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Bersambung di Hal. 11

Pekan Depan Mulai Vaksinasi Covid-19, 
Jokowi Sebut Keadaan Belum Normal 

“Jadi, minggu depan 

mulai vaksinasi tapi 

keadaan belum bisa 

kembali langsung 

normal. Kita tetap 

harus disiplin menja-

ga protokol keseha-

tan dengan mencuci 

tangan, memakai 

masker, dan menjaga 

jarak, ucap jokowi”

Dewan Pers Harap 
Kemerdekaan Pers 

Semakin Berkualitas

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers berharap kemerdekaan 
pers di Tanah Air dapat se-
makin berkualitas sehingga 
mampu memberikan keman-
faatan bagi seluruh mas-
yarakat Indonesia.

“Dewan Pers mengajak 
semua pihak untuk mencip-
takan kondusivitas dan tekad 
bersama, agar kemerdekaan 
pers semakin berkualitas 
dan dapat memberikan ke-
manfaatan bagi seluruh 
masyarakat Indonesia,” ujar 
Ketua Dewan Pers Moham-
mad Nuh dalam pernyataan 
tertulis di Jakarta, Sabtu 2 

Januari 2021.
Nuh mengatakan ke-

merdekaan menyatakan 
pendapat dan berekspresi 
merupakan hak warga neg-
ara yang dilindungi Un-
dang Undang Dasar, dan 
kemerdekaan pers merupa-
kan bagian tidak terpisah-
kan dari kemerdekaan ber-
pendapat dan berekspresi 
tersebut.

Kemerdekaan pers, kata 
dia, merupakan bagian dari 
prinsip demokrasi dan harus 
diperjuangkan bersama.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh

Jakarta, SMN - Presiden 
Jokowi mengatakan akan ada 
sekitar 5,8 juta orang yang akan 
menerima vaksin Covid-19 
pada Januari 2021. Kepala neg-
ara bersama tenaga kesehatan, 
dan pejabat publik dijadwal-
kan akan menerima vaksinasi 
Covid-19 pertama. Setelah itu, 
giliran masyarakat umum yang 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan usai meninjau fasilitas produksi dan uji klinis tahap III vaksin Covid-19 di 
Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
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Tidak Bisa Sembarangan 
Tebang Pohon, Karena 

Ada Prosedurnya

Tebang Pohon di pinggir jalan

Lumajang, SMN - Ke-
beradaan pohon pelindung ada-
lah untuk menjaga kelestarian 
lingkungan hidup dan keseim-
bangan ekosistem. Oleh karena 
itu keberadaannya sangat pent-
ing untuk kelangsungan hidup 
semua makhluk. Pemotongan 
pohon yang  dilakukan secara 
sembarangan, akan dikenakan 
sanksi pidana.

Hal itu sesuai dengan Pera-
turan Daerah (Perda) Nomor 11 
Tahun 2005, tentang Pengaturan 
Pemotongan Pohon Pada Jalur 
Hijau Dan Kawasan Pertamanan 
Di Kabupaten Lumajang,  den-

gan ancaman hukuman sampai 6 
(enam) bulan kurungan penjara 
atau denda sebanyak-banyaknya 
Rp. 2,5 juta (dua juta lima ratus 
ribu rupiah) dengan atau tidak 
merampas barang tertentu untuk 
Daerah, kecuali jika ditentukan 
lain dalam peraturan perun-
dang-undangan.

Kepala Bidang Ruang Terbu-
ka Hijau (RTH) Dinas Lingkun-
gan Hidup (DLH) Kabupaten 
Lumajang, Gunawan Eko Pri-
hantono, melalui selularnya 
mengatakan, kalau memotong 
pohon itu tidak boleh dilakukan 

Bersambung di Hal. 11 Ditunjuk Mengajukan BLUD, 
SMKN 1 Kademangan Siap 
Tingkatkan Unit Produksi

Sektor perikanan SMKN 01 Kademangan
Blitar, SMN -  SMK Negeri 

01 Kademangan untuk Tahun 
2021 di tunjuk oleh Dinas Pen-

didikan Propinsi Jawa Timur un-
tuk mengajukan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD), sehing-

ga nantinya sekolah bisa menge-
lola praktek siswa menjadi unit 
produksi yang bisa menghasil-
kan produk maupun jasa yang 
dibutuhkan oleh masyarakat, 
sehingga hasilnya bisa langsung 
dirasakan oleh masyarakat serta 
warga sekolah.

Taufik Hidayat selaku Waka-
hubinmas SMK Negeri 01 
Kademangan menyampaikan 
bahwa nantinya sekolah akan 
mengelola anggaran yang diter-
ima dari pemerintah dan juga 
akan mengelola dana dari mas-
yarakat, nantinya akan dilapor-
kan langsung kepada pemerintah 
daerah serta masyarakat sesuai 
dengan aturan Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD).
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Sekolah   di Kabupaten  Karimun 
Akan Lakukan Pembelajaran 

Tatap Muka Untuk 6 Kecamatan
Karimun, SMN – Pelaksa-

naan pembelajaran tatap muka 
di sekolah di enam Kecamatan 
di Kabupaten Karimun ren-
cananya akan dilaksanakan 
pada Senin 11 Januari 2021, 
minggu depan.

Keenam Kecamatan yang 
merupakan daerah zona hijau 
tersebut di antaranya, Keca-
matan Buru, Kundur Utara, 
Kundur Barat, Ungar, Moro 
dan Durai.  “Insaallah, minggu 
depan sebanyak 298 sekolah di 
enam Kecamatan akan melak-
sanakan pembelajaran tatap 
muka “, kata Bupati Karimun, 
Aunur Rafiq usai memimpin 
rapat tindak lanjut persiapan 
pembelajaran pada semes-
ter genap T.A. 2020/2021 di 
Masa Pandemi Covid-19 di 
Lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten Karimun di Ruang 
Rapat Cempaka Putih, Kamis 
(07/1/2021).  Rapat dihadiri, 
Asisten I, Asisten III sekaligus 
PLT. 

Rapat tindak lanjut persiapan pembelajaran pada semester 
genap T.A. 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19 di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Karimun di Ruang Rapat Cempaka Putih

Kadis Pendidikan, Kakan-
menag Karimun, Kadis Kese-
hatan, Kasatpol PP, Kabag dan 
Camat dilingkungan Pemerin-
tah Kabupaten Karimun. Dari 
hasil rapat, teknis pembelaja-
ran di masa Covid- 19 dian-
taranya, kegiatan tatap muka 
menggunakan sistem on-off, 

tatap muka dari hari senin sam-
pai sabtu dimulai dari pukul 
07.30 secara bertahap. Satu 
jam pembelajaran lamanya 30 
menit. Jumlah pembelajaran 
perhari selama 4 JP. Kantin ti-
dak dibenarkan untuk dibuka.
Tidak ada waktu jeda istirahat 
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Ditresnarkoba Polda Jatim 
Bekuk Komplotan Kurir 
Sabu Jaringan Malaysia

Polda Jatim gelar Konferensi pers terkait ungkap kasus 
Narkoba Jaringan Malaysia

Surabaya, SMN - Direk-
torat Reserse Narkoba Polda 
Jatim bekerjasama dengan Bea 
dan Cukai Tanjung Perak. Ber-
hasil menggagalkan penyelund-
upan narkoba jenis sabu seber-
at 6 (Enam) kilo dari malaysia 
menuju ke madura.

Penyelundupan barang ha-
ram itu polisi mengamankan 4 
(Empat) tersangka satu diantara-
nya seorang ibu rumah tangga. 
Empat tersangka yang diamank-
an yakni, Sanidin, Abdin, Siti 
Hotijeh dan Deddy Syahputra.

Keempat tersangka ini satu 
jaringan, satu tersangka sebagai 
pengirim narkoba dari malay-
sia ke madura, dan tiga sebagai 

penerima narkoba.
Tersangka Deddy Syahputra, 

mengirim sabu dari malaysia ke 
surabaya yang akan dikirim ke 
madura menggunakan sistem 
ranjau yang ditaruh di Hotel 
Prime Royal.

Deddy membawa sabu se-
berat 2.240 gram dengan meng-
gunakan dua tas ransel warna 
hitam.

“Kita dapatkan informasi dari 
masyarakat bahwa ada transaksi 
narkoba, yang dilakukan dengan 
sistem ranjau, sehingga ang-
gota meluncur ke lokasi,” kata 
Kombes Pol Hanny Hidayat, 
melalui AKBP Aditya, Kasubdit 
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Polisi Usut Dugaan Motif 
Asmara di Balik Pembunuhan 

Wanita Hamil di Medan

Medan, SMN - Polisi masih 
menyelidiki kasus dugaan pem-
bunuhan seorang wanita hamil 
di Medan. Salah satunya terkait 
dugaan motif asmara di balik 
pembunuhan tersebut.

“Masih kita selidiki,” kata 
Kapolsek Sunggal, Kompol Ya-
sir Ahmadi, saat dimintai kon-
firmasi apakah terduga pelaku 
adalah pacar korban yang di-
minta pertanggungjawaban soal 
kehamilan, Jumat (8/1/2021) 
malam.

Dia mengatakan saat ini 
polisi fokus memburu terduga 

pelaku. Yasir belum menjelas-
kan detail identitas terduga 
pelaku. “Yang jadi fokus kita 
mencari tersangkanya,” ucap 
Yasir.

Sebelumnya, mayat wani-
ta tanpa identitas ditemukan di 
kawasan Jalan Medan-Binjai, 
Medan Sunggal, Sumut. Ada 11 
luka tusukan di mayat itu.

“Masih kita selidiki,” kata 
Kanit Reskrim Polsek Sunggal, 
Iptu Budiman Simanjuntak, 
seperti dilansir dari Antara.
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Ilustrasi pembunuhan

Pasar Sipon Disorot Gegara 
Sampah, Walkot Tangerang 

Sampaikan Perintah

Tangerang, SMN - Warga 
menyoroti masalah sampah di 
Pasar Sipon. Sampah bersera-
kan sampai ke kali. Wali Kota 
Tangerang merespons cepat 
keluhan warga soal masalah ke-
bersihan lingkungan ini.

Warga bernama Farid Wudjy 
(31) melaporkan masalah ini ke 
pasangmata.detik.com. Dia ada-
lah warga Cipondoh, Kota Tan-
gerang, satu kawasan dengan 
lokasi pasar itu.

“Aktivitas para pedagang 
yang semakin meluas di Jalan 
Irigasi-Sipon, Cipondoh, 
menyebabkan sampah yang ada 
di tengah sungai Pasar Sipon, 
Cipondoh,” demikian kata Farid 

Sampah di Pasar Sipon, Cipondoh, Kota Tangerang

Wudjy.
Pantauan detikcom di Pasar 

Sipon pukul 10.30 WIB, Jumat 
(8/1) kemarin, sepanjang sungai 
Sipon sudah langsung terlihat 
sampah plastik yang menyatu 
dengan tanah.

Para pedagang memenuhi 
pinggiran Jalan Irigasi Sipon 
dengan menjual beragam barang 
dagangan, ada yang penjual 
daging, sayur, ikan, dan bahkan 
menjual pakaian. Suasana pasar 
terlihat ramai dengan antusias 
pembeli yang banyak melaku-
kan transaksi dengan pedagang.

Di sepanjang jalan tidak 
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Warga Pucang Akan Gugat 
Ke PTUN Karena adanya 

Tower XL & Smart

Sidoarjo, SMN - Warga 
kelurahan Pucang RT 08 RW 02 
mengadu ke Komisi A DPRD 
Sidoarjo terkait adanya tower 
milik PT. Protolindo dan PT. 
IBS yang menurutnya meru-
gikan warga setempat.

Namun keinginan mereka 
untuk menurunkan tower XL 
dan Smart itu kandas, sebab 
hasil hearing yang dilakukan 
bersama Komisi A, Dinas Peri-
jinan, pihak perusahaan tidak di 
temukan adanya pelanggaran. 
Semua ijinnya sesuai dengan 

regulasi.
Sullamul Hadi Nurmawan 

atau biasa disebut gus wawan 
Ketua Komisi A DPRD Kabu-
paten Sidoarjo saat memberikan 
keterangan Jumat (8/1) menga-
takan,” kalau dari segi perijinan 
dan IMB lengkap, kalau tidak 
terima saya sarankan untuk mel-
aporkan ke PTUN saja, bukan 
pihaknya tidak mau membantu 
keinginan masyarakat, karena 
semua aspek tentang pendirian 
tower tersebut sesuai dengan 
aturan yang berlaku,” ungkap-

nya.
Gus wawan juga menambah-

kan,” Dulu kami memang per-
nah menurunkan tower, karena 
memang ijinnya tidak sesuai, 
kalau ini kami mohon maaf, 
monggo ibu-ibu dan bapak-ba-
pak ajukan gugatan ke PTUN 
saja,” tambahnya.

Di sisi lain, Sita salah satu 
warga setempat yang hadir da-
lam hearing tersebut menegas-
kan, pihaknya akan mengikuti 
arahan dari Komisi A, Dia akan 
melanjutkan gugatan itu hingga 
sampai ke PTUN.

“Iya pak, kami akan ajukan 
gugatan ke PTUN, Semoga di 
sana dapat jawaban jelas men-
genai keluhan kami,” ucapnya.

Sita juga menegaskan bahwa 
keberadaan tower yang berdem-
petan langsung dengan rumahn-
ya itu sangat membahayakan 
keluarganya” Kalau terjadi 
konsleting listrik dan kebakaran 
siapa yang bertanggung jawab, 
karena kami tidak pernah diber-
ikan asuransi oleh perusahaan 
itu,” pungkasnya.(anang)

Pulau Lusi Destinasi Wisata 
Diujung Sidaorjo

Sidoarjo, SMN - Obyek 
wisata Pulau Lusi yang berada 
di Dusun tlocor Desa Kedung-
pandan Kecamatan Jabon Ka-
bupaten Sidoarjo kini menjadi 
primadona bagi wisatawan lokal 
maupun luar daerah Sidoarjo, 
sebelum wisatawan berkunjung 
kepulau lusi, para wisatawan 
akan di suguhi pemandangan 
rumah makanan khas Dusun tlo-
cor yang berderet di sekitar der-
maga yang menyediakan berb-
agai macam olahan makanan, 
seperti,  bakaran ikan tambak, 
seafood dan sebagainya, tem-
pat wisata tersebut juga menye-
diakan home stay 16 kamar 
yang di lengakapi dengan AC 
dan air panas.

Disetiap hari libur atau hari 

besar pengunjungnya selalu 
membludak dari pagi hingga 
sore. 

Tempat wisata yang terletak 
di muara Sungai Berantas terse-
but berbatasan dengan laut pa-
suruan dan pulau tersebut mer-
upakan hasil timbunan lumpur 
lapindo yang mengalir kemuara 
Sungai brantas dan memiliki 
luas 94 Ha. 

Ada 3 perahu boat dan 4 bus 
air yang disediakan Pokdarwis 
(Kelompok Sadar Wisata) untuk 
mengangkut wisatawan yang 
ingin berkunjung ke pulau Lusi.

Bagi pengunjung yang in-
gin menaiki Bus air tarifnya 25 
ribu per orang, sedangkan jika 
menggunakan speed boat, pe-
ngunjung dikenakan biaya Rp 

Pulau Lusi Destinasi Wisata Diujung Sidaorjo

200 ribu untuk 6 orang menuju 
ke Pulau Lusi.  

Sepanjang perjalanan menuju 
ke pulau lusi pengunjung akan 
melihat pemandangan rimbunan 
hutan mangrove lengkap beserta 
satwa endemik seperti burung 
bangau dan belibis, kalau be-
runtung bisa menjumpai monyet 
ekor panjang di bantaran hutan 
mangrove.

H. Kalsum selaku ketua 
pokdarwis saat memberikan 
keterangan kepada SMN kamis 
(7/1) mengatakan,” Wisata pu-
lau lusi merupakan wewenang 
Kementerian KKP (Kelautan 
dan Perikanan), tetapi keseha-
rianya wisata ini dikelola oleh 
Pokdarwis sejak tahun 2019 
lalu,” ucapnya.

H. kalsum juga menam-
bahkan,” Banyak usulan dari 
pokdarwis yang disampaikan 
kepemda atau kepada dinas ter-
kait untuk mendongkrag Wisa-
ta pulau lusi agar bisa menarik 
para wisatawan, diantranya 
pembangunan kolam renang air 
asin yang berfungsi sebagai ter-
api kesehatan, tempat out bound, 
dan aliran listrik, kalau objek 
wisata yang berpotensi ini ramai 
pengunjung maka perekonomi-
an warga sekitar bisa terangkat,” 
tambahnya.(anang)

Bupati Nganjuk Berpesan agar Masyarakat 
tetap Patuhi arahan Pemerintah dan Disiplin 

dalam menjalankan Protokol Kesehatan

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat berpesan agar mas-
yarakat tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan

N g a n j u k , S M N - K a s u s 
covid-19 di Kabupaten Nganjuk 
terus mengalami peningkatan 
yang signifikan.

Telah terjadi penambahan 
pasien yang terkonfirmasi posi-
tif sebanyak 30 orang,25 orang 
dinyatakan sembuh dan 7 orang 
meninggal dunia.

Bupati Nganjuk Novi Rah-
man Hidayat berpesan” Bagi 
seluruh masyarakat Kabupat-
en Nganjuk agar tetap ten-
ang,waspada dan jangan panik.
Tetap patuhi arahan pemerintah 

dan disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan,jangan kel-
uar rumah atau bepergian bila 
tidak perlu atau mendesak”,-
demikian pesan atau himbauan 
yang disampaikan Bupati Ngan-
juk,Novi Rahman Hidayat.

Hal senada disampaikan dr 
Hendriyanto juru bicara gugus 
tugas percepatan penanganan 
covid-19 Kabupaten Nganjuk 
pada hari Kamis(07/01/2021) 
bahwa faktor utama yang pal-
ing mempengaruhi lonjakan 
jumlah pasien covid-19 adalah 

rendahnya tingkat kepatuhan 
masyarakat menjalankan pro-
tokol kesehatan.

“Penambahan 30 orang ter-
konfirmasi positif diantaranya 
adalah laki-laki berusia 29 tahun 
dari Kecamatan Nganjuk,per-
empuan berusia 40 tahun dari 
Kecamatan Ngronggot,perem-
puan berusia 56 tahun dari Ke-
camatan Nganjuk,perempuan 
44 tahun dari Kecamatan Lo-
ceret,laki-laki berusia 60 tahun 
dari Kecamatan Berbek,laki-la-
ki berusia 66 tahun dari Keca-
matan Tanjung Anom”ungkap 
dr Hendriyanto.

Sedangkan diantara 25 pa-
sien yang dinyatakan sembuh 
adalah perempuan berusia 63 
tahun dari Kecamatan Nge-
tos,laki-laki berusia 55 tahun 
dari Kecamatan Kertosono,per-
empuan berusia 17 tahun dari 
Kecamatan Nganjuk,perem-
puan berusia 40 tahun dari 
Kecamatan Rejoso serta la-
ki-laki berusia 57 tahun dari 
Kecamatan Loceret.

Sedangkan pasien yang 
meninggal dunia diantaranya la-

ki-laki berusia 39 tahun dari Ke-
camatan Kertosono yang sem-
pat dirawatdi RSUD Kertosono 
dan meninggal pada tanggal 25 
Desember 2020,laki-laki be-
rusia 60 tahun dari Kecamatan 
Nganjuk sempat menjalani 
perawatan di RSUD Nganjuk 
dan meninggal pada tanggal 22 
Desember 2020,perempuan 56 
tahun dari Kecamatan Nganjuk 
sempat menjalani perawatan di 
RSUD Nganjuk dan meninggal 
28 Desember 2020,perempuan 
berusia 75 tahun dari Keca-
matan Loceret dirawat di RSUD 
Nganjuk dan meninggal pada 
tanggal 26 Desember 2020 serta 
laki-laki berusia 65 tahun yang 
sempat dirawat di RSUD Ngan-
juk dan meninggal pada tanggal 
29 Desember 2020.

Laporan kumulatif covid-19  
Kabupaten Nganjuk pada tang-
gal 7 Januari 2021 adalah sus-
pek 863 orang,probable 25 
orang,kontak erat 6785 orang 
dan terkonfirmasi sebanyak 
1252 orang.(Yan)

Sukseskan Program PEN 2021, Kejari 
Lamongan Siap Kawal

Lamongan, SMN - Da-
lam rangka percepatan pem-
bangunan, Kejari Lamongan 
sepenuhnya mendukung serta 
akan mengawal 7 program ker-
ja prioritas Kejaksaan Republik 
Indonesia (RI) tahun 2021 dida-
lam Pemulihan Ekonomi Nasi-
onal (PEN).

Kepala Kejari Lamongan 
Agus Setiadi menyebutkan, 7 
program kerja prioritas terse-
but diantaranya yang pertama 
adalah, pendampingan dan pen-
gamanan pemulihan ekonomi 
nasional dalam rangka percepa-
tan pembangunan nasional.

“Pengawasan dan penega-

kan disiplin untuk mewujudkan 
Kejaksaan Negeri, Kejaksaan 
Tinggi, Kejaksaan Agung yang 
bersih dan juga profesional,” 
ujar Kejari Lamongan Agus Se-
tiadi Rabu (06/01).

Selanjutnya, sambung dia, 
pembentukan kapasitas sumber 
daya manusia melalui pemba-
ngunan manajemen karir yang 
jelas, terstruktur, dan trans-
paran, serta penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan yang 
tematik.

“Digitalisasi kejaksaan untuk 
sistem kerja yang efisien trans-
paran akuntabel dan berbasis 
teknologi informasi. Penegakan 
hukum yang berkeadilan, serta 
memberikan kemanfaatan, khu-
susnya dalam upaya memulih-
kan korban kejahatan dan mem-
perbaiki pelaku,” ucapnya.

Kemudian, lanjut Agus Setia-
di, penanganan perkara tindak 
pidana korupsi yang berkuali-
atas dan berorientasi penyela-
matan keuangan negara. “Yang 
terakhir, penyelesaian perkara 

dugaan pelanggaran Hak Asasi 
Manusia (HAM) yang berat se-
cara tuntas, bermartabat, dapat 
diterima oleh berbagai pihak, 
dan sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku,” tambahnya.

Dia menambahkan, program 
pemulihan ekonomi nasional ini 
merupakan salah satu upaya un-
tuk memulihkan pembangunan 
pasca pandemi Covid-19. Agar 
nantinya negara siap menghada-
pi ancaman yang bisa membaha-
yakan stabilitas keuangan.

“Kejaksaan negeri Lam-
ongan akan siap mengawal 
dan juga ikut mensukseskan 
sepenuhnya program PEN tahun 
2021 ini. Semoga bisa berjalan 
lancar sesuai dengan yang di-
harapkan oleh Pemerintah,” tu-
kasnya

Keterangan Gambar: Kajari 
Lamongan Agus Setiadi saat 
menyerahkan program kerja pri-
oritas Kejaksaan Republik Indo-
nesia (RI) tahun 2021 didalam 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) .(ist)
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Desa Terang Memberi Kenyamanan Masyarakat Desa
Kediri, SMN - Ber-

tempat di Lapangan Tenis 
belakang kantor Pemkab 
Kediri, Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Kediri mengun-
dang 85 kepala desa untuk 
mendapatkan program Desa 
Terang tahun 2021. Dengan 
tetap menjalankan protokol 
kesehatan, acara dibagi 2 
sesi dan sebelum masuk lo-
kasi juga wajib rapid tes ter-
lebih dahulu, (7/1).

Demi kelancaran program 
ini, para kades harus menan-
datangani surat pernyataan 
kesanggupan. Isinya antara 
lain sanggup menjaga/me-
melihara aset berupa Pen-
erangan Jalan Umum atau 
Penerangan Jalan Lingkun-
gan (PJU/PJL) milik Pemda 
yang ada di wilayah, terma-
suk penggantian lampu yang 
tidak berfungsi. Selain itu 
juga melakukan koordina-
si terkait PJU/PJL dengan 
Perkim sebagai penyeleng-
gara di wilayah Kabupaten 
Kediri.

Kepala Dinas Peruma-

han dan Kawasan Per-
mukiman Ir. Arief Juwana, 
MM mengatakan, untuk 
perencanaan pemasangan 
penerangan jalan umum 
di Kabupaten Kediri Ta-
hun Anggaran 2021 adalah 
sekitar Rp. 16.745.417.269. 
Dengan rincian belanja un-
tuk pembangunan PJU seki-
tar 15 milyar dan sisanya 
untuk memperluas jaringan 
PJU baru.

Rincian kegiatannya ada-
lah dengan pembangunan 
PJU perdesa sebanyak 5.175 
titik lampu yang tersebar di 
85 desa. Perencanaan dim-
ulai bulan Januari sampai 
bulan April 2021, sedangkan 
proses konstruksi mulai bu-
lan Mei sampai November 
2021.

“Semoga Program Desa 
Terang ini tepat sasaran agar 
bisa memberikan peneran-
gan jalan-jalan desa. Bagi 
desa yang ingin membangun 
PJU dengan dana desa di-
harapkan tetap berkoordina-
si dengan Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 

Kabupaten Kediri agar lebih 
mudah,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Bu-
pati Kediri dr. Hj. Haryanti 
Sutrisno mengatakan bahwa 
saat berjalan-jalan di salah 
satu desa, ada yang inisiatif 
membuat penerangan lampu 
jalan dengan peralatan yang 
seadanya.

“Saya sangat menga-
presiasi hal tersebut agar 
desa-desa semakin terang. 
Kita mempunyai 343 desa 
dan saat ini yang mendapat 
jumlahnya 85 desa. Untuk 
desa-desa lain saya harap-
kan untuk membuat propos-
al pengajuan,” kata Bupati.

Program desa terang 
ini untuk memberikan pe-
layanan berupa kenyamanan 
masyarakat saat berkendara 
di malam hari. Pemasangan-
nya harus tepat yaitu di lo-
kasi strategis akses jalan 
menuju pasar, balai desa, 
menuju pemakaman dll.  
Untuk pemasangannya nanti 
sesuai persetujuan bersama, 
biasanya sekitar 4-5 meter. 
(Kominfo/adv/kan)Bupati Kediri dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Operasi Yustisi Forkopimca 
Kandat di Pasar Purworejo

Kediri, SMN - Petugas 
gabungan TNI, Polri, satgas gu-
gus Desa Purworejo, dan staf 
Pemerintah Kecamatan Kan-
dat  menggelar operasi yusti-
si di Pasar Desa Purworejo, 
(7/1). Kegiatan ini bertujuan 
untuk penegakan hukum terh-
adap pelanggar protokol kes-
ehatan di masyarakat, dalam 
rangka Pencegahan, Pengenda-

lian Penyebaran dan Percepa-
tan, Penanganan Covid-19, di 
wilayah hukum Polres Kediri.

Sasaran kegiatan adalah war-
ga yang melakukan pelanggaran 
tidak menerapkan protokol kes-
ehatan, seperti pemakaian mask-
er. Petugas juga memberikan 
sosialisasi tentang pentingnya 
menerapkan protokol kesehatan 
dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam razia tersebut petu-
gas masih mendapati sejumlah 
pelanggar yang tidak memakai 
masker, oleh karenanya petugas 
langsung memberikan sanksi, 
baik sanksi teguran lisan, tegu-
ran tertulis, hingga kerja sosial.

AKP MS. Yusuf, S.H, Ka-
polsek Kandat mengatakan,ke-
giatan ini adalah sebagai wu-
jud penegakan hukum terhadap 

Protokol Kesehatan Covid-19 
di masyarakat. “Warga yang 
kedapatan melakukan pe-
langgaran langsung diberikan 
sanksi,”katanya.

Selain memberikan sosialisa-
si, dalam operasi yustisi tersebut 
petugas gabungan juga mem-
bagikan masker kepada ped-
agang dan pengunjung pasar. 
(Kominfo/kan)

Operasi Yustisi Forkopimca

Orderan Orkes Sepi, Beralih 
Membuat Anyaman Bambu 
Bernilai Ekonomis Tinggi

Pembuatan Anyaman Bambu

Kediri, SMN - Pandemi 
covid 19 hampir memukul pere-
konomian masyarakat di segala 
bidang, termasuk para pekerja 
seni. Akibatnya banyak mas-
yarakat kehilangan mata penca-
harian, salah satunya Sutikno, 
warga Desa Jarak Kecamatan 
Plosoklaten Kabupaten Kediri. 
Sebelum adanya pandemi, ia 
sepenuhnya menggantungkan 
dari pekerjaannya sebagai gi-
taris salah satu orkes di wilayah 
tempat tinggalnya. Namun kini 
akibat covid, job manggungnya 
hampir tak pernah ada.

Untuk tetap bisa memenuhi 
kebutuhan rumah tangganya, 
Sutikno harus pandai melihat 
peluang bisnis di era pandemi. 
Dengan memanfaatkan bambu 
jawa serta bambu apus yang 
sangat melimpah, ia sulap men-
jadi aneka macam handicraft 
yang menarik namun tetap me-
nonjolkan kesan tradisional.

Berkat ketrampilan yang 
didapat secara otodidak, serta 
dengan keahlian menganyam 
bambu, berbagai produk ber-

hasil ia buat, antara lain tempat 
tisu, tempat air mineral kecil, 
lampu gantung, lampu duduk, 
lampu tempel, rantang isi 2 dan 
3, serta nampan.

Sutikno mengatakan, pro-
duk buatannya ini bisa bersaing 
dengan berbagai produk lain di 
pasaran karena unggul dari segi 
kwalitas dan kwantitas, seperti 
dari segi kerapian dan kehalusan 
bahan dasar, karena dikerjakan 
dengan penuh ketelitian.

Dalam satu bulan, Sutikno 
mampu memproduksi sekitar 
100 produk anyaman bambu. 
“Kalau dirata-rata sekitar 100 
buah, namun bisa kurang dan 
bisa lebih tergantung bentuk dan 
tingkat kerumitan dari pemesan. 
Kalau modelnya simpel bisa 
100 lebih, namun kalau banyak 
yang pesan model custom pal-
ing hanya sekitar 70 buah dalam 
satu bulan,” katanya.

Harga yang dibanderol dari 
produknya ini cukup terjangkau, 
mulai Rp 35.000 ribu sampai Rp 
65.000 ribu untuk tempat tisu, 
dan Rp 50.000 ribu sampai Rp 

150.000 ribu untuk tempat lam-
pu. Harga bervariasi tergantung 
dari tingkat kesulitan pembua-
tannya.

Berkat keterampilan tersebut, 
Sutikno juga langganan menjadi 
narasumber pelatihan handicraft 
yang diadakan oleh Dinas Sosial 
Kabupaten Kediri. “Di beberapa 
acara saya juga menjadi nara-
sumber pelatihan dengan ma-
teri pembuatan anyaman untuk 
dirakit menjadi tempat tisu dan 
tempat minuman, bahkan rumah 
saya ini juga pernah dijadikan 
tempat pelatihan. Setelah itu Ibu 
Bupati Haryanti Sutrisno datang 
kesini langsung dan memborong 
beberapa produk saya,” terang 
Sutikno sambil tertawa bahagia.

Selain sering dijadikan pe-
materi, bentuk perhatian Pemk-
ab Kediri melalui Dinas Sosial 
dan Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro yaitu membantu pemasa-
randan mengikutkan karyanya 
dalam pameran produk-produk 
UMKM. Kominfo/kan)

Operasi Yustisi Terus Digencarkan 
Oleh Petugas Gabungan 
Polri, TNI dan Satpol PP

Operasi Yustisi Terus Digencarkan oleh Petugas Gabungan Polri,TNI dan Satpol PP

Kediri, SMN - Upa-
ya menekan dan memu-
tus mata rantai penye-
baran Covid-19 terus 
dilakukan oleh petugas 
gabungan Polri, TNI, 
dan Satpol PP Kabupat-
en Kediri, salah satunya 
dengan menggelar oper-
asi yustisi secara masif. 
Setiap hari sedikitnya 
dilakukan dua kali op-
erasi yustisi secara sta-
sioner di tempat - tempat 
tertentu.

Seperti halnya di Jl. 
Pahlawan Kusuma Bang-
sa Pare, dengan sasa-
ran para pengguna jalan 
yang tidak mematuhi 
penerapan Protokol Kes-
ehatan. Operasi yustisi 
kali ini ini fokus pada 
pelanggaran protokol 
kesehatan seperti peng-
gunaan masker dan jaga 
jarak selama di jalan. 

Bagi warga yang kedapa-
tan melakukan pelangga-
ran langsung dikenakan 
sanksi, baik sanksi ad-
ministrasi, maupun sank-
si fisik dengan menyapu 
fasilitas umum.

AKP Soedarsono, Per-
wira Pengendali Daerah 
Operasional Polres Kedi-
ri mengatakan bahwa ke-
giatan operasi yustisi ini 
dilakukan hampir setiap 
hari. “Kami melakukan 
kegiatan ini setiap hari 
setiap dua kali baik siang 
dan malam,” ungkapnya.

“Sanksi yang diber-
ikan kepada pelanggar 
protokol kesehatan ber-
variasi, seperti denda 50 
ribu, 100 ribu, hingga 
150 ribu. Bahkan kalau 
ada pedagang yang pem-
belinya tak pakai masker 
kita kenakan denda 500 
ribu,” tambah AKP Soe-

darsono.
Sementara itu, Kasi 

Perlindungan Mas-
yarakat Satpol PP Ka-
bupaten Kediri, Mulyadi 
mengatakan, untuk angka 
pelaku pelanggaran pro-
tokol Covid-19 di Kabu-
paten Kediri jumlahnya 
fluktiatif, terkadang ban-
yak, namun tidak jarang 
juga hanya sedikit pe-
langgar.” Kadang turun, 
besok beberapa hari lagi 
angka pelanggarannya 
naik lagi,” ujarnya.

Dalam razia tersebut, 
petugas juga mendapa-
ti sejumlah warga yang 
tidak memakai masker 
dengan benar, sehingga 
petugas hanya memberi 
sanksi teguran serta so-
sialisasi tata cara pe-
makaian masker yang 
benar. (Kominfo/kan)
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Forpimda dan Tomas Akan Awali Jadi 
Penerima Vaksin Covid-19 di Ngawi

Ony Anwar, Wabup yang juga Bupati Ngawi terpilih, siap bila 
harus divaksin.

Ngawi, SMN – Vaksi-
nasi Covid-19 akan segera 
dilakukan di Jawa Timur, 
termasuk di Kabupaten 
Ngawi.

Hal ini juga ditegaskan 
Wakil Bupati Ngawi, Ony 
Anwar, usai mengikuti 
rapat koordinasi secara 
virtual, dengan Gubernur 
dan jajaran Pemprov Ja-
tim, Jumat (8/01/2020).

“Belum diketahui be-
rapa jatah vaksin untuk 
Ngawi. Namun sebagai 
contoh bagi masyarakat, 
pengambil kebijakan sep-
erti Bupati, Wabup dan 
jajaran Forpimda serta 
tokoh masyarakat, akan 
divaksinasi lebih dulu,” 
ungkap Ony Anwar.

Rencananya, vaksinasi 
tersebut dilangsungkan 15 
Januari 2021 mendatang. 
Ony Anwar sendiri men-
gaku siap divaksin.

Hal itu agar menjadi 
contoh bagi masyarakat 
bahwa vaksin Covid-19 
aman dan telah lolos uji 
klinis, sehingga tak perlu 
khawatir.

“Tenaga vaksinator 
selama ini kan kita su-
dah ada, jadi nanti akan 
dilatih karena penan-
ganan vaksin ini beda 
dengan vaksin lain. 
Soal alat penyimpanan 
juga sudah disiapkan,” 
tegas Ony. (ari) 

10 Nakes Tertular Covid-19, Dinkes 
Ngawi Batasi Layanan Puskesmas

Kadinkes Ngawi, Yudono, membenarkan adanya 10 nakes 
terpapar Covid-19 sehingga layanan puskesmas harus dibatasi.

Ngawi, SMN - Dinas 
Kesehatan Kabupaten 
Ngawi melakukan pem-
batasan layanan di beber-
apa puskesmas. Hal itu 
dilakukan karena bebera-
pa tenaga kesehatan ter-
konfirmasi hasil swabnya 
positif.

“Kita membatasi 
layanan di puskesmas 
karena ada beberapa tena-
ga kesehatan terjangkit 
Covid-19. Ini seperti yang 
terjadi di Puskesmas Ge-
marang dan Puskesmas 
Tambakboyo,” ujar Kepala 
Dinas Kesehatan Ngawi, 
Yudono.

Yudono menjelaskan di 
Puskesmas Tambakboyo 
ada dua nakes yang ter-
papar. Salah satunya ada-
lah bidan, sehingga untuk 
layanan kesehatan ibu dan 
anak ditutup. Selain itu, 
layanan poned untuk kasus 

melahirkan dialihkan ke 
puskesmas lain yang ter-
dekat.

“Layanan untuk UGD 
24 jam tetap dibuka, na-
mun petugas jaga lebih 
sering bertukar giliran. 
Poli-poli yang nakesnya 
terdampak juga ditutup 
namun kegiatannya dilak-
sanakan di UGD atau pem-
bukaan ruang sementara,” 
jelas Yudono.

Sedangkan kasus yang 
terjadi Puskesmas Gema-
rang, Kecamatan Kedung-
galar justru ada 8 orang 
nakes terkonfirmasi positif 
corona dan seorang keluar-
ganya juga turut terpapar.

Hal itu membuat Pusk-
esmas Gemarang ditutup 
sementara. Puskesmas ini 
juga disemprot disinfektan 
untuk mematikan virus. 
(ari)

Sempat Tersendat, 
Kartu Tani Kembali 

Disalurkan Tahun 2021

Eka Sri Rahayu, Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian Kabupaten Ngawi

Ngawi, SMN - Setelah 
sempat tersendat dan baru 
menjangkau sekitar 20 
persen petani, program 
kartu tani di Ngawi, kem-
bali dilanjutkan tahun ini.

Kartu tani ini diharap-
kan menjadi sarana bagi 
petani dalam mendapatkan 
jatah pupuk bersubdidi.

“Pengelolaan kartu tani 
di Ngawi, menggandeng 
perbankan dan diharap-
kan nantinya semua petani 
akan tercatat menerima 
kartu tani ini,” ujar Eka Sri 
Rahayu, Kepala Bidang 
Prasarana dan Sarana Per-
tanian, Dinas Pertanian 
Kabupaten Ngawi, Rabu 

(6/01/2020).
Eka Sri Rahayu men-

gakui bahwa tersendatn-
ya penyaluran Kartu tani 
karena adanya kendala 
distribusi.

“Program kartu tani 
tetap dilanjutkan di tahun 
2021 ini, kemarin kenda-
lanya distribusi yang su-
lit,” ujarnya.

Di Kabupaten Ngawi 
jumlah petani mengalami 
peningkatan dari 114.705 
di tahun 2020, kini menja-
di 122.197 orang. 

Namun hal tersebut ti-
dak serta merta akan mem-
buat bertambahnya peny-
aluran pupuk bersubsidi.

“Memang ada penam-
bahan petani baru namun 
untuk pupuk bersubsidi 
tetap sama. Sebab luas 
lahan petani Ngawi seki-
tar 50.197 hektar, dan itu 
tidak bertambah,” terang-
nya.

Terkait isu yang berkem-
bang bahwa kartu tani akan 
dihentikan, hal tersebut ti-
dak benar. Menurutnya se-
belum ada surat resmi dari 
pusat maka program kartu 
tani tetap berjalan.

“Sebelum ada surat re-
smi kita tetap melakukan 
penyaluran kartu tani,” te-
gasnya. (ari)

Siap-Siap Vaksinasi Nasional Direncanakan  
Pertengahan Januari 2021

Ilustrasi Salah seorang warga yang sedang di vaksin Covid-19

Pasuruan Kota, SMN - 
Adanya pendemi covid-19 yang 
terjadi diseluruh dunia. sangat 
berdampak pada sektor keseha-

tan dan sektor ekonomi, sejak 
bulan maret 2020 hingga akhir 
tahun 2020 ekonomi nasional 
anjlok. Tak terkecuali di Kota 

Pasuruan.
Segala upaya telah dilakukan 

pemerintah dengan    membuat 
vaksin covid- 19 sendiri mau-
pun mendatangkan dari Negara 
tetangga, Dengan tujuan agar 
pandemi ini dapat berakhir dan 
ekonomi bisa bangkit kembali. 

Terkait dengan hal itu, Pada 
hari Selasa tgl 5 Januari ber-
tempat di Command Centre 
Pendopo Kabupaten Pasuruan. 
Kasubbag Humas Polres Pa-
suruan Kota bersama Infokom 
Kabupaten Pasuruan menerima 
arahan secara virtual dari Kepa-
la Biro Informasi dan Yanmas 
Kementrian Kesehatan.

Dari arahan tersebut di sam-

paikan bahwa pelaksanaan vak-
sinasi dilaksanakan pertengahan 
Januari 2021. 

Dengan prioritas. 
Pejabat Negara/ Pejabat Pub-

lik,
Petugas medis,
Masyarakat dengan lokasi 

rentan penularan Covid- 19.
Dengan adanya rencana 

vaksinasi tersebut, diharapkan 
semua stake holder baik Pemda, 
Polri dan TNI agar aktif menso-
sialisasikan pelaksanaannya. 

Dengan tujuan masyarakat 
terbebas Covid- 19. (Haidir)

Karena Ulahnya, Dua Remaja 
Ini Jadi Pesakitan

Pasuruan Kota, SMN - Dua 
pelaku tindak pidana pencurian 
dengan kekerasan, berhasil dia-
mankan Unit Reskrim Polsek 
Grati, Polres Pasuruan Kota. 
Rabu, (06/01/2021)

pukul 13.00 WIB
Kejadian ini bermula saat 

korban Galang Ramdhani (15) 
melayani pelaku K.A.S (21) 
dan A.R (20) beralamat Desa 
Panditan, Kecamatan Lumbang, 
Kabupaten Pasuruan, Yang sing-
gah di Pom mini yang terletak di 
pinggir jalan Dusun Kebruan, 
Desa Kedawungkulon, Keca-
matan Grati, Kabupaten Pasuru-

an ini, untuk membeli BBM je-
nis Pertalite. 

Setelah selesai mengisi 
BBM, korban memainkan Hand-
phonenya sambil duduk disamp-
ing Pom Mininya, tiba-tiba salah 
satu pelaku menarik Handphone 
yang dipegang korban, sehing-
ga Handphone tersebut dikua-
sai pelaku dan ketika berusaha 
melarikan diri, Korban tidak 
tinggal diam dan berusaha untuk 
mengambil kembali Handphone 
miliknya, dengan cara manarik 
bagian belakang sepeda motor 
yang dikendarai kedua pelaku. 
sehingga sepeda motor terjatuh. 

Kedua pelaku ketika digelandang ke Polsek Grati

Setelah itu salah satu pelaku 
berkelahi dengan korban, se-
dangkan pelaku lainnya beru-
saha mengangkat sepeda motor 
yang terjatuh, selang beberapa 
saat, banyak warga yang datang 
untuk membantu korban. seh-
ingga pelaku diamankan oleh 
warga. 

Akibat dari kejadian tersebut 
korban mengalami kerugian ku-
rang lebih 1.000.000 rupiah dan 
korban juga mengalami luka 
lecet pada bagian dada. 

Barang bukti yang berhasil 
diamankan.

Satu unit handphone merk 
SAMSUNG type J2 Prime war-
na silver, Satu unit sepeda motor 
Yamaha Vixion warna merah 
maron dan Sebuah kunci kon-
tak.

AKP Suyitno, S.H. Kapol-
sek Grati membenarkan adan-
ya penangkapan tersebut. “Ya, 
sekarang kedua pelaku sudah 
kami jebloskan ke dalam tah-
anan dan dikenai pasal 365 atau 
363 KUHP,”  Jelasnya.(Haidir)

Lonjakan Pasien Covid-19 Sedang-Berat, 
RSHS Bandung Tambah 40 Ranjang

Bandung, SMN - Rumah 
Sakit Umum Pusat dr. Hasan 
Sadikin (RSHS) Bandung 
telah menambah 40 ran-
jang untuk pasien Covid-19. 
Tingkat hunian atau okupan-
si yang dihitung melalui 
BOR atau Bed Occupancy 
Ratio langsung turun dari se-

belumnya yang berkisar 90-
an persen.

Direktur Perencanaan, 
Organisasi dan Umum RSHS 
Bandung, Muhammad Ka-
maruzzaman mengatakan 
40 ranjang tambahan itu 
berada di lantai 4 Gedung 
Kemuning. Kesiapan ruan-

gannya dilakukan sejak 25 
Desember 2020. “Tingkat 
huniannya hari ini BOR per-
awatan 67,92 persen,” katan-
ya, Jumat 8 Januari 2021.

BOR terlihat rendah kare-
na, menurut Kamaruzzaman, 
ada penambahan 40 ranjang 
tersebut. Sebelumnya, ket-
erisian ranjang perawatan 
pasien Covid-19 selalu berk-
isar 90-an persen sejak per-
tengahan November 2020. 
Jumlah ranjang tadinya han-
ya 115 unit dan pernah ter-
isi hingga 112 orang pasien 
Covid-19.

Sementara itu keterisian 
ruang Intensive Care Unit 
(ICU) tetap masih tinggi 
hingga nyaris penuh. Per Ju-
mat malam, terisi mencapai 
92,85 persen untuk merawat 
pasien Covid-19 golongan 
berat.

Sebagai salah satu rumah 
sakit rujukan tertinggi di 
Jawa Barat, RSHS Bandung 
hanya menampung pasien 
Covid-19 kategori sedang 
hingga berat. Adapun yang 
ringan dialihkan ruang iso-
lasinya ke tempat lain milik 

pemerintah Jawa Barat.
Menurut Kamaruzzaman, 

proses penambahan ran-
jang dan pemindahan pa-
sien Covid-19 yang sudah 
sembuh itu dilakukan secara 
bertahap. Adapun perminta-
an dari Kementerian Kese-
hatan, RSHS Bandung per-
lu menambah sekitar 25-35 
persen dari total 722 ranjang 
perawatan yang kini ada.

“Penambahan sekitar 
193-270 ranjang baru itu un-
tuk mengantisipasi lonjakan 
pasien Covid-19 setelah li-
bur Natal dan Tahun Baru,” 
katanya mengungkapkan.

RSHS Bandung meny-
iapkan skenario jika lonja-
kan pasien mencapai 50-100 
persen. Di antaranya, akan 
memfungsikan ruang rawat 
lain yang berada di sekitar 
Gedung Kemuning sebagai 
ruang perawatan pasien 
Covid-19. Ruang yang di-
tambah terdiri dari ruang 
isolasi biasa dan ICU seh-
ingga bisa mencapai total 
249 tempat tidur dengan 15 
ruang ICU.(tmpo)

Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung
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Desa Kradinan Menuju Desa Agro Wisata

Madiun, SMN - Pemerintah Desa 
Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupat-
en Madiun dengan luas wilayah 309 Ha 
dan dengan jumlah penduduk laki-laki 
2.519 jiwa dan perempuan 2.475 jiwa, 
jumlah total 4.994 jiwa dengan perbatasan 
wilayah sebelah utara Desa Glonggong, 
sebelah timur Desa Kemiri dan Desa Su-
luk, sebelah selatan Desa Sekar dan Desa 
Sadah, dan sebelah barat kelurahan Mlilir.

Kepala Desa Kradinan Ismano men-
yampaikan bahwa Desa Kradinan Keca-
matan Dolopo Kabupaten Madiun adalah 
sebuah desa yang sangat strategis dan 
bagus karena letaknya diperbatasan Kabu-
paten Ponorogo. Hal ini sangatlah berpo-
tensi sekali bila Desa Kradinan dijadikan 
desa Agrowisata dari berbagai bidang.

Desa Kradinan apabila bisa menjadi 
desa agrowisata maka secara otomatis 
masyarakat Desa Kradinan akan lebih 

makmur dan sejahtera tingkat perekono-
miannya dan kehidupannya. Dalam menu-
ju desa agrowisata ini harus ada dukungan 
dari pemerintah daerah dan seluruh mas-
yarakat Desa Kradinan.

“Adapun bentuk dukungan ini ada 
bermaca,-macam baik secara materi, pe-
mikiran, tenaga dan jiwa gotong royong 
yang tinggi, pola piker dan inovasi buat 
kemajuan Desa Kradinan harus bisa ter-
cetus dari masyarakat itu sendiri atau ada 
dorongan darai pemimpin, tokoh mas-
yarakat, para pemuda dan sebagainya, 
dengan holobis kuntul baris, bersatu padu 
demi membangun Desa Kradinan desa ga-
rowisata,” jelas Kades Kradinan Ismono.

Desa agrowisata yang akan dikem-
bangakan di Desa Kradinan diantaranya 
pengembangan pasar rakyat. Pasar rakyat 
ini yang dijual belikan dan diperdagang-
kan adalah hasil dari hasil home industry, 

Hasil produk unggulan jamu herbal tradisional Desa Kradinan 
Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun yang mendapatkan 

juara III tingkat provinsi Jawa Timur tahun 2020.

hasil pertanian dan peternakan. Untuk 
sementara waktu ini pasar rakyat dipusat-
kan di lapangan Desa Kradinan tiap hari 
Minggu.

Selain itu Desa Kradinan mempro-
duksi jamu herbal tradisional yang sudah 
berjalan 3 tahun lalu sampai sekarang, 
bahkan jamu herbal tradisional di Desa 
Kradinan telah mendapatakan juara III 
tingakat Jawa Timur. Hal ini sangatlah 
membanggakan Desa Kradinan.

“Dari berbagai macam potensi dari 
Desa Kradinan akan terus digali dan 
dikembangkan, diantaranya pengemban-
gan tanaman sayuran, buah-buahan, peter-
nakan dan pertanian,” tambahnya.

“Di Desa Kradinan ini yang sangat 
membanggakan adalah rasa gotong roy-
onggnya masyarakat Desa Kradinan san-
gatlah tinggi. Rasa peduli demi kemajuan 
desanya sangat bagus. Hal ini patut dia-
cungi jempol karena dengan rasa gotong 
royong dan peduli yang tinggi ini sebagai 
modal dasar demi sukses ddam majunya 
sebuah desa atau pemerintahan,” pung-
kasnya.

Struktur organisasi perangkat Desa 
Kradinan Kecamatan Dolopo Kabupaten 
Madiun adalah Kepala Desa H. Ismono,S.
Sos., Plt Sekdes Nanang Saifudin, Kaur 
Keuangan Siti Monawaroh, Kaur Umum 
A.M. Hafidz, Kasi Pemerintahan Zainul 
Abror, Kasi Kesra Papingi, Kamituwo 
Bodak Endang W.L, Kamituwo Gunting 
Nanan S.

Demi kemajuan Desa Kradinan, 
semua perangkat, elemen masyarakat baik 
tua muda, laki dan perempuan gotong 
royong, guyub rukun demi membangun 
desanya. (sy)

Wabup Madiun Ikuti Penyerahan Sertifikat 
oleh Presiden secara Virtual

Madiun, SMN - Wakil Bupati Ma-
diun, Jawa Timur, mengikuti penyera-
han sertifikat tanah oleh Presiden Joko 
Widodo dari Istana Negara, secara virtu-
al di Pendopo Ronggo Djoemeno, Pus-

pem, Caruban, Selasa 5 Januari 2021.
Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati 

Madiun, H. Hari Wuryanto, didampingi 
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten 
Madiun, Ardi Rahendro, juga menyer-

ahkan sertifikat tanah secara simbolis 
kepada 20 warga Kebon Agung, Ke-
camatan Mejayan, dengan disaksikan 
oleh pejabat Forkopimda dan beberapa 
pimpinan OPD terkait.

Wabup mengatakan, peranan PTSL 
(Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) 
sangat penting dalam penyediaan data 
pertanahan dan terakhir menjadi dasar 
dalam mewujudkan program strategis 
nasional one map (satu peta).

“Selain itu, PTSL merupakan pro-
gram percepatan pendaftaran tanah guna 
memberikan kepatsian hukum hak atas 
tanah milik masyarakat. PTSL sangat 
diperlukan masyarakat karena dapat 
mengurangi kasus sengketa dan konflik 
pertanahan,” ucap H. Hari Wuryanto.

Sementara itu Kepala Kantor Per-
tanahan Kabupaten Madiun, Ardi Ra-
hendro, menjelaskan, seluruh bidang 
tanah yang ada di wilayahnya sebanyak 
484 ribu.

“Sehingga kami menargetkan proses 
pengukuran dan sertifikasinya bisa sele-
sai tahun ini. Kami berharap, masyarakat 
antusias mendaftarkan tanahnya mas-
ing-masing lewat PTSL karena pembua-
tan sertifikat gratis,” terang Ardi.

Presiden Joko Widodo, dalam sam-
butannya juga menjelaskan akan pent-
ingnya sertipikat tanah. Karena salah 
satunya untuk menghindari sengketa 
pertanahan.

“Selain itu, masyarakat juga 
mendapat efek secara ekonomi. Karena 
sertifikat tanah bisa dijadikan agunan 
untuk memperoleh modal dari perbank-
kan dengan catatan harus hati-hati dan 
diperhitungkan secara baik,” tutur Joko-
wi. (sy)

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto ikuti penyerahan serti-
fikat missal secara virtual oleh presiden RI Jokowi.

Jumat Berkah, Walikota Madiun Bagikan 
Sayur dan Susu di Depan Masjid Kuncen

Madiun, SMN - Walikota Madi-
un, Jawa Timur, membagikan sayuran, 
susu dan gula kepada ratusan warga, di 
depan Masjid Kuncen, Kecamatan Ta-
man, Jumat 8 Januari 2021.

Gula dan sayuran, termasuk tempe 
dan tahu, dibagikan kepada ibu ibu, se-
dangkan susu, dibagikan kepada anak 
anak.

Dengan tertib dan tetap menja-
ga protokol kesehatan, warga antri 
menunggu pembagian langsung dari 
walikota.

Walikota Madiun, H. Maidi, men-
gatakan, kegiatan ini dalam rangka 

meringankan beban masyarakat di ten-
gah pandemi Covid-19. Apalagi, Pasar 
Besar Kota Madiun (PBM), pernah 
ditutup sementara selama tiga hari (3-5 
Januari).

“Pemerintah sangat paham apa 
yang dirasakan masyarakat selama 
pandemi. Ini bentuk kepedulian pemer-
intah dan donatur kepada masyarakat 
terdampak Covid-19,” ucap H. Maidi.

Salah satu warga setempat, Tutik 
W, mengaku sangat senang atas pem-
bagian sayuran ini. Apalagi yang mem-
bagikan, walikota langsung.

“Ya senang sekali. Beberapa hari 
tidak makan sayur karena pasar tutup 
sementara. Ini ada pembagian sayur 
gratis. Apalagi yang membagikan pak 
Wali, langsung,” kata Tutik W, warga 
Jalan Ronggo Jumeno, Kelurahan Kun-
cen. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bagi-bagikan sayur dan susu kepada 
masyarakat di hari Jumat berkah.PT Mitrabara Adiperdana Dapat Penghargaan 

Gold di Ajang Indonesia CSR Award (ICA)

Tarakan, SMN - PT. Mitrabara Adiper-
dana, Tbk (MA) kembali mendapatkan apre-
siasi atas kinerja sosial masyarakat dengan 
meraih penghargaan Kategori Emas (Gold) 
di ajang Indonesian CSR Award (ICA) 2020 
yang diadakan oleh Corporate Forum for 
Community Development (CFCD). CFCD 
adalah Forum CSR tingkat Nasional yang 
diinisiasi dan dibentuk oleh perusahaan-pe-
rusahaan sebagai jejaring dalam mengimple-
mentasikan tanggung jawab sosial perusahaan 
CSR.

Saat ini CFCD beranggotakan ratusan 
perusahaan dan lembaga mitra lainnya. Ajang 
ini diadakan setiap 3 tahun sekali, diikuti oleh 
perusahaan-perusahaan multi sektor di Indo-
nesia, dengan proses penilaian mengacu pada 
ISO 26000 (Tanggung Jawab Sosial Perusa-
haan) dan Sustainable Development Goals 
(SDGs).

Acara penganugerahan ini dilaksanakan 
pada 6 November 2020 di Hotel JS Luwansa 
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. 
Penghargaan langsung diserahkan oleh Eddy 
Mulyatno selaku Kepala Bidang Pengemban-
gan organisasi CFCD kepada Direktur Utama 
PT. Mitrabara Adiperdana, Tbk, Khoirudin. 
Penghargaan yang diraih oleh PT. Mitrabara 
Adiperdana, Tbk atas subyek inti ISO 26000 
di bagian Pelibatan dan Pengembangan Mas-

yarakat dalam program UMKM Café Sahabat 
sebagai peningkatan Pendapatan Pemuda da-
lam mendukung Program Desa Wisata Long 
Loreh (Kecamatan Malinau Selatan, Kabupat-
en Malinau, Provinsi Kalimantan Utara).

Bersaing dengan 106 program dari pe-
rusahaan lain yang masuk dalam bidang 
pelibatan dan pengembangan masyarakat, 
program UMKM Café Sahabat memiliki 
nilai tambah tersendiri dari hasil penilaian 
juri. UMKM Café Sahabat yang diopera-
sionalkan oleh pemuda desa yang terhimpun 
dalam Karang Taruna Ca’ Tawai ini terbilang 
ramah lingkungan karena mampu mengelola 
dan memanfaatkan barang tidak pakai menja-
di sesuatu yang bernilai, seperti drum bekas 
menjadi kursi, parabola menjadi payung, serta 
pemilihan lokasi yang berada dekat danau ke-
cil yang dinilai tepat. Sehingga inovasi yang 
dilakukan ini menjadi salah kunci keberhasi-
lan dalam mendapatkan penghargaan dalam 
ICA 2020. Tentunya masih banyak hal yang 
perlu dilakukan perbaikan sebagaimana ma-
sukan dari dewan juri seperti pengembangan 
unit usaha, media promosi dan juga peman-
faatan teknologi tepat guna.

CSR ER Manager PT. Mitrabara Adiper-
dana, Tbk, Ibnu Wahyu Hidayat menyambut 
penuh syukur atas pencapaian PT. MA di ICA 
2020. “ICA 2020 adalah keikutsertaan MA 

untuk pertama kali dalam event CSR yang di-
adakan setiap 3 tahun sekali ini. ICA merupa-
kan salah satu event paling bergengsi setiap 
perusahaan di bidang CSR. Penghargaan ini 
adalah hadiah atas hasil dari komitmen kami 
dari perusahaan yang secara konsisten men-
jalankan tanggung jawab sosial perusahaan 
dalam mengembangkan masyarakat dan ikut 
turut serta dalam mensukeskan program-pro-
gram unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Malinau," ungkapnya.

Ia menilai, keberhasilan ini tak lepas 
dari atas hasil kerja sama yang baik antar pe-
mangku kepentingan. Harapannya, semoga 
sinergi yang baik ini bisa membawa kebaikan 
untuk semua kedepannya. "Kondisi pandemi 
Covid19 tidak menyurutkan langkah kami da-
lam terus berbuat yang terbaik untuk pengem-
bangan masyarakat, setiap kegiatan yang kami 
lakukan tetap kami perhatikan dengan detail 
protokol kesehatan,” ujarnya.

Penganugerahan ICA 2020 turut dihad-
iri oleh Komite CFCD, diantaranya Sarwat 
Fardaniyah selaku Ketua Steering Committee 
(SC), Puji Winarni selaku Sekretaris Utama 
Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan Then-
dri Supriyatno selaku Ketua Umum CFCD 
periode 2020-2023.

Dalam sambutannya, Ketua Umum CFCD 
2020-2023, Thendry Supriyatno, mengatakan 
bahwa CSR adalah sesuatu yang dinamis kare-
na dia mengikuti perubahan kemajuan industri, 
teknologi dan perubahan demografi. CFCD 
selaku mitra dari perusahaan pun harus ikut 
mampu menyesuaikan diri dan tetap konsisten 
memberikan nilai untuk kemakmuran bangsa.

"Karena CSR is our state responsibility. 
Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para 
pemenang, mudah-mudahan kemenangan 
dan penghargaan ini memberikan semangat 
kepada perusahaan untuk terus menjalankan 
program sosial yang berkelanjutan. Agar mas-
yarakat bisa sejahtera serta menjadi inspirasi 
kepada perusahan yang lain dalam memper-
baiki program-program CSR ke depan," tun-
tasnya. (syah)

Terima Penghargaan: Dalam ajang Indonesian CSR Award 
(ICA) 2020 yang diadakan oleh Corporate Forum for Commu-
nity Development (CFCD), PT Mitrabara Adiperdana berhasil 

meraih penghargaan Kategori Emas (Gold).

Bandara Kalimarau Dapat Penghargaan 
ZI-WBK dari Kemenpan-RB

Tanjung Redeb, SMN - Unit Pelayaban 
Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Berau yang 
berada di bawah Direktorat Jenderal Perhubun-
gan Udara Kementerian Perhubungan (Kemen-
hub) kembali meraih prestasi. Badan Layanan 
Umum (BLU) ini meraih penghargaan Zona 
Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi 
(ZI-WBK) dari Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Ke-
menpan-RB).

Zona integritas merupakan predikat yang 
diberikan kepada instansi pemerintah yang 
pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen 
mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi / Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani WBK/WBBM dalam 
rangka mewujudkan  reformasi birokrasi, khu-

susnya dalam hal pencegahan korupsi dan pen-
ingkatan kualitas pelayanan publik. 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Pola-
na B. Pramesti menyampaikan apresiasi kepada 
Bandara Kalimarau. Dimana sebelumnya, Ke-
menhub telah mengusulkan sebanyak 51 unit / 
kantor untuk mendapatkan predikat ZI – WBK 
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi. Dari jumlah 
itu sebanyak 12 kantor berhasil lolos dan empat 
di antaranya merupakan unit kerja di lingkungan 
Ditjen Hubud, termasuk Bandara Kalimarau. 

Kami memberikan apresiasi kepada Banda-
ra Kalimarau yang telah berhasil mendapatkan 
predikat ZI – WBK sebagai wilayah birokrasi 
yang bersih dan melayani. Dan kami berharap 

prestasi ini dapat dipertahankan dan dapat di 
contoh oleh UPBU dan BLU di bawah Direk-
torat Jenderal Perhubungan Udara lainnya,” kata 
Polana. 

Ia menambahkan, prestasi Ini merupakan 
langkah awal dalam penataan sistem penyeleng-
garan pemerintah yang baik melalui reformasi 
birokrasi. Polana berharap, semoga capaian ini 
dapat menginspirasi dan mendorong unit ker-
ja lainnya untuk mewujudkan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi.

Polana menjelaskan, melalui Peraturan Pres-
iden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 telah ditetap-
kan tiga target pencapaian sasaran hasil utama 
yaitu peningkatan kapasitas dan akutanbilitas 
organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas 
KKN serta peningkatan pelayanan publik.  

“Ditjen Hubud terus melakukan pembinaan 
kepada seluruh unit kerja untuk terus melaku-
kan manajemen perubahan, penataan tata lak-
sana, penataan manajemen SDM, penguatan 
pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja 
dan peningkatan kualitas pelayanan publik, “ 
kata Polana.

Sementara itu, Kepala Bandara Kalimarau, 
Berau, Bambang Hartoto mengatakan bahwa 
penghargaan Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi ini mendorong pihaknya se-
laku pengelola bandara semakin meningkatkan 

pelayanan jasa bandara yang transparan, menja-
di semakin baik dan kompetitif, menuju standar 
pelayanan bertaraf kelas internasional.

"Kami bersyukur atas raihan penghargaan 
tersebut yang tentunya melengkapi pencapaian 
pada ini, artinya kinerja pelayanan yang diberi-
kan sangat diperhatikan oleh pengguna jasa. Se-
tiap penghargaan yang kami terima menjadikan 
kami untuk terus memacu perbaikan layanan 
kami untuk terus lebih dan lebih dari pencapaian 
yang ada saat ini,” katanya. 

Sebelumnya, Bandara Kalimarau, Berau 
meraih juga penghargaan pada ajang Bandara 
Awards 2019 yang digelar oleh Direktorat Jen-
deral Perhubungan Udara bekerja sama dengan 
Majalah Bandara. Tidak tanggung-tanggung, 
Bandara Kalimarau meraih dua penghargaan, 
First Winner Best Airport 2019 untuk Kategori 
UPBU kelas I dan Special Award untuk Kate-
gori UPBU kelas I.

Bandara Kalimarau menyisihkan bandara 
lain melalui survei yang dilaksanakan terhadap 
100 bandara yang terdiri dari 13 bandara PT 
Angkasa Pura I (Persero), 16 bandara PT Ang-
kasa Pura II (Persero), dan bandara-bandara di 
lingkungan Unit Penyelenggara Bandar Udara 
(UPBU) Kelas I, II, III. 

Penyeleksi Bandara Award ini adalah den-
gan disurvei melalui kuisioner para penumpang. 
Tidak kalah pentingnya, dewan juri yang kred-
ibel dalam bidang layanan ke bandar udaraan 
yang terlibat di antaranya adalah Herry Bakti 
S. Gumay (Ketua), Tengku Burhanuddin, Ninok 
Leksono, Dudi Sudibyo, Erwin Nurdin, Olivia 
Zalianty, Otong Rukmana, Polana B. Pramesti 
dan Esthy Reko Astuty. (syah) 

Pelayanan Bandar Udara (UPBU) Kalimarau, Berau meraih 
penghargaan sebagai ZI-WBK. 

Bupati Karimun Aunur Rafiq Serahkan 2.300 
Sertifikat Tanah Program Pendaftaran Tanah Sistematis

Karimun, SMN – 2.300 sertifikat tanah 
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, 
Bupati menyerahkan kepada masyarakat Kabu-
paten Karimun, di gedung nasional Karimun, 
Selasa (5/1/2021) dengan protokol kesehatan. 
Seluruh sertifikat tanah ini merupakan hasil pro-
gram dari Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap 
(PTSL) oleh BPN Kabupaten Karimun tahun 
2020. Penyerahan sertifikat tanah ini disejalankan 
dengan penyerahan 584.407 sertifikat tanah oleh 
Presiden RI Joko Widodi kepada masyarakat di 
seluruh Indonesia melalui konferensi video atau 
secara vitual dari Istana Negara, Jakarta, Selasa 
(5/1). Bupati Aunur Rafiq menerangkan bahwa 
sertifikat tanah PTSL merupakan salah satu pro-
gram unggulan nasional yang digagas Presiden 
Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan 
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/
BPN) sebagai implementasi program Nawa Cita 
guna percepatan pelayanan kepada masyarakat 
dalam pengurusan sertifikat hak atas tanah atau 
legalisasi aset.

“Ini adalah bukti kehadiran pemerintah di 
tengah-tengah masyarakat,” kata Aunur Rafiq ke-
pada para pewarta usai acara. Ia mengatakan sert-
ifikat tanah yang telah dibagikan tersebut menjadi 
bukti kepemilikan tanah yang sah dan mencegah 
terjadinya sengketa kepemilikan tanah. 

“Sertifikat tanah ini memberikan kepastian 
hak masyarakat atas kepemilikan tanah yang 
berkekuatan hukum,” beber Aunur Rafiq. Aunur 
Rafiq melanjutkan, saat ini bidang-bidang tanah 
secara digital telah terpetakan dan berkoordinat, 
sehingga dapat dicek melalui aplikasi. Hal ini 
mampu mengurangi terjadinya tumpang tindih 
sertifikat tanah. 

“Dengan teknologi informasi yang ada seka-
rang ini, Bapak dan Ibu sudah dapat mengecek 
sertifikat tanah dengan mudah,” ungkapnya. Leb-
ih jauh, Aunur Rafiq meminta semua perangkat 
daerah dan unit kerja terkait di Kabupaten Kari-
mun dapat berperan aktif menyukseskan program 
PTSL dengan memberikan pelayanan yang baik 
kepada seluruh masyarakat yang mengurus sert-
ifikat tanah. 

“Masyarakat yang sedang mengurus serti-
fikat tanah harus memperoleh pelayanan yang 
optimal,” imbuh dia. Dalam sambutannya, ia 
mengucapkan selamat kepada warga yang baru 
saja menerima sertifikat. Dia juga mengingatkan 
agar, menyimpan baik-baik bukti kepemilikan 
tanah tersebut. 

“Ingat, masalah tanah adalah sangat penting. 
Keabsahan kepemilikannya sangat penting. Agar 
tidak menimbulkan sengketa dan hal-hal yang tak 
diinginkan di kemudian hari. Maka dari itu sim-
panlah baik-baik sertifikat tanah ini, kalau perlu 
difotokopi, sehinggasuatu saat diperlukan mudah 
mencarinya,” kata Aunur Rafiq. Dirinya mengu-
capkan terima kasih atas kinerja ATR/BPN Kari-
mun dalam melayani program PTSL. Program 
tersebut, katanya, sangat membantu masyarakat.

“Program ini sangat bagus. Pemkab Karimun 
mendukung penuh dan siap memberikan fasilitasi 
dan kemudahan untuk kelancaran program PTSL 
ini,” imbuhnya. Kepala BPN Karimun Jemmy 
Dolly Winerungan mengungkapkan kegembi-
raannya karena program PTSL ini didukung oleh 
bupati. Ia juga mengingatkan, apabila ada yang 
keliru dalam penulisan sertifikat agar segera di-
laporkan kepada Kepala Desa, untuk nantinya 
diperbaiki oleh Kantor ART/BPN. 

“Dicermati dengan seksama. Pengalaman 
kami di lapangan, banyak terjadi penulisan nama 
seperti Achmad dan Ahmad, Jaenal dengan nama 
panggilan Enal. Jadi koreksi juga sangat penting,” 
ingatnya. Dia menjelaskan untuk biaya penerbi-
tan sertifikat adalah gratis. Sejak penyuluhan, 
pengumuman, penerbitan, dan pembagian 
semua tidak dipungut biaya. Kecuali, kegia-
tan sebelumnya seperti surat menyurat, patok 
mematok, menjadi tanggungan pemohon. Jem-
my, menargetkan Karimun sebagai Kabupaten 
Lengkap pada 2021 dan menargetkan tahun ini 
menargetkan sebanyak 5 ribu sertifikat untuk 
12 wilayah kecamatan di Karimun. 

“Artinya, seluruh tanah di Karimun sudah 
ada pemiliknya yang ditandai dengan sertifikat. 
Sehingga warga mempunyai kekuatan hukum 
terkait kepemilikan tanahnya,” ujarnya. Beri-
kut rekaman lensa penyerahan sertifikat tanah 

untuk rakyat se Indonesia secara virtual dengan 
Presiden RI Joko Widodo yang digelar di Ge-
dung Nasional Karimun, Selasa (5/1/2021) : 
Bupati Karimun H Aunur Rafiq bersama Kepa-
la BPN Karimun Jemmy Dolly Winerungan 
Bupati Karimun H Aunur Rafiq bersama Kepa-
la BPN Karimun Jemmy Dolly Winerungan 
dan masyarakat penerima sertifikat tanah Mas-
yarakat penerima 2.300 sertifikat tanah pro-
gram Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) Menyanyikan Lagu Indonesia Raya 
Masyarakat penerima 2.300 sertifikat tanah 
program Pendaftaran Tanah Sistematis Leng-
kap (PTSL) vitcon dengan Presiden RI Joko 
Wi Bupati Karimun H Aunur Rafiq bersama 
Kepala BPN Karimun Jemmy Dolly Winerun-
gan Bupati Karimun H Aunur Rafiq bersama 
Kepala BPN Karimun Jemmy Dolly Winerun-
gan memberikan keterangan pers. (BL)

Bupati Karimun Aunur Rafiq serahkan 2.300 Sertifikat Tanah 
program Pendaftaran Tanah Sistematis.
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Bupati Probolinggo Serahkan Sertifikat 

Tanah Program PTSL 2020

Bupati Hj. P. Tantriana Sari, dalam kegiatan Penyerahan Serti-
fikat tanah program PTSL Tahun 2020.

Probolinggo, SMN - Kan-
tor Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) Kabupaten Probolinggo 
menyerahkan sertifikat tanah se-
cara simbolis program Pendaft-
aran Tanah Sistematis Lengkap 
(PTSL) tahun 2020 secara virtual 
bersama Presiden RI Joko Wido-
do, Selasa (5/1/2021) siang di 
Pendopo Prasaja Ngesti Wibawa 
Kabupaten Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo sert-
ifikat tanah program PTSL yang 
diberikan sebanyak 2.174 serti-
fikat.

Penyerahan sertifikat tanah 
program PTSL secara virtual ini 
diikuti oleh Bupati Proboling-
go Hj. P. Tantriana Sari, SE did-
ampingi Sekretaris Daerah (Sek-
da) Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono, Asisten Pemerin-
tahan dan Kesra Sekda Kabupat-
en Probolinggo Tutug Edi Utomo 
dan segenap OPD di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo.

 Bupati Tantri secara simbolis 
kepada 3 (tiga) orang yang ber-
asal dari Desa Pendil Kecamatan 
Banyuanyar mewakili 10 orang 

penerima.
Kepala Kantor BPN Kabupat-

en Probolinggo Martono men-
yampaikan bahwa lokasi yang 
telah dilakukan program PTSL 
dapat dipergunakan oleh daerah 
lain. Untuk perencanaan pemba-
ngunan dan investasi daerah akan 
lebih jelas dari segi luas dan letak 
menambah PAD (Pendapatan Asli 
Daerah), khususnya BPHTB (Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Ba-
ngunan) yang sementara ini ber-
basis NJOP kedepan akan berbasis 
ZNT (Zona Nilai Tanah).

“Dengan sertifikat program 
PTSL ini diharapkan pertumbuhan 
ekonomi akan semakin meningkat 
dengan hak tanggungan. Selain itu 
juga dapat menyelesaikan sengke-
ta batas administrasi Kabupaten 
Probolinggo,” ungkapnya.

 Bupati Probolinggo Hj. P. Tan-
triana Sari, menerangkan bahwa 
Kantor Pertanahan Nasional Ka-
bupaten Probolinggo yang mem-
berikan pelayanan terbaik untuk 
masyarakat dalam hal penyele-
saian sertifikat tanah. Dengan 
adanya sertifikat tanah sebagai ja-
minan secara hukum memberikan 

dampak yang luar biasa. 
“Dimana tidak hanya jaminan 

keamanan dan kepastian yang 
dirasakan masyarakat dan tidak 
hanya sekedar PAD bagi pemer-
intah daerah. Tentunya akan mem-
berikan dampak efek yang luar bi-
asa dalam hal investasi, kemajuan 
daerah dan perputaran ekonomi,” 
katanya

Lebih lanjut Bupati Tantri, 
menjelaskan sebuah komitmen 
Pemerintah Daerah bagaimana 
program PTSL ini dilakukan den-
gan lancar dan sukses yang men-
jadi keinginan bersama. Target di 
tahun 2021 nantinya mampu men-

capai empat kali lipat dari tahun 
2020 menjadi tantangan bersama. 
Tentunya perlu dikuatkan komuni-
kasi dan sinergi yang baik dalam 
mengatasinya. 

“Saya menyepakati wilayah 
Sukapura sebagai fokus pertama 
sebagai kawasan lengkap dengan 
program Tri Juang Kantor BPN 
Kabupaten Probolinggo untuk 
dikawal bersama-sama. Dengan 
komunikasi yang baik, Pemerin-
tah Kabupaten Probolinggo siap 
memback up bagi 53 ribu target 
PTSL di tahun 2021 nantinya 
dapat terselesaikan dengan baik 
dan lancar,” tegasnya. (edy)

Maksimalkan KTS Dalam Rangka 
Penyebaran Covid-19 di Kota Probolinggo

Probolinggo, SMN - Memaksi-
malkan peran Kampung Tangguh Se-
meru (KTS) di wilayah hukum Polres 
Probolinggo Kota, pihak kepolisian se-
tempat menggelar rapat koordinasi (ra-
koord) dalam rangka antisipasi penyeb-
aran Covid 19, Kamis (7/1) di Rupatama 
Mapolresta.

Hadir dalam kesempatan tersebut 
Sekda drg Ninik Ira Wibawati bersama 
Plt Kepala Dinkes P2KB dr NH Hi-
dayati, Kepala BPBD Sugito Prasetyo, 
lima camat dan perwakilan Satpol PP 
menghadiri rakoord yang dipimpin Ka-
polresta AKBP Raden Muhamad Jauhari 
tersebut. Rakor yang diikuti juga oleh 
kapolsek dan danramil itu untuk mencari 
solusi terbaik dari penanganan Covid 19.

Sekda Ninik dalam kesempatan 
tersebut mengungkapkan bahwa Kota 
Probolinggo saat ini sudah kembali ke 
zona oranye setelah sekitar satu pekan di 
bulan Desember berada di zona merah. 
Dalam menangani Covid 19, menurutn-
ya, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, 
tim satgas pun tidak bisa bekerja sendiri 
tetapi perlu keterlibatan masyarakat.

Berdasarkan data per 7 Januari, 
pasien Covid 19 sebanyak 251 orang. 
Yang dirawat di RSUD (bergejala) ada 
102, dirawat di karantina 54 dan isolasi 
mandiri (isoman) 95. Diketahui, kapasi-
tas rumah karantina di rusunawa adalah 
80 bedsedangkan di puskesmas Wono-
asih ada 20 bed, “Pasien yang menjalani 
isoman adalah OTG (orang tanpa gejala), 
setelah dicek oleh Dinkes, rumah yang 
akan dipakai isoman harus menenuhi 
syarat. Dari lingkungan pun harus me-
nerima agar tidak resah. Karena isoman 
ini juga dilihat faktor keluarga dan keter-
gantungan pasien dengan keluarganya,” 
jelas sekda Ninik.

Lebih lanjut Sekda Ninik, menga-
takan berterimakasih kepada tiga pilar 
dan tim satgas yang sudah bekerja ek-
stra saat operasi yustisi di tahun baru. 
Di tahun 2021 ini, Pemerintah Kota 

Probolinggo melalui kecamatan dan 
kelurahan bersama tiga pilar akan melak-
sanakan operasi yustisi sebulan dua kali, 
“Paling tidak upaya ini bisa menguran-
gi kerumunan. Kami juga menyarankan 
jika menyelenggarakan pertemuan tidak 
terlalu lama, lebih baik saat berbicara 
tetap menggunakan masker,” katanya.

AKBP RM Jauhari usai rakoord 
menjelaskan, Forkopimda bersama rela-
wan KTS bersama-sama melakukan up-
aya pencegahan Covid 19, salah satunya 
mendukung pemkot dengan pembentu-
kan tempat karantina di masing-masing 
KTS. Sehingga KTS punya peran saat 
warganya ada yang menjalani isolasi, 
“Kami mendorong KTS ini punya per-
an penting dibawah pengawasan dinkes, 
camat kelurahan ditambah unsur tiga 
pilar untuk menyentuh langsung tempat 
karantina di KTS masing-masing seh-
ingga kita bisa mengurangi penyebaran 
Covid yang ada saat ini,” jelasnya.

Lebih lanjut kapolresta, mengatakan 
jika karantina di pusat (rusunawa dan 
puskesmas Wonoasih) terbatas maka 
masing-masing KTS bisa membantu 
dengan menyiapkan tempat isolasi bagi 
warganya. Kota Probolinggo punya 29 
KTS, sedangkan di wilayah hukum Pol-
res Probolinggo Kota total terdapat 32 
KTS.

“Sebenarnya (tempat isolasi di se-
jumlah KTS) sudah dilaksanakan tapi 
kami tegaskan kembali, peran KTS dan 
forkopimda untuk lebih efektif lagi. 
Masing-masing KTS bisa mendorong 
tingkat penyembuhan warganya den-
gan syarat yang telah ditentukan (pihak 
Dinkes),” katanya.

Plt Kepala Dinkes P2KB, dr NH 
Hidayati menuturkan, sebenarnya keter-
libatan KTS dalam menyikapi wargan-
ya yang terkonfirmasi Covid 19 sudah 
berjalan di lima kecamatan, “Tinggal 
lebih efektif, efisien dan lebih dalam lagi 
untuk mengelola rumah karantina ini. 
Mereka yang isoman sudah terpantau, 
tapi diefektifkan lagi dengan tiga pilar. 
Nanti masing-masing kelurahan punya 
data dan ada pemberdayaan masyarakat 
yang terlibat,” ungkapnya.

Kendala yang ada dalam isoman, 
lanjut dr Ida-sapaan akrabnya, adalah 
saat masyarakat ada yang tidak disiplin. 
Jika tidak ada pengawasan dari tiga pi-
lar maka bisa saja mereka yang terkon-
firmasi positif bisa pergi kemana-mana, 
“Nah, jika KTS lebih efektif hal itu tidak 
akan terjadi. Karena bagi kami OTG di-
prioritaskan di rusunawa dan wonoasih, 
ada alasan tertentu mereka diperboleh-
kan isoman di rumah dengan syarat dan 
ketentuan berlaku,” imbuh dr Ida. (edy)

Rapat Koordinasi dalam rangka maksimalkan KTS.

Pemkab Probolinggo dan Perum Bulog Teken Nota 
Kesepahaman Pengadaan Beras bagi ASN

Probolinggo, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Proboling-
go dan Perusahaan Umum (Perum) 
Badan Urusan Logistik (Bulog) 
melakukan penandatanganan (te-
ken) nota kesepahaman bersama 
tentang pengadaan dan pendistri-
busian beras bagi ASN (Aparatur 
Sipil Negara) di lingkungan Pem-
kab Probolinggo, Kamis (7/1/2021) 
pagi di Pendopo Prasadja Ngesti 
Wibawa Kabupaten Probolinggo.

Nota kesepahaman bersama 

pengadaan dan pendistribusian be-
ras bagi ASN di lingkungan Pemk-
ab Probolinggo tersebut dilakukan 
oleh Bupati Probolinggo Hj. P. Tan-
triana Sari, dan Direktur Bisnis Pe-
rum Bulog Feby Novita disaksikan 
oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI H. Hasan Aminuddin.

Selain itu, dalam kesempatan 
tersebut juga dilakukan penan-
datanganan perjanjian kerja sama 
tentang pelaksanaan penyaluran 
beras Bantuan Pangan Non Tunai 

(BPNT) di Kabupaten Probolinggo.
Hadir dalam giat tersebut Sek-

retaris Daerah (Sekda) Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono ser-
ta perwakilan Kepala OPD (Organ-
isasi Perangkat Daerah) dan Camat 
serta Pimpinan Perum Bulog 
Probolinggo.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, mengharapkan 
penandatanganan kerjasama ini 
merupakan ikhtiar bersama untuk 
meneruskan perjuangan dalam up-
aya menghormati dan menghargai 
hasil petani khususnya beras di 
wilayah Kabupaten Probolinggo, 
“Saya berkeinginan bagaimana 
ketersediaan aksesbilitas dan ke-
pastian harga menuju ketahanan 
pangan terlaksana dengan baik di 
Kabupaten Probolinggo. Bebera-
pa pekan lalu kami sudah sepakat 
dengan Perum Bulog sebagai pihak 
penyedia beras. Hari ini kami ingin 
menambah kemanfaatan itu untuk 
ASN dan masyarakat Kabupaten 
Probolinggo,” harapnya.

Direktur Bisnis Perum Bulog 
Feby Novita menyampaikan uca-
pan terima kasih atas kesempatan 
dan kepercayaan yang diberikan 
oleh Pemkab Probolinggo, “Ini 
merupakan tahun kedua, dimana 
Ibu Bupati Probolinggo member-
ikan kepercayaan pada kami. In-
syallah kami dari jajaran Perum 
Bulog akan menjaga amanah dan 
kepercayaan dari adanya kerjasa-
ma ini dengan sebaik-baiknya,” 
ujarnya.

 Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI H. Hasan Aminuddin, sangat 
mengapresiasi atas kerja sama 
yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupten Probolinggo dengan Pe-
rum Bulog terkait pengadaan dan 
pendistribusian beras bagi ASN di 
lingkungan Pemkab Probolinggo.

“Semoga hal ini bisa dijadikan 
sebuah percontohan di tingkat 
Jawa Timur. Perum Bulog mampu 
mandiri dengan inovasi terbaikn-
ya dan tentunya bermanfaat untuk 
masyarakat,” katanya. (edy)

Bupati Hj. P Tantriana Sari, dalam kegiatan penandatanganan 
kerjasama dengan BULOG.

Ganjar Jajal GeNose, Pesan 100 Unit dan Usulkan 
Indonesia Terapkan sebagai Alat Uji Resmi

Semarang, SMN - Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 
bertolak ke Yogyakarta untuk me-
lihat pembuatan alat pendeteksi 
Covid-19 karya Universitas Gad-
jah Mada (UGM) GeNose C19, 
Selasa (5/1). Tak hanya melihat, 
Ganjar juga langsung menjajal 
produk alat pendeteksi Covid-19 
dengan tingkat akurasi 97 persen 
itu.

Tiba di pabrik GeNose yang 
terletak di UGM Science Tech-
nopark sekitar pukul 12.30 WIB, 
Ganjar langsung menjajal alat 
tersebut. Caranya, ia menghem-
buskan nafas dan dimasukkan 
ke kantong plastik khusus yang 
disiapkan. Setelah itu, kantong 
plastik berisi nafas Ganjar itu 
kemudian dimasukkan ke alat 
GeNose yang terkoneksi dengan 
laptop. Dan dalam hitungan wak-
tu tiga menit saja, hasilnya sudah 
keluar dan Ganjar dinyatakan 
negatif.

"Wah cepat sekali, hanya 
hitungan menit sudah keluar 
hasilnya. Keren ini," kata Ganjar 
kagum.

Ganjar pun langsung meme-
san 100 unit GeNose untuk diba-
wa ke Jawa Tengah. Namun say-
ang, karena produksinya masih 
sedikit, baru 35 alat GeNose yang 
bisa didapatkan Ganjar.

"Saya mau beli 100, tapi baru 
dapat 35 unit. Ternyata ini baru 
10 hari berproduksi karena izin 
edar baru keluar. Saya ke sini un-
tuk melihat seperti apa kondisin-
ya, sekaligus saya ngetes sendiri 
tadi bagaimana cara kerjanya," 
kata Ganjar.

Dari hasil tes yang dilakukan, 
GeNose lanjut Ganjar dianggap 
sangat efektif untuk meningkat-

kan upaya tracing Covid-19. Cara 
kerjanya sangat simpel dan wak-
tu yang dibutuhkan sangat cepat, 
yakni maksimal tiga menit.

"Hanya dengan niup nafas 
kita, kemudian diukur dengan 
alat ini, tiga menit sudah keluar 
hasilnya apakah positif atau nega-
tif. Ini waktu yang sangat cepat, 
dibanding dengan tes lain misaln-
ya PCR. Jadi nantinya laboratori-
um tidak pusing lagi, masyarakat 
juga tidak sakit lagi karena harus 
diswab, cukup nyebul saja sudah 
keluar hasilnya," jelasnya.

Ganjar pun mengusulkan 
agar Indonesia menerapkan 
GeNose C19 sebagai alat uji re-
smi Covid-19. Ia membayangkan, 
jika semua Puskesmas di Indone-
sia memiliki alat ini, maka proses 
tracing akan semakin cepat dan 
para surveilans yang bekerja di 
lapangan akan sangat terbantu da-
lam memutus mata rantai penyeb-
aran Covid-19.

"Saya langsung pesan alat ini 
karena produk anak bangsa, la-
belnya Merah Putih. Maka negara 
harus berpihak. Saya bayangkan 
kalau negara memerintahkan 
seluruh daerah menggunakan ini, 
maka surveilans akan jauh lebih 
baik dan coverage pengecekan 
di Indonesia untuk mengetahui 
berapa yang terpapar akan jauh 
lebih cepat," tegasnya.

Apalagi, harga dari GeNose 
sangat murah, yakni Rp62 juta. 
Dengan harga segitu dan satu alat 
bisa digunakan untuk mengetes 
100.000 orang, maka kalkulasin-
ya jauh lebih murah dibanding 
alat tes Covid-19 lainnya.

"Kalau kita bicara politik kes-
ehatan, maka ini sangat murah 
karena bisa mengcover banyak 

orang. Kalaupun masyarakat ha-
rus bayar sendiri untuk tes ini, 
kisarannya kantongnya Rp15.000 
dan biaya tambahan lainnya total 
hanya Rp25.000, maka sangat 
terjangkau. Tapi kalau dibiayai 
negara, ini jauh lebih murah. 
Bandingkan dengan PCR tes 
yang harganya bisa Rp900.000 
per tes," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Tim 
GeNose C-19, Prof Kuwat Tri-
yana menerangkan, cara kerja 
GeNose adalah mendeteksi sen-
yawa organik bernama Volatile 
Organic Compound (VOC) hasil 
proses metabolik virus Covid-19 
di dalam tubuh melalui hembusan 
nafas.

"Kalau yang memiliki 
Covid-19, reaksi metabolik yang 
dihasilkan akan berbeda dengan 
patogen lain. Jadi, kalau yang 
mengandung Covid-19, langsung 
bisa terdeteksi," katanya.

Pengujian GeNose lanjut Ku-
wat sudah dilakukan berkali-kali 
dengan ribuan orang yang ber-

beda. Setelah pengujian itu, otak 
mesin tersebut telah dikunci un-
tuk mendeteksi senyawa yang 
berbahaya khususnya Covid-19.

"Tingkat akurasi mesin ini 
bisa mencapai 97 persen. Untuk 
pengujiannya, hanya membutuh-
kan waktu maksimal tiga menit," 
jelasnya.

Setelah mengantongi izin edar 
dari pemerintah, pihaknya lan-
jut Kuwat langsung mengebut 
memproduksi GeNose C19. Saat 
ini, baru 100 unit yang rampung 
diproduksi.

"Bulan Januari ini kami targ-
etkan bisa memproduksi 5000-
10.000 unit, dan akan meningkat 
di bulan-bulan selanjutnya. Pe-
mesanan sudah banyak, terma-
suk dari Jawa Tengah yang kami 
yakin dapat terpenuhi. Untuk 
penjualan kami prioritaskan un-
tuk pemerintah dahulu, terma-
suk perusahaan yang bergerak 
di pelayanan publik seperti PT 
KAI yang juga sudah memesan," 
pungkasnya. (Agus P)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bertolak ke Yogya-
karta untuk melihat pembuatan alat pendeteksi Covid-19 karya 

Universitas Gadjah Mada (UGM) GeNose C19. 
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Sertijab Kapolres Lumajang 

Dihadiri Bupati
Lumajang, SMN - AKBP Eka 

Yekti Hananto Seno menduduki 
jabatan Kapolres Lumajang yang 
baru, menggantikan AKBP Deddy 
Foury Millewa yang kini bertugas 
sebagai Wadirpamobvit Polda Ja-
tim. Serah Terima Jabatan (Serti-
jab) Kapolres Lumajang, dilaku-
kan di Mapolres Lumajang, pada 
Jum'at (08/01).

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq yang turut hadir dalam 
Sertijab tersebut, mengucapkan 
selamat datang kepada Kapolres 
baru. AKBP. Eka Yekti Hanan-
to, yang sebelumnya merupakan 
Danyontar Tk II Mentarsis Dit-
bintarlat Akpol Lemdiklat Polri.

"Selamat datang AKBP Eka 
Yekti Hananto Seno sebagai Ka-
polres Lumajang, yang baru saja 
melaksanakan Serah Terima Ja-
batan," ujarnya.

Bupati berharap, di bawah 
kepemimpinan Kapolres baru, 
Lumajang semakin kondusif serta 
turut membantu Pemkab Luma-
jang dalam menjamin rasa aman 
masyarakat Lumajang.

Bupati juga menyampaikan 
rasa terimakasihnya kepada 
AKBP. Deddy Foury Millewa, 
atas kinerja dan kerja kerasnya 
menciptakan situasi Lumajang 
yang kondusif selama menjabat 
sebagai Kapolres Lumajang.

"Selamat bertugas untuk 

AKBP Deddy Foury Millewa, 
atas promosi jabatannya sebagai 
Wadirpamobvit Polda Jawa 
Timur. Alhamdulillah, kebersa-
maan yang terjalin, menjadi lang-
kah nyata untuk terus mengopti-
malkan pelayanan yang terbaik 
kepada masyarakat. Kami juga, 
akan terus ikhtiar, bekerja ber-
sama, memberikan rasa aman di 
berbagai wilayah di Lumajang," 
tutupnya.

Sementara itu, usai sertijab, 
Kapolres Lumajang AKBP Eka 
Yekti Hananto Seno, langsung 
memimpin apel dan pengarahan 
kepada anggota Polres Lumajang.

Dalam amanatnya beliau men-
gucapkan terimakasih dan rasa 
syukur, dikarenakan dapat ber-
tugas dikampung halaman, khu-
susnya di Jawa Timur, sebagai 
Kapolres Lumajang. Tak lupa 

Kapolres memperkenalkan diri 
dan juga memohon dukungan dan 
kerjasama dari seluruh Pejabat 
Utama Polres Lumajang dan Pol-
sek Jajaran.

"Tugas Polisi adalah melind-
ungi, mengayomi dan melayani 
masyarakat dengan aman, untuk 
mewujudkan keamanan dan ket-
ertiban," pesannya.

Kapolres mengajak anggota 
untuk bekerjasama di berbagai 
situasi dan kondisi apapun, yang 
terpenting kita semua bekerja 
dengan baik.

"Atas nama seluruh anggota 
Polres Lumajang, kami mengu-
capkan rasa terimakasih yang se-
besar besarnya dan dedikasi Ka-
polres lama, atas kebijakan beliau 
yang sangat luar biasa, tentunya 
akan kita lanjutkan semangatn-
ya," pungkasnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq hadiri Sertijab Kapolres Luma-
jang.

Bhabinkamtibmas Pulutan Bagikan 
Masker Gratis kepada Warganya

Salatiga, SMN – Perkemban-
gan covid 19 yang ada di wilayah 
binaan Bhabinkamtibmas Pulutan 
Polsek Sidorejo Polres Salatiga 
Polda Jawa Tengah Aipda Kustan-
to selalu mendapat perhatian khu-
sus, dengan aktif melaksanakan 
sambang dan memberikan edu-
kasi mengenai adaptasi kebiasaan 
baru kepada warga maupun anak 
– anak yang di temui agar selalu 
di siplin dalam menerapkanya.

Minggu, 29/11/2020 dalam 
kesempatan sambang kewilaya-
han menemui Sri warga Pulutan 
yang berprofesi sebagai pedagang 
di JLS Pulutan Bhabinkamtibmas 
menyampaikan, agar seluruh war-
ga dapat menerapkan adaptasi ke-
biasaan baru atau biasa di singkat 
3M (memakai masker, mencuci 
tangan, dan menjaga jarak dengan 
orang lain) karena covid-19 tidak 

pandang bulu dalam penyebaran-
ya, lebih baik menjaga dari pada 
mengobati, selain sakit yang di 
rasakan covid 19 bisa membuat 
mental penderitanya terpuruk 
sampai ada yang lari dari RS atau 
tempat karantina, sedikit mask-
er semoga dapat di pergunakan 
bergantian dengan stok yang ada 
di rumah, apalagi pedagang san-
gat rentan karena bersinggungan 
dengan para pelanggan yang en-
tah terpapar covid 19 atau tidak, 
pesannya.

Sri yang di temui Bhabinkam-
tibmas menyampaikan, trimak-
asih atas pemberian masker dan 
himbauan yang sudah di berikan, 
siap untuk selalu menerapkan 3M 
di setiap aktifitas, ucapnya sambil 
tersenyum.

Dilain kesempatan Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hidayat 

S.S melalui Kapolsek Sidorejo 
AKP Harjan Widodo SH menyam-
paikan, trimakasih kepada seluruh 
anggota yang sudah aktif di lapa-
ngan dalam memberikan edukasi 
kepada masyarakat mengenai 
adaptasi kebiasaan baru, sisihkan 
rejeki untuk berbagi sangat bagus 

untuk terus dilaksanakan, apalagi 
masker yang sangat beguna bagi 
mayarakat saat ini, laksanakan 
secara kontinyu sehingga me-
nimbulkan kesadaran masyarakat 
betapa pentingnya prokes yang di 
anjurkan pemerintah, tegas Ka-
polsek. (Agus P)

Bhabinkamtibmas Pulutan membagikan masker gratis kepada 
warga.

Driver Chacha Eks Trio Macan Ditetapkan 
sebagai Tersangka oleh Satlantas Polres Semarang

Semarang, SMN - Ke-
celakaan yang terjadi di KM 
428 Tol Solo - Semarang telah 
ditetapkan secara resmi Penge-
mudi Chacha eks Trio Macan 
dengan inisial KU alias HK 
sebagai tersangka oleh Satlan-
tas Polres Semarang, Kamis 
(07/01/2020). 

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo, S.I.K., M.H 
melalui Kasat Lantas Polres 
Semarang AKP Muhammad 
Adiel Aristo S.I.K., M.H. men-
jelaskan bahwa kecelakaan yang 
mengakibatkan Chacha eks trio 
macan meninggal dunia tersebut 
merupakan kelalaian pengemu-
di. 

Selanjutnya menyebutkan 
dalam Kronologis kejadian 
tersebut diawali dengan kecepa-
tan mobil HRV plat S 1180 HW 

antara 80 - 100 km/jam dimana 
sedang terjadi hujan lebat.

Dengan Kondisi Hujan Leb-
at Jarak Pandang yang terbatas 
driver kaget melihat kendaraan 
yang ada didepannya menguran-
gi kecepatan sehingga memban-
ting setir ke kanan, menabrak 
pembatas jalan atau water bar-
rier, masuk ke jalur berlawanan 
dan mobil terbalik menghadap 
ke arah solo pada waktu yang 
bersamaan bus dengan jarak su-
dah dekat tidak bisa menghindar 
terjadinya kecelakaan

"Kami jelaskan bahwa ke-
celakaan tersebut sudah terjadi 
terlebih dahulu baru kecelakaan 
karambol dan truk terguling ter-
jadi," tegas kasat lantas.

"Pengemudi KU alias HK 
ditetapkan sebagai tersangka 
karena melanggar Pasal 310 

ayat 4 Undang Undang no 22 
tahun 2009 yang berbunyi setiap 
pengemudi bermotor yang kare-
na kelalaiannya mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas dengan 
korban Meninggal dunia," tutup 
Kasat Lantas. (Agus P)

Kondisi mobil Chacha Eks Trio Macan usai alami kecelakan di 
KM 428 Tol Solo – Semarang.

Berbekal Rekaman CCTV, Polisi di Purbalingga 
Tangkap Pelaku Pencurian

Purbalingga, SMN - Unit 
Reskrim Polsek Karanganyar 
Polres Purbalingga berhasil 
mengamankan tersangka ka-
sus pencurian yang terjadi di 
salah satu rumah wilayah Desa 
Karangasem, Kecamatan 
Kertanegara, Kabupaten Pur-
baIingga. Tersangka berhasil 
diamankan berikut barang buk-
tinya.

Kabag Ops Polres PurbaI-
ingga Kompol Pujiono da-

lam keterangannya, Jumat 
(8/1/2021) mengatakan bahwa 
Polres Purbalingga melalui Pol-
sek Karanganyar terlah berhasil 
mengungkap kasus pencurian 
dengan pemberatan. Tersang-
ka yang diamankan yaitu MSB 
(35) warga Desa Karangasem 
Kecamatan Kertanegara.

Berawal dari laporan korban 
bernama Afri Muhammad Jafar 
(25) warga Desa Karangasem 
yang mengaku kehilangan se-

jumlah barang berharga mili-
knya pada Rabu (30/12/2020). 
Korban kehilangan sejumlah 
barang diantaranya burung pe-
liharaan jenis Srigunting, dua 
buah handphone, uang dan per-
hiasan emas.

"Dari laporan korban, kemu-
dian Unit Reskrim Polsek Ka-
ranganyar melakukan penyeli-
dikan untuk mengungkap 
kasusnya," jelasnya didampingi 
Kapolsek Karanganyar AKP 
Subiyanto.

Pelaku pencurian akhirnya 
berhasil diidentifikasi dari reka-
man CCTV di salah satu toko 
emas wilayah Kecamatan Bob-
otsari Kabupaten PurbaIingga. 
Pelaku terekam kamera menjual 
emas hasil curian lengkap den-
gan suratnya di toko tersebut.

"Setelah identitas kita keta-
hui kemudian dilakukan pen-
angkapan pelaku di rumahnya, 
Jumat 1 Januari 2020. Pelaku 
ternyata merupakan tetangga 
korban," jelasnya.

Dari tangan pelaku dia-
mankan sejumlah barang bukti 

diantaranya dua buah telepon 
genggam, kalung emas seberat 
4,1 gram berikut suratnya dan 
seekor burung jenis Srigunting 
berikut sangkarnya.

"Modus yang dilakukan ter-
sangka yaitu sengaja berkeliling 
kampung pada malam hari untuk 
mencari sasaran. Saat mendapat 
pintu atau jendela rumah yang 
tidak terkunci kemudian masuk 
dan mengambil barang berharga 
yang ada," katanya.

Berdasarkan pengakuan ter-
sangka, ia sudah melakukan 
kurang lebih tujuh kali pencuri-
an. Pencurian dilakukan di be-
berapa rumah tetangganya yang 
masih dalam satu desa. Sedang-
kan barang yang sering diambil 
diantaranya telepon genggam, 
uang dan sejumlah barang lain-
nya.

"Tersangka kita kenakan 
Pasal 363 KUHP tentang Pen-
curian dengan Pemberatan. An-
camana hukuman pasal tersebut 
yaitu pidana penjara maksimal 
tujuh tahun," pungkasnya. (Sur-
oto Anto Saputro)

Polsek Karanganyar Polres Purbalingga gelar konferensi pers 
terkait kasus pencurian di Kabupaten PurbaIingga.

Peran Nyata Babinsa Cegah Tingkat Kenakalan Remaja
Batang, SMN - Peran seo-

rang Babinsa di tengah mas-
yarakat sangatlah penting, 
seperti halnya yang dilakukan 
Babinsa Koramil 10/Batang 
Kota, Serda Isprianto (Babin-
sa) Klidang Wetan telah melak-
sanakan Penyuluhan Kenakalan 
Remaja di Balai Desa Klidang 
Wetan, Kamis (7/1/21) malam.

Menjalin Komunikasi dengan 
baik bersama warga binaan mer-
upakan salah satu tugas pokok 
yang harus di lakukan oleh seo-
rang Babinsa, untuk mencip-
takan interaksi serta kekompa-
kan antara Babinsa dan warga.

Hal ini merupakan peran 
nyata seorang Babinsa yang 
mempunyai tugas dan tanggung 
jawab diwilayah binaannya.

Kepala Desa Klidang Wetan 
Isdinarto mengatakan, "Saya 
mengapresiasi kegiatan yang 
dilakukan Babinsa dan Bhabink-
antibmas yang mendukung 

sepenuhnya serta saya juga 
mengucapkan terimakasi kepada 
Babinsa, semoga dengan adanya 
sosialisasi dari babinsa, sehing-
ga kenakalan remaja bisa berku-
rang dan diharapkan para remaja 
dapat melakukan kegiatan yang 
positif," Katanya

Pada kesempatan Serda Is-
prianto menyampaikan, “Saya 
mengucapkan banyak terimak-
asih kepada rekan rekan khusus-
nya para remaja Desa Klidang 
Wetan yang menyempatkan 
waktunya untuk hadir pada ke-
giatan ini.”

"Saya berharap kepada rekan 
rekan remaja pada masa pan-
demi covid-19 agar tetap me-
matuhi protokol kesehatan, saya 
juga menghimbau kepada para 
remaja yang sering nongkrong 
sehingga mengarah kepada hal 
yang negatif.”

Hal ini akan sering dilak-
sanakan untuk menghindari ter-

jadinya hal hal negatif atau bah-
kan terjadinya tindak kejahatan.

Selain itu, Babinsa Klidang 
Wetan Serda Isprianto juga ber-
pesan kepada para remaja agar 
menuntut ilmu dengan sungguh 
sungguh, jauhi minum minuman 
keras, merokok maupun me-
makai obat obat terlarang atau 

narkoba karena hanya akan mer-
usak masa depan.

Pada kegiatan dihadiri Kepa-
la Desa Klidang wetan Isdinar-
to, Babinsa Serda Isprianto, 
Bhabinkantibmas Aipda Kasto-
lani, Perangkat Desa, Remaja 
Klidang Wetan. (Suroto Anto 
Saputro)

Penyuluhan tentang kenakalan remaja di Balai Desa Klidang 
Wetan, Kamis (7/1/21) malam.

Kapolda Jatim Tinjau 
Vaksin Covid-19 di Dinkes Jatim

Surabaya, SMN - Forkop-
imda Jawa Timur Gubernur 
Jatim yang diwakili Oleh 
Sekretaris Daerah (Sekda), 
Pangdam V Brawijaya serta 
Kapolda Jawa Timur Irjen Pol 
Dr. Nico Afinta didampingi 
Pejabat Utama (PJU) Polda 
Jatim dan Kabid Humas Pol-
da Jatim Kombes Pol Gatot 

Repli Handoko, memantau se-
cara langsung Vaksin Covid-19 
yang sudah tiba di Dinas Kese-
hatan Provinsi Jawa Timur.

Ketua Gugus Kuratif 
Covid-19 Joni Wahyuhadi 
menyebutkan, hari ini bersama 
Forkopimda jatim melakukan 
pengecekan Vaksin Covid-19 
di Kantor Dinas Kesehatan 

Provinsi Jatim.
Sampai saat ini vaksin 

covid-19 masih disimpan di 
Dinkes, dan untuk distribu-
si vaksin covid-19, nantinya 
menunggu intruksi dari pusat. 
Karena pada tanggal 13 Januari 
2021 nanti Pemerintah pusat 
melakukan vaksinasi.

"Saya didampingi forkop-
imda jatim Sekretaris Daerah, 
Pangdam dan Kapolda menin-
jau vaksin covid-19 di dinkes. 
Untuk distribusinya nanti 
menunggu intruksi dari BPOM 
RI," kata Joni Wahyuhadi, Ket-
ua Gugus Kuratif Covid-19, Ju-
mat (08/01/2021).

Sementara untuk distribusi 
vaksin covid-19 sendiri pendis-
tribusiannya untuk setiap daer-
ah di jatim berbeda. Selain 
itu jika ada persoalan tentang 
covid-19 juga sudah disiapkan 
langkah-langkah antisipasi.
(Bry)

Bersama Forkopimda Kapolda Jatim Irjen pol Nico Afinta tinjau 
langsung vaksin Covid-19 di Dinkes Jawa Timur.

Kapolda Lakukan Peletakan Batu Pertama 
Tandai Pembangunan Lapangan Tenis 

Mapolda Jawa Timur
Surabaya, SMN - Secara re-

smi pembangunan gedung lapan-
gan tenis polda jatim yang ditan-
dai dengan peletakan batu pertama 
oleh Kapolda Jatim Irjen pol Nico 
Afinta didampingi oleh Wakapol-
da Jawa Timur Brigjen pol Drs 
Slamet Hadi Supraptoyo beserta 
pejabat Utama (PJU) Polda Jatim 
dan Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes pol Gatot Rafli Handoko. 
Kamis Pagi, (07/01/2021).

Kapolda Jatim Irjen Nico 
menyebutkan, pagi ini melakukan 
peletakan batu pertama pemba-
ngunan lapangan tenis yang ada 
didalam komplek Mapolda Jatim. 
Tujuan dari pembangunan ini ber-
tujuan untuk meningkatkan ke-
mampuan Sumber Daya Manusia 
(SDM) di jajaran polda jatim di 
bidang kesehatan.

"Hari ini saya membuka secara 
langsung pembangunan gedung 
lapangan tenis dengan ditandai 
peletakan batu pertama. Tujuan 
pembangunan ini untuk mening-
katkan SDM jajaran polda jatim," 
kata Kapolda Jatim Irjen Pol Nico 
Afinta, Kamis (07/01/2021) pagi.

Dengan pembangunan lapan-
gan tenis ini nantinya anggota bisa 
berolahraga yang bisa meningkat-
kan daya tahan tubuh. Sementara 
itu untuk pembangunan lapangan 
tenis sendiri direncanakan selesai 
selama dua bulan kedepan. Selain 
itu, juga akan dibangun tenis meja 
di sekelilingnya.

Selain lapangan tenis yang 
akan di bangun, di Mapolda Jatim 
juga telah memiliki beberapa fasil-
itas oleh raga yang lain yang sudah 
dibangun. Diantaranya, lapangan 
bulu tangkis, lapangan sepak bola, 
lapangan tembak, lapangan yudo.

"Saya berharap, dengan diba-
ngunnya beberapa fasilitas olah 
raga di Mapolda Jatim. Anggota 
Polri maupun PNS bisa berolah-
raga, sudah banyak fasilitas olah 

raga yang dibangun selain lapan-
gan tenis," tambahnya.

Bahwa membangun sarana 
olah raga ini sangat penting untuk 
meningkatkan kesehatan anggota 
polri. Sehingga anggota polri di 
polda jatim tetap bisa menjaga ke-
bugaran serta kesehatan tubuh.

"Saya rasa membangun sarana 
olah raga ini sangat penting untuk 
meningkatkan kesehatan bagi ang-
gota," pungkasnya.(Bry)

Peletakan batu pertama pembangunan lapangan tenis oleh 
Kapolda Jatim.



8 Jawa Tengah Edisi 471 / XIII / 11 - 17 Januari 2021

Kapal Nelayan warga Desa Asemdoyong hanyut terbawa 
ombak.

Pemalang, SMN - Kamis 7 
Januari 2020 sekitar jam 10:00 
wib saat kapal nelayan jenis 
apolo mau masuk ke Pelabu-
han Pantai Asemdoyong, na-
mun cuaca dan ombak sangat 
tidak bersahabat. Disamping 
itu kondisi pintu masuk ke 
pelabuhan sangat dangkal. Se-
hingga Nelayan dalam memilih 
jalur masuk kepelabuhan tidak 
bisa mengira ngira mana yang 
dangkal dan mana yang da-
lam. Kapal naas tersebut milik 
Bapak Bejo yang beralamat di 

Dusun Bulusari Rt40/08 Desa 
Asemdoyong Kecamatan Ta-
man Kabupaten Pemalang Ja-
wa-Tengah yang diawaki oleh 
kedua anaknya yaitu Lukman 
32 Tahun dan Asep 23 Tahun. 
Lukman selaku Nahkoda Kapal 
Nelayan saat dimintai keteran-
gan oleh SMN di Pintu masuk 
Muara Pantai Asemdoyong, 
"Awal kejadian jam 10:00 pagi 
saat saya sedang menjalankan 
arah masuk ke pelabuhan Pantai 
Asemdoyong, namun saya su-
dah kehilangan kendali karena 

Nasib Naas Menimpa 
Nelayan Asemdoyong

kemudi patah sehingga kapal ti-
dak bisa masuk ke muara, teran-
gnya. Saat itu kapal dihantam 
ombak dua kali dari samping 
sepontan kapal langsung teng-
gelam begitu saja," tambahnya. 
Lukman sebagai awak kapal 
dan juga ditemani adiknya Asep 
selamat dari hantaman ombak 
yang besar. Kini nelayan Ase-
mdoyong sudah berupaya mem-
bantu menarik kapal tersebut 
hingga sore ini agar bisa masuk 
sampai ke pelabuhan, namun 
karena kondisinya air masih 
surut sehingga kapal tersebut 
belum goyang dari lokasi ke-
jadian. Lukman dan keluarga 
mengharap bantuan dari mana-
pun agar kapalnya bisa ditarik 
sampai masuk kepelabuhan 
Pantai Asemdoyong. Diperkira-
kan kerugian menurut Lukman 
mencapai seratus juta lebih. 
Kini Lukman sangat membu-
tuhkan bantuhan baik dari KUD 
maupun Pemerintah khususn-
ya dibidang Kelautan. Hingga 
munculnya berita ini masih be-
lum ada kabar bantuan dari in-
stansi manapun. (Budi) 

Danramil Pimpin Anggota 
Karya Bakti Bangun Masjid Baitussalam

Batang, SMN - Komandan 
Koramil 10/Batang Kapten Inf 
Bardi beserta anggota Koram-

il bersama masyarakat melak-
sanakan kegiatan Karya Bhakti 
pembangunan Masjid Baitusalam 

yang berlokasi di Dusun Wonolo-
bo, Desa Pasekaran Kecamatan 
Batang, Kabupaten Batang, Ju-
mat (8/1/21).

Dalam kesempatanya Dan-
ramil Batang Kapten Inf Bardi 
mengatakan kegiatan karya bak-
ti ini akan memberikan hal yang 
positif kepada masyarakat di 
wilayah binaannya, serta mem-
berikan semangat kepada warga.

"Kami berharap karya bakti 
seperti ini dapat berlanjut dilak-
sanakan pada kesempatan yang 
akan datang hingga pembangu-
nan Masjid ini selesai," ujarnya.

Kegiatan karya bakti ini Juga 

sebagai bagian dari ibadah ang-
gota yang peduli terhadap tempat 
ibadah.

“Selain untuk ibadah, ke-
giatan ini juga sebagai wujud 
kepedulian TNI untuk mendekat-
kan hubungan antara masyarakat 
dengan TNI, Sekaligus untuk 
menumbuhkan rasa toleransi be-
ragama,” ujar Danramil Kapten 
Bardi.

Tak hanya ikut kharya bhakti 
saja, Danramil Batang Kapten Inf 
Bardi juga memberikan bantuan 
semen yang di serahkan secara 
simbolis kepada panitia pemba-
ngunan.

“Semoga bantuan semen yang 
jumlahnya tidak seberapa banyak 
bisa membantu pembangunan 
Masjid agar cepat selesai dan 
dapat segera dimanfaatkan oleh 
masyarakat untuk beribadah," tu-
tup Danramil. (Muh Hasanudin)

Anggota Koramil bersama masyarakat melaksanakan kegiatan 
Karya Bhakti pembangunan Masjid Baitusalam.

Berakhirnya Operasi Lilin Candi 2020, 
Polres Batang Gelar Apel Konsolidasi 

Batang, SMN - Kapolres 
Batang AKBP Edwin Louis 
Sengka, SIK, M.Si, memimpin 
Apel Konsolidasi berakhirn-
ya Operasi Lilin Candi 2020 di 
Halaman Mapolres Batang, Rabu 
(6/1/2021).

Pada kesempatan tersebut, 
Kapolres Batang menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
komponen yang telah memban-
tu dalam pelaksanaan Operasi 
Lilin Candi 2020 yang baru saja 
selesai digelar di wilayah hukum 
Polres Batang.

“Terima kasih banyak atas 
kerja keras dan kerja sama 
seluruh komponen sehingga 
Operasi tersebut dapat berjalan 
aman, tertib dan lancar,” katanya.

Kapolres juga mengapresi-
asi kinerja seluruh personel ja-
jaran Polres Batang yang telah 
menjalankan tugas pengamanan 
Operasi Lilin Candi 2020 yang 

berlangsung dari tanggal 21 De-
sember 2020 hingga 4 Januari 
2021.

"Atas nama Pimpinan kami 
sampaikan terima kasih. Tentun-
ya hal ini akan menjadi pembe-
lajaran untuk kegiatan Operasi 
Kepolisian yang akan datang 
dengan suatu harapan lebih baik 
lagi dalam melindungi, mengay-

omi dan melayani masyarakat,” 
harapnya.

Ia juga mengingatkan ang-
gotanya agar selalu menjaga ke-
bugaran tubuh dan kesehatan diri 
di masa pandemi.

"Jagalah selalu kebugaran 
fisik dan kesehatan diri, selalu 
patuhi protokol kesehatan," im-
baunya. (Muh Hasanudin)

Kapolres Batang pimpin Apel Konsolidasi berakhirnya Operasi 
Lilin Candi 2020.

Kabar Simpang Siur tentang Rehab Gedung PAUD 
Desa Glandang Kini Menjadi Terang

Pemalang, SMN - Sudah 
menjadi kebiasaan didalam 
pembangunan kegiatan desa, 
selalu menuai banyak per-
tanyaan warga yang mungkin 
tidak paham tentang Musdesus 
desa itu sendiri. Seperti yang 
terjadi di Desa Glandang Keca-
matan Bantarbolang Kabupat-
en Pemalang. Padahal dalam 
Pencairan Dana Desa Tahap 
III sudah di Musdeskan dari 
sekian anggaran Dana Desa 
ditetapkan untuk merehab Ge-
dung PAUD yang kondisinya 
sudah memperihatinkan. 

Namun dari sorotan warga 
sekitar masih banyak yang ti-
dak tau tentang Musdes terse-
but. Jauh sebelum pencairan 
Dana Desa Tahap III Pemer-
intah Desa Glandang bersama 
BPD, dan jajaran Lembaga 
yang ada di desa Glandang 
telah mengadakan rapat Mus-
desus yang bertempat di Aula 
Kantor Balai Desa Glandang 
pada Hari Sabtu, 28 Novem-
ber 2020 lalu tentang BLT 

DD Tahap III. Dalam rapat 
Musyawarah tersebut bahkan 
sudah dikoordinasikan kepa-
da pihak Kecamatan. Bahkan 
muncul sebuah kesepakatan 

yang membuahkan hasil yaitu, 
merehap Gedung PAUD yang 
kondisinya sudah memperihat-
inkan. Munculnya asumsi ber-
ita yang berkembang di mas-
yarakat justru tidak pas dengan 
hasil Musdesus pada Hari 
Sabtu, 28/November/2020, se-
hingga Kepala Desa Glandang 
banyak didatangi oleh media 
untuk dimintai keteranganya/
atau diklarifikasi kebenaran-
ya. M. Suntoro selaku Kepala 
Desa Glandang dengan tegas 
saat dimintai wawancaranya 
oleh SMN di ruang kerjanya 
tentang simpang siurnya ber-
ita yang berkembang di mas-
yarakat. 

Selasa 05 Januari 2021, 
"Jadi begini tentang Dana 
Desa Tahap III BLT-DD itu 
sudah dimusyawahkan dalam 
MusDes Sus pada Hari Sabtu 
Tanggal, 28 November 2020 
lalu sehingga munculah sebuah 
kesepakatan bahwa dana terse-
but akan diambil dari Jumlah 
Rp 255.635.600,-sisa BLT-DD 

yang Rp,120.000.000,- untuk 
merehab Gedung PAUD yang 
kondisinya sudah sangat mem-
perihatinkan," terangnya. 

“Dan saya selaku Kepala 
Desa sudah menyampaikan 
sama Sekdes agar segera mem-
buatkan SK TPK yang terdiri 
dari Kepala Dusun (KADUS) 
mengingat waktunya sudah 
melampaui batas,” tambahn-
ya kepada SMN. Hal tersebut 
mengingat waktu yang sudah 
sangat mendesak untuk mem-
buat laporan tertulis Kepala 
Desa Glandang M. Suntoro 
ambil langkah bersama RT dan 
masyarakat untuk bekerja da-
lam menangani Rehab Gedung 
PAUD milik Desa Glandang. 
Adapun ada tanggapan miring 
dari pihak masyarakat atau 
orang lain kepada Pemdes saya 
sendiri sebagai Kepala Desa 
sudah melakukan hal yang baik 
dan transparan dan boleh dicek 
terkait belanja material barang 
bangunanya, pungkasnya ke-
pada SMN. (Budi) 

Kepala Desa Glandang, M. 
Suntoro.

Motivator Nasional Dr. Aqua Dwipayana 
Berkunjung ke Kodim 0715/Kendal

Kendal, SMN - Mengawali 
tahun 2021 Prajurit Kodim 0715/
Kendal mendapat motivasi dari 
motivator nasional Dr. Aqua Dwi-
payana di Aula Makodim 0715/
Kendal, (Selasa 5/1/2020).

Kegiatan yang mengambil 
tema menjadi insan yang pro-
duktif dan menghasilkan kinerja 

yang maksimal di tengah pandemi 
covid 19 yang melanda ini dihad-
iri Dandim 0715/ Kendal Letkol 
Inf Iman Widhiarto, S.T., Pasiter 
Korem 073/Mkt Mayor Kav Budi 
Saroyo, Kasdim, para Danramil 
dan Perwira Staf serta perwakilan 
prajurit di jajaran.

Dalam kesempatan tersebut, 

Dr. Aqua Dwipayana mengucapan 
terima kasih banyak kepada Dan-
rem 073/ Makutarama dan Dandim 
0715/Kendal yang sudah member-
ikan kesempatan kepadanya.

"Saya mengucapkan terima 
kasih dan berharap Anggota Ko-
dim/0715 dapat mengimplemen-
tasikan dan meneladani apa yang 
disampaikan Dandim 0715/Kendal 
dalam kehidupan sehari hari,” un-
gkapnya.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa 
pada dasarnya esensi kerja adalah 
bagaimana kita mensyukurinya, 
bersyukur menjadi TNI, karena 
dengan begitu TNI mempunyai 
kesempatan beribadahnya yang 
luar biasa, 24 Jam dalam sehari 
dengan catatan menjalaninya den-
gan ikhlas. 

"Saya yakin Anggota Kodim 
0715/Kendal dapat mengopti-

malkan kemampuannya sehingga 
menjadi sumbangsih yang luar bi-
asa untuk masyarakat,” imbuhn-
ya.

Dalam kesempatan yang sama 
Dandim 0715/Kendal juga sangat 
berterima kasih kepada Dr. Aqua 
Dwipayana yang telah memberi-
kan motivasi kepada prajurit Ko-
dim 0715/Kendal.

"Dari penyampaian belaiu 
banyak sekali yang bisa kami pe-
tik dan itu memberikan wawasan 
dan pemahaman yang lebih kepa-
da Prajurit, terutama para Babinsa 
yang berinteraksi langsung den-
gan masyarakat,” ungkap Dan-
dim.

Dandim berharap setelah me-
nerima motivasi dapat mening-
katkan Sumber Daya Manusia da-
lam hal Karakter dan Akhlaknya. 
(Peni Kusumawati)

Dr. Aqua Dwipayana saat berkunjung ke Kodim 0715/Kendal, 
Selasa 5/1/2020.

Selama 17 Tahun Menderita Penyakit Hidrosefalus 
Dapat Kunjungan dari Tokoh Masyarakat

Kendal, SMN - Hidrosepalus adalah 
menumpuknya cairan di dalam rongga 
jauh di dalam otak.

Kelebihan cairan menekan otak dan 
dapat menyebabkan kerusakan otak. 
Kondisi ini paling sering terjadi pada 
bayi dan orang berusia lanjut. 

Chilmi Mubarok umur 17 tahun, 
putra Bapak Maskuri Karang Tengah 
Rt 4 RW 4 Desa Penaruban Kecamatan 
Weleri Kabupaten Kendal menderita Hi-
drosepalus sejak bayi. Pekerjaan orang 
tua sebagai buruh serabutan membuat 
Bapak Maskuri tidak bisa berbuat ban-
yak untuk melakukan perawatan secara 
medis.

Pada hari Rabu, 5/1/2020 sejumlah 
Tokoh masyarakat mengunjungi Chilmi 
Mubarok. Yang hadir dalam kunjungan 
tersebut adalah Ketua Karang Taruna 
Kecamatan Weleri juga Inisiator Weleri 
Bersatu Muhammad Amiruddin, S.Pd.I, 
Kades Penaruban H. Agus Waluyo, Bati 
Tuud Koramil 04/Weleri Kodim 0715/
Kendal Peltu Iwan Hermawan, Anggota 
Karang Taruna Weleri dan Ketua PMP 
(Pemuda Millenial Peduli) Anita ang-
greyani, Anggota Karang Taruna Weleri 
juga Ketua IPNU Desa Sidomukti Deni 

Prastiyo, Anggota Baznaz dan Relawan 
Nur Subkhan, Abdul Kodir Ketuq Ka-
rang Taruna Desa Penaruban.

Tujuan kunjungan tersebut adalah 
memberikan uluran tangan kepada kelu-
arga Bapak Maskuri untuk biaya Operasi 
Adik Chilmi Mubharok akan tetapi kare-
na pertimbangan tertentu dari keluarga 
Bapak Maskuri kurang setuju, sehingga 
tokoh masyarakat yang berkunjung ber-
inisiatif untuk membuka Donosi untuk 
Chilmi Mubarok.

Adapun hasil Donasi nantinya akan 
diberikan langsung ke keluarga. Untuk 
masyarakat yang ingin mendonasi ma-
sih ada kesempatan sampai Hari Sabtu, 
9 Januari 2021. Donasi bisa langsung 
diberikan kepada Keluarga Chilmi 
Mubarok atau hubungi kontak person 
yang ada dalam gambar.

Ketua Karang Taruna Kecamatan 
Weleri juga Inisiator Weleri Bersatu 
menyampaikan, "Tujuan kunjungan 
tersebut adalah memberikan uluran tan-
gan kepada keluarga Bapak Maskuri 
untuk biaya Operasi Adik Chilmi Mub-
harok juga membuka kesempatan kepada 
masyarakat luas yang ingin menyalurkan 
Donasinya silahkan menghubungi saya 

Muhammad Amiruddin contak person 
0857 2763 3021 atau ke langsung trans-
fer ke Rekening BRI 591101017838533 
atas nama Anita Anggreyani," jelasnya

Belaiu juga berharap, "Semoga ban-
yak masyarakat yang terketuk hatinya 
untuk ikut meringankan beban keluarga 
Bapak Maskuri," harapnya.

Dalam kesempatan lain Anita yang 
juga Juara 3 Sinox Kendal Tahun 2018. 
mengatakan sebagai pemuda millenial 

sudah sepatutnya kita membantu ses-
ama, mumpung masih diberi kesem-
patan sehat dan masih kuat. Gunakan 
waktu,fikiran dan tenaga untuk selalu 
melakukan hal positif. Khususnya war-
ga yang sangat membutuhkan seperti 
dek chilmi ini.

Maka mari bagi Para pemuda, ba-
pak ibu jika ada Rizqi yang Lebih bisa 
membantu keluarga bapak Makuri ini, 
tandasnya. (Peni Kusumawati)

Selama 17 Tahun Menderita Penyakit Hidrosefalus Dapat Kun-
jungan dari Tokoh Masyarakat.

Kurang dari 24 Jam, Polres Kendal 
Tangkap Pelaku Penusukan Wanita
Kendal, SMN - Tidak lebih 

dari 1 x 24 jam, Tim Opsnal Sat 
Reskrim Polres Kendal bersama 
Unit Reskrim Polsek Sukore-
jo berhasil membekuk pelaku 
penusukan terhadap seorang 
wanita di Kecamatan Sukorejo 
Kabupaten Kendal. Pelaku di-
tangkap di daerah Yogyakarta 
setelah sebelumnya kabur usai 
melakukan penganiaayaan terh-
adap mantan kekasihnya itu.

Andri Setiawan (37 th), 

warga Palembang yang mer-
upakan pelaku penusukan terh-
adap Ernawati (30) warga Desa 
Curugsewu Kecamatan Pate-
an, dibekuk di sebuah tempat 
kos di kelurahan Maguwoharjo 
Yogjakarta pada Selasa (5/1). 
Selain mengamankan pelaku, 
Polres Kendal juga berhasil 
mengamankan barang bukti se-
pasang sandal karet model slop 
warna hitam kombinasi putih, 
sarung pisau belati dan sebilah 

pisau belati yang digunakan un-
tuk menusuk korbannya.

Dalam Konferensi Pers, 
Kamis (7/1) di Polres Kendal, 
Kapolres Kendal AKBP Rapha-
el Sandhy Cahya Priambodo, 
S.I.K. menyampaikan modus 
yang dilakukan, pelaku berpu-
ra-pura menanyakan uang yang 
pernah diberikan kepada kor-
ban. Namun setelah berbincang 
tak beberapa lama, ternyata 
pelaku tidak terima telah dipu-
tus cintanya oleh korban.

“Menurut keterangan pelaku 
ia marah karena merasa ditolak 
oleh korban. Padahal semenjak 
pelaku kenal dengan korban, 
pelaku sudah mengeluarkan 
uang untuk korban,” terang Ka-
polres Kendal.

Kapolres Kendal juga men-
jelaskan pelaku yang sehari-hari 
bekerja sebagai driver ojek on-
line ini dijerat dengan pasal 351 
ayat (2) KUHP tentang penga-
niayaan dengan ancaman pidana 
maksimal lima tahun hukuman 
penjara. (Suroto Anto Saputro)

Polres Kendal gelar Konferensi Pers, terkait kasus penusukan 
terhadap wanita di Kendal.
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14 Tahanan KPK Positif Covid-19 

Dirawat di Wisma Atlet

Jakarta, SMN -- Sebanyak 
14 tahanan Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) yang ter-
infeksi virus corona (Covid-19) 
menjalani perawatan di RS 
Darurat Wisma Atlet, Kemayor-
an, Jakarta.

"Dari hasil swab PCR yang 
dilakukan tanggal 7 Januari 
2021 terhadap para tahanan 
yang berada di Rutan Merah Pu-

tih KPK, ada 14 orang tahanan 
dengan hasil positif," kata Plt. 
Juru Bicara Penindakan KPK, 
Ali Fikri, Jumat (8/1).

Juru bicara berlatar belakang 
jaksa ini menyatakan, 14 tah-
anan tersebut sudah dibawa ke 
Wisma Atlet guna menjalani 
perawatan.

"Telah dipindahkan ke Wis-
ma Atlet untuk menjalani per-

awatan dan isolasi mandiri den-
gan pengawasan petugas serta 
dilakukan sesuai dengan standar 
protokol kesehatan," imbuhnya.

Ia menambahkan, KPK saat 
ini fokus melakukan penelu-
suran jejak atau tracing kontak 
erat di lingkungan rutan guna 
mencegah penularan virus. Se-
lain itu, lanjut Ali, pihaknya 
juga sudah melakukan tes rap-

14 tahanan KPK positif covid-19 dirawat di RS Darurat Wisma Atlet. 

id antigen kepada para petugas 
pengawal tahanan dan petugas 
rutan.

"Termasuk juga para tahan-
an yang berada di rutan cabang 
KPK di Gedung C1 maupun 
Pomdam Jaya Guntur juga 
dilakukan rapid test antigen dan 
hasilnya adalah negatif," terang 
dia.

Lebih lanjut, Ali mengung-
kapkan KPK selalu berupaya 
mencegah penularan Covid-19 
di lingkungan kerja dengan 
menerapkan protokol keseha-
tan yang ketat baik untuk tamu 
maupun pegawai.

Penyemprotan disinfektan, 
tambah Ali, juga dilakukan se-
cara berkala di seluruh ruang 
kerja baik pimpinan, dewan 
pengawas, pegawai dan Rutan 
KPK.

"Penyemprotan desinfektan 
dilakukan untuk seluruh area 
gedung, rutan cabang KPK ter-
masuk ruang JPU KPK di PN 
Jakarta Pusat, setidaknya pada 
setiap akhir pekan, termasuk 
pada ruangan tertentu sesuai 
kebutuhan untuk dilakukan 
penyemprotan," pungkasnya. 
(cnn)

BNN Musnahkan 73,76 Kg Sabu 
Sitaan dari 3 Kasus di Sumatera

Jakarta, SMN - Badan Nar-
kotika Nasional (BNN) memus-
nahkan sejumlah barang bukti 
narkoba. Barang bukti tersebut 
merupakan hasil pengungkapan 
kasus peredaran dan penyalah-
gunaan narkoba di tiga daerah 
di Pulau Sumatera.

"BNN RI melakukan pemus-
nahan barang bukti narkoba je-
nis sabu seberat 73,76 kilogram 
dan 9.980 butir ekstasi yang 
disita dari 3 kasus narkotika di 
Riau, Batam Kepri, dan Suma-
tera Utara," kata Kepala BNN 
Petrus Golose di Kantor BNN, 
Jl MT Haryono, Jakarta Timur, 
Jumat (8/1/2021).

Adapun, total barang yang 
dimusnahkan oleh BNN hari 
ini adalah sabu sebesar 73,76 
kg dan 9.980 butir pil ekstasi. 
Seluruh barang bukti dimus-
nahkan menggunakan alat in-
sinerator bersuhu tinggi.

Petrus merinci barang bukti 
narkoba salah satunya didapa-
tkan dari hasil pengejaran tim 

BNN terhadap pelaku peny-
alahgunaan dan pengedaran 
narkoba, SRF di Dumai, Riau. 
Atas hal ini, BNN menyita 
52,09 kg sabu.

"Pada tanggal 5 November 
2020 petugas BNN RI melaku-
kan pengejaran dan penang-
kapan pelaku SRF di wilayah 
Sungai Tanjung Leban, Beng-
kalis, Riau serta menangkap 
pengendalinya atas nama Ricky 
alias Ninja di Lapas Bengkalis 
Riau dengan barang bukti sabu 
seberat 52,09 kilogram," teran-
gnya.

Barang bukti berikutnya 
berasal dari pengungkapan ka-
sus di Batam, Kepulauan Riau. 
BNN kala itu mengamankan 
narkoba seberat 537,5 gram 
yang disembunyikan di dalam 
dubur pelaku.

"Pada tanggal 13 Novem-
ber 2020, petugas BNN beker-
ja sama dengan Bea Cukai 
menangkap 3 pelaku penump-
ang pesawat atas nama SUB, 

SY,dan SH yang membawa nar-
koba seberat 537,5 gram yang 
disembunyikan dalam dubur 
pelaku SUB dan SY. Sedangkan 
untuk pelaku SH alias Mong 
ditangkap di Lapas Barelang," 
ucapnya.

Terakhir, BNN melakukan 
penggeledahan di Kabupat-
en Batubara, Sumatera Utara. 
Melalui penggeledahan ini, 
didapatkan narkoba jenis sabu 
sebesar 20 kg hingga ribuan pil 
ekstasi yang diselundupkan di 
cover pintu mobil.

"Pada tanggal 30 Novem-
ber 2020, petugas BNN men-
gamankan FER, BAM dan 
SYAF di sebuah warung makan 
di jalan lintas Sumatera, Perke-
bunan Sei Bejangkar, Kabupat-
en Batubara, Sumatera Utara 
dan berhasil melakukan peng-
geledahan dan penyitaan sabu 
seberat 20 kilogram dan ekstasi 
sebanyak 10.000 butir yang dis-
embunyikan dalam cover pintu 
mobil," ujarnya. (dtk)

BNN Musnahkan 73,76 Kg Sabu Sitaan dari 3 Kasus di Sumatera.

Terlibat Pencurian Jelang Pernikahan, 
Pasangan Kekasih di Aceh Ditangkap

Banda Aceh, SMN - Polisi 
menangkap pasangan kekasih 
di Lhokseumawe, Aceh, D (31) 
dan AS (28). Keduanya ditang-
kap karena diduga terlibat da-
lam kasus pencurian.

"D dan AS adalah teman 
dekat dan sudah bertunangan. 
Bahkan dalam waktu dekat akan 
melangsungkan pernikahan," 
kata Kapolres Lhokseumawe 
AKBP Eko Hartanto kepada 
wartawan, Sabtu (9/1/2021).

Eko mengatakan kedua 

orang itu ditangkap dalam wak-
tu berbeda di dua lokasi. D di-
ciduk polisi pada Selasa (5/1) di 
Dewantara, Aceh Utara, dan AS 
ditangkap setelahnya.

Dalam kasus ini, kata Eko, D 
melakukan pencurian seorang 
diri dengan masuk ke rumah-ru-
mah warga. Menurut Eko, D 
diduga mencongkel pintu atau 
jendela saat hujan dan warga se-
dang terlelap.

"Tersangka D ini merupakan 
residivis dalam kasus penyalah-

gunaan narkotika golongan I 
yang telah divonis oleh Penga-
dilan Negeri Lhoksukon pada 
2018," ujar Eko.

Sementara itu, AS diduga 
membantu D menyembunyikan 
barang hasil curian. AS diduga 
berperan menjual barang terse-
but ke wilayah lain.

"Pengakuan tersangka kepa-
da penyidik bahwa perbuatan 
pencurian yang dilakukannya 
tersebut dikarenakan impitan 
ekonomi yang mendesak, yang 

mana pelaku tidak memiliki 
pekerjaan tetap," ujar Eko.

Menurut Eko, Polsek De-
wantara menerima 15 laporan 
polisi terkait kasus pencurian 
dengan pemberatan. Namun 
polisi masih menyelidiki ket-
erlibatan keduanya dalam ka-
sus-kasus tersebut.

"Kita masih melakukan pen-
dalaman, apakah ke semua LP 
itu pelakunya adalah D dan AS, 
atau masih ada tersangka lain," 
bebernya. (dtk)

Ilustrasi pencurian. 

Pemalsu Hasil Swab PCR Ditangkap, 
Bumame Farmasi Apresiasi Polda Metro

Jakarta, SMN - Polda 
Metro Jaya mengungkap pe-
malsuan hasil swab PCR yang 
menggunakan kop surat Bu-
mame Farmasi yang diedit 
menggunakan photoshop. Bu-
mame Farmasi mengapresiasi 
Polda Metro Jaya yang telah 
menangkap para pelaku.

"Kasus ini sangat mence-
markan nama baik perusa-
haan, dokter dan juga negara. 
Semoga dengan tertangkapnya 
oknum yang terlibat, nama 
Bumame Farmasi tidak lagi 
dikaitkan dengan pemalsuan 
surat hasil PCR Swab test," 
kata James Wihardja, Direk-
tur Utama Bumame Farmasi 
dalam keterangannya yang 
diterima awak media, Jumat 
(7/1/2021).

James mengatakan, pihak-
nya melaporkan kasus ini ke 
Polda Metro Jaya bukan untuk 
kepentingan Bumame Farma-
si semata, tetapi juga untuk 
kepentingan negara. James 
mengaku lega karena pelaku 
sudah berhasil ditangkap.

"Sekali lagi terima kasih 
kepada Kanit 1 Subdit IV 
Tipid Siber Dit Reskrim-
sus Polda Metro Jaya Kom-
pol I Made Redy Harta-
na S.H.,S.I.K.,M.I.K dan 
Kasubdit Tipid Siber Dit-
reskrimsus PMJ AKBP Dhani 
Aryanda yang sangat berjasa 
dalam kasus ini. Semoga kami 
semua dilindungi dalam masa 
yang susah ini," imbuhnya.

James memastikan, seluruh 

staff Bumame Farmasi ti-
dak bisa mengeluarkan surat 
hasil palsu. Semua hasil tes 
yang keluar dari lab melewa-
ti proses validasi oleh admin 
dan dokter untuk menghindari 
adanya kesalahan dan pemal-
suan.

James juga mengaku, se-
belumnya sudah melakukan 
penyidikan internal terha-
dap semua dokter dan tidak 
ditemukan adanya kerja sama 
dengan oknum pemalsuan su-
rat hasil tes PCR Swab itu.

Ke depan, Bumame Farma-
si akan mengimplementasikan 
kode QR unik untuk mence-
gah adanya pemalsuan. Leb-
ih lanjut, James mendukung 
polisi untuk mengusut tuntas 
kasus ini.

"Untuk mencegah pemal-
suan hasil di masa mendatang, 
kami akan mengimplemen-
tasikan kode QR unik pada 
semua surat hasil kami. Den-
gan kode QR unik ini, anda 
akan dapat mengakses hasil 
tes asli yang tersimpan di da-
tabase kami," urainya.

Sebelumnya diberitakan, 
Polda Metro Jaya menangkap 
3 pemalsu hasil swab PCR. 
Ketiganya yakni EAD, MAIS 
dan MFA mengaku telah me-
malsukan surat swab PCR 
dengan mengedit fle pdf surat 
PCR berkop surat PT Bumame 
Farmasi.

Ketiganya menggunakan 
surat PCR palsu itu untuk 
terbang ke Bali. Setelah ber-
hasil lolos dari pemeriksaan 

Polda Metro tangkap 3 orang pemalsu surat swab PCR.

Bandara Soekarno-Hatta, ter-
sangka MFA kemudian mem-
promosikan 'jasa swab PCR' 
melalui akun Instagramnya.

"Isinya (posting-an) adalah 
ini dia, 'yang mau PCR cuma 
butuh KTP nggak usah swab 
beneran, 1 jam jadi. Ini bisa 
dipakai di seluruh Indonesia 
nggak cuma di Bali aja, dan 
tanggal bisa pilih H-1 atau 
H-2, dan 100 persen lolos 
testimoni'," kata Yusri mem-
bacakan postingan MFA, saat 
jumpa pers di Mapolda Metro 
Jaya, Kamis (7/1/2021).

Dalam promosinya itu, ter-
sangka mengaku bisa menge-
luarkan surat hasil swab PCR 
dalam tempo 1 jam dan tanpa 
tes. MFA adalah pemilik akun 
IG @HanzDays yang sempat 
diviralkan oleh dr Tirta karena 
memperjualbelikan surat swab 
PCR.

Yusri mengatakan MFA ha-
nya memerlukan kiriman file 
PDF atas nama PT BF yang 
dimaksud. Lalu nantinya PDF 
itu akan diedit menggunakan 
nama yang ada di KTP peme-
san dalam hal ini MAIS.

"Mau berangkat cukup 
kirimkan bukti PDF atas nama 
PT ini tinggal diubah saja, 
masukan namanya, kemudian 
saudara MAIS ini bawa kom-
puter karena pekerjaan pelajar, 
dia masukkan nama beserta 
dua rekan lainnya, identitas 
lengkap, kemudian coba ma-
suk ke Bandara, lolos, dan 
bisa berangkat ke Bali," ucap 
Yusri. (dtk)
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Drama Paulo Dybala: Dibidik Man Utd, 

Disia-siakan Juventus

Jakarta, SMN -- Paulo Dy-
bala terlibat dalam posisi yang 
rumit. Striker asal Argentina itu 
dalam posisi sulit di antara ber-
tahan di Juventus atau pindah ke 
Manchester United.

Kontrak Dybala bersama Ju-
ventus baru akan berakhir pada 
2022. Namun, Juventus sudah 
menawarkan perpanjangan kon-
trak meski penyerang 27 tahun 
tersebut mulai kehilangan posisi 
di Starting XI Juventus.

Dybala dikabarkan ingin 
bertahan di Turin jika mendapat 
kenaikan gaji menjadi €10 juta 
atau setara Rp171 miliar per ta-
hun. Sebuah permintaan yang 
ditolak manajemen Juventus.

Di tengah negosiasi buntu 
antara Juventus dan Dybala, 
Man United dikabarkan ter-
tarik merekrut mantan pemain 
Palermo tersebut. Tuttosport 
mengklaim Dybala menjadi 

salah satu pemain incaran Man 
United pada bursa transfer Jan-
uari 2021.

Man United sudah lama 
mengincar Dybala, dan gaji 
€10 juta per tahun bisa dengan 
mudah dipenuhi klub yang ber-
markas di Stadion Old Trafford 
tersebut.

Man United sempat berusa-
ha mendapatkan Dybala dari 
Juventus pada 2019 dengan 
mengorbankan Romelu Lukaku 
sebagai bagian dari transfer. Na-
mun, Juventus menolak tawaran 
Man United.

Musim ini Dybala mu-
lai menjadi pilihan kedua di 
bawah asuhan pelatih Andrea 
Pirlo. Dybala baru tampil di 14 
pertandingan di semua kompeti-
si dan hanya mencetak tiga gol. 
Pirlo lebih memilih duet Alvaro 
Morata dan Cristiano Ronaldo 
di lini depan.

Kondisi itu membuat Dybala 
mendapat kritikan setelah me-
minta kenaikan gaji dalam kon-
trak barunya. Salah satu kritikan 
datang dari mantan pemain tim-
nas Italia Antonio Cassano.

"Pelatih di Juventus tidak 
menganggap dia [Dybala] pent-
ing, jadi saya tidak yakin dia 
pemain juara atau hebat. Bagi 
saya dia bukan pemain juara, 
dia tidak membuat perbedaan. 
Dia mencetak gol bagus, seperti 
yang saya lihat dengan Antonio 
Di Natale atau Lorenzo Insig-
ne," ujar Cassano dikutip dari 
Daily Mail.

"Tapi, jika Anda ingin men-
genakan nomor 10 Juventus, 
Anda harus meningkatkan lev-
el. Saya melihat dia selalu ga-
gal ketika dalam tekanan. Dan 
sekarang dia minta €10 juta per 
musim? Yang benar saja," ucap 
Cassano. (cnn)

Paulo Dybala jarang dimainkan Andrea Pirlo. 

Jadwal Uji Coba Timnas U-19 
Tergantung Pandemi Virus Corona

Jakarta, SMN - PSSI masih 
menunggu jadwal uji coba Tim-
nas Indonesia U-19 yang terba-
ru. Semua tergantung perkem-
bangan pandemi virus Corona di 
Spanyol.

Selain menjalani pemusatan 
latihan, skuad Garuda Nusantara 
direncanakan melakoni beber-
apa agenda uji coba hingga 31 
Januari mendatang. Tiga laga uji 
coba yang diagendakan batal.

Garuda Muda dijadwalkan 
berharapan dengan Gimnas-
tic Tarragona, Lleida Esportiu 
U-19, Sabadell U-19, Ceuta 
U-19, serta Arab Saudi U-19.

Akan tetapi dari yang sudah 
dijadwalkan sejak 3 Januari lalu 
belum ada satu pun yang ter-
laksana karena situasi pendami 
virus Corona. Imbasnya, skuad 
Shin Tae-yong terpaksa harus 
menunggu kembali ketersediaan 
dari tim lawan.

"Kami masih menunggu 
perkembangan untuk laga uji 
coba. Jadwal uji coba sebe-
narnya sudah disusun dengan 
baik, namun situasi pandemi 
COVID-19 yang sedang tinggi 
di sini membuat pertandingan 
harus ditunda," kata Direktur 
Teknik PSSI, Indra Sjafri, dalam 

laman PSSI.
"Jadi hingga saat ini masih 

belum dapat beruji coba. Para 
pemain terus berlatih dengan 
baik dan selalu bekerja keras," 
ujarnya.

TC Timnas U-19 di Spanyol 
sejatinya diperuntukkan persia-
pan Piala Dunia U-20 2021 tapi 
kemudian ditunda hingga 2023. 
Fokus David Maulana dkk 
kemudian dialihkan ke Piala 
Asia U-19. Sayangnya, ajang itu 

juga berpotensi diundur menyu-
sul kabar dari Federasi Sepak-
bola Yaman yang menyatakan 
soal pembatalan tersebut imbas 
wabah COVID-19.

Meskipun begitu, Ketua 
Umum PSSI Mochamad Iriawan 
mengatakan federasi tetap ber-
komitmen pada pembinaan Tim-
nas U-19. Meskipun Piala Dunia 
U-20 digeser ke 2023, namun 
pemain tetap dipersiapkan untuk 
ajang lain. Salah satunya mere-

ka kelak menjadi cikal bakal 
Timnas U-23 maupun Timnas 
senior

"Kami berharap pemain terus 
bersemangat dan terus bekerja 
keras. TC Spanyol juga dija-
dikan ajang untuk menambah 
pengalaman, skill, fisik serta 
lainnya," kata Iriawan.

Ia lantas berharap Timnas 
U-19 dkk tidak jenuh menjalani 
latihan selama mengikuti pemu-
satan latihan di Spanyol. (dtk)

PSSI menunggu jadwal terbaru uji coba Timnas Indonesia U-19 karena pandemi Corona. 

Jumpa Ketua Harian PB PON, 
Bamsoet: Papua Sudah Bersiap Sambut Atlet

Jakarta, SMN - Ketua 
MPR RI Bambang Soesatyo 
(Bamsoet) menerima Ket-
ua Harian PB PON XX 2021 
(Panitia Besar Pekan Olahraga 
Nasional XX 2021) sekaligus 
Wakil Ketua DPR Provin-
si Papua dari Fraksi Partai 
Demokrat, Yunus Wonda. Da-

lam pertemuan di Bali tersebut, 
Yunus melaporkan persiapan 
venue penyelenggaraan PON 
yang sudah mencapai 80%.

"Panitia Besar PON XX 
2020 Papua sudah mulai ber-
siap menyambut atlet, official 
dan masyarakat dari berb-
agai penjuru Indonesia untuk 

datang ke Papua menyaksikan 
PON. Selain juga menikmati 
keindahan alam serta cita rasa 
kuliner Papua," ujar Bamsoet 
dalam keterangannya, Jumat 
(8/1/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini 
menuturkan Yunus Wonda 
juga mengajak para pemangku 

kepentingan menjadi jembatan 
penghubung antara Pemda 
Papua dan panitia PON dengan 
pemerintah pusat, khususnya 
Kementerian Keuangan. Se-
hingga masalah kekurangan 
dana penyelenggaraan PON 
yang berlarut bisa segera 
diselesaikan.

"Jangan sampai hanya kare-
na masalah dana, persiapan 
PON jadi terhambat. Mengin-
gat PON bukan hanya sekadar 
event olahraga nasional, me-
lainkan juga salah satu pem-
buktian Indonesia kepada dun-
ia bahwa Papua sejak dahulu 
hingga kini selalu aman dan 
damai," ungkap Bamsoet.

Sebagai Ketua Umum Ika-
tan Motor Indonesia (IMI), 
Bamsoet juga berencana men-
jadikan Merauke sebagai tuan 
rumah Kejuaraan Nasional 
lomba balap motor bebek pia-
la presiden. Kejuaraan lomba 
balap motor bebek ini seka-
ligus sebagai test event PON 
XX 2021.

"IMI berkomitmen memba-
wa kejuaraan otomotif hingga 
ke berbagai daerah Nusantara, 
termasuk ke Papua. Sehingga 
tidak melulu di Pulau Jawa. 
Hal ini sekaligus untuk men-
dukung geliat ekonomi rakyat 
di daerah melalui sport au-
tumotive tourism," pungkas 
Bamsoet. (dtk)

Jumpa Ketua Harian PB PON, Bamsoet: Papua Sudah Bersiap Sambut Atlet.

Mbappe Tak Mau Jadi Beban
Pakai Nomor Messi di Barcelona

Jakarta, SMN -- Penyerang 
PSG, Kylian Mbappe dilapor-
kan tak mau jadi beban me-
makai nomor 10 Lionel Messi 
di Barcelona. Karena itu dia 
menolak tawaran Joan Laporta 
untuk pindah ke Camp Nou jika 
terpilih sebagai Presiden Barce-
lona.

Barcelona akan menggelar 
pemilihan presiden baru pada 
24 Januari mendatang. Salah 
satu kandidat kuatnya Laporta 
yang sudah beberapa kali mel-
ontarkan janji perubahan di tu-
buh Azulgrana.

Salah satu janjinya adalah 
membujuk megabintang Messi 
bertahan meski belum menan-
datangani kontrak baru.

Media Spanyol Diario Gol 
mengklaim Laporta sudah 
memiliki rencana jika gagal 

mempertahankan Messi di 
Camp Nou, yakni merekrut 
Mbappe dari PSG.

Dalam laporan itu, Lapor-
ta mencoba mengulang sukses 
ketika mendaratkan bintang 
Brasil Ronaldinho dari PSG 
pada 2003 silam. Saat itu, La-
porta yang baru menjabat pres-
iden mengambil keputusan jitu 
karena kedatangan Ronaldinho 
menjadi kunci awal kesuksesan 
Barcelona.

Namun kali ini Laporta dapat 
respons negatif dari Mbappe. 
Striker Prancis itu menolak 
tawaran hijrah ke Barcelona. 
Bagi dia menggantikan Mes-
si dan mengenakan nomor 10 
merupakan beban maha berat.

Mbappe juga tidak mengang-
gap Barcelona sebagai klub 
yang tepat baginya mencapai 

kesuksesan di luar Prancis sep-
erti menjuarai Liga Champions.

Barcelona dianggap 
penyerang 22 tahun itu sebagai 
klub yang sedang terpuruk dan 
tengah mulai membangun ke-
jayaan dari nol lagi, terutama di 
Eropa.

"Setelah beberapa tahun di 
PSG dengan hanya menang Li-
gue 1, Mbappe membutuhkan 
gelar bergengsi dalam jangka 
pendek, sesuatu yang dia lihat 
tidak bisa diraih bersama Bar-
celona," tulis Diario Gol.

Menariknya, Messi juga 
dikabarkan berpeluang besar 
bermain dengan Mbappe di 
PSG musim depan. Status free 
transfer dan nama besar Mes-
si menarik minat PSG untuk 
memboyongnya ke Parc des 
Princes musim depan. (cnn)

Kylian Mbappe menolak tawaran Joan Laporta untuk pindah ke Barcelona.

Persipura Takut Disanksi AFC 
Karena Bubarkan Tim

Jakarta, SMN -- Ketua Umum Persipura 
Jayapura, Benhur Tomi Mano mengaku ta-
kut Tim Mutiara Hitam bakal disanksi AFC 
karena membubarkan tim jelang gelaran Piala 
AFC 2021 pada Maret mendatang.

Persipura, lanjut Tomi Mano, menyadari 
ada bayang-bayang sanksi yang bakal diter-
ima jika membubarkan tim dan tidak bisa 
tampil di Piala AFC.

"Ya betul, pasti ada sanksi dari AFC 
maka itu kami berusaha dalam seminggu ke 
depan menyurati PT Freeport supaya ada 
jalan keluar buat Persipura sebagai sponsor 

utama," kata Tomi melalui sambungan tele-
pon kepada awak media, Jumat (8/1).

Saat ini Persipura dalam posisi menung-
gu jawaban dari surat permohonan sponsor 
yang telah diberikan kepada PT. Freeport 
sambil mencari sponsor lain yang bisa mem-
bantu Mutiara Hitam tampil di Piala AFC.

Selain itu Persipura juga masih melaku-
kan pendekatan dengan Bank Papua untuk 
membahas solusi dan kesepakatan atas peru-
bahan dari perjanjian kerja sama (PKS) yang 
ada.

"Kami juga akan menyurati Bank Papua 

lagi supaya bisa duduk berbicara soal Pasal 9 
[Perjanjian Kontrak Kerja Sama] tentang ad-
endum, supaya ada jalan keluar dan kami bisa 
tampil di AFC," ujar Tomi.

Dia menjelaskan, dalam Pasal 9 Perjan-
jian Kontrak Kerja Sama disebutkan bahwa 
kedua pihak perlu melakukan perubahan atau 
penambahan terkait hal-hal yang belum diatur 
dalam adendum. Namun tak dijelaskan rinci 
perubahan seperti apa yang bakal dibahas.

Persipura sebelumnya sudah mengirim 
surat ke Bank Papua tiga kali, namun tak 
mendapat respons positif. Pada akhirnya ma-

najemen mengadakan rapat dan memutuskan 
membubarkan tim karena belum ada sponsor.

"Bisa dilakukan tapi langkah ini tidak 
diambil oleh pihak Bank Papua. Maka itu 
kami surati tiga kali supaya duduk bicara soal 
PKS ini, tapi malah tidak bisa. Maka saya 
rapat pengurus dan saya hentikan klub kita," 
jelasnya.

Sebelumnya, Persipura akan memulai 
kiprah di Piala AFC 2021 lewat jalur playoff 
pada 18 atau 19 Mei mendatang. Namun, ren-
cana itu terancam batal jika Persipura tidak 
bisa mendapatkan sponsor baru seiring kepu-
tusan Bank Papua yang menarik diri sebagai 
sponsor utama mereka.

Kekosongan pendanaan tim tersebut 
yang akhirnya membuat Tommy Mano ter-
paksa membubarkan tim karena tak bisa lagi 
menanggung beban gaji pemain, pelatih, 
hingga ofisial. (cnn) Persipura Jayapura membubarkan tim jelang Piala AFC karena belum dapat sponsor. 
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secara sembarangan.
“Pohon itu kan salah satun-

ya difungsikan sebagai pelind-
ung/peneduh dan tanaman yang 
tumbuh di sepanjang jalur hi-
jau, jadi tidak boleh sembarang 
memotong, itu menyalahi Perda 
Nomor 11 Tahun 2016 tentang 
Ruang Terbuka Hijau (RTH),” 
katanya.

Gunawan mengingatkan, 
agar semua lapisan masyarakat, 
tidak menebang pohon pelind-
ung dan tanaman yang tumbuh 
di sepanjang jalur hijau secara 
sembarangan, karena ada atur-
an maupun prosedur yang harus 
dilaluinya.

“Kalau pencurian pohon, lain 
lagi ranahnya, itu sudah masuk 
ke ranah kepolisian melalui 
KUHAP, bukan Perda lagi,” im-

buhnya.
Adapun sejumlah syarat yang 

harus dilengkapi oleh orang atau 
badan jika ingin menebang po-
hon, yaitu membuat Surat Per-
mohonan potong pohon, yang 
isinya alasan pemotongan, jum-
lah pohon, jenis pohon, lokasi 
pohon, dengan dilampiri foto-
copy KTP pemohon, dan foto 
kondisi pohon yang diajukan, 
dan suratnya ditujukan kepada 
Kepala Dinas Lingkungan Hid-
up (DLH) Kabupaten Luma-
jang.

“Setelah surat masuk, pi-
haknya akan menindaklanjuti 
dengan melakukan survey lo-
kasi, oleh tim dari Bidang RTH, 
setelah survey akan dikeluar-
kan hasilnya melalui Surat Ijin 
Pemotongan Pohon (SIPP), jika 

memang disetujui, maka diikuti 
dengan pelaksanaan peneban-
gan di lokasi oleh Petugas Oper-
asional DLH,” lanjutnya.

Adapun biaya/tarif penggan-
tian pemotongan pohon sesuai 
Perda Kabupaten Lumajang 
Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daer-
ah Nomor 11 Tahun 2005 ten-
tang Pengaturan Pemotongan 
Pohon Pada Jalur Hijau dan 
Kawasan Pertamanan di Kabu-
paten Lumajang, yakni untuk 
batang pohon dengan diame-
ter 1 - 5 cm adalah Rp200.000, 
diameter 6 - 10 cm adalah 
Rp300.000, diameter 11 - 20 
cm adalah Rp600.000, diameter 
21 – 30 cm adalah Rp1.000.000, 
diameter 31 cm keatas adalah 
Rp1.500.000, yang selanjutn-

ya dibayarkan langsung ke Kas 
Daerah (Kasda). Dan jangka 
waktu standar pelayanannya, 
yaitu sekitar 2 – 7 hari,” beber-
nya.

Kemudian, untuk jaminan 
pelayanannya, jika penanganan 
lebih dari waktu yang ditentu-
kan sejak berkas diterima den-
gan lengkap dan benar, maka 
Pemohon akan dikonfirmasi 
ulang mengenai waktu yang di-
tentukan berikutnya.

“Itu tadi prosedur pemoton-
gan pohon pelindung/peneduh 
dan tanaman yang tumbuh di 
sepanjang jalur hijau. Untuk itu, 
tidak bisa sembarang tebang, 
karena ada prosedurnya,” pung-
kasnya. ( Tik)

Oleh karena itu, dalam mo-
mentum awal tahun 2021 ini, 
Nuh mengajak semua pihak 
untuk bersama-sama menjaga 
dan melaksanakan spirit dan 
perintah yang termaktub da-
lam UU Pers Nomor 40 tahun 

1999.
Dalam negara demokra-

si, ucap dia, pers bebas untuk 
memberitakan masalah-mas-
alah yang menyangkut kepent-
ingan publik dengan senantiasa 
menaati kode etik jurnalistik.

Dia mengatakan secara prin-
sipil dan moral negara berke-
wajiban untuk menghindari 
atau meminimalisir hambatan 
dan batasan atas kemerdekaan 
pers dalam menyampaikan in-
formasi kepada publik.

“Setiap masalah yang tim-
bul terkait dengan praktik 
jurnalistik harus diselesaikan 
berdasarkan mekanisme yang 
diatur dalam UU Pers Nomor 
40 Tahun 1999,” kata dia yang 
dikutip dari Antara.(lp6)

III Ditresnarkoba Polda Jatim, 
Jumat (08/01/2021) pagi.

Berikutnya Ditresnarkoba 
mendapatkan laporan dari Bea 
dan Cukai Tanjung Perak bah-
wa ada penyelundupan narko-
ba yang dimasukkan kedalam 
thermos, namun penyelundupan 
itu akhirnya digagalkan setelah 
dilakukan X-Ray. Dari laporan 
itu akhirnya dikembangkan dan 
mengamankan dua tersangka 
Sanidin dan Abdin.

Sementara tersangka San-
idin dan Abdin diamankan di 

Jalan Diponegoro, Kecamatan 
Sampang, Kabupaten Sampang, 
pada tanggal 7 Desember. Dari 
tangan Sanidin, polisi men-
gamankan barang bukti sabu 
seberat 2.040 gram. Dan dari 
tersangka Abdin, polisi juga 
membawa sabu seberat 2.040 
gram sabu.

“Kita lakukan pengemban-
gan peredaran narkoba dari 
malaysia ke madura, setelah 
menangkap tersangka Deddy, 
anggota kembali menangkap 
dua tersangka di Sampang Mad-

ura,” tambahnya.
Selain itu anggota Ditresnar-

koba di tanggal yang sama (7 
Desember) juga mengamankan 
satu tersangka lain. Namun kali 
ini seorang ibu rumah tangga, 
yakni Siti Hotijeh, yang dibekuk 
di depan bengkel mobil di Jalan 
Desa Banyusangka, Kecamatan 
Tanjungbumi, Kabupaten Bang-
kalan Madura dengan barang 
bukti sabu seberat 2.029 gram.

Sementara itu Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Gatot 
Repli Handoko menyebutkan, 

bahwa dari empat tersangka 
polisi mengamankan 6 (Enam) 
kilo sabu. Dan keempat tersang-
ka ditangkap di tiga lokasi ber-
beda.

Tersangka sendiri dikenakan 
Pasal 114 ayat (2) Subsider Pas-
al 113 ayat (2) subsider Pasal 
112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat 
(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Dengan an-
caman pidana 6 (Enam) tahun 
paling lama 20 tahun penjara.
(Bry)

dan kegiatan olahraga yang 
bersifat praktik di lapangan di-
tiadakan. 

upati Karimun mengatakan,  
untuk zona kuning Kecamatan 
Kundur dan Belat akan diper-
siapkan dan akan menung-
gu sampai tanggal 14 januari 

2021 mendatang setelah dinya-
takan masuk zona hijau maka 
sekolah akan kembali dibuka.  
” Sedangkan bagi zona oranye 
agar dapat menunggu sampai 
benar benar membaik  menjadi 
zona hijau “, ungkap H. Aunur 
Rafiq. Rafiq meminta untuk 

pengawas sekolah di setiap 
Kecamatan agar dapat menga-
wasi dan bertanggung jawab 
terhadap proses pembelajaran 
disetiap minggunya. 

“Bagi sekolah yang melang-
gar protokol kesehatan harus 
ditindak lanjuti dan sekolah 

tersebut akan ditutup”,tegasn-
ya. Kepada orangtua murid, 
Bupati berharap untuk dapat 
berpartisipasi dengan baik agar 
pelaksanaan pembelajaran tat-
ap muka ini dapat berjalan 
dengan baik. (BL)

menjadi sasaran prioritas akan 
disuntik vaksin.

Di hadapan warga yang 
menerima bantuan modal ker-
ja, Jokowi meminta agar ikut 
dalam vaksinasi. “Di sini ada 
yang tidak mau divaksin? Al-
hamdulillah semua ingin ya, 
karena kalau ada yang tidak 
mau divaksin, tidak hanya mer-
ugikan diri sendiri tapi juga 
merugikan orang lain,” ujar 
Jokowi di Istana Kepresidenan 
Bogor, Jumat, 8 Januari 2021.

“Vaksinasi itu kayak bayi 
imunisasi itu, kayak gitu saja,” 

lanjut Jokowi.
Presiden Jokowi dijad-

walkan akan menerima vak-
sin Covid-19 pada 13 Januari 
2021. Selanjutnya, diikuti se-
cara serentak di 34 provinsi 
pada 14-15 Januari.

Ada tiga kelompok besar 
yang akan disuntik vaksin per-
tama kali, yakni pejabat publik 
pusat dan daerah, pengurus 
asosiasi profesi tenaga keseha-
tan. Lalu pimpinan kunci dari 
institusi kesehatan di daerah 
serta tokoh agama di daerah.

“Jadi, minggu depan mulai 

vaksinasi tapi keadaan belum 
bisa kembali langsung normal. 
Kita tetap harus disiplin men-
jaga protokol kesehatan den-
gan mencuci tangan, memakai 
masker, dan menjaga jarak,” 
ujar Jokowi.

Jika vaksinasi Covid-19 
yang ditargetkan menyasar 70 
persen atau 182 juta penduduk 
Indonesia telah berhasil, ujar 
Jokowi, maka kekebalan ko-
munal (herd immunity) akan 
terbentuk. “Setelah itu, In-
syaallah Covid-nya stop,” ujar 
presiden.(tmpo)

Lebih lanjut Taufik menyam-
paikan bahwa untuk satu ta-
hun pertama nantinya akan ada 
pendampingan khusus untuk di 
bimbing sampai kemudian kita 
mampu menjadi Badan Layanan 
UmumDaerah (BLUD). Nan-
tinya kepala sekolah akan me-

jadi manajer untuk mengelola 
keuangan.

Semoga dengan adanya 
Badan Layanan Umum Daerah 
(BLUD) diharapkan SMK Neg-
eri 01 Kademangan bisa mem-
berikan sumbangsih produksi 
peternakan, pertanian, dan per-

ikanan bagi wilayah Blitar dan 
sekitarnya, sehingga nantinya 
para siswa ini bisa produksi leb-
ih dari satu kali karena biaya op-
erasionalnya nanti akan di lipat 
gandakan oleh Badan Layanan 
Umum Daerah (BLUD). (mam) 

terlihat adanya tempat yang 
disediakan untuk pembuangan 
sampah. Pedagang lebih memi-
lih menumpuknya di satu tem-
pat di pinggir jalan, sehingga 
sampah terkesan menumpuk. 
Ada yang ditumpuk satu satu 
dibalut dengan menggunakan 
plastik, ada juga yang menggu-
nakan box kayu sebagai tempat-
nya.

Belum lagi karena minimnya 
tempat sampah yang disediakan, 
pengunjung dan pedagang dapat 
membuang sampah sembaran-
gan di jalan dan di sungai. Hal 
ini yang membuat sampah di 
Sungai Irigasi Sipon terlihat, 
karena ada yang membuang dari 
pasar. Namun ada pula yang 
menyatakan sampah di sungai 
bukan dari pasar ini tapi dibawa 
oleh air sungai.

“Di sini nggak parah, kalau 
parah kan berserakan, bisa dili-
hat, dari mulai kalinya semuan-
ya bisa dilihat. Kalau di tem-
pat-tempat lain bapak bisa lihat 
di pinggir jalan seperti apa,” 
kata pengurus Pasar Sipon ber-

nama Darma di lokasi.
Kawasan Pasar Sipon me-

mang nampak cukup normal. 
Sampah tetap ada, namun jum-
lahnya tidak luar biasa. Namun 
bila menatap ke sungai dan 
pinggirannya, sampah-sampah 
jelas terlihat.

Seorang pedagang ikan hias 
di Pasar Sipon bernama Lutpi 
mengaku masih sering melihat 
orang yang membuang sampah 
sembarangan. Dia usul, Pemkot 
Tangerang menyediakan tong-
tong sampah di antara lapak-
lapak di sini. Tujuannya, supaya 
para pedagang mudah mem-
buang sampah pada tempatnya.

“Kayak tong-tong harus dia-
dain ya, jadi enak, nggak terlalu 
acak-acakan sih. Ya lapak itu 
perlu ada tong sampah, ya ng-
gak tiap lapak lah, tapi per dua 
atau tiga lapak ada tong sampah 
buat narik khusus ya, enaknya 
kayak gitu, lebih bagusnya, jadi 
sampah nggak ceceran ke ma-
na-mana,” kata Lutpi.

Petugas Pemerintah Kota 
Tangerang yang menangani 

langsung kondisi di lapangan 
menilai pedagang masih suka 
buang sampah sembarangan. Di 
sisi lain, tak ada tempat pem-
buangan sampah yang memadai. 
“Kalau untuk sepanjang jalan 
Sipon Cipondoh itu tidak ada 
untuk tempat pembuangan ya, 
dalam arti hal kita harus angkut, 
di mana itu ada titik-titik bi-
asanya dia (sampah) itu nyang-
kut di jembatan,” kata Pengawas 
Sumber Daya Air Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan Ru-
ang Kota Tangerang, Indra Her-
mawan. Akhirnya, Wali Kota 
Tangerang Arief Rachadiono 
Wismansyah mendengar infor-
masi ini lewat berita ‘detikcom 
Do Your Magic’. Dia langsung 
meneruskan berita mengenai 
masalah kotanya ke para ja-
jarannya. Dia memerintahkan 
Pasar Sipon dibersihkan.

“Insyaallah besok segera 
dibersihkan,” kata Arief saat di-
hubungi detikcom, Jumat(8/1).
(dtk)

Mayat tersebut ditemukan 
pada Selasa (5/1) malam. Polisi 
mengatakan mayat mengenakan 
kerudung hitam, kemeja biru 
gelap dan rok cokelat kemera-
han.

Polisi menyebut wanita 
tersebut dalam kondisi hamil. 
Hal itu diketahui setelah dilaku-
kan autopsi.

“Diduga seperti itu teta-
pi hasil autopsi memang kita 

mendapatkan satu orok bayi da-
lam tubuhnya si perempuan dan 
sudah utuh. Diduga berumur 3 
sampai 4 bulan,” kata Kapolsek 
Sunggal Kompol Yasir Ahmadi.
(dtk)

Aturan Terbaru ke Bali, 
Minimal Rapid Test Antigen

Jakarta, SMN – Seiring 
dengan pengumuman lang-
kah baru pembatasan kegiatan 
masyarakat di Jawa dan Bali 
untuk mencegah makin ting-
ginya penularan Covid-19, Pe-
merintah Provinsi (Pemprov) 
Bali pun mengeluarkan aturan 
baru masuk ke Bali. Aturan 
baru tersebut berdasarkan pada 
Surat Edaran (SE) Nomor 1 Ta-
hun 2021 tentang Pelaksanaan 
Kegiatan Masyarakat dalam 
Tatanan Kehidupan Era Baru di 
Provinsi Bali. Dalam SE terse-
but, tertera perpanjangan aturan 
menunjukkan surat keterangan 
hasil negatif RT-PCR atau su-
rat keterangan negatif uji rapid 
test antigen untuk bisa masuk 

ke Bali. Ketentuan dalam SE ini 
mulai berlaku tanggal 9 Januari 
2021 hingga batas waktu yang 
belum ditentukan. Artinya, atur-
an wajib RT-PCR atau rapid test 
antigen ini diperpanjang dari 
sebelumnya yang hanya berlaku 
hingga tanggal 8 Januari 2021 
saja.

Sedikit perubahan juga dari 
aturan sebelumnya yang tertera 
dalam SE Gubernur Bali Nomor 
2021 Tahun 2020, yang menya-
takan bahwa syarat masuk Bali 
untuk pengguna moda transpor-
tasi udara adalah wajib menun-
jukkan bukti negatif RT-PCR 
atau swab PCR. Kini, pengguna 
moda transportasi udara hanya 
wajib menunjukkan minimal 

bukti hasil negatif rapid test an-
tigen yang berlaku paling lama 
7x24 jam sebelum keberang-
katan. Seperti tertera dalam SE 
tersebut, “Bagi yang melakukan 
perjalanan dengan transporta-
si udara, darat, dan laut wajib 
menunjukkan surat keterangan 
hasil negatif uji swab berbasis 
PCR atau surat keterangan hasil 
negatif uji rapid test antigen pal-
ing lama 7x24 jam sebelum ke-
berangkatan.” Hal tersebut juga 
dikonfirmasi oleh Kepala Dinas 
Pariwisata Provinsi Bali Putu 
Astawa. Kini, pendatang yang 
masuk ke Bali baik dari jalur 
udara, darat, dan laut sama-sama 
bisa memilih untuk menunjuk-
kan antara hasil negatif RT-PCR 

Pantai Kelingking, Nusa Penida

atau rapid test antigen. “Iya ada 
pelonggaran kan. Satu, dari ak-
urasi kan mirip-mirip. Dan ada 
prinsip equal antara darat dan 
laut. Sehingga PCR bisa, anti-
gen juga bisa. Bisa pilih, ter-
gantung mereka bisa menyer-
ahkannya apa,” kata Putu ketika 
dikonfirmasi Kompas.com, Sab-
tu (9/1/2021).

Selain menunjukkan su-
rat bukti tersebut, berikut ini 
syarat baru masuk Bali berlaku 
mulai 9 Januari 2021: Ber-
tanggung jawab atas kesehatan 
masing-masing serta tunduk 
dan patuh terhadap syarat dan 
ketentuan yang berlaku. Wajib 
mengisi electronic-Health Ac-
cess Card (e-HAC) Indonesia 
untuk pengguna transportasi 
udara. Anak-anak di bawah usia 
12 tahun tidak diwajibkan untuk 
menunjukkan hasil negatif uji 
swab berbasis PCR atau rapid 
test antigen. Surat keterangan 
hasil negatif uji swab berbasis 
PCR dan hasil negatif uji rapid 
test antigen tersebut berlaku se-
lama 14 hari sejak diterbitkan. 
Selama masih berada di Bali, 
wajib memiliki surat keterangan 
hasil negatif uji swab berbasis 
PCR atau rapid test antigen yang 
masih berlaku. Bagi pelaku per-
jalanan dalam negeri (PPDN) 
yang berangkat dari Bali, su-
rat keterangan hasil negatif uji 
swab berbasis PCR atau rapid 
test antigen yang masih berlaku 
dapat digunakan untuk perjala-
nan kembali ke Bali.

Selain melalui SE Gubernur 
Bali, aturan baru bagi PPDN 
dalam masa pembatasan kegia-
tan di Jawa-Bali ini juga diatur 

dalam SE Nomor 1 Tahun 2021 
dari Satuan Tugas (Satgas) Pen-
anganan Covid-19 Nasional. 
Tertera bagi pelaku perjalanan 
ke Pulau Bali, “bagi yang meng-
gunakan moda transportasi 
udara wajib menunjukkan surat 
keterangan hasil negatif tes RT-
PCR yang sampelnya diambil 
dalam kurun waktu maksimal 

2x24 jam sebelum keberang-
katan ATAU hasil nonreaktif 
rapid test antigen yang sampel-
nya diambil dalam kurun waktu 
maksimal 1x24 jam sebelum 
keberangkatan sebagai pers-
yaratan perjalanan dan mengisi 
e-HAC Indonesia.” Sementara 
untuk pelaku perjalanan yang 
menggunakan moda transporta-

si darat atau laut, baik pribadi 
maupun umum, wajib menun-
jukkan surat keterangan hasil 
negatif RT-PCR atau nonreaktif 
rapid test antigen yang sampel-
nya diambil dalam kurun waktu 
maksimal 3x24 jam sebelum ke-
berangkatan sebagai persyaratan 
perjalanan dan mengisi e-HAC 
Indonesia.(kmps)
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Pemkab Trenggalek Siap 

Laksanakan Vaksinasi Covid-19

rapat koordinasi secara virtual

Trenggalek, SMN - Vaksina-
si Covid-19 akan segera dilaku-
kan.  Dimulai dari tingkat Pe-
merintah Pusat, vaksinasi akan 
dilanjutkan ke tingkat daerah di 
seluruh Indonesia termasuk Ka-
bupaten Trenggalek.

Dikonfirmasi seusai mengi-
kuti rapat koordinasi secara vir-
tual bersama Mendagri, Bupati 
Trenggalek Mochamad Nur Ar-
ifin menjelaskan terkait jadwal 
kedatangan vaksin Covid-19 
mulai dari tingkat pusat hingga 
ke daerah, Selasa (5/1/2021).

Di tingkat Pemerintah Pusat, 

vaksinasi akan dimulai pada 13 
Januari 2021 mendatang, dan 
selanjutnya akan diikuti oleh 
seluruh Pemerintah Provinsi 
pada 14 sampai 15 Januari 2020.

Pemkab Trenggalek juga siap 
menindaklanjuti arahan Pemer-
intah Pusat tersebut dengan den-
gan melatih tenaga kesehatan 
yang akan melakukan vaksina-
si.  Rencananya vaksinasi akan 
selenggarakan di rumah sakit, 
puskesmas, dan pustu di seluruh 
Kabupaten Trenggalek.

Disampaikan oleh Bupati Ar-
ifin, status vaksin masih dalam 

tahap indent secara nasional, 
vaksin jenis sinovac tersebut 
dibeli dari beberapa produsen 
dari US, Kanada, Tiongkok, 
Jerman.  Hal ini dilakukan un-
tuk mengantisipasi apabila salah 
satu negara ini terjadi hambatan 
distribusi kita tetap bisa masuk.

“Secara nasional akan diren-
canakan tanggal 13 Januari be-
sok Rabu depan, mungkin Pak 
Presiden beserta beberapa ment-
eri akan melaksanakan vaksina-
si secara nasional yang pertama 
kali,” jelas Bupati. “Selanjutnya 
nanti kita tunggu kapan distri-

busi vaksin ke daerah-daerah,” 
sambungnya.

Berdasarkan paparan dari 
Kementerian, vaksin akan dipri-
oritaskan bagi tenaga kesehatan, 
kemudian bagi mereka yang 
pelayanan publik seperti orang 
yang bekerja harus melayani 
masyarakat yang rawan terpa-
par, selanjutnya juga lansia.

Selanjutnya pemberian vak-
sin ini juga mempertimbangkan 
mereka yang punya komorbit 
lebih dari 1 itu di prioritaskan, 
namun karena vaksin yang per-
tama datang ini sinovac sesuai 
uji klinis diperuntukkan yang 
usia 18 sampai 59.

“Jadi nanti diharapkan nanti 
dibawah 60 tahun yang divaksi-
nasi pertama kali,” jelas Bupati 
Nur Arifin.

Ditegaskan oleh Bupati muda 
ini, vaksin masih dalam proses 
dipesan dan datangnya berang-
sur-angsur.

“Jadi kita sudah siap dan di 
Jawa Timur sudah 100% fask-
es dan faskesdanya terdaftar 
di sistemnya BPJS Kesehatan.  
Sehingga nanti dsitribusinya 
terpantau melalui sistem rumah 
sakit yang terafiliasi dengan 
BPJS Kesehatan,” terangnya.

“Untuk tenaga vaksinasi 
juga sudah siap sudah dilatih,” 
pungkasnya. Diskominfo Treng-
galek(kominfo/kan)

Wali Kota Blitar Lantik 
Drs. Hermansyah Permadi M.Si 

Sebagai Penjabat Sekda Kota Blitar

Blitar Kota, SMN - Pe-
merintah Kota Blitar melalui 
Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD) Kota Blitar menggelar 
Pelantikan serta Pengambilan 
Sumpah Jabatan Penjabat Sek-
retaris Daerah (Sekda) Kota Bli-
tar dan Penjabat Fungsional di 
Kota Blitar. Kegiatan ini dilak-
sanakan di ruang Sasana Praja 
Kantor Wali Kota Blitar, Selasa, 
5 Januari 2020

Wali Kota Blitar, Drs. H. 
Santoso M.Pd mengatakan, Pe-
lantikan Pj Sekda Kota Blitar ini 
untuk mengisi kekosongan posi-
si, karena Rudy Wijonarko, se-
laku Sekretaris Daerah sebelum-
nya telah memasuki purna tugas 
per tanggal 1 Januari 2021 lalu.

Lebih lanjut lagi Santoso 
menjelaskan, sebelum dilantik 
Pj Sekda Kota Blitar, Pemer-
intah Kota Blitar telah men-
gusulkan tiga nama yang akan 
di calonkan sebagai Pj Sekda 

Kota Blitar ke Gubernur Jawa 
Timur, dari tiga nama tersebut 
yang lolos menjadi Pj Sekda 
Kota Blitar yaitu Hermansyah 
Permadi, merangkap jabatan se-
bagai Asisten Pemerintahan dan 
Kesejahteraan Rakyat Sekretar-
iat Daerah (Setda) Kota Blitar. 
Pengisian jabatan ini bersifat 
sementara paling lama 3 bulan 
sejak dilantiknya Drs. Herman-
syah Permadi M.Si selaku Pj 
Sekda Kota Blitar. 

“Pelantikan Pj Sekda Kota 
Blitar ini untuk mengisi ke-
kosongan posisi yang diting-
galkan karena masa jabatan 
penjabat sebelumnya telah usai 
per tanggal 1 Januari 2021 lalu” 
jelas Santoso.

Lebih lanjut lagi Santoso 
menjelaskan, sebelumnya Pe-
merintah Kota Blitar telah men-
gusulkan tiga nama yang akan 
dicalonkan ke Gubernur Jawa 
Timur. Dari ketiga nama terse-

but, nama Hermansyah Permadi 
terpilih sebagai Pj Sekda Kota 
Blitar. Hal ini tentu saja, telah 
melalui penilaian dan telah me-
menuhi beberapa persyaratan 
yang ditetapkan oleh Gubernur 
Jawa Timur dari sisi pangkat, 
senioritas dan etos kerjanya. 
Sehingga kedepannya, Herman-
syah merangkap tugas Pj Sekda 
Kota Blitar sekaligus  sebagai 
Asisten Pemerintahan dan Kes-
ejahteraan Rakyat Sekretariat 
Daerah (Setda) Kota Blitar.

Sementara itu, pelantikan 
Pj Sekda Kota Blitar ini, juga 
dirangkai dengan pelantikan 
17 Penjabat Fungsional lingk-
up Pemerintah Kota Blitar, di 
antaranya Dinas Kominfo dan 
Statistik Kota Blitar, Badan 
Kepegawaian Daerah, Inspek-
torat Daerah , Badan Pendapa-
tan, Keuangan dan Aset Daerah, 
Dinas Pekerjaan Umum Dan Pe-
nataan Ruang Kota Blitar(hm)

Wali Kota Blitar, Drs. H. Santoso M.Pd saat melantik Penjabat Sekda Kota Blitar

Pelantikan dan Pengambilan Sumpah 
Penjabat Sekdakab Mojokerto

Mojokerto, SMN - Didik 
Chusnul Yakin resmi dilantik 
sebagai Penjabat Sekdakab Mo-
jokerto, menggantikan Herry 
Suwito yang telah mengambil 
masa persiapan pensiun (MPP) 
mulai 1 Januari 2020.

Masa jabatan Penjabat Sek-
dakab tersebut, akan berjalan 
selama tiga bulan ke depan. 
Hal ini tertuang dalam SK Bu-
pati Nomor 821.2/1/HK/416-
012/2021 yang ditetapkan pada 
4 Januari 2021.

Didik dilantik secara 
langsung oleh Bupati Mojoker-
to Pungkasiadi, dengan beber-
apa pesan dan amanat penting 
yang harus dijalankan selama 
mengemban jabatan tersebut.

“Jabatan adalah amanah, itu 
adalah sebuah kepercayaan. Ke-
pada pejabat yang baru dilantik, 

saya mohon jalankan dengan 
penuh integritas dan tanggu-
ng jawab,” pesan bupati, Rabu 
(6/01) pagi di Pendapa Graha 
Majatama.

Selanjutnya Didik Chusnul 
Yakin pada kesempatan ini, 
menyampaikan pandangannya 
terkait tugas-tugas dalam sebuah 
pekerjaan. Menurutnya, semua 
harus berjalan dengan baik dan 
tidak boleh ada kekosongan da-
lam organisasi pemerintahan. 
Khususnya di bidang pelayanan 
kemasyarakatan.

“Kebijakan-kebijakan yang 
sudah di rumuskan, harus terus 
berjalan. Tidak boleh tersendat,” 
kata Didik.

Didik Chusnul Yakin yang 
juga pernah menjabat sebagai 
Kepala Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Mojokerto, juga men-

Pelantikan Penjabat Sekdakab Mojokerto

Sebanyak 77.760 Vaksin Covid-19 Tiba 
di Jatim, Khofifah : Prioritas Tahap I 

Untuk SDM Kesehatan

Surabaya, SMN - Dis-
tribusi vaksin covid-19 
tahap pertama tahun 2021 
mulai tiba di Jawa Timur, 
pagi ini, Senin (4/1/2021). 
Total ada sebanyak 77.760 
vaksin covid-19 yang tiba 
di Jawa Timur pagi ini. 
Jika satu orang harus di-
vaksin dua kali maka un-
tuk tahap pertama diperun-
tukkan 38.880 orang.

Puluhan ribu vaksin 
covid-19 tersebut siap 
digunakan untuk proses 
vaksinasi dengan sasaran 
prioritas SDM  kesehatan 
yang bekerja di pelayanan 
kesehatan. Seperti Rumah 
Sakit, Puskesmas, Klinik, 
dan juga Dinas Kesehatan. 

Atas tibanya vaksin 
sebagai upaya memutus 
mata rantai penyebaran  
covid-19 di Jatim ini, Gu-
bernur Jatim Khofifah In-
dar Parawansa menyam-
paikan rasa syukurnya. Ia 
berharap vaksin ini bisa 
menjadi langkah untuk 
segera mengakhiri pan-
demi covid-19. 

“Alhamdulillah pagi 
ini vaksin covid-19 sudah 
sampai. Untuk distribusin-
ya, prioritas tahap perta-
ma ini adalah untuk SDM  
kesehatan. Nah tahap per-
tama ini, vaksin yang kami 
terima berjumlah 77.760. 
Artinya distribusi vaksin 

tahap pertama  ini cukup 
untuk 38.880 orang, kare-
na setiap orang divaksin 
sebanyak dua kali. Semen-
tara jumlah SDM Keseha-
tan di Jawa Timur saat ini 
berjumlah 196.459 orang. 
Artinya tahap pertama ini 
baru cukup untuk 19,79 
persen  SDM Kesehatan di 
Jatim ,” tegas Khofifah. 

Ditegaskan Khofifah 
bahwa para SDM  keseha-
tan memang menjadi sasa-
ran prioritas pertama da-
lam distribusi vaksin tahap 
pertama ini  lantaran para 
tenaga kesehatan menjadi 
garda terdepan dalam pe-
layanan, penanganan dan 
penanggulangan covid-19. 

Lebih lanjut, wanita 
yang juga gubernur per-
empuan pertama Jatim ini 
menegaskan bahwa terkait 
kesiapan pelaksanaan vak-
sinasi, semua sarana dan 
prasarana telah disiapkan. 

Total, saat ini di Jatim 
sudah ada sebanyak 2.404 
tenaga vaksinator yang 
siap melakukan imunisa-
si vaksin covid-19. Bah-
kan mulai pagi ini, jum-
lah tenaga vaksinator juga 
akan ditambah dengan 
melakukan pelatihan un-
tuk 73 angkatan. Dimana 
setiap angkatan terdiri dari 
100 orang calon vaksina-
tor. 

Pelatihan untuk penam-
bahan tenaga vaksinator 
ini akan dilakukan dalam 
19 gelombang. Detailnya 
yaitu di 968 puskesmas 
sebanyak 2.904 orang, dan 
di 435 rumah sakit dengan 
total 4.350 orang. Sehing-
ga nanti setelah pelatihan, 
jumlah vaksinator akan 
bertambah sebanyak 7.254 
orang dengan kondisi telah 
bersertifikat. 

Sedangkan untuk cold 
chain atau rantai dingin 
untuk distribusi vaksin 
ditegaskan Khofifah bah-
wa cool room, lemari es, 
vaccine carrier, dan pen-
gukur suhu telah siap se 
Jatim dan per kabupaten 
kota.  Saya masih minta 
Kadinkes memastikan bah-
wa kondisi almari pendin-
gin dan termos pembawa 
vaksin dalam keadaan baik 
, jika dalam seminggu ini 
ada yang rusak maka harus 
segera diganti agat vaksin 
aman.

Sejauh ini, inventarisasi 
sarana rantai dingin vaksin 
seperti lemari es di Jatim 
telah ada sejumlah 1.308 
unit dan dipastikan dalam 
kondisi baik. Dan untuk 
vaccine carrier telah di-
siapkan sejumlah 12.903 
unit dan juga telah dipas-
tikan dalam kondisi baik.

“Untuk tim vaksina-

tor dan cold chain serta 
vaccine carrier tadi saat 
rakor virtual  hari ini su-
dah saya sampaikan dan 
siang ini kami akan kem-
bali melakukan rakor khu-
sus terkait distribusi dan 
pelaksanaan vaksinasi,” 
tegas Khofifah. 

Sebagaimana diketahui, 
pada tanggal 30 Desember 
2020 lalu, juga telah ter-
bit SK Gubernur tentang 
Satgas Vaksinasi Covid 19 
di tingkat Provinsi serta 
memfasilitasi Kab/Kota 
untuk membentuk Satgas 
Vaksinasi Covid-19 Kab/
Kota oleh Bupati/Waliko-
ta tertanggal 7 Desember 
2020. 

“Mohon warga Jatim 
tetap patuhi protokol kes-
ehatan. Dan jangan lengah 
untuk terus melaksanakan 
3M, memakai masker, 
menjaga jarak dan menuci 
tangan. Saat ini penular-
an virus belum berhenti,” 
pungkas Khofifah. 

Meski vaksin pagi ini 
telah tiba namun dite-
gaskan Khofifah bahwa  
jumlahnya masih sangat 
terbatas dan  pelaksanaan 
vaksinasi masih harus 
menunggu  Emergency 
Use Authorization (EUA) 
oleh Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM). (*)

Vaksin Covid-19 Tiba di Jatim

yampaikan beberapa informasi 
penting terkait penanggulangan 
pandemi Covid-19 di Kabupat-
en Mojokerto.

“Berdasarkan rakor Satgas 
Covid-19, nanti akan ada beber-
apa kegiatan. Tanggal 9 Januari 
2021, Polres akan mengadakan 
kembali hypnotherapy jilid II. 
Sedangkan di tanggal 15 Januari 
2021, rencananya Pemkab Mo-
jokerto akan melakukan vak-
sinisasi. Saat ini sedang dilaku-
kan rekap kebutuhan domestik 
vaksin. Itu kita melanjutkan dari 
pemerintah pusat,” terang Didik.

Kegiatan pelantikan ini turut 
dihadiri Ketua DPRD, jaja-
ran Forkopimda, serta Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama di 
lingkungan pemerintah Kabu-
paten Mojokerto.(hms/sl)


