ambil rata-rata mis-
alnya harganya kisaran US$3-8 dolar. 
Kalau kemudian kita besarkan dengan 
bobot minimal 150-200 gram saja da-
lam 3-6 bulan tergantung jenisnya nilai 

Pengamat menilai budidaya lobster untuk diekspor pada bobot tertentu lebih menguntungkan 
ketimbang ekspor benih lobster, yang juga merusak ekosistem di laut.

Soal Objek Wisata, Luhut: Kita Kurang Jual Indonesia 
Jakarta, SMN - Pemerintah 

menargetkan kenaikan indeks 
kompetitif travel dan tourism 
Indonesia pada 2021, mejnadi 
ke peringkat 30. Untuk menca-
pai tujuan tersebut, pemerintah 
membahasnya dalam Rapat 
Koordinasi Nasional ( Rakor-
nas) Percepatan Pengemban-
gan 5 Destinasi Pariwisata 
Super Prioritas (DPSP). Da-
lam rakornas tersebut, Menteri 
Koordinator Bidang Kemari-
timan dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut Binsar Pand-
jaitan membandingkan objek 
wisata Indonesia dengan nega-
ra  tetangga sesama Asia Teng-

gara, seperti Thailand.
Menurut dia, Indonesia 

lebih unggul mengenai objek 
wisata alamnya. Namun, Luhut 
menilai, ada kekurangan Indo-
nesia yang pada akhirnya di-
upayakan untuk dibenahi. Sep-
erti pembenahan infrastruktur 
dan perilaku ramah tamah. 

"Dari segi alam petualan-
gan, Thailand enggak mungkin 
lebih Indah dari kita. Tapi kita 
kurang jual Indonesia, itu eng-
gak mungkin saja. Saya cukup 
banyak keliling dunia apa yang 
kita lihat di Labuan Bajo, Man-
dalika, Bali, di beberapa spot di 
Toba, itu tempat-tempat yang 

sangat indah sekali. Tapi kita 
kurang menjual karena banyak 
hal tadi. Masalah infrastruktur, 
masalah keramahtamahan," 
ungkapnya melalui tayangan 
virtual, Jumat (27/11/2020). 
Selain itu, Luhut menyebutkan 
dari sisi kuliner, Indonesia juga 
dianggap kalah bersaing den-
gan Filipina. Hal ini tak lain 
karena kurangnya promosi. 

"Juga hiburan, di Singapura 
lebih banyak. Saya pernah tu-
gas di Singapura, saya enggak 
yakin hiburan kita ini kalah 
dengan di sana. Tapi kita men-
jualnya kurang dan itu memer-
lukan ketenangan, kedamaian. 

Saya ulangi, ketenangan, 
kedamaian," tegas dia. Luhut 
akan terus mendorong pem-
bangunan rumah sakit inter-
nasional sebagai nilai tambah 
agar menarik wisatawan luar 
negeri berobat di Indonesia. 
Sekaligus mencegah mas-
yarakat dalam negeri untuk 
berobat ke luar negeri. "Kes-
ehatan kita perbaiki sekarang, 
dan nanti kita akan buka RS 
internasional di Bali. Saya 
kira Pak Menteri BUMN su-
dah kerja keras, ada mungkin 
Mayo Clinic masuk atau mun-
gkin John Hopkins, atau mana 
saja. Mungkin nanti ada em-
pat atau lima hospital di Bali, 
di Jakarta, dan Medan," ucap-
nya. (kmps) Pulau Lengkuas di Belitung

keuntungannya bisa Rp300 ribu ke 
atas," jelasnya.

Ketua Harian Ikatan Sarjana Ke-
lautan Indonesia (Iskindo) Moh Abdi 
Suhufan berpandangan minimnya per-
an pemerintah juga membuat budidaya 
lobster di Indonesia kalah jauh diband-
ingkan dengan negara tetangga, seperti 
Vietnam.

Pernah ada janji bahwa akan diber-
ikan dukungan untuk budidaya, namun 
hingga menteri berganti, bantuan terse-
but tak kunjung dirasakan.

Menurut Suhufan, bantuan yang 
dibutuhkan pun tidak hanya dalam 
bentuk permodalan, tapi juga pelatihan 
agar mereka bisa mempercepat panen 
dan mengurangi tingkat kematian lob-
ster.

"KKP harusnya melakukan pen-
dampingan dari sisi manajemen, teknis 
dan administrasi sehingga mereka bisa 
lakukan budidaya yang sebenar-be-
narnya. Pemerintah harus intervensi 
untuk akses peningkatan kapasitas 
teknis supaya mereka menjadi nelayan 
dan budidaya modern," tegasnya.

Jika tak ada intervensi dari pemer-
intah, lanjut Suhufan, jangan berharap 
berbagai kebijakan yang dikeluarkan 

untuk menjaga keberlanjutan ekosistem 
lobster akan berhasil. Sebab, pada akh-
irnya orang akan terus mengambil bibit 
lobster tanpa pengendalian.

"Dari era sebelum bu Susi itu 
dilakukan eksploitasi besar-besaran 
karena orang tidak mau budidaya. 
Karena itu, ada kekhawatiran lobster 
akan punah. Lobster itu kan plasma 
nutfah yang harus dijaga. Tidak semua 
laut punya potensi seperti yang ada di 
Indonesia," tuturnya.

Tenaga Ahli Individual Bidang 
Ekonomi dan Perikanan KKP Suhana 
menuturkan ekspor benih lobster akan 
membuat Indonesia tak punya daya 
saing dalam ekspor lobster.

Sebabnya, ekspor benih lobster ha-
nya memiliki satu pasar tujuan, yakni 
Vietnam, sementara pasar ekspor lob-
ster untuk konsumsi yang berukuran 
di atas 200 gram ada di banyak negara.

"Pasar lobster untuk konsumsi bisa 
ke Jepang Amerika, China. Khusus 
untuk lobster hidup sebagian besar lar-
inya ke china, dan sekarang akibat dari 
ekspor benih lobster kita ke Vietnam, 
mereka menguasai pasar ekspor lobster 
ke china. Artinya ini jelas kebijakan 
yang keliru di awal," tandasnya. (cnn)
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Egy Maulana Vikri (kanan) mulai sering mendapat menit bermain di Lechia Gdansk pada musim 
ini. 

Gertak Pemain Baru Lechia Gdansk 
untuk Egy Maulana Vikri

Jakarta, SMN -- Pemain 
baru Lechia Gdansk, Mykola 
Musolitin, tak ragu menyebut 
posisi gelandang kanan sebagai 
posisi ideal dalam bermain.

Musolitin yang baru di-
datangkan dari klub Valmiera 
bisa mengancam keberadaan 
Egy Maulana Vikri di Lechia.

Pelatih Piotr Stokowiec men-
yatakan Musolitin bisa mema-
naskan persaingan bek kanan, 
namun pemain yang pernah 

membela timnas Ukraina junior 
itu menyatakan bisa bermain di 
posisi gelandang kanan dan area 
sayap.

"Saya merasa bisa mengel-
uarkan kemampuan terbaik di 
sisi kanan pertahanan. Tentu 
saja jika pelatih memutuskan 
saya bermain di posisi berbe-
da, saya akan bermain sebaik 
mungkin untuk melaksanakan 
tugas," kata Musolitin.

"Saya sudah pernah bermain 

di posisi nomor 6 atau 8 [gelan-
dang tengah], juga sebagai ge-
landang kanan, tetapi jika saya 
bisa memilih sendiri, saya ingin 
bermain di posisi bek kanan. 
Secara umum saya suka ber-
main di sisi lapangan ketimbang 
di tengah," sambungnya.

Egy selama ini kerap di-
tempatkan di posisi gelandang 
kanan dan dalam laga terakh-
ir ditempatkan menggantikan 
Karol Fila yang bermain se-

bagai bek kanan.
Musolitin pun memiliki pen-

galaman bermain menyerang di 
area sayap ketika masih mem-
bela Valmiera di liga Latvia.

"Sebagai bek kanan di Valm-
iera kami bermain menyerang, 
jadi saya sering membantu 
pergerakan ofensif, memberi 
assist, atau tendangan bebas dan 
penalti, yang bisa menghasilkan 
gol."

"Tugas saya antara lain ada-
lah menjadi tambahan pemain 
di area permainan lawan dan 
karena itu saya sering tampil 
membantu penyerangan. Itu ha-
sil dari adaptasi taktik dari pela-
tih, tetapi itu cocok buat saya," 
terang pemain 21 tahun itu di-
kutip dari situs resmi klub.

Setelah dua musim beruntun 
hanya mendapat jatah bermain 
sedikit, Egy mulai mendapat 
kepercayaan lebih pada musim 
2020/2021.

Stokowiec sudah memberi 
kesempatan jebolan SKO Ra-
gunan itu main lima kali den-
gan total durasi main sebanyak 
61 menit.Musolitin menam-
bah jumlah pemain berusia di 
bawah 22 tahun di Lechia yang 
kini berjumlah 13 orang terma-
suk Egy. (cnn)

Honda Tak Siap Hadapi Risiko 
Marquez Cedera di MotoGP 2020

Jakarta, SMN -- Bos Hon-
da Alberto Puig mengakui bah-
wa mereka tidak siap dengan 
risiko terburuk Marc Marquez 
cedera ketika datang bertarung 
di kompetisi MotoGP 2020.

Sejak Marc Marquez naik 
kelas ke MotoGP, Honda selalu 
jadi tim yang sulit dikalahkan. 
Kombinasi Honda dan Mar-
quez telah menghasilkan enam 
gelar juara dunia MotoGP.

Marquez pun tak diragukan 
lagi jadi favorit juara MotoGP 
2020. Namun ternyata ambisi 
itu mulai buyar di seri awal ke-
tika Marquez cedera. Marquez 
kecelakaan dan mengalami 
cedera. 

Setelah beberapa spekulasi, 
Marquez akhirnya tidak bisa 
lagi tampil di sisa musim Mo-
toGP 2020.

"Kami mengalami masalah 
dimulai dengan awal musim. 
Ada momen yang sebelumnya 
tidak pernah kami duga bakal 
kami hadapi, bahwa kami ti-
dak punya kesempatan untuk 
tampil kompetitif di tahun ini," 
kata Puig seperti dikutip dari 
Tuttomotoriweb.

Dengan ketidakhadiran 
Marquez, Honda seolah tak pu-
nya amunisi untuk memberikan 
perlawanan pada Suzuki, Ya-
maha, dan Ducati. Alex Mar-
quez masih pendatang baru di 
MotoGP dan Stefan Bradl yang 
merupakan pembalap peng-
ganti juga tidak punya riwayat 
yang impresif.

"Di sisi lain, kami punya 
rookie, yaitu Alex dan kami 
juga meminta pembalap tes 
(Bradl) untuk mengisi tempat 

Marc. Kami fokus pada hal 
itu meskipun hal itu bukanlah 
yang biasa kami lakukan," ucap 
Puig.

Honda pada akhirnya harus 
puas hanya mendapat raihan 
dua podium lewat Alex Mar-
quez di Prancis dan Aragon. 
Setelah jadi runner up di dua 
seri beruntun, penampilan Alex 
Marquez kembali menurun di 
empat seri terakhir dan hanya 
sanggup mendapatkan tambah-
an tujuh angka.

Setelah MotoGP 2020 be-
rakhir, Honda bersiap men-
yambut musim MotoGP 2020 
dengan komposisi Marc Mar-
quez dan Pol Espargaro. Na-
mun kondisi Marquez belum 
benar-benar pulih dan bahkan 
disebut bisa menjalani operasi 
lanjutan. (cnn)

Marc Marquez hanya tampil di seri pembuka MotoGP 2020. 

Joan Mir Tak Sabar Tantang 
Marquez di MotoGP 2021

Jakarta, SMN -- Juara Mo-
toGP 2020 Joan Mir ingin ber-
tarung dengan Marc Marqurez 
di MotoGP 2021 guna mem-
buktikan kualitasnya.

Ia bertekad keluar dari 
bayang-bayang tudingan bah-
wa dirinya mampu juara Mo-
toGP hanya karena ketidakhad-
iran rider asal Spanyol itu.

Pada musim ini, Marquez 
absen panjang, sehingga mem-
buka jalan bagi Joan Mir juara 
MotoGP untuk kali pertama.

Akan tetapi, pada MotoGP 
musim depan Marquez berpe-
luang kembali dan Mir sangat 
termotivasi bersaing dengan 

Baby Alien.
"Marc akan hadir [di 2021], 

itu akan menyenangkan. Saya 
tidak sabar untuk itu, saya akan 
termotivasi dan kita akan lihat 
bagaimana kelanjutannya," ujar 
Joan Mir dikutip dari Motosan.

Berstatus sebagai juara ber-
tahan membuat Mir memiliki 
motivasi lebih untuk musim 
baru. Pembalap 23 tahun itu 
mengaku lebih percaya diri un-
tuk MotoGP 2021 berduel den-
gan Marquez.

Faktor lain yang membuat 
Joan Mir begitu bersemangat 
di MotoGP 2021 mendatang 
untuk membungkam kritik soal 

juara MotoGP tanpa Marquez 
pada musim 2020.

"Untuk memperdebatkan 
[soal] juara dunia, [kemam-
puan] kami harus meningkat, 
lebih banyak menempati po-
sisi terdepan, lebih banyak 
kemenangan, dan kami mem-
butuhkan itu untuk bertarung 
dengan Marquez," tutur Joan 
Mir.

"Kami bisa memiliki kekua-
tan lain, tetapi untuk terus 
menang kami harus memenang-
kan lebih banyak balapan," 
ucap Mir menambahkan.

Persaingan MotoGP 2020 
lebih dinamis tanpa kehadiran 

Marc Marquez. Nyaris tidak 
ada pembalap yang mendom-
inasi seperti halnya Marquez 
pada beberapa musim belakan-
gan.

Tampilnya Joan Mir sebagai 
juara MotoGP 2020 juga men-
jadi kejutan. Pasalnya, pembal-
ap asal Spanyol itu tidak masuk 
ke dalam calon juara sejak awal 
musim.

Salah satu aspek yang mem-
buat Mir juara musim 2020 
adalah tidak konsistennya be-
berapa pesaing seperti Fabio 
Quartararo dan Maverick Vi-
nales karena masalah motor. 
(cnn)

Joan Mir tantang Marc Marquez di MotoGP 2021

Haru Biru Pemakaman 
Diego Maradona

Buenos Aires, SMN - Sua-
sana haru biru mewarnai prosesi 
pemakaman Diego Maradona. 
Kericuhan antara suporter dan 
polisi sempat berlangsung di ten-
gah momen duka.

Argentina berduka setelah 
legendanya, Diego Maradona, 
meninggal dunia di kediaman-
nya, Rabu (25/11/2020) waktu 
setempat. Pria yang membawa 
Negeri Tango juara Piala Dunia 
1986 itu tutup usia di umur 60 
tahun akibat henti jantung.

 Maradona sendiri dimakam-
kan sehari berselang. Prosesinya 
berjalan haru biru alias penuh 
kekacauan.

Awalnya, Presiden Alberto 
Fernandez membawa jenazah 
Maradona ke Istana Casa Ro-
sada atau Istana Kepresidenan, 
agar masyarakat bisa melayat 
sang legenda selama tiga hari ke 
depan. Namun, kisruh terjadi di 
luar area.

Bentrokan antara polisi dan 
suporter yang tak sabar un-
tuk melepas Maradona terjadi. 
Hal itu terjadi, setelah Keluar-
ga memutuskan menguburkan 
jenazah Maradona.

Kepolisian yang berusaha 
menghentikan antrean, akhirnya 
bentrok dengan suporter di de-
pan Istana Presiden. Tembakan 
peluru karet sampai dilepaskan 
petugas ke arah suporter, yang 

kesal karena tak bisa melepas 
sang idola. Beberapa orang juga 
dilaporkan mengalami cedera.

Bentrokan juga terjadi area 
Plaza de Mayo, salah satu area 
kerumunan suporter. Sama hal-
nya, keinginan suporter bertemu 
mendiang Maradona dibalas 
dengan kebrutalan aparat polisi.

Maradona sendiri akhirn-
ya dimakamkan di Jardin Bella 
Vista. Hanya sedikit orang yang 
diizinkan menghadirinya.

Di antaranya, dan tentunya, 
adalah keluarganya. Sisanya 
adalah mantan rekan setim Ma-
radona di Timnas Argentina, dan 
beberapa pesepakbola Argentina 
lain seperti Carlos Tevez.

Sementara suporter sudah 
berkerumun di pemakaman sebe-
lum peti mati Maradona datang. 
Petugas harus menjernihkan area 

agar El D10s bisa dikebumikan.
Maradona memang begitu 

dicintai masyarakat Argentina. 
Mantan pemain Argentinos Ju-
niors, Boca Juniors, Barcelona, 
Napoli, Sevilla, dan Newell's 
Old Boys itu dianggap pahlawan, 
usai membawa pulang gelar Pia-
la Dunia 1986.

Gelar Piala Dunia 1986 begi-
tu penting bagi Argentina, sebab 
dalam perjalanannya mengalah-
kan Inggris di perempatfinal. 
Kemenangan itu sekaligus mem-
balas kekalahan Argentina dalam 
Perang Falkland.

Selain itu, trofi Piala Dunia 
1986 juga menjadi obat bagi Ar-
gentina, yang baru saja lepas dari 
kediktatoran militer. Semua itu 
diraih berkat bantuan Maradona, 
yang tampil gemilang sepanjang 
turnamen. (dtk)

Peti Mati Diego Maradona sebelum dikebumikan. 

Pemulihan Marc Marquez 
Lebih Lambat dari Dugaan

Jakarta, SMN - Cedera 
lengan membuat Marc Mar-
quez absen hingga MotoGP 
2020 tuntas. Bos Repsol Honda 
Alberto Puig mengakui proses 
pemulihan Marquez lebih lam-
bat dari dugaan.

Marquez mendapat cedera 
setelah crash di seri pertama 
MotoGP 2020 di Sirkuit Jerez 
pada Juli lalu. Cedera tersebut 
tak menghentikan Marquez 
untuk mencoba kembali mem-
balap di seri berikutnya di Mo-
toGP Andalusia.

Namun, Marquez akhirnya 
mundur di sesi latihan bebas 
karena lengannya bengkak. 
Pebalap asal Spanyol itu pada 
prosesnya kemudian harus 

menjalani operasi hingga dua 
kali.

Di sepanjang musim, Honda 
tak pernah benar-benar menut-
up peluang Marc Marquez un-
tuk comeback. Namun, hingga 
MotoGP 2020 menuntaskan 
balapannya di MotoGP Por-
tugal pekan lalu, Marquez tak 
juga kembali menggeber mo-
tornya.

"Situasinya seperti yang 
sudah kami jelaskan. Saya ti-
dak bisa mengatakan sesuatu 
yang tidak saya ketahui karena, 
pertama-tama, saya bukan dok-
ter dan yang kedua saya tidak 
punya bola ramalan," ujar Puig 
seperti dilansir Motorsport.

"Tapi yang kami jelaskan 
berdasarkan program yang 
kami sepakati bersama dengan 
dokter dan semoga akan baik-
baik saja."

"Ini jelas jadi proses yang 
lebih lambat dari yang kami 
duga dan tentu kami ingink-
an. Tapi sudah seperti ini. Ti-
dak semua situasi seperti yang 
Anda harapkan atau tidak 
semua cedera berkembang sep-
erti yang Anda inginkan."

"Pada dasarnya, inilah ceri-
tanya. Maksud saya, saya tahu 
kami sudah mencoba untuk 
menjelaskan situasinya dari 
balapan ke balapan karena 
kami selalu berharap Marc 
akan gabung lagi di tengah mu-

sim," lanjut Puig.
"Itulah kenapa kami tidak 

bilang 'Oke, sampai jumpa 
musim depan'. Kami sudah 
mencoba menjaga situasinya, 
tapi pada akhir tahun tidak ada 
waktu dan itulah ketika kami 
mengumumkan tidak mun-
gkin lagi (dia kembali musim 
2020)."

"Jadi kami harap dalam be-
berapa pekan ke depan, bulan, 
kami bisa bilang kalau si pe-
balap kembali fit sepenuhnya. 
Tapi sayangnya, saya tidak bisa 
menjawab itu, kami cuma ber-
harap," kata Puig.

Belakangan beredar kabar 
yang menyebut kalau Marquez 
kemungkinan harus menjalani 

operasi ketiga. Pada pembe-
dahan kali ini, rider 27 tahun 
itu dikabarkan akan menjalani 
transplantasi tulang.

El Pais Deportes melapor-
kan kalau Marc Marquez akan 
mengambil keputusan apakah 
akan menjalani operasi ketiga 

pada 1 Desember. Jika memu-
tuskan untuk operasi lagi, Mar-
quez diperkirakan akan absen 
enam bulan. (dtk)

Repsol Honda mengakui proses pemulihan Marc Marquez lebih lambat dari perkiraan.
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Jokowi “Blusukan” . . .
Sambungan dari hal. 1

Antisipasi Kerumunan . . .
Sambungan dari hal. 1

tersebut terletak di Ke-
camatan Rumpin, Ka-
bupaten Bogor, Jawa 
Barat.

“Hari ini saya sedang 
di Kabupaten Bogor, 
tepatnya di Rumpin. 
Ini adalah sebuah lo-
kasi pembibitan yang 
ingin kita persiapkan,” 
kata Jokowi, Jumat 
(27/11/2020).

“Kita harapkan nanti 
tahun depan, 2021, su-
dah selesai dan sudah 
berproduksi. Dari sini 
akan bisa diproduksi 
kurang lebih 16 juta bi-
bit,” jelasnya.

Bibit-bibit yang 
diproduksi akan didis-
tribusikan ke lokasi 

atau wilayah yang ser-
ing mengalami bencana 
banjir dan tanah longsor. 
Namun, selain fungsi 
ekologi, pusat perbeni-
han tersebut juga akan 
menanam tanaman-ta-
naman yang memiliki 
fungsi ekonomi.

“Tadi saya berpesan 
untuk pembibitan di 
Rumpin, Bogor, ini agar 
ditanam tanaman-tana-
man yang punya fungsi 
ekologi maupun fungsi 
ekonomi. Karena ke de-
pan kita ingin mengem-
bangkan green econo-
my,” ujar Jokowi.

Pusat perbenihan 
tersebut nantinya akan 
berdiri di atas lahan 

seluas 159,58 hektare 
yang terdiri atas zona 
perbenihan, zona kelo-
la masyarakat, zona 
diklat, dan zona koridor 
pengembangan usaha. 
Pembangunan di areal 
ini akan menjadi permu-
laan dan percontohan 
bagi pengembangan se-
rupa yang akan dilaku-
kan di sejumlah lokasi 
lain seperti Danau Toba 
(Sumatera Utara), Man-
dalika (NTB), Labuan 
Bajo (NTT), dan Lik-
upang (Sulawesi Utara).

Hal itu belum terma-
suk pembangunan lo-
kasi pembibitan yang 
diperuntukkan bagi per-
baikan hutan mangrove.

“Kita sudah meren-
canakan akan kita ker-
jakan kurang lebih 630 
ribu hektare mangrove 
sehingga itu juga butuh 
lokasi pembibitan yang 
juga akan kita siapkan,” 
kata Jokowi.

Dalam kesempatan 
tersebut, kepala negara 
turut melakukan penin-
jauan laboratorium kul-
tur jaringan yang ada 
di lokasi tersebut serta 
meninjau kebun pang-
kas, shading house, dan 
propagation house.(cn-
bcindo)

KPU RI, Arief Budiman saat 
menggelar rapat bersama Men-
ko Polhukam Mahfud MD, 
Menteri Dalam Negeri (Mend-
agri) Tito Karnavian, dan Ket-
ua Bawaslu Abhan, di kantor 
Kemenko Polhukam, Jakarta, 
Senin (23/11/2020).

“Jadi jumlah DPT (Daftar 
Pemilih Tetap) yang ada di TPS 
tersebut akan dibagi kedatan-
gannya menjadi lima kelompok, 
kelompok pertama jam 07.00-
08.00 pagi, kelompok kedua 
jam 08.00-09.00 pagi, begitu se-
terusnya sampai dengan terakh-
ir jam 12.00 sampai jam 13.00 
siang,” ujar Arief Budiman da-
lam keterangan tertulis Kemen-
ko Polhukam,.

Selain itu, Arief mengatakan, 
KPU telah menggelar simulasi 
Pilkada 2020. Simulasi itu be-
rupa pelaksanaan pemungutan 
maupun perhitungan suara di 
104 kabupaten/kota.

Dari simulasi itu, kata Arief, 
tingkat partisipasi pemilih da-
lam pesta demokrasi tahun ini 

mencapai 75 sampai 77 persen.
Sementara Ketua KPU Ka-

bupaten Pasaman Rodi Andermi 
menyampaikan, bahwa KPU 
Pasaman siap menerapkan pem-
bagian waktu kedatangan pemi-
lih di TPS pada 9 Desember 
2020 mendatang.

“Ini merupakan suatu hal 
yang baru dalam penyelengga-
raan Pilkada, bahwa penerapan 
pembagian waktu kedatangan 
pemilih di TPS sangat pent-
ing dilakukan. Mengingat, saat 
ini Pilkada serentak diseleng-
garakan pada masa pandemi 
Covid-19. Hal ini tentu dapat 
mencegah kerumunan yang ber-
lebihan, guna antisipasi pence-
gahan penyebaran Virus Corona 
di tengah masyarakat,” ujar Rodi 
Andermi, Rabu (25/11/2020).

Rodi juga menjelaskan, bah-
wa dalam setiap agenda sosial-
isasi yang dilakukan, KPU Pas-
aman senantiasa menyampaikan 
hal-hal yang baru dalam penera-
pan protokol kesehatan di Pilka-
da serentak 2020 ini.

“KPU Pasaman dalam setiap 
sosialisasi Pilkada, selalu kami 
sampaikan terkait hal baru da-
lam pelaksanaan Pilkada kali 
ini. Tentunya, kita menghara-
pkan masyarakat yang telah 
mempunyai hak pilih, nantinya 
tidak canggung lagi dalam pen-
erapannya di TPS pada tanggal 
9 Desember 2020 mendatang,” 
pungkas Rodi Andermi.

Untuk informasi, Pilkada ser-
entak tahun 2020 ini diketahui 
digelar di 270 wilayah, meliputi 
sembilan provinsi, 224 kabupat-
en, dan 37 kota.

Selama pertengahan Ma-
ret hingga Juni 2020, tahapan 
Pilkada serentak sempat ditunda 
akibat pandemi Covid-19.

Terhitung 15 Juni 2020, 
tahapan kembali dilanjutkan. 
Hari pemungutan suara Pilkada 
rencananya akan dilaksanakan 
secara serentak pada hari Rabu, 
9 Desember 2020 mendatang. 
(Mad)

Satpol PP Kabupaten Pasuruan 
Tertibkan Reklame Belum Berizin  

Pasuruan, SMN - Tindakan 
tegas yang dilakukan Satpol PP 
Kabupaten Pasuruan. Menert-
ibkan Reklame (baliho, span-
duk dan banner), perlu diacungi 
jempol. 

Baliho, spanduk dan banner 
yang diturunkan itu karena tak 
berizin.

“Semua bentuk Reklame 
yang tak berizin kita tertibkan,” 
kata Kasatpol PP Kabupaten 
Pasuruan Bakti Jati Permana, 
Senin (23/11/2020).

Bakti mengatakan, penerti-
ban baliho, spanduk dan banner 
yang belum berizin dan dipas-
ang pada tempat yang tidak se-

mestinya, yang kita tertibkan,” 
Ujarnya. 

Ada total sekitar 18 an Bali-
ho, Spanduk dan Banner yang 
ditertibkan dan berada dibeber-
apa titik, seperti di Kecamatan 
Bangil, Beji, Pasrepan, Rem-
bang dan Puspo,” Tambah Bakti. 

Sesuai kewenangan Satpol 
PP Kabupaten Pasuruan untuk 
menegakkan Perda. Baliho yang 
bergambar Habib Rizieq pun tak 
luput ikut diturunkan karena tak 
berizin, juga belum ada koordi-
nasi dengan Camat dan pihak 
Perizinan serta melanggar Per-
da,” Tutup Bakti. (Haidir)

Satpol PP Kabupaten Pasuruan saat menurunkan Baliho Habib 
Rizieq

Sosialisasi Ketentuan Dibidang Cukai 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

Pasuruan, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Pasuruan 
melalui Satpol-PP dan Bea 
Cukai menggelar Sosialisa-
si Ketentuan Dibidang Cukai 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau, Selasa (17/11/2020)  
bertempat di Kantor Kecamatan 
Gempol.

Kegiatan dibuka pukul 09,30 
oleh Sekcam Gempol Nasir. da-
lam sambutannya beliau men-
egaskan, sosialisasi ini sangat 
penting untuk memberikan pe-
mahaman kepada masyarakat 
mengenai kontribusi DBHCHT 
yang menyuntik APBN.

“Dana Bagi Hasil Cukai Ha-

Yani Kabid PPUD Satpol-PP dan Kristian Agung dari Bea Cukai 
Kabupaten Pasuruan Nara sumber giat ini

sil Tembakau ini  digunakan 
untuk pengendalian rokok yang 
membahayakan kesehatan,” 
terangnya.

Sesuai Peraturan Ment-
eri Keuangan RI Nomor 222/
PMK.07/2017, anggaran 
DBHCHT digunakan untuk 
mendanai program atau kegia-
tan yang diprioritaskan men-
dukung jaminan kesehatan Na-
sional,” Tambahnya.

Pada kesempatan itu, Yani 
Kabid PPUD Satpol-PP Ka-
bupaten Pasuruan mengimbau 
agar masyarakat terus meme-
lihara dan menjaga kesehatan 
dengan tidak merokok.

“Bagi yang merokok agar 
menggunakan tempat yang tel-
ah disediakan. Khusus di Kan-
tor Bupati Pasuruan sendiri, su-

dah ditetapkan Kawasan Bebas 
Merokok,” Jelasnya.

Sedangkan Kristian Agung 
dari Bea Cukai Kabupaten Pa-
suruan, dalam kesempatan ini 
mengatakan, kegiatan sosial-
isasi terkait cukai ini disosial-
isasikan disetiap Kecamatan se 
Kabupaten Pasuruan. Dengan 
tujuan agar masyarakat men-
getahui besar pendapatan dari 
Bea Cukai, serta  andil Bea 
Cukai dalam pembangunan dan 
pencegahan terhadap rokok dan 
cukai ilegal,” Tutupnya. 

Peserta sosialisasi dari mas-
yarakat umum, pedagang serta 
pelajar, dengan narasumber 
dari Kantor Bea Cukai dan Sat-
pol PP Kabupaten Pasuruan. 
(Haidir)

Anggota KPPS Se-Kecamatan 
Purworejo Mengikuti Rapid Test  

Pasuruan, SMN - Ber-
tempat Di Kantor KPU Kota 
Pasuruan Kamis dan Jumat 
(26,27/11/2020). Seluruh 
Kelompok Panitia Pemungutan 
Suara (KPPS), yang  khususnya 
se Kecamatan  Purworejo den-
gan 7 Kelurahan ditempatkan di 
Kantor KPU Kota Pasuruan guna 
menjalani Rapid Test. jelang 
Pilwali Kota (09/12/2020) Ang-
gota KPPS diharuskan menjala-
ni rapid test. Jika hasil dari rapid 
test ada di antara anggota KPPS 
diketahui reaktif. “Ya isolasi 
mandiri dulu, kalau tidak mam-
pu melaksanakan tugas kembali, 
Ya diganti,” Ungkap Royis Ket-
ua KPU Kota Pasuruan Melalui 
WA nya.

Melalaui WA Ditambahkan 

Royis, hajatan 5 tahunan Pilwa-
li Kota Pasuruan 9 Desember 
mendatang, diperkirakan yang 
akan berpartisipasi mengikuti 
Pilwali Kota sekitar 77,3%, TPS 
untuk se Kota Pasuruan ada 357, 
KPPS berjumlah 7x357 serta Pe-
ter 2x357. Adapun rincian dari 
petugas KPPS dan peter diam-
bil dari 7 kelurahan yang ada di 
Kecamatan Purworejo. Seperti, 
Kelurahan Pohjentrek, Wirogu-
nan, Tembokrejo, Purutrejo, Ke-
bon agung, Sekar Gadung serta 
Kelurahan Purworejo.

“Dalam Pilwali Kota Pasuru-
an nanti kita targetkan tingkat 
partisipasi pemilih 77,3 %. Tar-
get 77,3% persen tingkat parti-
sipasi pemilih itu dengan cara 
ikhtiar dan terus bersosialisasi 

Anggota KPPS se Kecamatan Purworejo saat mengikuti Rapid 
Test di Kantor KPU Kota Pasuruan

serta berdo’a. “Kita berharap 
Pilwali Kota Pasuruan ditengah 
pandemi Covid-19 aman dan 

sukses serta optimis tingkat par-
tisipasi pemilih tinggi,” Tutup 
Royis. (Tim)

Tingkatkan Pertanian di 
Tengah Pandemi

Lamongan, SMN - Kepa-
la Balai Pengkajian Teknologi 
Pertanian (BPTP) Jawa Timur 
Catur Hermanto mengingat-
kan fenomena anomali iklim 
Lanina pada petani Lamongan. 
Hal tersebut disampaikannya 

saat Temu Wicara Kontak Tani 
Tingkat Kabupaten Lamongan, 
Kamis (26/11)di Pendopo Loka-
tantra. “Anomali iklim Lanina 
berdampak pada musim di Jawa 
Timur. 

Awal musim hujan tahun 

Temu Wicara Kontak Tani

2020 / 2021 diperkirakan awal 
November namun telah dijump-
ai banyak hujan menjelang ma-
suk musim hujan. Curah hujan 
di atas normal dengan intensitas 
yang tinggi dan deret hujan yang 
lebih panjang akan berpotensi 
bencana hidrometeorologi”, un-
gkap Catur Hermanto. 

Tak perlu khawatir Catur 
Hermanto merekomendasikan 
gerakan panen air hujan lebih 
dini dan penyesuaian Rencana 
Alokasi Air Tahunan (RAAT) 
dan Rencana Tata Tanam Global 
(RTTG) dengan merujuk kondisi 
musim hujan. 

Catur Hermanto dalam ke-
sempatan yang sama juga 
mengapresiasi Pemerintah Ka-
bupaten Lamongan atas perha-
tiannya yang sangat besar terha-
dap bidang pertanian.(asari)

Paslon 1 Mempunyai 
Program Unggulan

Lamongan, SMN - Pasangan 
calon (paslon) independen no-
mor urut 1 Suhandoyo-Asti-
ti Suwarni fokus menggarap 
sektor pertanian, perdagangan, 
dan jasa. Hal ini bertujuan un-
tuk pemerataan pembangunan 
ekonomi di Kabupaten Lamon-
gan.

Calon Wakil Bupati Lamon-
gan Astiti Suwarni menjelas-
kan, berdasarkan data terbaru, 
perkembangan sektor pertanian 
38 persen, perdagangan 28 pers-
en, dan sektor jasa 21 persen. 
Tiga sektor ini harus mendapa-
tkan penanganan prioritas.

“Sektor-sektor ini prioritas 
penanganannya, agar secara 
kompak terjadi pemerataan 
ekonomi,” ujarnya dalam debat 
publik putaran kedua, Jumat 
(27/11) malam.

Astried Wahid, sapaannya, 
mengatakan, angka kemiskinan 
di Kabupaten Lamongan masuk 
dalam 10 besar di Jawa Timur. 
Yaitu 13, 21 persen atau setara 
158 ribu jiwa yang memiliki 
penghasilan Rp 380 ribu per-
bulan. Angka pengangguran se-
banyak 22 ribu orang. Pengang-
guran lulusan SMA 93 ribu dan 
sarjana 47 ribu orang.

“Jadi bukan mencari yang 
baik, tapi yang sudah berbuat 
yang terbaik untuk rakyatnya,” 

Pasangan calon (paslon) independen nomor urut 1 Su-
handoyo-Astiti Suwarni

kata Wakil Ketua Dharma Wan-
ita Persatuan Dinas Pendidikan 
Provinsi Jawa Timur ini.

Paslon independen nomor 
urut 1 ini memiliki visi-mi-
si mewujudkan masyarakat 
Lamongan yang sejahtera, 
berkeadilan, berakhlak mulia, 
dan satu hati. Pasangan ini sela-
lu terlihat kompak dalam setiap 
debat publik, mulai dari debat 
pertama hingga debat kedua se-
lalu menunjukkan kekompakan.

“Salam kompak satu hati,” 
kata Suhandoyo dan Asried Wa-
hid bersamaan.

Suhandoyo mengaku akan 
membangun ekonomi Kabupat-
en Lamongan. Pembangunan 

ekonomi bukan pertumbuhan 
ekonomi karena dengan pem-
bangunan ekonomi yang belum 
ada menjadi ada, dan yang biasa 
menjadi luar biasa.

“Disinilah pembangunan 
ekonomi dimaknai mengelola 
sumber daya alam bersama dan 
kompak,” ucapnya.

Dia mengungkapkan, Lam-
ongan memiliki 1 pelabuhan 
nasional dan 1 pelabuhann skala 
internasional. Dengan kondi-
si ini, Suhandoyo-Astiti akan 
menjadikan Lamongan sebagai 
pusat pembangunan nasional. 
“Saatnya juga Lamongan memi-
liki jalan tol,” tukasnya.(Prayit-
no)
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Surabaya, SMN - East Java 
Investival 2020 yang digelar di 
Ballroom Sheraton Hotel Sura-
baya berjalan sukses. Even ak-
bar yang memamerkan banyak 
peluang investasi menjanjikan di 
Jatim itu menjadi tabuhan gong 
yang menggaung di tengah in-
vestor baik dalam maupun luar 
negeri. 

Kegiatan ini digelar hybrid 
dengan temu bisnis, pameran 
secara offline dan juga mengh-
adirkan narasumber mulai duta 
besar RI di Australia, duta besar 
Inggris untuk Indonesia dan juga 
investor luar negeri yang turut 
bergabung secara virtual. 

Selain itu dalam kegiatan ini 
juga dilakukan Business Forum, 
One on One Business Meeting, 
Matchmaking, dan Exhibition 
Virtual. 

Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa yang hadir 
dalam EJI 2020 mengatakan 
bahwa kegiatan ini akan menja-
di pintu masuk bagi calon calon 
investor yang ingin sukses berin-
vestasi di Jawa Timur. 

“EJI 2020 yang digelar hy-
brid ini ibaratnya kita sedang 
menabuh gong, yang ini sebagai 
bagian dari starting poin kita un-
tuk memperluas jejaring yang 

kita punya untuk sebaik mun-
gkin agar bisa meningkatkan in-
vestasi di Jawa Timur,” tambah 
Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Gu-
bernur Khofifah menegaskan 
bahwa Provinsi Jawa Timur 
bertekad untuk membangun ka-
wasan industri halal. Pasalnya 
saat ini lahan seluas 148 hektar 
sudah disiapkan bersama salah 
satu perusahaan di Sidoarjo. 

Khofifah menyebut bahwa 
ia ingin agar Indonesia yang 
merupakan negara berpenduduk 
muslim terbesar di dunia bisa 
masuk sepuluh besar dalam per-
ingkat 10 besar industri makanan 
halal dunia.

“Indonesia umat Islamnya 
terbanyak di dunia. Menurut 
State of Global Islamic Economy 
2019-2020, halal food Indonesia 
belum masuk sepuluh besar dun-
ia. Kalau fashion halal sudah. 
Maka kita ingin siapkan halal 
industrial estate,” kata Khofifah. 

Karena potensi kuliner halal 
di Jawa Timur sejatinya sangat 
melimpah.  Dan menurut Khofi-
fah sangat disayangkan jika po-
tensi ini tidak dimaksimalkan,  
karena akan mendatangkan man-
faat jika Jatim bisa Indonesia 
masuk sepuluh besar. 

Dalam halal industrial estate 
yang tengah disiapkan  terse-
but, akan dilengkapi dengan 
laboratorium LPPOM MUI, 
pengurusan sertifikasi halal, dan 
juga seluruh fasilitas kebutuhan 
industri. Industri yang ditarget 
masuk mulai dari makanan mi-
numan, hingga kosmetik. 

Rencana Khofifah terkait 
pengembangan halal industrial 
estate itu juga disampaikannya 
saat berkomunikasi secara virtu-
al dengan Kepala Badan Koordi-
nasi Penanaman Modal RI Bahlil 
Lahadalia. 

“Kita akan berupaya untuk 
bisa mendatangkan investor baik 
dari dalam ataupun luar negeri. 
Karena ini akan menjadi pintu 
masuk kita untuk bisa masuk da-
lam sepuluh besar, dan tentu un-
tuk menumbuhkan kesejahteraan 
masyarakat pada umumnya,” te-
gas Khofifah. 

Tidak hanya berbincang den-
gan Kepala BKPM RI, komu-
nikasi strategis terkait investasi 
Jatim juga dibahas Gubernur 
Khofifah dengan berbincang 
virtual dengan Duta Besar Laos  
pagi uari dan Duta Besar RI un-
tuk Australia Yohanes K Legowo 
sore hari .

Saat berdialog dengan Dubes 

RI untuk Australia, Gubernur 
Khofifah menyampaikan bahwa 
Jawa Timur saat ini membutuh-
kan bibit sapi perah berkualitas 
yang ingin didatangkan dari neg-
eri kanguru.

Gayung bersambut, Dubes 
RI untuk Australia tersebut men-
yambut baik apa yang disam-
paikan Gubernur Jawa Timur 
dan akan segera mengirimkan 
staf untuk menindaklanjuti po-
tensi investasi tersebut. 

“Australia memang unggul di 
bidang pembibitan, sedang Indo-
nesia unggul dalam hal pengge-
mukan. Kita akan kirimkan staf 
ke Jatim untuk komunikasi lebih 
lanjut. Karena di sini (Australia) 
cukup banyak diaspora asal In-
donesia yang menjadi pengusaha 
sukses peternakan sapi, dan ini 
peluang,” kata Yohanes K Le-
gowo. 

Potensi pembibitan sapi 
tersebut bisa dilakukan di cukup 
banyak daerah di Jatim. Mulai 
Malang, juga Magetan, yang su-
dah memiliki infrastruktur yang 
telah matang dalam pengem-
bangan industri susu. Selain itu 
juga masih banyak potensi in-
vestasi yang ditawarkan dalam 
EJI 2020, termasuk di antaranya 
potensi investasi di peternakan 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat membuka East Java Investival 2020 di Hotel Sheraton Surabaya

unggas terintegrasi dan geopark 
Wonocolo sebagai investasi ra-
mah lingkungan di Kabupaten 
Bojonegoro. 

Dalam gelaran EJI 2020, juga 
dilaksanakan penandatanganan 
perjanjian strategis. Yaitu pen-
andatangan Letter of Intent (LoI) 
antara PT JGU Jatim dengan 
Shire Oak (sektor energi), ser-
ta PT JGU Jatim dan PT RSM 
Tuban dengan Serco Asia Pacif-
ic (sektor kesehatan) dan juga 
penandatangan MoU tentang 
penyediaan bahan baku industri 
rumput laut dan industri pengo-
lahan porang.

Meski di tengah pandemi 
covid-19, Jatim tidak berhenti 
untuk berupaya meningkatkan 
investasi yang masuk ke Jatim 
baik dari dalam maupun dari 
mancanegara. Hal ini menjadi 
ihtiar Pemprov Jatim untuk bisa 
menumbuhkan kembali ekonomi 
yang melemah akibat pandemi. 

Guna memaksimalkan upaya 

tersebut, kalangan millenial Ja-
tim juga digandeng untuk mem-
promosikan peluang investasi 
Jatim melalui Duta Investasi 
Jatim. Mereka sekaligus menja-
di komunikator khususnya bagi 
calon investor mancanegara. 

Kepala Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPM PTSP) Provin-
si Jawa Timur Aris Mukiyono 
mengatakan gelaran EJI 2020 
digadang dapat mendorong pen-
ingkatan realisasi investasi di 
Jawa Timur. 

“Setelah EJI 2020 ini digelar 
kita akan melakukan tindak lan-
jut. Seperti salah satunya yang 
dipesankan ibu gubernur terkait 
pembangunan rumah sakit di 
Tuban. Kita akan komandani 
supaya syarat-syarat investasin-
ya terpenuhi, kita kawal supaya 
perencanaan investasinya bisa 
berjalan kongkrit,” tegasnya. 

Sepanjang tahun 2020 ini, 
meski digempur pandemi, re-

alisasi investasi di Jatim masih 
tumbuh positif. Pada periode 
Januari hingga September 2020, 
kinerja investasi di Jatim men-
catatkan pertumbuhan meng-
gembirakan, yakni sebesar 42,1 
persen dibanding periode yang 
sama tahun lalu.

“Realisasi investasinya men-
capai Rp 66,49 Trilyun dengan 
share PMDN sebesar Rp 47,39 
Trilyun dan PMA sebesar Rp 
19,10 Trilyun. PMA didomina-
si oleh sektor Industri Kimia di 
Kabupaten Tuban asal negara 
Singapura yakni PT. Pertam-
ina Rosneft Pengolahan dan 
Petrokimia,” lanjutnya.

Bahkan, bila dibandingkan 
dengan provinsi-provinsi lain di 
pulau Jawa, pertumbuhan Jatim 
adalah yang paling tinggi. 

“Kita berharap dengan EJI 
2020 ini, investasi Jatim tahun 
depan makin terdongkrak,” 
pungkas Aris. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jatim Khofifah bersama istri Wagub Jatim Arumi Dardak saat meninjau stand pameran 
EJI 2020 di Sheraton Hotel Surabaya

Wakil Gubernur Jatim Hadiri Sidang Paripurna DPRD Jatim

Surabaya, SMN - Pemban-
gunan infrastruktur terutama 
Sistem Penyediaan Air Mi-
num (SPAM), penataan daerah 
kumuh, penanganan limbah 
terpadu serta perbaikan iri-
gasi tetap menjadi prioritas 
Pemprov Jawa Timur dalam 
Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) Tahun 2021. 
Hal tersebut merupakan ke-
lanjutan dari pelaksanaan 
proyek-proyek pembangunan 
prioritas yang sempat tertunda 
di Tahun 2020 akibat pandemi 
Covid-19.

“Untuk mendorong per-
cepatan pemulihan ekonomi, 
maka nantinya pelaksanaan 
prioritas infrastruktur tersebut 
akan dilakukan dengan mem-
pertimbangkan mekanisme 
padat karya sehingga dapat 
menyediakan lapangan kerja 
baru bagi masyarakat Jawa 
Timur,” kata Wakil Gubernur 
Jatim Emil Elestianto Dar-
dak saat membacakan Jawa-
ban Eksekutif atas pandangan 
umum Fraksi-Fraksi DPRD 
Provinsi Jatim terkait pemba-

hasan Raperda APBD Provin-
si Jatim TA 2021 di Gedung 
DPRD Provinsi Jatim, Jalan 
Indrapura Surabaya.

Emil mengatakan, terkait 
dengan rencana kemantapan 
jalan di tahun 2021, rencana 
penyelesaian Jalur Lintas Se-
latan (JLS), serta jalan tol 
yang ada di Jatim pada Tahun 
2021, dalam kegiatan pem-
bangunan infrastruktur jalan 
tersebut tidak terlepas dari 
kegiatan pemeliharaan rutin, 
pemeliharaan berkala, rekon-
struksi dan pelebaran jalan 
provinsi. 

“Upaya ini dilakukan agar 
tercapainya kemantapan jalan 
yang telah ditargetkan. Dima-
na capaian kemantapan jalan 
Tahun 2020 sendiri sebesar 
88,65 persen, dan target ke-
mantapan jalan provinsi di ta-
hun 2021 sebesar 90,30 pers-
en,” katanya.

Sedangkan terkait rencana 
penyelesaian JLS, lanjutnya, 
Pemprov Jatim secara intens 
terus melakukan koordinasi 
dengan Pemerintah Pusat agar 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

perhatian terhadap pengem-
bangan JLS/Pantai Selatan 
Jawa Timur terus dilakukan 
upaya pembangunannya. Baik 
melalui pendanaan APBN, 
APBD maupun sumber pen-
danaan lain/loan.

“Pengembangan JLS ini 
diharapkan akan mendorong 
munculnya pusat-pusat per-
tumbuhan baru, terbukanya 
peluang lapangan kerja, dan 
pada gilirannya dapat mening-
katkan tumbuhnya perekono-
mian lokal di wilayah Sela-
tan,” kata Emil.

Kemudian terkait pemba-
ngunan jalan tol, saat ini di 
Jatim telah terbangun jalan 
Tol Madiun–Ngawi, Suraba-
ya–Malang dan pelaksanaan 
Tol Probolinggo–Banyuwan-
gi. Sedangkan untuk rencana 
pembangunan tol yang ma-
sih dalam tahap perencanaan, 
Pemprov Jatim berupaya 
melakukan penyiapan readi-
ness criteria secara bertahap 
sehingga akan mempermudah 
dan mempercepat pelaksanaan 
fisiknya.

Sementara itu, menyikapi 
dampak pandemi Covid-19 di 
bidang ketenagakerjaan, pada 
Tahun 2021 Pemprov Jatim 
terus melakukan pelatihan ker-
ja yang diarahkan pada upaya 
peningkatan produktivitas dan 
daya saing tenaga kerja. Hal 
ini bertujuan untuk mening-
katkan kapasitas calon tenaga 
kerja dan pembekalan keter-
ampilan bagi masyarakat.

Upaya peningkatan kual-
itas serta pembekalan keter-
ampilan ini dilakukan melalui 
berbagai langkah. Seperti Pro-
gram Pelatihan Kerja Regular, 
pelatihan kerja intensif, dan 

Program Mobile Training Unit 
(MTU) sehingga produktivitas 
masyarakat dapat meningkat. 
Selain itu terdapat Program 
Pelatihan dan Sertifikasi bagi 
Calon Pekerja Migran Indo-
nesia (CPMI) yang dituju-
kan agar tenaga kerja dapat 
menyesuaikan dengan standar 
kompetensi negara tujuan.

“Strategi ini diarahkan un-
tuk meningkatkan kembali 
produktivitas tenaga kerja dan 
perluasan kesempatan kerja 
yang turun di masa pandemi 
Covid-19. Diharapkan den-
gan adanya pelatihan ini maka 
dapat menumbuhkan kewirau-
sahaan baru yang akhirnya 
dapat menggerakkan sektor 
ekonomi,” katanya.

Emil menambahkan, untuk 
menjawab tantangan pasar 
kerja Indonesia dalam meng-
hadapi persaingan global dan 
perkembangan industri 4.0, 
pengembangan pendidikan 
dan pelatihan difokuskan pada 
peningkatan keahlian tenaga 
kerja yang mendukung indus-
tri 4.0. 

Pengembangan pendidikan 
dan pelatihan untuk industri 
4.0 menjadi semakin penting 
seiring dengan perubahan pola 
kerja dunia usaha dan dunia 
industri yang bergantung pada 
konektivitas jaringan, sistem, 
dan teknologi akibat terjadin-
ya pandemi Covid-19.

“Berdasarkan hal terse-
but maka salah satu program 
prioritas diarahkan melalui 
Revitalisasi Sarana Prasara-
na BLK yang bertujuan agar 
peralatan pelatihan yang di-
gunakan sesuai dengan kebu-
tuhan dunia usaha dan dunia 
industri,” pungkasnya.(*)

Gubernur Khofifah Terima Penghargaan 
Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik

Jakarta, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menerima penghar-
gaan Top 45 Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (KIPP) 2020 
dari Menteri PAN RB Bapak 
Tjahyo Kumolo

Penghargaan Top 45 KIPP 
diberikan kepada Khofifah 
dari Program Klinik Bumdesa 
Provinsi Jawa Timur dalam 
kategori inovasi Pemerintah 
Provinsi menyisihkan 2.249 
Inovasi Pelayanan Publik 
seluruh Indonesia hingga ter-
pilih TOP 99 dan berlanjut ter-
pilih TOP 45.

Masuknya program Klinik 
Bumdesa dalam pemenang 
Top 45 KIPP tertuang dalam 
Keputusan Menteri PANRB 
Nomor 192/2020 tentang Top 
45 Inovasi Pelayanan Publik 
dan 5 Pemenang Outstanding 
Achievement of Public Ser-
vice Innovations 2020, yang 
diumumkan Deputi bidang Pe-
layanan Publik Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Neg-
ara dan Reformasi Birokrasi 
(PANRB), Diah Natalisa.

Top 45 KIPP terdiri atas 7 
inovasi dari kementerian, 5 
inovasi lembaga, 7 inovasi dari 
pemerintah provinsi, 19 inova-
si dari pemerintah kabupaten, 
serta pemerintah kota yang 
menyumbangkan 7 inovasi.

Klinik BUMDesa menja-
di satu satunya inovasi dari 
kategori Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. Selain itu juga 
ada 3 inovasi yang masuk top 
45 KIPP 2020 kategori inovasi 
kabupaten dan kota, yakni pro-
gram Sepasar Pedas dari Kota 
Malang, program Gayatri dari 

Kota Mojokerto, dan program 
Rumahku SIP dari Kabupaten 
Gresik.

“Khusus untuk pemerintah 
daerah, peraih Top 45 akan 
diberikan Dana Intensif Daer-
ah (DID) 2021,” kata Diah Na-
talisa.

Gubernur Jawa Timur men-
gatakan bahwa inovasi harus 
terus dikembangkan secara 
alamiah dan terus menjadi 
kultur pemerintahan di Jawa 
Timur. “Inovasi harus terus 
dikembangkan sebagai budaya 
kerja. Inovasi kata kuncinya 
sinergi dan kolaborasi,” ujarn-
ya.

Inovasi kata Khofifah, 
seakan menjadi kebutuhan 
untuk saat ini. “Bahkan saat 
orang lain berlari, kita justru 
dituntut untuk melompat. Ter-
ima kasih atas semua ikhtiar 
yang dilakukan dalam upaya 
mengembangkan inovasi di Ja-
tim,” ucapnya.

Gubernur Khofifah ber-
syukur dengan hasil yang di-
capai Klinik Bumdesa dalam 
KIPP 2020. Dia juga mengu-
capkan banyak terima kasih 
atas semua ikhtiar yang dilaku-
kan dalam upaya mengem-
bangkan inovasi di Jawa 
Timur, khususnya kepada Di-
nas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa selaku pengampu 
Klinik BUMDesa, sahabat 
desa dan pengelola Bumdesa 
se-Jawa Timur. “Keberhasilan 
ini adalah keberhasilan kita 
semua,” katanya.

Klinik Bumdesa kata Khofi-
fah merupakan implementasi 
Program Jatim Berdaya dalam 
Nawa Bhakti Satya, Inova-

si ini merupakan pendekatan 
paripurna dalam pembinaan 
BUMDesa sebagai penggerak 
perekonomian perdesaan un-
tuk percepatan penurunan ke-
miskinan perdesaan.

Dalam waktu kurang dari 
dua tahun Klinik BUMDesa 
telah berhasil meningkatkan 
kinerja BUMDesa menjadi 
kategori Maju. Hingga akhir 
November 2020, sudah tercatat 
6.098 BUMDesa di seluruh 
kabupaten dan kota di Jawa 
Timur. Jumlah BUMDesa kat-
egori maju tercatat 487 BUM-
Desa, kategori berkembang 
2.280 BUMDesa dan kategori 
pemula, 3.331 BUMDesa.

Klinik BUMDesa mam-
pu mewujudkan sinergitas 
pentahelix dalam pembinaan 
BUMDesa diantaranya beru-
pa kerjasama dengan PT HM 
Sampoerna (20 unit Bumde-
sa), PT Pos Indonesia (833 
unit Bumdesa), Bank BNI 46 
(1.341 Bumdesa), PT Mitra 
Bumdesa Nusantara (2 unit 
Bumdesa), Bank UMKM Ja-
tim (1 unit Bumdesa), PT Per-
tamina (pendirian pertashop 
di 14 Bumdesa), dan platform 
jual beli online Tokopedia (3 
Bumdesa), 16 PTN dan 7 PTS 
di Jatim melalui KKN Tematik 
dan Doktor Mengabdi, serta 
Lumbung Pangan Jawa Timur 
(82 BUM Desa). 

Pada 13 November 2020 
lalu, Klinik Bumdesa juga 
dinobatkan sebagai Best Of 
The Best Kompetisi Inovasi 
Pelayanan Publik (Kovablik) 
Provinsi Jawa Timur 2020. (*)

Gubernur Jatim Membuka East Java Investival 2020


