
Nomor ISSN : 2355-6501

Harga Rp. 7000,-
Luar Jawa Harga Rp. 12.000,-

Sudah Terdaftar
di Dewan Pers.
Surat Izin Penerbitan 
Usaha Pers : SK Menkum Ham
Nomor : AHU-62124.AH.01.01
Tahun 2013

Edisi 472
Tahun XIII / 18 - 24 Januari 2021

Media Online : suaramedianational.co.id SuaraMedia NasionalCom @smedianasional

Iklan / Langganan Hubungi : Tlp. (0354) 2897707 , HP. 081 333 002 657 Email : suaramedianasional@gmail.com

Bersambung di Hal. 11

Jokowi: Meskipun Sudah Divaksin, 
Prokes Harus Ketat sampai Dunia Normal

“Pengendalian 
pandemi teruta-
ma melalui vak-

sinasi adalah 
game changer, 
Ucap Jokowi”

Jakarta Punya Wisata 
Pertanian, Bisa Belajar 

Bercocok Tanam

Jakarta, SMN - Pemer-
intah Provinsi DKI Jakarta 
resmi meluncurkan Agro 
Eduwisata Ragunan (AER) 
sebagai tempat untuk belajar 
pertanian sekaligus berwisa-
ta di Jalan Poncol Ragu-
nan, Jakarta Selatan, Jumat. 
Dilansir dari Antaranews, 
Menteri Pertanian (Men-
tan) Syahrul Yasin Limpo 
hadir langsung meresmikan 
tempat edukasi dan wisata 
yang menerapkan konsep 
pertanian permakultur per-
tama di Indonesia itu. Men-
tan mengatakan AER mer-
upakan kegiatan pertanian 

dengan mengembangkan 
kawasan pertanian yang 
berperan sebagai kawasan 
produksi, edukasi, inovasi 
teknologi, inkubasi bisnis, 
konservasi lingkungan dan 
juga kawasan wisata. “Hari 
ini saya diyakini oleh Gu-
bernur DKI Jakarta, bahwa 
lahan-lahan yang mereka 
miliki cukup bagus. Ini ha-
rus diintervensi bersama 
untuk menjadikan sebuah 
lahan yang produktif,” kata 
Syahrul.

Pada masa pandemi ini, 

Ilustrasi Tanaman Hias

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) ber-
harap vaksinasi COVID-19 
bisa menjadi upaya pengen-
dalian penyebaran COVID-19 
dan pemulihan ekonomi In-
donesia. Namun Jokowi tetap 
mengingatkan protokol kese-
hatan (prokes) harus terus di-
jalankan secara ketat sampai 
dunia kembali normal tanpa 
pandemi.

“Dan dengan vaksinasi mas-
sal ini kita berharap akan mun-

Presiden Joko Widodo
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Pergi Cari Ikan, Seorang 
Nelayan di Gunungkidul 

Ditemukan Tewas

Gunungkidul, SMN - 
Tim SAR Satlinmas wilayah 
II Gunungkidul menemukan 
seorang nelayan, Sastro Wiy-
ono (65), meninggal di Pantai 
Kapen, Kalurahan Kemadang, 
Kapanewon Tanjungsari. War-
ga Tanjungasari ini sebelumnya 
dilaporkan hilang saat mencari 
ikan, Jumat (15/1) dini hari.

Koordinator SAR Satlinmas 
wilayah II Gunungkidul, Mar-
jono, menjelaskan awal mula 
Sastro dan tiga rekannya men-
cari ikan Jumat (15/1) dini hari 
di Pantai Kepen. Namun selang 
beberapa jam Sastro tak kunjung 
kembali ke titik kumpul.

Tim SAR saat mengevakuasi korban di Pantai Kapen, Kapane-
won Tanjungsari, Gunungkidul

“Beberapa orang kemudian 
mencoba mencari korban tetapi 
tidak membuahkan hasil. Mere-
ka hanya menemukan senter dan 
jala yang mengapung di sekitar 
perairan pantai Kapen,” kata 
MArjono saat dihubungi war-
tawan, Sabtu (16/1/2021).

Oleh sebab itu, warga mel-
aporkannya ke Tim SAR. 
Mendapatkan laporan, petugas 
SAR langsung melakukan koor-
dinasi dengan warga dan pihak 
keluarga yang berlanjut dengan 
proses pencarian.

“(Pencarian) Malam tadi be-

Bersambung di Hal. 11

Antisipasi Ledakan Covid-19, 
Pemkot Blitar Gelar Rapat Koordinasi

SMN, Blitar - Walikota Bli-
tar Santoso memimpin langsung 
Rakor (rapat koordinasi) analisa 
dan evaluasi satgas penanganan 
Covid-19, Kamis (14/1/2021). 
Guna menentukan langkah ce-
pat penanganan covid-19 di 

Kota Blitar yang perkemban-
gannya kini semakin bertambah 
kasus konfirmasi positif.

Dari grafik perkembangan 
mulai dari awal Covid-19 bu-
lan Maret 2020 menunjukkan 
peningkatan drastis mulai bulan 

Suasana rapat

Desember 2020 hingga di tahun 
baru Januari 2021. Bahkan pun-
caknya periode 4 – 10 Januari 
2021 kasus konfirmasi menca-
pai 326 kasus.

Membuat ruang perawatan 
pasien dengan keluhan berat di 
RSUD Mardi Waluyo Kota Bli-
tar semakin bertambah. Di bulan 
Maret 2020 disiapkan 23 tempat 
tidur, lalu bulan Oktober – De-
sember 2020 menjadi 35 tempat 
tidur, dan Januari 2021 menja-
di 63 tempat tidur juga sampai 
penuh perlu penambahan.

Melihat itupun Walikota San-
toso mengambil upaya menang-
gulangi ledakan covid-19 yang 
diprediksi terjadi lagi. Dian-
taranya penambahan ruang per-
awatan di RSUD Mardi Waluyo 
dan penambahan rumah isolasi 
(rumis) baru di gedung SMP 3 
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Kapolda Jawa Timur Silaturahmi dengan 
Pengurus  PWNU dan MUI Jatim, Kapolda 

Jatim: Saya Siap Menerima Vaksin Covid-19
Surabaya, SMN - Kapolda 

Jawa Timur Irjen Pol Dr. Nico 
Afinta didampingi Pejabat Uta-
ma (PJU) Polda Jatim dan Kabid 
Humas Polda Jatim Kombes Pol 
Gatot Repli Handoko, Selasa 
(13/01/2021) pagi, Silaturahmi 
ke Pengurus Wilayah Nahdlatul 
Ulama (PWNU) Jawa Timur, 
yang berada di Jalan Masjid Al 
Akbar, Surabaya.

Kapolda Jawa Timur Irjen 
Nico mengungkapkan, bahwa 
kedatangannya bersama PJU 
Polda Jatim ke PWNU Jatim da-
lam rangkah Silaturahmi. Serta 
melakukan koordinasi dengan 
pengurus PWNU Jatim terkait 
dengan program Pemerintah 
PPKM (Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat) 
dan juga terkait dengan Vaksi-
nasi Covid-19.

Hari ini Presiden Republik 

Kapolda Jatim Irjen pol Nico Afinta silaturahmi dengan 
pengurus PWNU Jawa timur

Indonesia Joko Widodo, menja-
di penerima vaksinasi pertama. 
Selain itu nantinya para tokoh 
agama, tokoh masyarakat mau-
pun tokoh pemuda, yang ada di 
jawa timur nantinya juga akan 
menerima vaksinasi.

“Kedatangan saya kesini 

menjalin silaturahmi serta koor-
dinasi bersama pengurus PWNU 
Jatim. Selain itu juga meminta 
dukungan kepada ketua pwnu 
jatim untuk dapat mendukung 
program pemerintah terkait den-
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Menyusuri Kampung 
Anggur Yang Penuh Misteri

Lumajang, SMN - Kam-
pung anggur, nama itu terkesan 
sebagai sebuah kampung yang 
dipenuhi dengan pohon anggur. 
Namun kenyataannya berbeda, 
tidak ada satu pohon anggur pun 
yang terlihat.

Sepintas kampung anggur 
seperti kampung pada umum-
nya, namun jika diamati, ada 
yang tidak biasa. Kampung di 
desa Sumbersuko ini sering 
disebut Dolog, mungkin karena 
lokasinya disekitar Depot Lo-
gistik.

Tapi menyebut Dolog, men-
jadi kurang nyaman didengar,  
karena tempat itu akrab dengan 
pekerjaan syur. 

Ketua TP PKK Ibu Musfari-
na Nuryatin, yang akrab disapa 
Ning Farin, mempunyai ga-

Ning Farin dan Tim terhenti di Bank Sampah Lestari pada saat 
menyusuri kampung

gasan, ingin  merubah Kampung 
ini.

Merubah Kampung Syur 
menjadi Kampung Anggur.

“Ini tantangan yang menarik 
dan tidak mudah.

Menyelesaikannya harus ke-
royokan,” ujar Ning Farin

Saat menyusuri kampung ini, 
Ning Farin dan Tim, terhenti di 
Bank Sampah Lestari.

“Semangat ya bu, kami akan 
sering kesini,” ucapnya.

Di kampung ini, jelas masih 
banyak yang punya hati nura-
ni untuk berubah, karena  rasa 
malu tidak menjadi nilai langka 
yang mendekati punah.

Namun, ditengah  pekerjaan 
syur itu, ada dilema yang sulit 

Bersambung di Hal. 11

Banjir Rendam Kalsel Berhari-hari, 
Lebih dari 20 Ribu Orang Dievakuasi

Banjarmasin, SMN - 
Dampak banjir yang terjadi di 
Kalimantan Selatan (Kalsel) 
meluas. Saat ini ada puluhan 
ribu warga Kalsel mengung-
si karena rumah mereka ter-
dampak banjir.

Banjir berhari-hari ini mem-
buat pemerintah daerah (pem-
da) di Kalsel pun menaikkan 
status bencana menjadi tanggap 
darurat banjir. Setidaknya status 

tersebut diterapkan di Kota Ban-
jarmasin, Kota Banjarbaru, dan 
Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Status tanggap darurat ini 
diterapkan selama sepekan ke 
depan demi pemenuhan warga 
yang terdampak banjir.

Di Kabupaten Tanah Laut 
dilaporkan hampir 22 ribu war-
ga mengungsi ke tempat aman 
akibat rumah terdampak ban-
jir. Tinggi banjir di Kabupaten 

tersebut pada Jumat (15/1/2021) 
siang dilaporkan mencapai 150-
200 cm. Dilaporkan ada 21.990 
jiwa yang mengungsi akibat 
banjir. Selain itu, lebih dari 6 
ribu rumah terendam banjir.

“Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Ka-
bupaten Tanah Laut melaporkan 
bahwa saat ini tinggi muka air 
terpantau sekitar 150 cm sam-
pai 200 sentimeter yang mer-

endam 6.346 unit rumah,” kata 
Kepala Pusat Data, Informasi 
dan Komunikasi Kebencanaan 
BNPB, Raditya Djati, Jumat 
(15/1/2021).

Data tersebut dihimpun Pusat 
Pengendali Operasi (Pusdalops) 
BNPB per Jumat (15/1) pukul 
11.40 WIB. Saat ini, BPBD 
Tanah Laut masih melakukan 
pendataan di 5 titik pengungsian 
warga.

BPBD Kabupaten Tanah 
Laut juga menginformasikan ak-
ses jalan dari Palaihari ke Ban-
jarmasin terputus akibat banjir. 
Saat ini tim gabungan bergotong 

royong dalam melakukan pen-
anganan bencana yang terjadi.

Saat ini warga membutuhkan 
beberapa kebutuhan mendesak 
seperti sandang, pangan, terpal, 
matras, selimut, dan peralatan 
dasar kebencanaan.

“Status Banjarbaru kami 
nyatakan darurat banjir karena 
aktivitas seluruh masyarakat 
terganggu (akibat banjir),” kata 
Wakil Wali Kota Banjarbaru 
Darmawan Jaya Setiawan di 
Banjarbaru, Jumat (15/1) seperti 
dilansir Antara.

Banjir di Kabupaten Banjar, Kalsel
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Bupati Nganjuk Keluarkan SE(Surat 
Edaran) tentang Penyesuaian Sistem 
Kerja ASN(Aparatur Sipil Negara)

Nganjuk, SMN -Meng-
ingat kasus pasien terkonfir-
masi positif covid-19 yang 
terus mengalami peningkatan 
serta untuk mencegah penu-
laran dilingkup Pemerintahan 
Kabupaten Nganjuk,Bupati 
Nganjuk Novi Rahman Hidayat 
mengeluarkan SE(Surat Edaran) 
Nomor 061.2/76/411.032/2021 
tentang Penyesuaian Sistem 
Kerja Aparatur Sipil Nega-
ra(ASN),Rabu(13/01/2021).

Surat Edaran tertanggal 12 
Januari 2021 tersebut diter-
bitkan berdasarkan Instruksi 
Menteri Dalam Negeri Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
untuk Pengendalian Penyebaran 
covid-19 yang ditanda tangani 
oleh Sekretaris Daerah Kabu-
paten Nganjuk M Yasin.

Dalam Surat Edaran tersebut 
Bupati Nganjuk mengatur jam 
kerja ASN yakni pemberlakuan 
sistem shift 50 persen pegawai 
bekerja pagi mulai pukul 07.30 
WIB sàmpai dengan pukul 
12.00 WIB dan 50 persen beker-
ja siang mulai pukul 12.00 WIB 
sampai dengan 15.30 WIB.

“Untuk ketentuan pembagian 
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Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat
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Memperalat Anak di Bawah Umur, H.S Masuk Bui

Pasuruan, SMN - Pencu-
ri satu ini sangat ahli dalam 
memperalat anak dibawah 

umur. H.S (29) melakukan 
tindak pidana pencurian den-
gan pemberatan dijalan Pati 

Tersangka H.S (29) tahun

Unus, Desa Krampyangan, 
Kecamatan Bugul, Kabupaten 
Pasuruan. Jumat, (17/07/2020) 
pukul 18.00 WIB, dengan mel-
ibatkan anak dibawah umur.

Tersangka H.S (29) menga-
jak anak dibawah umur berin-
isial R. (16) dibujuk pergi ke 
Malang. Akan tetapi di per-
jalanan tersangka melakukan 
pencurian di rumah M. Nur 
Abdul Salam Ghazali, Pencuri-
an dilakukan dengan cara me-
manjat pagar rumah kemudian 
mencongkel jendela rumah. 
Setelah berada didalam, ter-
sangka mengobrak-abrik isi al-
mari dan berhasil menemukan 
perhiasan. Tidak lama kemudi-
an pemilik rumah pulang seh-
ingga tersangka kabur. Akan 
tetapi R. yang disuruh tersang-
ka  menunggu di luar rumah, 

berhasil diamankan oleh unit 
reskrim Polsek Bugul Kidul. 

Selang kurang lebih tujuh 
bulan kemudian tersangka ikut 
diciduk unit reskrim Polsek 
Bugul Kidul.

Barang bukti yang berhasil 
diamankan di antaranya.

Sebuah penutup rumah kun-
ci dalam keadaan bengkok, Se-
buah pengait gembok yang ru-
sak pada bagian engselnya dan 

Sebuah gembok berwar-
na kuning emas beserta dua 
kuncinya.

Tersangka kami  kenakan 
pasal 363 ayat (1) ke 3,4 
KUHP tentang pencurian den-
gan pemberatan,” Ungkap 
Kapolsek Bugul Kidul. (Drs, 
Fatchur R)

Pencuri Tidak Kenal Kompromi, 
Besi Terpasang ‘Diembat’ Juga

Pasuruan Kota, SMN - 
Unit Reskrim Polsek Rejoso 
bersama Tim Resmob Suropati 
Polresta Pasuruan, melakukan 
penangkapan terhadap A.S 
(48) pencuri besi guardrill 
yang terpasang di tepi jalan 
Tol, Desa Rejoso, Kecamatan 

Rejoso, Kabupaten Pasuruan. 
Kamis, (07/01/2021) pukul 
00.30 WIB.

Tersangka A.S melakukan 
pencurian pagar besi jalan 
tol dengan cara membongkar 
baut dengan kunci shock dan 
linggis. Sehingga tersangka 

Tersangka A.S (48)

berhasil mengangkut 40 (BH) 
besi guardrill milik Jasa Marga  
yang ditaksir  senilai14 Juta 
rupiah. Kemudian hasil jarah-
annya dimasukkan ke sebuah 
mobil pickup dengan nopol 
L 8126 BI. Namun tersang-
ka kepergok warga, sehingga 
belum sempat dibawa kabur 
oleh pelaku, pada saat kejadian 
tersangka melarikan diri. Dan 
selang satu hari Unit Reskrim 
Rejoso bersama tim Resmob 
Suropati berhasil menangkap 
tersangka dan memburu ter-
sangka yang lainnya.

Barang bukti yang berhasil 
diamankan.

Satu unit mobil pickup, 
Satu buah Handphone, Satu 
buah linggis,

Satu buah kunci shock, Satu 
buah kunci baut,

Sebuah pipa besi dan 40 
Besi Guardrill.

Tersangka dijerat pasal 363 
KUHP tentang tindak pidana 
pencurian dan pemberatan. 
(Naufal)

Kasatlantas Polresta Pasuruan Turun Ke Jalan

Pasuruan Kota, SMN - Kas-
atlantas Polresta Pasuruan AKP 

Yudiyono, S.H. Melaksanakan 
kegiatan simpatik membagikan 

Kasatlantas dan Polwan Bagikan Masker

masker dan himbauan Protokol 
kesehatan sebagai implementasi 
Impres no 6 tahun 2020 di Jalan 
Panglima Sudirman dan Jalan 
Balaikota Pasuruan Kota  Senin, 
(17/01/2021) pukul 07.30.

Kasatlantas AKP Yudiyono 
S.H. melaksanakan kegiatan ru-
tin membagikan masker kepada 
tukang becak, pengendara motor 
dan pejalan kaki yang melintas 
dijalan Panglima Sudirman dan 
jalan Balaikota yang tidak meng-
gunakan masker. Serta meng-

himbau kepada semua yang 
melintas di jalan tersebut, untuk 
melakukan protokol kesehatan 
terutama penggunaan masker, 
jaga jarak, dan mencuci tangan, 
agar dapat memutus mata ran-
tai penyebaran Covid19, yang 
telah diatur dalam Impres no 6 
tahun 2020. Dengan demikian 
diharapkan kegiatan simpatik 
dan himbauan Protokol keseha-
tan dapat memutus mata rantai 
penyebaran Covid19,” Tegasn-
ya. (Drs, Fatchur R.)

Mencegah Kerumunan, Kapolres 
Pasuruan Kota Turun Lapangan

Pasuruan Kota, SMN - Ka-
polres Pasuruan Kota AKBP 
Arman, S.I.K., M.Si. Melak-
sanakan pengamanan pemaka-
man jenazah KH. M. Utsman 
Anis (Ayah handa Anwar Sa-
dad Wakil Ketua DPRD Jatim). 
Di Pondok Pesantren Sidogiri 
Kecamatan Kraton, Kabupaten 
Pasuruan. yang meninggal dun-
ia Senin, (11/01/2021) dan Di-
makamkan Selasa (12/01/2021) 
pukul 06.00 WIB,

Dipemakaman Keluarga 
Pondok Pesantren Sidogiri Ke-
camatan Kraton, Kabupaten Pa-
suruan.

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut.

Dandim Pasuruan Let-
kol Arh. Burhan Fajari Arfian 
S.Sos.,

Kabag Ops Polres Pasuruan 
Kota KOMPOL Wiwoho, S.H, 
Kasdim Pasuruan Mayor Czi 
Sultoni, 

Kapolsek Kraton Polres Pa-
suruan Kota Akp Teguh Taviar-

no,
Kasat Sabhara Polres Pasuru-

an Kota AKP Tatuk S. Irianto, 
S.H,

Kasat Intelkam Polres Pa-
suruan Kota AKP Kunadi, S.H, 
Kanit Regident Polres Pasuruan 
Kota Iptu Heru Susanto, S,H,

Kbo Reskoba Polres Pasuru-
an Kota Iptu Kokoh Rahmadi, 
S,H,

Kbo Intelkam Polres Pasuru-
an Kota Iptu Achmad Santoso, 
S,H,

Kasat Lantas Polres Pasuru-
an Kota Akp Yudiyono S,H,  
Kasi Propam Polres Pasuruan 
Kota Suhariyono, 

Kanit Tipikor Polres Pasuru-
an Kota Iptu Hajir Sujalmo, S,H,

Ka Spkt Polres Pasuruan 
Kota Iptu Asep Soebiyantoro,

Kasat Tahti Polres Pasuru-
an Polres Pasuruan Kota Iptu 
Soekarsono, S,H,

Kasiwas Polres Pasuruan 
Kota Iptu Sukrisno, S,H, 

Kbo Sat Binmas Polres Pa-

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman saat di Pemakaman

suruan Kota Iptu Saidi, S,H,
Kanit Pidum Polres Pasuruan 

Kota Ipda Mawan Budi, P. S.H,
Kbo Sabhara Polres Pasuru-

an Kota Ipda Rio Sagita, 
Kanit Patroli Sat lantas Pol-

res Pasuruan Kota Ipda Vita 
S,H,

Kanit Tipikor Polres Pasuru-
an Kota Ipda Kukuh Eko Pr-
wsetyo S,H,

Jajaran Kodim 0819 Pasuru-
an serta anggota Ton Siaga 1,3 

dan Siaga 4 Polres Pasuruan 
Kota, Jajaran Dishub dan Satpol 
PP Kota Pasuruan.

“Dimana kegiatan Pen-
gamanan ini, bersamaan dengan 
pandemi covid-19. tujuannya 
adalah  menghindari Kerumu-
nan dan untuk mencegah ter-
jadinya penyebaran Covid-19 
dan mengantisipasi  munculnya 
claster Baru,” Jelas Kompol Wi-
woho S.H Kabag Ops Polres Pa-
suruan Kota. (Haidir)

Polresta, Kodim 0819 dan Pemkot 
Pasuruan Melaksanakan Operasi Yustisi

Pasuruan Kota, SMN - 
Rabu, (13/01/2021) pukul 09.00 
WIB. Bertempat di Mako Polres 
Pasuruan Kota, dilaksanakan 
kegiatan apel persiapan operasi 
Yustisi protokol kesehatan se-
suai Inpres No. 6 tahun 2020, 
Perda No. 2 tahun 2020 dan Per-
gub Jatim No. 53 tahun 2020 da-
lam rangka penindakan terhadap 
pelanggar protokol kesehatan di 
wilayah hukum Polres Pasuruan 
Kota.

Hadir dalam kegiatan ini. 
Kapolres Pasuruan Kota AKBP 
Arman, S.I.K M.S.i., Waka Pol-
res Pasuruan Kota KOMPOL 
Priyanto S.H, S.I.K., M.H., Ka-
sat Lantas Polres Pasuruan Kota 
AKP Yudiono, S.H, KBO Sat 

Intelkam Polres Pasuruan Kota 
IPTU Ahmad Santoso, S.H,

KA. SPKT Polres Pasuruan 
Kota IPTU Asep, Kanit Pidek 
Sat Reskrim Polres Pasuruan 
Kota IPTU Hajir Sujalmo, S.H,

Kanit Patroli Sat Lantas Pol-
res Pasuruan Kota IPDA Pravita,

Kaurmin Sat Lantas Polres 
Pasuruan Kota IPDA Ridwan, 

Serta anggota yang tergabung 
dalam pleton 4.

“Hari ini sesuai giat rutin, 
kita akan melaksanakan ops 
yustisi, dikarenakan sampai saat 
ini masih belum ada petunjuk 
dari satuan atas untuk pencab-
utan ops yustisi,” Ungkap IPTU 
Asep Ka, Spkt Polres Pasuruan 
Kota.

Pelanggar protokol diberi sanksi untuk membersihkan jalanan

Sebagai dasar dalam ops 
yustisi adalah Inpres No 6 Th 
2020,  Perda No. 2 Tahun 2020 
serta Pergub Jatim No. 53 Tahun 
2020. kepada masyarakat Kota 
Pasuruan dengan sasaran, war-
ga masyarakat yang masih tidak 
mau memakai masker.

Untuk CB, kita berikan tegu-
ran secara tegas tetapi humanis, 
kepada masyarakat yang masih 
melanggar protokol kesehatan  
diberikan sanksi yang terukur 
sesuai dengan kriterianya,” 
Sambungnya.

Selama pelaksanaan giat 
agar menjaga keselamatan 
masing-masing, jangan sam-
pai melakukan tindakan yang 
sekiranya dapat merugikan diri 
ataupun orang lain,” Tutupnya.

Sedangkan  sasaran lokasi 
operasi yustisi di Jl. Pahlawan 
depan Taman Kota Kecamatan 
Panggungrejo Kota Pasuruan.

Dari hasil operasi didapat-
kan pelanggar protokol Keseha-
tan sebanyak 12 orang, dengan 
sanksi sosialnya

membersihkan lingkungan, 
menyanyikan lagu Indonesia 

Raya dan
menghafalkan ayat Al-

Qur’an.
Kegiatan Operasi Yustisi 

berakhir pukul 10.00 WIB dan 
berjalan aman dan kondusif. 
(Haidir)Polres Pasuruan Kota Antisipasi  Wisata 

Religi KH Abdul Hamid

Pasuruan Kota, SMN - Ka-
mis, (14/01/ 2021) pukul 19.00 
WIB. Polres Pasuruan Kota 
melaksanakan giat pengamanan 
antisipasi malam jumat legi di 

wisata religi Kh. Abd, Hamid 
Alun-alun Kota Pasuruan, dalam 
Rangka Pencegahan Covid-19.

Kegiatan pengamanan ini 
dipimpin langsung oleh.

Salah satu anggota Polri memberikan arahan ke pengunjung

AKBP Arman, S.I.K, M,Si.
(Kapolres Pasuruan Kota), serta 
bersama personil yang lain dian-
taranya.

Kompol Wiwoho (Kabagops 
Polres Pasuruan Kota),

Kompol Agus Muklison (Ka-
polsek Purworejo),

Kapten Indar 
(Danramil 0819/25 Kota Pa-

suruan),
Pers Polsek Purworejo, Pers 

Ton Siaga 1 Polres Pasuruan 
Kota,

Pers Satpol PP Kota Pasuru-
an dan

Pers Dishub Kota Pasuruan.
Dalam pelaksanaan pen-

gamanan dianjutkan sambang 
dialogis serta sosialisasi surat 
edaran Walikota Pasuruan S.E 
No.13 Th. 2021 tentang pem-
batasan waktu kegiatan mas-
yarakat dalam rangka mengen-
dalikan penyebaran Covid-19.

Pada saat pelaksanaan giat 
pengamanan, diberikan himbau-
an   terhadap pemilik warung 
dan toko, disekitar Alun-alun 
Kota Pasuruan. agar menutup 
warung dan toko pada pukul 
20.00 WIB sampai dengan tang-
gal 25 Januari 2021.

Kegiatan pengamanan an-
tisipasi kerumunan ini, sesuai 
PERDA NO. 2 TH. 2020 dan 

PERGUB NO. 53 TH. 2020 
adalah upaya menyadarkan 
masyarakat agar menggikuti 
protokol kesehatan di masa pan-

demi Covid-19. Dan
Kegiatan ini merupakan tugas 

pokok yang harus dilaksanakan 
guna menciptakan situasi aman 

dan kondusif,” Ucap Kapolres 
Kota Pasuruan. (Haidir)
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Dinkes Kabupaten Kediri Buka Rekrutmen 
Nakes, Untuk Mengisi RS Rujukan Baru Covid-19

Kediri, SMN - Pe-
merintah Kabupaten 
Kediri melalui Dinas 
Kesehatan membuka 
rekrutmen Tenaga Me-
dis (Nakes) tambahan 
untuk mengisi di Rumah 
Sakit (RS) Nur Aini, dan 
RS Toeloengredjo Pare. 
Dua rumah sakit terse-
but ditunjuk Pemerin-
tah Kabupaten Kediri 
sebagai lokasi tempat 
rujukan baru pasien 

Covid-19.
Sesuai dengan 

Standar Operasional 
Prosedur (SOP), tenaga 
medis yang dibutuhkan 
untuk mengisi RS Nur 
Aini tersebut sebanyak 
90 orang. Dari jumlah 
total kebutuhan tenaga 
medis tersebut diantara-
nya lima orang dokter, 
50 orang perawat dan si-
sanya meliputi security 
hingga office boy.

Pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Kesehatan membu-
ka rekrutmen Tenaga Medis (Nakes) tambahan untuk mengisi di 

Rumah Sakit (RS) Nur Aini

Ketua MUI Pasuruan, Sudah 
Tepat Presiden Tunjuk “Listyo”

Pasuruan Kota, SMN -  Ju-
mat, (15/01/2021).

Presiden Jokowi telah 
menunjuk Komjen Pol. Listyo 
Sigit Prabowo sebegai calon 
tunggal Kapolri dan telah di aju-
kan ke DPR RI.

Hal ini banyak mendapat 
tanggapan positif dari berbagai 
elemen masyarakat. 

Termasuk lembaga Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Kota 
Pasuruan. 

Menurut Ketua MUI Kota 
Pasuruan Kyai Haji Dr. Ab-
dullah Sodiq M.Ag. “Bahwa 
Presiden sudah tepat menunjuk 
Perwira Polri dengan pangkat 
bintang tiga tersebut,” Ucapnya. 

Apalagi beliau seorang Ka-

Ketua MUI Kota Pasuruan Kiyai H. Dr. Abdullah Sodiq M.Ag

bareskrim, tentunya sangat 
berpengalam dalam menangani 
berbagai masalah hukum.

“Bagi kami, yang penting 
adalah Integritas kepada Bangsa 
dan Negara yang menjadi uku-
ran,” Tambahnya.

Adapun masalah latar be-
lakang suku maupun agama 
tidak menjadi persoalan,” Ung-
kapnya.

“Kami, sebagai Ketua MUI 
Kota Pasuruan dan warga Nah-
datul Ulama (NU). menaruh 
harapan kepada Komjen Listyo 
Sigit Prabowo, agar mengayomi 
masyarakat dan bekerja secara 
profesional. Karena kami sangat 
mencintai institusi Polri, dengan 
begitu otomatis jelas mencintai 
negara ini,” Tutupnya. (Haidir)

Demi Pelayanan BUMD Prima

Pelalawan, SMN - Misi terbaik 
untuk kabupaten Pelalawan , tepatnya 
sembilan hari bertugas sebagai Direk-
tur BUMD Tuah sekata kab.Pelala-
wanTengku Efrisyah Putra,S.Sos atau 
akrab disapa Tengku Putra bersama 

Staffnya untuk sekian kalinya melaku-
kan Identifikasi kelapangan, ditengah 
guyuran hujan yang tiada kunjung 
berhenti, selasa (12/1/2021) bertempat 
ditiga titk, tepatnya di Desa Sering, 
Desa Lalang kabung dan Kelurahan 

Direktur BUMD Tuah Sekata, Kabupaten Pelalawan, Tengku 
Efrisyah Putra dan staf foto bersama usai kunlap

Konferensi Pers Polres Pelalawan Terkait Pengungkapan 
Kasus Pembunuhan Dikebun Kelapa Sawit

Pelalawan, SMN - Kapolres Pelalawan 
AKBP Indra Wijatmiko, S.Ik, beserta Kasat 
Reskrim Polres Pelalawan AKP Ario Dam-
ar, SH, SIK, Gelar komprensi Pers terkait 
pengungkapan kasus pembunuhan diperke-
bunan kelapa sawit, Selasa 12 Januari 2021 
pkl.15 : 00 WIB, bertempat Ruang aula 
Teluk Meranti Polres Pelalawan.

gabungan Satreskrim Polres Pelalawan 
bersama unit Reskrim Polsek Langgam 
berhasil menangkap terduga pelaku pem-
bunuhan yang terjadi beberapa waktu lalu 
di areal kelapa sawit Jalan Poros Pemda 
Langgam.

“Ya, saat ini tersangka PH alias Putra, 
telah kita amankan disel tahanan Mapolres 
Pelalawan untuk mempertanggungjawabkan 
perbuatannya melanggar aturan hukum. Se-
lain itu, dari tangan tersangka, kita juga tel-
ah mengamankan barang bukti berupa satu 
bilah parang panjang dengan ukuran 70 cm 
dengan gagang plastik warna hijau, 1 buah 
celana pendek warna hitam milik tersangka 
dan 1 buah celana warna biru dongker milik 
korban. Sedangkan tersangka kita jerat den-

Konferensi Pers Polres Pelalawan

di intimidasi. Sehingga tersangka melihat 
sebilah parang panjang bekas memanen 
sawit yang tergantung didepan pintu Camp 
yang mereka huni. 

“Dan tanpa pikir panjang, tersangka 
dengan spontan langsung mengambil pa-
rang tersebut dan membacok leher korban 
sehingga korban jatuh tersungkur. Namun, 
korban yang telah merasa sangat sakit hati 
kepada korban, kembali menghujani korban 
dengan parang tersebut. Sehingga korban 
akhirnya meregang nyawa setelah men-
galami delapan luka bacok pada bagian 
tubuhnya. Dan untuk menghilangkan jejak, 
tersangka membuang jasad korban kedalam 
parit kanal hingga mayatnya ditemukan 
mengapung dan membusuk dua hari pasca 
kejadian pembunuhan tepatnya tanggal 25 
Desember 2020 lalu,” bebernya. 

Dijelaskan perwira berpangkat dua 
bunga yang akrab disapa Aa iin ini bahwa, 
setelah berhasil melakukan tindak pidana 
pembunuhan terhadap korban, maka ter-
sangka pun mendatangi mandor tempatnya 
bekerja bernama Suwito untuk meminta izin 
cuti Natal dan tahun baru. Sehingga setelah 
diberikan izin, maka tersangka langsung 
melarikan diri berangkat menuju kampung 
halamannya di Bukit Gabungan (Bukit Bari-
san) Lingkungan 2 Kelurahan Sangkunur 
Kecamatan Angkola Sangkunur Kabupaten 
Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara. 

“Tapi, hingga awal tahun 2020 tepatn-
ya tanggal 2 Januari, tersangka tak kunjung 
kembali ke Camp untuk bekerja, sehingga 

menimbulkan kecurigaan sang mandor yak-
ni Suwito. Dan saat tim Satreskrim Polres 
Pelalawan melakukan penyelidikan, maka 
saksi (mandor,red) menyampaikan ada 
seorang pekerjanya tak kembali setelah me-
minta cuti. Sehingga atas informasi tersebut, 
maka tim Satreskrim langsung melakukan 
gelar perkara dan anev untuk menangkap 
tersangka,” tuturnya.

Setelah dilakukan pengejaran pelaku 
sempat kabur di Tapanuli Selatan (Tapsel) 
dan dibuatkan profiling atau profil pelaku, 
penangkapan terduga pelaku pembunuhan 
atas nama PH alias Putra (19) di Bukit 
Gabungan (Bukit Barisan) Lingkungan 2 
Kelurahan Sangkunur Kecamatan Angko-
la Sangkunur Kabupaten Tapanuli Selatan 
Provinsi Sumatera Utara.

“Benar, saat dilakukan penangkapan 
tidak ada perlawanan dan tersangka hanya 
bersembunyi di salah satu pondok milik kel-
uarganya,” terang Ario Damar. 

Memang tanggal 9 Januari 2021 itu, 
kita sudah sampai ditempat persembuyian 
pelaku. Namun tidak langsung melakukan 
penangkapan karena sudah malam sehingga 
kita memutuskan menunggu matahari terbit 
keesokannya. Tujuannya, untuk menganti-
sipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam 
menjaga keselamatan petugas. 

“Ya, saat dilakukan penangkapan dan 
tersangka Tersangka ditemukan dibalik 
pintu, Bripka Sandro Simarmata menarik 
Tersangka di depan rumah, pelaku bisa dia-
manakan tanpa perlawanan,” tandas.(deli)

Pelalawan.
Kepada Awak Media Tengku Efri-

syah Putra,S.Sos Menuturkan, Identi-
fikasi kelapangan ini adalah merupa-
kan salah satu hal yang penting untuk 
memastikan bagai mana kendala yang 
terjadi dilapangan melakukan identi-
fikasi sejumlah kendala listrik dilapa-
ngan dengan mengutus teknisi dari 
divisi jaringan. 

Lanjutnya “ ada pun Sejumlah 
kendala sudah Kita identifikasi yang 
menjadi penyebab ganguan jaringan 
hingga terjadi pemadaman akibat 
sejumlah hal. Diantaranya pembersi-
han pohon yang menggangu jarin-
gan, benang layang - layang yang 
membuat gesekan di kabel,over hold 
sampai gangguan alam dan lain lain.
Perlahan kendala yang ibarat benang 
kusut akan diurai dengan melaku-
kan pembenahan secara total hingga 
layanan listrik BUMD Tuah Sekata 
kepada pelanggan normal tanpa kend-
ala apapun,” tuturnya didampingi ba-
gian divisi listrik BUMD Tuah Sekata.

Lanjut Tengku Putra,” 3 bulan 
kedepan segala macam kendala listr-
ik di BUMD  akan segera teratasi dan 
untuk menunjang pelayanan prima,  
Sekarang media sosial FB BUMD 
pun kita buat, bulan depan kita akan 
pakai call center  khusus untuk lapo-
ran masyarakat listrik mati dan kon-
tak WA  Sehingga kedepannya tidak 
perlu menunggu lama apa bila terjadi 
gangguan listrik mati, langsung dapat 
dikerjakan

malam mau pun siang hari 
langsung di perbaiki, Menuju peruba-
han baru BUMD lebih baik kedepan-
nya dengan mengutamakan pelayanan 
prima,

“ Semua butuh waktu, makanya 
Kita lakukan indentifikasi sejak dini 
dan melakukan perbaikan secara total 
agar pelayanan masyarakat terhadap 
listrik dapat terpenuhi dengan baik.
Kita pasti utamakan pelayanan den-
gan melakukan perawatan dan per-
baikan jaringan secara berkala,” jelas 
T.Putra mengakhiri.(iy)

Hari Pertama Vaksin 
Covid -19 di Pelalawan

Pelalawan, SMN  - Bupati 
Pelalawan HM Harris diwakili 
Wakil Bupati, Drs H Zardewan 
MM membuka secara resmi 
lounching vaksin COVID-19 je-
nis Sinovac .

Jajaran Pejabat  10 (sepuluh) 
orang perdana yang terjadwal 
vaksinasi COVID-19. Hanya 
7(tujuh) yang bisa dilakukan 
suntik vaksin COVID-19 jenis 
Sinivac sesuai kriteria juklak 
dan juknisnya. 

Dalam sambutannya wakil 
bupati Pelalawan Drs Zardewan 
MM yang saat ini sudah berusia 

Penyuntikan vaksin COVID-19

64 tahun jadi tidak diwajibkan 
untuk ikut vaksin, yang di wa-
jibkan ikut vaksin COVID- 19. 
Zardewan berpesan dan ber-
harap  masyarakat tidak perlu 
takut untuk melaksanakan vak-
sinasi  COVID-19 ini, salah 
satunya inilah langkah terakhir 
yang diambil pemerintah untuk 
memutus mata rantai penyeb-
aran COVID-19 di kabupaten 
Pelalawan khususnya.

Bertempat di Puskesmas 
Berseri Kecamatan Pangkalan 
Kerinci pada hari ini Kamis 14 
Januari 2021. Dalam vaksina-
si ini yang pertama mengambil 
vaksin COVID-19 ini adalah :

1. Wakil ketua DPRD kabu-
paten Pelalawan H. Syafrizal.
SE, 

2. Ketua Pengadilan Negeri 
Kabupaten Pelalawan Bambang 
Setyawan.SH.,MH, 

3. Kapolres Pelalawan AKBP  
Indra Wijadmiko.S.IK.

4. Kepala Kejaksaan Negri 
Pelalawan Nophy Tennophero 
Suoth,SH.MH, 

5. Pabung Mayor Inf. Salmon 
Tarigan (ditunda sebab tekanan 
darah tinggi).

6. Perwakilan Kasat Satpol 
Taswir(ditunda sebab tekanan 
darah tinggi).

7. Kadis Kesehatan H.As-
ril.M.Kes,

8. Direktur RSUD Selasih 
Chairul Hamdi.M.Kes, 

9. KTU RSUD Selasih Ra-
madhani Kamal.S.Sos

10. Kakandepag Hamzar.S.Ag 
(ditunda sebab tekanan darah 
tinggi).

Sebagai orang pertama di ka-
bupaten Pelalawan yang melak-
sanakan vaksinasi covid19, 
dalam 10 (sepuluh) orang 
yang terjadwal vaksin Covid 
hari ini hanya 7 (tujuh) yang 
bisa dilakukan suntik vaksin 
covid19, sedangkan yang 3(tiga) 
mengalami tekanan darah ting-
gi sehingga tidak jadi disuntik 
vaksin sampai waktu yang tidak 
dapat ditentukan sesuai dengan 
perkembangan kesehatan yang 
bersangkutan. (MD)

Operasi Yustisi Di Sidoarjo 
Digelar Selama PPKM

Sidoarjo, SMN - Masyarakat 
yang terbiasa disiplin protokol 
kesehatan tidak perlu khawatir 
dengan petugas gabungan yang 
disebar, karena mereka hanya 
memburu para pelanggar pro-
tokol kesehatan (Prokes), seperti 
tidak memakai masker, berkeru-
mun dan melanggar jam malam.

Hari pertama diterapkan 
PPKM (Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat), 
Pj Bupati Sidoarjo bersama 
forkopimda, Kapolresta Sidoar-
jo, Dandim 0816 dan Kajari Si-
doarjo melepas ratusan personil 
gabungan dari unsur TNI, Polri, 
Satpol PP dan Dinas Perhubun-
gan. Senin, (11/1/2021).

“Hudiyono berharap den-
gan diberlakukannya PPKM 
ini, jumlah warga yang terpa-
par covid bisa menurun, dan 

jumlah pasien covid yang saat 
ini sedang dirawat di rumah 
sakit, diharapkan tidak ada lagi 
penambahan. Karena kondisi ru-
mah sakit rujukan saat ini penuh 
pasien covid,” tuturnya.

“Patroli sekaligus opera-
si yustisi ini, bertujuan untuk 
memastikan bahwa masyarakat 
memahami pentingnya PPKM 
di wilayah kabupaten Sidoarjo, 
Intinya bahwa kegiatan-kegia-
tan di masyarakat dibatasi 25 
persen, dan ada penerapan jam 
malam. Mudah-mudahan ini 
menjadi inisiasi dan edukasi 
pada masyarakat bahwa kita ini 
harus tetap waspada dan tetap 
menjalankan protokol keseha-
tan”, kata Hudiyono.

Operasi yustisi akan dilaku-
kan selama penerapan PPKM 
sampai 14 hari kedepan ter-

Pj Bupati Sidoarjo bersama forkopimda, Kapolresta Sidoarjo, Dan-
dim 0816 dan Kajari Sidoarjo melepas ratusan personil gabungan 

dari unsur TNI, Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan

hitung mulai hari senin 11 Janu-
ari sampai 25 Januari 2021.

Petugas gabungan dibagi tiga 
tim yang disebar ke titik lalu 
lalang dan titik kerumunan mas-
yarakat.

Tim pertama akan menggelar 
patroli dan operasi yustisi di ka-
wasan jalan lingkar timur.

Kemudian tim kedua di jalan 
raya kawasan Sukodono depan 
kantor kecamatan dan tim ketiga 
operasi yustisi di kawasan pasar 
larangan.

Kombes Pol Sumardji mene-
gaskan selama 14 hari kedepan 
akan dilakukan operasi yusti-
si. Bagi pelanggar Prokes akan 
ditindak tegas dengan sanksi ad-
ministratif berupa denda bukan 
lagi sanksi sosial.

“Sanksi bagi pelanggar 
Prokes akan dikenakan denda 
bukan lagi sanksi sosial”, ujarn-
ya.

Sanksi administratif menanti 
warga yang terkena razia yustisi 
protokol kesehatan.

Selama jam malam mulai 
pukul 22.00 – 04.00 wib petugas 
melakukan patroli keliling me-
mastikan aktivitas seperti war-
kop, cafe, toko swalayan mod-
ern/mini market sudah tutup.

Petugas juga akan mem-
bubarkan kerumunan warga 
baik di warkop maupun rumah 
makan yang melebihi kapasitas 
pengunjung 25 persen,” tut-
upnya.(anang)

gan pasal 338 Jo Pasal 351 ayat (3) KUH 
Pidana tentang pembunuhan,” terang Kapol-
res Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko SIK 
didampingi Kasat Reskrim AKP Ario Damar 
SIK dan Kasubbag Humas Iptu Edi Haryan-
to kepada Awak Media saat menggelar eks-
pos penangkapan pelaku tindak pidana pem-
bunuhan dihalaman Mapolres Pelalawan, 
Selasa (12/1) sore kemarin.

Diungkapkan mantan Kasat Pamwal 
PJR Ditlantas Polda Riau ini bahwa, kasus 
pembunuhan tersebut bermula saat kor-
ban SAZ baru selesai memasak air meng-
gunakan kayu bakar, Rabu (23/12/2020) 
malam sekitar pukul 19.00 wib. Hanya saja, 
usai memasak air, korban tidak mematikan 
api bekas kayu bakar tersebut. Sehingga 
tersangka PH alias Putra meminta korban 
untuk memadamkan api bekas kayu bakar 
tersebut agar tidak menyebabkan terjadinya 
kebakaran Camp yang mereka huni.

“Tapi, bukannya segera mematikan api 
bekas kayu terbakar tersebut, korban malah 
memarahi dan mengintimidasi tersangka, 
sehingga adu mulut antara korban dan ter-
sangka tak dapat terelakkan,” paparnya.

Tidak hanya itu saja, lanjut Kapolres 
Pelalawan, korban juga sempat mengacung-
kan senjata tajam (Sajam) berupa pisau dan 
juga memaki tersangka, karena tidak mener-
ima perintah dari orang yang berusia lebih 
kecil darinya. Atas kejadian itu, maka ter-
sangka pun merasa sakit hati karena meras 

Empat Desa di Kecamatan Krian 
Realisasikan BST Tahap 10

Sidoarjo, SMN - 
Jum’at (15/1) empat 
Desa se-Kecamatan Kri-
an Kabupaten Sidoarjo  
menyelenggarakan peny-
aluran BST (bantuan so-
sial tunai) dari keempat 
desa tersebut ialah Desa 
Tropodo, katerungan , 
Jerukgamping dan Seden-
ganmijen.

Pencairan yang dilaku-
kan oleh pihak Pos ini 
dihadiri langsung oleh 
perwakilan Perangkat 
Desa masing-masing ser-

ta dikawal oleh Bhabinsa 
dan Bhabinkamtibmas, 
dan dalam pengambilan 
bantuan ini penerima, 
membawa KK asli, dan 
ktp penerima, apa bila di-
wakilkan maka harus ter-
tera pada kk sang pener-
ima BST dan membawa 
KTP yang mewakilkan 
dan diwakilkan.

Pembagian BST dilak-
sanakan di pendopo Desa 
Katerungan yang dimulai 
sekitar pukul 09.00.WIB. 
dengan tetap memperha-penyaluran BST

tikan protokol kesehatan, 
untuk pencegahan penu-
laran Virus COVID -19 di 
Kecamatan Krian.

Di Desa Sedenganmi-
jen Sendiri ada sekitar 
135 KPM yang menerima 
BST tahap 10 Bulan Jan-
uari Tahun 2021 dari Ke-
mensos, dan setiap KPM 
menerima uang senilai 
Rp. 300.000.

Salah satu warga pener-
ima bantuan mengatakan 

bahwa dirinya sangat sen-
ang dengan bantuan terse-
but, “Alhamdulilah saya 
senang sekali mendapat 
bantuan dari kemen-
sos untuk meringankan 
ekonomi keluarga saya 
karena saat musim coro-
na seperti ini semua serba 
susah,” ucapnya.

Himbauan dari petugas 
Pos,” bantuan ini agar di 
gunakan sebaik-baiknya 
supaya bermafaat bagi 

warga dan bisa merin-
gankan beban KPM diten-
gah tekanan ekonomi aki-
bat dampak COVID-19,” 
tuturnya.

“Yang menerima BST 
ini telah di tentukan oleh 
pihak kemensos dimana 
dia tidak termasuk pener-
ima bantuan PKH (Pro-
gram Keluarga Harapan), 
kartu sembako dan kar-
tu prakerja,” tutupnya.
(anang)

Bambang Triono Pu-
tro selaku Pelaksana 
Tugas (Plt) Dinas Kese-
hatan Kabupaten Kediri 
mengatakan, jika rekrut-
men berlangsung dalam 
kurun seminggu ke de-
pan. Diharapkan, proses 
rekrutmen tersebut telah 
selesai.

“Jadi kemarin 
(13/1/2021) itu pendaft-
aran seleksi administra-
si telah ditutup. Nah, 
kini tinggal melakukan 
psikotes dan wawan-
cara sebagai parameter 
seleksi rekrutmen,” un-
gkapnya.

Disinggung menge-
nai sarana dan prasa-
rana (Sarpras) dalam 
menunjang kebutuhan 
ruang isolasi di Rumah 
Sakit Nur Aini, Bam-
bang mengaku tengah 
melakukan pengadaan 
sejumlah alat medis ter-

masuk tabung oksigen 
hingga sarpras penun-
jang lainnya seperti lab-
oratorium hingga ront-
gen portable. Sebab di 
RS Nur Aini hanya siap 
bedcover saja.

Sementara itu, Pemer-
intah Kabupaten Kediri 
telah menjalin kesepa-
katan dengan Rumah 
Sakit Nur Aini untuk 
menyewa gedung ban-
gunan Rumah Sakit Nur 
Aini yang sudah hampir 
satu tahun ini tak berop-
erasi.

Masa sewa tersebut 
berdurasi waktu sela-
ma 1 tahun terhitung 
awal Januari 2021. Se-
dangkan anggaran yang 
dipergunakan untuk 
penyewaan menggu-
nakan anggaran Belan-
ja Tak Terduga (BTT) 
senilai Rp 450 juta.
(kominfo/kan)
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Pemkab dan Polres Dorong Petani Ngawi 

Aplikasikan TBS untuk Basmi Tikus

Wakil Bupati Ngawi, Ony Anwar bersama jajaran Forkompimda mendorong petani tidak gunakan jebakan tikus beraliran listrik

NGAWI, SMN – Dinas Per-
tanian, gencar mengajak petani 
meninggalkan pembasmian tikus 
dengan memasang jebakan be-
raliran listrik. Petani dikenalkan 
sistem bubu perangkap atau Trap 
Barrier System (TBS).

Pemkab Ngawi bersama Pol-
res dan Kodim, mencanangkan 
gerakan pengendalian tikus tanpa 
jebakan listrik, serentak di seluruh 
Ngawi, Rabu (14/01/2021).

Dipusatkan di Desa Jatirejo, 

Kecamatan Kasreman, gerakan 
tersebut juga ditandai dengan pe-
masangan pagupon burung hantu 
sebagai predator alami tikus.

“Pemkab terus berupaya men-
dorong gerakan pengendalian ti-
kus tanpa jebakan listrik sebab hal 
itu beresiko membahayakan jiwa 
manusia dan ada konsekuensi hu-
kumnya,” ujar Ony Anwar, Wakil 
Bupati Ngawi.

Ony Anwar yang juga Bupati 
Ngawi terpilih hasil Pilkada 2020 

ini, meminta agar petani konsisten 
menerapkan sistem TBS untuk 
pembasmian tikus sawah.

TBS juga dapat diterapkan 
di daerah endemik tikus dengan 
tingkat populasi tinggi. Bila diter-
apkan konsisten, tehnik TBS juga 
efektif menangkap tikus dalam 
jumlah banyak, sejak awal tanam 
sampai panen. Caranya, dengan 
memasang pagar plastik sede-
mikian rupa di sawah, agar tikus 
terjebak di perangkap.

“Ada pengalaman, penerapan 
tehnik TBS ini bisa menangkap 
sampai ratusan ekor dalam sema-
lam. Selain itu, kami mengajak 
pemerintah desa membuat perdes 
pelarangan perburuan predator 
alami tikus,” tegas Ony.

Kapolres Ngawi, AKBP I 
Wayan Winaya, membenarkan, 
resiko memasang jebakan listrik 
untuk tikus dapat membahayakan 
jiwa manusia. Polisi tetap bertin-
dak tegas untuk hal tersebut.

Wabup Ngawi beserta Kapolres dan Dandim, mendorong petani gunakan tehnik TBS dalam 
pembasmian tikus sawah

“Selama Desember 2020 sudah 
berjatuhan korban tewas, ada juga 
pemasangnya yang kami proses 
secara hukum. Jadi para petani 
kami harap tak lagi memakai jeb-
akan beraliran listrik untuk mem-
basmi tikus,” ungkap Wayan.

Ngawi sendiri dikenal sebagai 
daerah dengan produktifitas padi 
yang tinggi. Pengendalian hama 
tikus dan ketersediaan pupuk, 
merupakan dua keluhan utama 
petani di Ngawi, yang belum ter-
atasi secara tuntas sampai saat ini. 
(adv dinas kominfo/ari) Perburuan tikus dengan TBS

Tidak Jaga Jarak, Polisi Bubarkan 
Antrian Penerimaan BST

NGAWI, SMN – Petugas 
Polsek Kendal Kabupaten Nga-
wi, Jawa Timur, membubarkan 
paksa kerumunan penerima 
Bantuan Sosial Tunai (BST) 

di kantor Kecamatan Kendal, 
Minggu (10/1/2021).

Hal itu, menurut Kapolsek 
Kendal, AKP Suparno, demi 
mencegah penularan dan penye-

Petugas Polsek Kendal membubarkan kerumunan penerima 
BST di kantor Kecamatan.

baran Covid-19. Apalagi warga 
yang berkurumun di kantor ke-
camatan banyak yang abai den-
gan protokol kesehatan, seba-
gian juga tidak patuh memakai 
masker.

“Kami terpaksa membubar-
kan paksa karena terjadi keru-
munan dan sebagai antisipasi 
mencegah penularan da penyeb-
aran Covid-19,” ungkap Kapol-
sek Kendal, AKP Suparno.

Ada 836 keluarga penerima 
manfaat (KPM) yang dijadwal-
kan menerima BST pada saat 
itu. Mereka berasal dari Desa 
Dadapan, Ploso dan Majasem.

AKP Suparno menjelas-
kan, Formpimca Kendal sudah 
berkoordinasi dengan kantor 
pos sebagai pihak penyalur 
BST, agar pembagian dilanjut-
kan di desa masing-masing den-
gan tetap menerapkan protokol 
kesehatan.

“Kita sarankan agar petugas 
yang datang ke desa sehingga 

bisa lebih mudah diatur tentang 
waktu dan gilirannya,” ujar Ka-
polsek Kendal, AKP Suparno.

Pembubaran itu juga dibenar-
kan Camat Kendal, Kusnu Heri 
Purwanto. Kusnu menerangkan, 
proses pembagian BST di kantor 
kecamatan pernah dilaksanakan 
Sabtu lalu dan berlangsung lan-
car, tanpa menimbulkan antrian.

“Kami sudah memberikan 
undangan dengan berbeda jam. 
Namun ada satu desa yang ter-
lambat tiba sehingga akhirnya 
bertumpuk dengan kedatangan 
warga desa lainnya. Tadi kita 
putuskan untuk dibubarkan,” 
ungkap Kusnu.

Akibat adanya pembuba-
ran tersebut, pembagian BST 
langsung dilanjutkan ke de-
sa-desa para penerima.

“Hari ini sudah beres semua. 
Sudah terdistribusi ke penerima 
manfaat,” pungkas Kusnu Heri 
Purwanto. (ari)

Ngawi Masuk PPKM, Tidak 
Boleh Ada Hajatan

NGAWI, SMN – Pemkab 
Ngawi segera memperketat se-
gala kegiatan yang berpotensi 
menimbulkan kerumunan mas-
yarakat,

Hal itu pasca ditetapkannya 
Kabupaten Ngawi sebagai zona 

merah Covid-19 dan termasuk 
dalam daerah dengan Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PKM), mulai sejaj 
11-25 Januari 2021.

“Diketatkan perbatasan ma-
suk Ngawi, semua pembelajaran 

Bupati Ngawi, Budi Sulistyono, segera melaksanakan PPKM di 
daerahnya 11-25 Januari 2021.

sekolah secara daring, PKL dan 
warung maksimal buka sampai 
pukul sembilan malam serta 
tidak boleh ada hajatan. Keru-
munan juga tidak boleh ada,” 
ungkap Bupati Ngawi, Budi 
Sulistyono.

Bupati yang juga akrab dis-
apa Kanang ini menjelaskan, 
pihaknya juga memberlakukan 
work from home untuk PNS asal 
luar kota. Sedangkan aktifitas di 
OPD akan dibatasi sesuai kebu-
tuhan.

Segala pembatasan dan 
aturan yang semakin ketat ini 
diharapkan akan dipatuhi mas-
yarakat. Serta menurunkan an-
gka penyebaran Covid-19 di 
Ngawi yang melaju cepat dua 
minggu terakhir.

Warga juga diharap tidak lagi 
abai terhadap protokol keseha-
tan serta agar selalu ingat pe-
san 3M yaitu memakai masker, 
mencuci tangan dan menjaga 
jarak. (ari)

Audensi Komisi II DPRD Kabupaten 
Sukabumi, Terkait Fasum dan Fasos di 

Perumahan Mekarsari Permai

Sukabumi, SMN - Komisi 
II DPRD Kabupaten Sukabu-
mi menggelar audensi bersama 
perwakilan warga Perumahan 
Mekarsari Permai Aula Gedung 
Pendopo Sukabumi. Audensi 
tersebut membahas permasala-
han Fasilitas Umum (fasum)  
dan Fasilitas Sosial (fasos) yang 
belum dipenuhi oleh pihak De-
veloper Perumahan Mekarsari 
Permai yang berlokasi di Desa 
Mekarsari Kecamatan Cicurug 
Kabupaten Sukabumi. Selasa 
(12/01/2020).

Ketua Komisi II DPRD Ka-
bupaten Sukabumi Deni Gun-
awan mengatakan, audiensi ini 
merupakan salah satu bentuk ke-
wajiban wakil rakyat sekaligus 
tugas pokok dan fungsi (tupok-
si) DPRD menampung aspirasi 
dari masyarakat.

“Intinya tadi kami menerima 
aspirasi warga, yang menghara-
pkan Pihak Developer segera 
menyerahkan Fasum dan Fasos 
ke Pemerintah Daerah Kabupat-
en Sukabumi.

Lanjutnya, hasil audensi 

dengan para perwakilan warga 
perum itu, sejauh ini belum ada 
kejelasan maupun keputusan, 
mengingat ketidak hadiran Pi-
hak Developer yang berkompe-
ten (memiliki kewenangan).

“Kami tekankan agar di-
nas terkait dapat secepatn-
ya memanggil pengusahanya 
(developer) pada pertemuan 
berikutnya, sebagai upaya 
menyelesaikan kewajibannya, 
terkhusus masalah ini cepat 
selesai tertib sesuai aturan”. te-
gas Deni.

Marwan Gunawan, sebagai 
Ketua RW 08 Perumahan Me-
karsari sekaligus  perwakilan 
warga Perumahan tersebut, 
mengatakan dengan lantang, 
perjuangan mendesak aspirasi 
ini dilaksanakan selama 12 ta-
hun.

“Saya Ketua Tim 11, yaitu 
tim yang di tunjuk dan di beri 
kuasa warga, untuk menyam-
paikan kronologi dari awal pem-
bangunan hingga saat ini yaitu 
sekitar 23 tahun, pihak develop-
er belum menyerahkan fasilitas 

Audensi Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi

sarana umum (FSU) dari devel-
oper kepada Pemerintah Daer-
ah”. Ucapnya

“selama 23 tahun, perawatan, 
perbaikan FSU hingga pembua-
tan fasilitas baru secara fisik 
semua dibiayai warga, ketika 
kami meminta bantuan, dan 
menuntut tanggungjawab pe-
merintah, tidak terlaksana, salah 
satunya pemasangan fasilitas 
penerangan jalan umum (PJU) 
saja kami tidak dapatkan”. Tam-
bahnya.

Melalui Audensi ini, Marwan 
yang mewakili 400 Kartu Kelu-
arga  dan 1500 jiwa itu, berharap 
dan meminta kepastian serta 
keputusan yang jelas terkait per-
masalahanya, yang sampai detik 
ini belum juga ada solusi atau 
jalan keluar.

“Sangat disayangkan, had-
irnya perwakilan developer 
dalam rapat resmi tidak miliki 

kapasitas yang jelas serta tidak 
dapat diperlihatkan surat kuasa 
itu, sangat miris sekali”. Keluh 
marwan.

Ia merespon positif upaya 
Anggota DPRD Kabupaten Su-
kabumi yang telah mau meneri-
ma pertemuan ini, meski ia me-
nilai kurang tegasnya Anggota 
Dewan kepada pihak Developer.

“Hari ini belum ada kepu-
tusan, walaupun tadi digaris 
bawahi, Dewan meminta Dinas 
Perumahan dan Permukiman 
(Disperkim) hingga Februari 
bisa menyelesaikan permasala-
han ini”. Tegas Marwan.

“Harapan Kami, di per-
temuan berikutnya ada keputu-
san jelas, karena langkah kami 
harus di pertanggungjawaban 
kepada 400 Kepala Keluarga, 
1500 jiwa yang telah sukarela 
membiayai kepengurusan mas-
alah ini.” Tambahnya.(rby)

Rindu Sekolah, Itu Hanya ASA Saja, 2021 
DPRD Kabupaten Sukabumi Rekomendasikan 

Penundaan KBM Tatap Muka

Sukabumi, SMN - Bulan Jan-
uary 2021 sudah dinanti-nanti

para Siswa-siswi di sejumlah 
Daerah yang Rindu akan Kegia-
tan Belajar Mengajar (KBM) tatap 
muka yang diwarnai canda tawa 
teman-teman satu bangku disetiap 
kelasnya. Para generasi bangsa itu 
telah mendengar bahwa awal ta-
hun ini sekolahan dibeberapa daer-
ah diperbolehkan dengan KBM 
Tatap Muka yang mengacu pada 
SKB 4 menteri yang memperbo-
lehkan sekolah tatap muka pada 
Januari 2021.

Mereka sudah tidak sabar un-
tuk berangkat lagi ke sekolah den-
gan memakai seragamnya meski-
pun harus menerapkan Protokol 
Kesehatan. Namun hal itu hanya 
Asa semu saja. Karena KBM Tat-
ap Muka disejumlah daerah masih 
menjadi bahan Evaluasi, pertim-
bangan dan pembahasan para 
pimpinan dan pemangku kepent-
ingan. Khusunya di kabupaten 
Sukabumi.

Menyikapi hal tersebut, DPRD 
Kabupaten Sukabumi adakan 

rapat konsultasi yang di Pimpin 
langsung oleh Ketua DPRD Yud-
ha Sukmagara dengan berbagai 
pemangku kepentingan di Ruang 
Badan Musyawarah DPRD Kabu-
paten Sukabumi Jalan Jajaway Pal-
abuhanratu, Rabu (06/01/2021).

Rapat tersebut dihadiri, Dinas 
Pendidikan, Dinas Kesehatan, Di-
nas Perhubungan, Satpol PP, para 
direktur RSUD, Ikatan Dokter In-
donesia (IDI) yang menghadirkan 
dokter spesialis anak dan paru-pa-
ru, Satgas Penanganan Covid-19, 
para kepala sekolah, dan komite 
sekolah.

Dalam rapat tersebut, para wali 
murid yang diwakili komite se-
kolah menginginkan KBM tatap 
muka segera diberlakukan. Na-
mun para dokter yang hadir men-
yatakan, untuk saat ini di tengah 
kasus Covid-19 yang belum juga 
turun, KBM tatap muka sangat 
riskan.

Para dokter berpendapat, 
anak-anak sekolah belum terbiasa 
melaksanakan budaya kesehatan 
yang baik, khususnya 3M yakni 

memakai masker, menjaga jarak, 
dan mencuci tangan. Selain itu di 
Kabupaten Sukabumi belum terse-
dia ruang isolasi dan tenaga medis 
yang mencukupi. Karena itu mere-
ka tetap menyarankan pembejaran 
jarak jauh (PJJ) tetap dijalankan.

Berdasarkan pemaparan para 
ahli dan pejabat terkait, DPRD 
Kabupaten Sukabumi pun mere-
komendasikan penundaan KBM 
tatap muka. Mewakili lembaga 
legislatif, Yudha menyampaikan, 
rekomendasi DPRD akan diterus-
kan kepada pihak-pihak terkait da-
lam waktu dekat ini.

Ditemui setelah rapat konsul-
tasi, Ketua Komisi IV DPRD Ka-
bupaten Sukabumi, Hera Iskandar 
menegaskan, semua dokter yang 
hadir menyatakan, KBM tatap 
muka harus ditunda.

“DPRD tidak bisa mengambil 
keputusan karena itu ranahnya 
eksekutif. Lembaga legislatif  ha-
nya memfasilitasi dan membuat 
rekomendasi untuk dilaksanakan 
oleh instansi terkait,” Ucapnya

Sementara itu Sekretaris Dinas 
Pendidikan Kabupaten Sukabumi, 
Tubagus Wahid Ansor menya-
takan dapat menerima rekomenda-
si dari DPRD. Selanjutnya Dinas 
Pendidikan  akan mengoptimalkan 
sistem simulasi KBM tatap muka.

Nantinya KBM tatap muka 
akan dilaksanakan sekolah SD dan 
SMP di wilayah paling aman dari 
serangan Covid-19. Persyaratan-
nya sangat ketat. Kemungkinan 
hanya satu SD di satu kecamatan 
dan hanya 8 SMP se-Kabupaten 
Sukabumi. (Roby) 

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara (kedua 
dari kiri) ketika memimpin rapat konsultasi pemberlakuan KBM 

tatap muka di Kabupaten Sukabumi
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Sebagai Bentuk Sinergitas TNI-Pemda, 

Walikota dan Bupati Sambut Kunjungan Pangdam

Walikota Madiun H. Maidi dan Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami bersama jajaran Forkopinda Kota dan Kabupaten 

Madiun sambut kunjungan PANGDAM Brawijaya di MAKOREM 
081DSJ Madiun.

Madiun, SMN - Sinergitas an-
tara TNI dengan Pemda, kian erat. 
Terbukti, dalam kunjungan Pang-
dam V/Brawijaya, Mayjen TNI 
Suharyanto, ke Makorem 081/DSJ 
Madiun,Walikota, H. Maidi, dan 
Bupati, H. Ahmad Dawami, turut 
menyambut kedatangannya, Jumat 
15 Januari 2021.

“Beliau ini bisa dibilang baru. 
Ya, baru sekitar dua-tiga bulan 

terakhir. Kunjungan ke berbagai 
wilayah kerja tentu hal biasa. Teta-
pi Kota Madiun merasa terhormat 
karena cukup awal dikunjungi,” 
kata Walikota Madiun, H. Maidi.

Kunjungan ini, lanjutnya, tentu 
juga menjadi ajang promosi Kota 
Madiun lebih luas lagi. Pasalnya, 
apa yang dilihat dan dirasakan Pan-
glima Kodam V/Brawijaya tentang 
Kota Madiun, bakal menjadi pen-

galaman tersendiri. Pengalaman ini 
harapannya dapat diceritakan kepa-
da yang lain.

Walikota berharap, dari media 
promosi langsung tersebut bisa 
mendatangkan lebih banyak kun-
jungan ke Kota Madiun nantinya.

“Karenanya, sering saya ber-
pesan untuk selalu ramah kepa-
da tamu yang datang. Sikap yang 
menyenangkan ini bisa menjadi 
alasan orang mau datang lagi. Lebih 
baik lagi kalau mengajak yang lain 
untuk datang,” ungkapnya.

Kota Madiun, lanjutnya, juga 
terus berbenah untuk menyambut 
wisatawan. Seperti diketahui, Kota 
ini memiliki Pahlawan Street Cen-
ter, Taman Sumber Umis, Tugu 
Pendekar, Sunday Market, jalur 
sepeda wisata dan lain sebagainya. 
Tempat-tempat wisata baru ini bisa 
menjadi daya tarik kunjungan wisa-
tawan usai pandemi nanti. (sy)

Walikota Madiun Terima Tim Audit BPK Perwakilan Jawa Timur
Madiun, SMN - Walikota Ma-

diun, menerima kedatangan tim au-
dit dari Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) Perwakilan Jawa Timur, di 
balaikota, Kamis 14 Januari 2021.

Kedatangan tim ini, dalam rang-
ka melakukan audit laporan keuan-
gan pemerintah daerah (LKPD) 
akhir tahun 2020. Rencananya, pe-
meriksaan akan dilaksanakan sela-
ma 40 hari kedepan.

Salah seorang perwakilan dari 
BPK Jawa Timur, Jumarsa, selaku 
pengendali teknis atas pemerik-
saan terinci LKPD pada Pemerintah 
Kota Madiun, mengatakan, setelah 
Pemkot Madiun dapat menyerah-
kan laporan secara cepat, pihaknya 
langsung melakukan pemeriksaan 
guna memberikan arahan dalam 
proses pembuatan laporan yang 
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan agar menghasilkan 

laporan keuangan yang baik.
“Kami mengapresiasi bahwa 

Kota Madiun bisa cepat menyer-
ahkan LKPD 2020, dibandingkan 
dengan daerah lain. Itu menandakan 
keseriusan pemda dalam hal trans-
paransi dari pengelolaan keuan-
gan,” ucap Jumarsa.

Sementara itu, Wali Kota Madi-
un, H. Maidi, mengatakan, kedatan-
gan BPK merupakan tindaklanjut 
atas LKPD yang sudah diserah-
kan oleh pemkot. Melalui audit, ia 
mengharapkan masukan dan solusi 
terhadap temuan-temuan BPK sela-
ma melakukan pemeriksaan di Kota 
Madiun.

“Karena tepat waktu, secepat-
nya kita serahkan, laporkan, dan 
diperiksa. Sehingga kalau ada re-
komendasi bisa segera kita perbaiki 
dan pada penilaian yang sesung-
guhnya nanti bisa mendapatkan ha-

sil yang terbaik,” terang H. Maidi.
Menurutnya, penilaian yang 

dilakukan oleh BPK sangat pent-
ing. Sebab, berpengaruh terhadap 
akuntabilitas keuangan daerah dan 
kualitas kinerja pemkot. Dengan 
hasil penilaian yang baik dari BPK, 
diharapkan nilai SAKIP Pemkot 
Madiun ke depannya juga akan se-
makin meningkat.

Selama ini, paparnya, hasil pe-
nilaian BPK terhadap Kota Madiun 
sudah cukup baik. Namun, penilaian 
yang baik saja tidaklah cukup.

“Maka dari itu, perlu ditingkat-
kan agar semakin maksimal. Saya 
harap Kota Madiun bisa jadi con-
toh. Tidak hanya cepat, tapi juga 
siap dan mendapatkan hasil yang 
terbaik,” harapnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi menerima tim audit BPK Perwakilan 
Jawa Timur.

Walikota Madiun-Remaja Muhammadiyah, 
Bagikan Ribuan Paket Sayur

Madiun, SMN - Upaya pen-
anggulangan dampak Covid-19 
getol dilakukan. Baik dari pemer-
intah pusat ataupun seluruh pihak. 
Seperti yang dilakukan oleh salah 

satu organisasi Islam di Indonesia, 
Muhammadiyah, Rabu 13 Januari 
2021.

Bersinergi dengan Pemkot 
Madiun, Jawa Timur, organisasi 

ini menggelar gerakan nasional 
Ta’awun sosial dampak Covid-19 
dengan cara membagikan ribuan 
paket sayur secara gratis di berb-
agai titik di Kota Madiun, bersama 
walikota.

Beberapa wilayah yang di-
datangi yakni, Jalan Sawahan, 
Jalan Kasuari, Jalan Jatisiwur, 
Tawangrejo, Jalan Cempedak, 
dan Kelurahan Banjarejo. Total 
3.729 paket sayur dibagikan ke 
masyarakat dalam empat tahap. 
Tak hanya itu, Walikota Madiun, 
H. Maidi, juga membagikan susu 
dan masker.

Masyarakat tampak antusias 
menyambut paket sayur gratis ini 
dengan tetap menjaga jarak dan 

menggunakan masker.
“Paket sayuran dan susu ini 

berguna untuk meningkatkan daya 
tahan tubuh. Saya tambah mask-
er supaya masyarakat semakin 
disiplin menggunakan masker,” 
ucap H. Maidi.

Menurutnya, daya tahan tubuh 
yang kuat berfungsi agar tubuh 
tidak mudah tertular penyakit. 
Terpenting, juga harus diimban-
gi dengan menjalankan protokol 
kesehatan dengan disiplin. Yakni 
menggunakan masker saat berak-
tifitas, menjaga jarak, dan selalu 
mencuci tangan.

Melalui kegiatan itu, wali kota 
berharap masyarakat tak lengah di 
situasi saat ini. Apalagi, saat ini 
angka kenaikan kasus positif di 
Kota Madiun semakin meningkat. 
Untuk itu walikota mengimbau 
kepada masyarakat agar selalu 
patuh pada protokol kesehatan dan 
menjaga diri serta keluarga mas-
ing-masing. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bagi-bagikan sayur kepada mas-
yarakat di hari Jumat berkah.

Bupati Karimun Beserta Plt Kadis Pendidikan Tinjau Sekolah 
Tatap Muka di Kecamatan Kundur Utara dan Kundur Barat 

Karimun, SMN - Bupati Kari-
mun Aunur Rafiq didampingi Plt 
Kadis Pendidikan, Fajar Harison 
beserta Kadis Kesehatan Karimun, 
Rachmadi turut ikut tinjau sekolah 
SD dan SMP di Kundur Barat dan 
Kundur Utara yang telah memulai 
pembelajaran tatap muka perdana, 
Senin (11/01 /2021).

Adapun tinjauan ini dilakukan 
terkait mulai dibuka sekolah den-
gan system belajar tatap muka yang 
sebelumnya dilakukan secara dar-
ing (online) di kabupaten tersebut. 
Untuk TK/ SD/SMP merupakan 
perdana masuk pembelajaran tatap 
muka selama pandemi Covid-19. 

Ada 6 (enam) Kecamatan di Ka-
bupaten Karimun hari ini yang telah 
melaksanakan Pembelajaran Tatap 
Muka Perdana. Diantaranya, Ke-
camatan Kundur Barat, Kecamatan 
Kundur Utara, Kecamatan Buru, 

Kecamatan Moro, Kecamatan Un-
gar dan Kecamatan Durai. 

Bupati Karimun turut masuk 
ke ruang kelas melihat siswa dan 
berbincang dengan dewan guru 
terkait penerapan protokol keseha-
tan. Dalam kesempatan tersebut, 
Bupati Karimun H. Aunur Rafiq 
meminta siswa dan guru untuk di-
siplin terutama dalam penerapan 
protokol kesehatan seperti selalu 
memakai masker, menjaga jarak 
dan selalu mencuci tangan. Bupati 
Karimun menitipkan seluruh siswa 
kepada seluruh guru unutuk sama - 
sama menjaga seluruh siswa dalam 
melaksanakan Protokol Kesehatan.

"Kita harapkan proses pembela-
jaran tatap muka yang kini kembali 
dimulai berjalan baik,"pungkasnya. 
Adapun sekolah yang ditinjau pada 
hari ini yang berada di Kecamatan 
Kundur Barat dan Kecamatan Kun-

dur Utara adalah : SD Negeri 02 
Kundur Barat Kecamatan Kundur 
Barat, Taman Kanak Kanak Swasta 
Mutiara Hati, SMP Negeri 1 Kun-

dur Barat, SMP Negeri 1 Keca-
matan Kundur Utara, SD Negeri 02 
Kecamatan Kundur Utara. (BL)

Bupati Karimun Aunur Rafiq didampingi Plt Kadis Pendidikan, 
Fajar Harison beserta Kadis Kesehatan Karimun, Rachmadi 

tinjau sekolah SD dan SMP yang telah memulai pembelajaran 
tatap muka perdana, Senin (11/01 /2021).

Oknum ASN Pemalang Sodomi Anak di Bawah Umur, 
Selesai dengan Damai 44 Juta

Pemalang, SMN - Berawal dari 
info salah satu keluarga korban, 
adanya temuan Surat kesepakatan 
damai kasus pelecehan seksual ses-
ama jenis / SODOMI terhadap anak 
di bawah umur. Team awak media 
Jateng sebagai control sosial mas-
yarakat melakukan investigasi klar-
ifikasi dengan Oknum ASN di SMP 
Pemalang Jawa Tengah Kemarin 
pada hari Jum'at 27/11/2020.

Setelah diklarifikasi oleh tim 
awak media, adanya kasus pelece-
han seksual sesama jenis, anak 
dibawah umur, ternyata oknum 

ASN mengatakan, "Tidak ada apa 
apa,” pelaku juga mengelak dan 
meminta tim awak media untuk 
klarifikasi dengan Kepala Desa, 
katanya, “Tidak ada masalah lagi, 
sudah selesai dengan Korban," kata 
oknum ASN. 

Padahal sudah jelas adanya su-
rat perjanjian damai penyelesaian 
kasus Pelecehan seksual terhadap 
anak di bawah umur, yang dilaku-
kan oleh saudara NVD dan korban-
nya Anak dari Bapak SND yang 
ditanda tangani kedua belah pihak 
dan bermaterai, di surat perjanji-

an juga ada tanda tangan stempel 
Kepala Desa Kaliprau Bapak Pur-
wadi beserta beberapa saksi yang 
ada disurat tersebut, adapun per-
janjian damai dilakukan pada hari 
Senin 12 Oktober 2020 di Desa 
Kaliprau Kecamatan Ulujami Ka-
bupaten Pemalang Jawa Tengah.

Berdasarkan dengan bukti bukti 
screenshot Wa, jika dilihat dari chat-
ing pihak korban dengan ibunya ke-
jadian tersebut sudah berlangsung 
lama, jika dilihat dari chating kor-
ban dengan pelaku, diduga korban 
pelecehan seksual di bawah umur 
lebih dari satu orang, diduga masih 
ada korban yang lain.

Tim awak media juga konfirmasi 
klarifikasi kepihak Kepala Desa Ka-
liprau pada hari Sabtu 12/12/2020 
lewat sambungan telp Watssap. 
Kades Kaliprau menjelaskan, "Be-
nar adanya kasus tersebut sudah 
selesai/damai,” bahkan Kepala 
Desa Kaliprau juga menyuruh ke-
pada tim awak media untuk meng-
hubungi atau menemui bapak Sar-
wono selaku Stafnya, “Biar lebih 
enak," jelas Kades kaliprau.

Saat tim awak media berkun-
jung ke Kantor Hj. Nurmalah, 
SH.MH. Pemerhati Perempuan dan 

anak, Ketua Peradi Sumsel seka-
ligus managing dan owner Kantor 
Hukum Hj. Nurmala SH. MH, saat 
ditemui dan dimintai tanggapan 
dengan pertanyaan, bisakah ter-
sangka pencabulan terhadap anak di 
bawah umur dibebaskan walau ada 
perjanjian damai yang diketahui 
oleh Kades setempat.

Hj. Nurmalah menerangkan, 
“Pencabulan terhadap anak di 
bawah umur diatur dalam UU 
no.23/2002 tentang perlindungan 
anak sebagaimana telah diubah 
oleh UU no.35/2014 tentang pefu-
bahan UU no.23/2002 Peraturan 
pengganti UU no.1/2016 tentang 
perubahan kedua atas UU tentang 
Perlindungan Anak pasal 76 E UU 
no.35/2014 berbunyi setiap orang 
dilarang melakukan tipu muslihat 
melakukan serangkaian kebohon-
gan membujuk anak melakukan 
atau membiarkan dilakukan per-
buatan cabul. Pelanggaran terhadap 
pasal 76E UU no.35/2014 diancam 
dengan pidana sebagaimana diatur 

dalam pasal 82 Perpu no.1/2016 
yang berbunyi :

1. Setiap orang yang melanggar 
ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 76E dipidana penjara 
paling sedikit 5 th paling lama 15 th.

2. Jika dilakukan oleh orang 
tua, wali, orang yang mempunyai 
hubungan keluarga, pengasuh 
anak, Pendidik, Tenaga kepen-
didikan/aparat yang menangani 
perlindungan anak atau dilakukan 
atau dilakukan oleh lebih dari satu 
orang secara bersama sama dian-
cam ditambah 1/3 dari ancaman 
sebagaimana tersebut pada ayat 1 
diatas.

4.Jika korban lebih dari satu 
dikenakan pidana tambahan di 
umumkan identitas pelaku

6. Dapat dikenai tindakan reha-
bilitasi pemasangan pendeteksi alat 
elektronik.

7. Tindakan dimaksud (6) dike-
nakan bersamaan

Pasal 76E UU no.35 /2014 jo - 
Perpu no.1/2016 pasal 82 bukan de-

lik aduan, tapi delik biasa.
Delik Biasa : Perkara dapat di-

proses tanpa adanya persetujuan 
dari korban (yang dirugikan) wa-
laupun damai atau di cabut tetap d 
proses secara hukum.

Delik aduan : hanya dapat di-
proses kalau ada pengaduan korban. 
Dengan demikian secara hukum an-
tara keluarga korban dan pelaku su-
dah damai maka pelaku tetap dapat 
diproses secara hukum," terang Hj. 
Nurmalah.

Untuk memastikan adanya 
temuan kasus tersebut, tim awak 
media juga konfirmasi klarifikasi 
dengan Ketua Komisi Perlindun-
gan Anak Indonesia (KPAI) pusat 
Bapak Arist Merdeka Sirait, Ketua 
KPAI Pusat menegaskan, “Bahwa 
kasus Pelecehan seksual sesama je-
nis / Sodomi terhadap anak bawah 
umur, pihak manapun tidak ada 
yang boleh mengusulkan adanya 
perdamaian, tapi boleh boleh saja 
pihak pelaku memohon maaf ber-
damai memberikan kompensasi 

pengobatan dan sebagainya, namun 
dengan adanya surat perdamaian 
bukan berarti bisa menghentikan 
hukumnya, karena kasus ini men-
yangkut Perlindungan Anak di 
bawah umur, hukum harus tetap 
berjalan," tegas Aris Merdeka Sirait 
selaku Ketua KPAI Pusat.

Sabdo Prabowo Anggota LBH 
GNI Jateng juga menambahkan, 
"Untuk saat ini pihak korban ma-
sih kelihatan trauma, kini korban 
berada di pondok pesantren, kami 
dari LBH GNI dan tim awak media 
Jateng yang tugasnya sebagai con-
trol sosial masyarakat, juga Warga 
Negara Indonesia yang memperha-
tikan anak dibawah umur, memo-
hon kepada pihak Polda Jateng 
untuk segera menyelidiki kasus 
tersebut, memberikan keadilan ke-
pada korban dan menegakkan hu-
kum sesuai dengan undang-undang 
yang berlaku supaya menjadikan 
efek jera terhadap pelaku, tangkap 
dan penjarakan pelaku," pungkas 
Sabdo Prabowo. (Tim)

Tim awak media saat menemui dan meminta tanggapan ke-
pada Hj. Nurmalah, SH.MH. Pemerhati Perempuan dan anak, 

Ketua Peradi Sumsel sekaligus managing dan owner Kantor 
Hukum Hj. Nurmala SH. MH terkait pencabulan terhadap anak 

di bawah umur dibebaskan walau ada perjanjian damai yang 
diketahui oleh Kades setempat. 

Meresahkan, Komplotan Pencuri Hewan Ternak 
di Cianjur Ditangkap Polisi

Cianjur, SMN - Polisi ber-
hasil menangkap tiga orang 
komplotan pencuri spesia-
lis hewan ternak di Cianjur, 
Jawa Barat. Aksi pelaku yang 
mencuri belasan domba da-
lam beberapa bulan terakhir, 
membuat warga resah.

Kapolsek Warungkondang 
Kompol Surachman men-
gatakan ketiga pelaku yang 
berinisial PN (34), MA (23), 
dan EM (45) ditangkap usai 
salah seorang pemilik ternak 
di Kecamatan Gekbrong mel-
apor jika kehilangan domba 
ternaknya.

Berdasarkan hasil penyeli-
dikan, diketahui jika pen-
curian tersebut dilakukan 
oleh PN dan MA. Polisi pun 
berhasil menangkap kedua 
pelaku tersebut di wilayah 

Cipatat Kabupaten Bandung 
Barat.

Dari hasil pengemban-
gan berdasarkan keterangan 
keduanya, polisi kemudian 
menangkap EM (45) yang 
berperan sebagai penadah.

"Ketiga pelaku yang mere-
sahkan tersebut berhasil kami 
tangkap kemarin malam. Dua 
diantaranya ditangkap di Ci-
patat, sedangkan satu pelaku 
yang merupakan penadah 
ditangkap di wilayah Cilaku 
Cianjur," ujar Surachman, 
Sabtu (16/1/2021).

Menurutnya dari hasil 
penyelidikan, pelaku sudah 
melakukan aksi pencurian di 
10 lokasi berbeda, dengan 
total 11 domba warga yang 
dicuri.

Domba hasil curian itu di-

jual kepada penadah dengan 
harga Rp 700 ribu hingga Rp 
2 juta per ekor.

"Jual dengan harga variat-
if, tergantung ukuran domba. 
Tapi paling murah Rp 700 
ribu, sedangkan paling mahal 
mereka jual Rp 2 juta," kata 
dia.

Ia mengungkapkan uang 
hasil penjualan domba curi-
an digunakan pelaku untuk 
foya-foya. "Sebagian digu-
nakan untuk foya-foya, seba-
gian dipakai untuk kebutuhan 
sehari-hari," kata dia.

Atas perbuatannya, pelaku 
dijerat Pasal pencurian dan 
pemberatan atau Pasal 363 
KUHP dengan ancaman pi-
dana kurungangan 5 tahun 
penjara. (dtk)

Komplotan pencuri hewan ternak di Cianjur.
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Bupati Probolinggo Pimpin 
Rakoord Awal Tahun 2021

Bupati Hj. P. Tantriana Sari, didampingi Setda saat Pimpin 
Rakoord.

Probolinggo, SMN - Bu-
pati Probolinggo Hj. P. Tantri-
ana Sari, didampingi Sekretar-
is Daerah (Sekda) Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono 
memimpin rapat koordinasi 
(rakor) awal tahun 2021 di Pen-
dopo Prasadja Ngesti Wibawa 
Kabupaten Probolinggo, Jum’at 
(8/1/2021) pagi.

Turut mendampingi dalam 
kesempatan tersebut para asis-
ten dan perwakilan Kepala OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) 
di lingkungan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab) Proboling-
go. Rakor awal tahun 2021 
ini diikuti secara virtual oleh 
seluruh Kepala OPD, Camat, 
Kepala Puskesmas dan Lurah di 
lingkungan Pemkab Proboling-
go.

Dalam kesempatan tersebut 
Bupati Tantri, menyampaikan 
sejumlah poin penting meli-
puti kebijakan penanganan 
Covid-19, Sistem Informasi 
Pemerintahan Daerah (SIPD), 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Perubahan Tahun 2021, Kebija-
kan Inovasi Daerah Tahun 2021 
serta Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades) Serentak Tahun 2021.

Bupati Tantri, menekankan 
bahwa pada awal tahun 2021 ini 
inovasi pada seluruh pegawai di 
setiap OPD menjadi sebuah ke-
harusan. 

“Kepala OPD harus berse-

mangat belajar mencari solusi, 
berinovasi, berkreasi dan end-
ingnya adalah pelayanan mas-
yarakat bisa kita tingkatkan,” 
katanya.

Lebih lanjut Bupati Tantri 
mengingatkan kepada para pe-
serta rakor tentang pentingnya 
Koordinasi, Komunikasi, Ko-
laborasi dan Sinergi (K3S). 

“Diharapkan dengan adanya 
rakor ini nantinya mampu mem-
bawa inspirasi dan mampu me-
maksimalkannya dengan lebih 
baik,” jelasnya.

 Bupati Tantri, juga menyam-
paikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-ting-
ginya atas capaian kinerja yang 
sudah dilakukan bersama-sama 
di tahun 2020. 

“Segala kekurangan di ten-
gah kelebihan atau sebaliknya, 

wajib bagi kita bersama untuk 
mengevaluasi apa yang kemu-
dian harus kita perbaiki dan apa 
yang harus kita tindaklanjuti di 
tahun 2021 sehingga bagaima-
na kinerja dan hasil kinerja bisa 
terukur dengan baik dan maksi-
mal,” tegasnya.

 Bupati Tantri, juga meminta 
agar Tim Promotif dan Preven-
tif yang digaungkan seluruh 
puskesmas betul-betul dibackup 
oleh Camat dan seluruh jaja-
ran untuk mengedukasi kepada 
masyarakat tentang pemahaman 
perkembangan Covid-19. 

“Selain itu peningkatan pen-
erapan protokol kesehatan, khu-
susnya dalam proses rapid swab 
antigen massal di 7 kecamatan 
zona merah sehingga mampu 
menyasar pada sasaran yang te-
pat,” pungkasnya. (edy)

Pemkot Probolinggo Terus Pantau 
Kesehatan Melalui Posbindu

Probolinggo, SMN - Di 
masa pandemi covid 19 pemer-
intah kota Probolinggo tetap ru-
tin melakukan pemeriksaan ke-
pada para pejabat di lingkungan 
pemerintah kota Probolinggo.
(14/1).

Terpantau sejumlah pejabat 
dan Kepala Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) hadir di lobi 
Kantor Wali Kota Probolinggo, 
Jalan Panglima Sudirman No-
mor 19. 

Kegiatan tersebut ber-
langsung rutin setiap bulan di 
Posbindu Cantik yang dilak-
sanakan oleh oleh Dinas Kese-
hatan P2KB setempat.

Proses pemeriksaan di pos-
bindu, dimulai di meja I, yakni 
pengisian formulir screening 
Penyakit Tidak Menular (PTM). 
Meja II pengisian riwayat pen-
yakit oleh peserta, sekaligus 
wawancara dengan petugas 
kesehatan. Meja III dilakukan 
pengukuran tinggi badan (TB), 
berat badan (BB), indeks masa 
tubuh (IMT), lemak perut, se-
lanjutnya Meja IV pemeriksaan 
tekanan darah, pemeriksaan 
kalium dan glukosa darah acak 
(GDA), asam urat, kolesterol 
dan Meja V adalah konseling.

Kepala Dinas Kesehatan P2 
KB, dr.Nurul Hidayati, dike-
sempatan tersebut menjelaskan 

bahwa kegiatan tersebut adalah 
sebagai upaya untuk screning 
para pejabat. 

"Posbindu adalah salah satu 
upaya untuk menscreening kes-
ehatan terutama untuk PTM ke-
pada para pejabat atau Kepala 
OPD yang ada di lingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo,” 
jelasnya.

 Dr. Nurul Hidayati juga 
mengatakan sampai dengan saat 
ini, ia mengamati Kepala OPD 
hasilnya bagus, masih terkend-
ali.

“Harapannya secreening ini 
bisa mengetahui jika ada penya-
kit tertentu sehingga bisa ditan-
gani lebih awal,” katanya.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin menaruh harapannya 
atas diselenggarakannya giat itu. 

“Disamping kita melihat 
kondisi perkembangan keseha-
tan, tentunya menjadi keharusan 
kita semua supaya bisa menge-
tahui kondisi kesehatan dalam 
menghadapi masa pandemi,” 
ujarnya.

Wali Kota Hadi, juga menga-
takan semua Kepala OPD mem-
punyai buku kesehatan.

“Sehingga mereka mengeta-
hui perkembangan jika mende-
teksi dini itu lebih bagus daripa-
da kita mengetahui pada waktu 
sakit. Itu langkah-langkah ter-

baik di bidang kesehatan,” ka-
tanya.

Terkait hasil pemeriksaan 
Wali Kota Hadi, menjawab ada 
permasalahan pada kolesterol 
dan hipertensi, “Olah raga saja 
untuk menurunkan kolesterol 
dan hipertensi (tinggi),” jawab-
nya.

Kalaksa BPBD Sugito Pra-
setyo salah satu peserta Posbin-
du Cantik pun mengungkapkan 
rasa syukurnya atas pelaksanaan 
Posbindu di masa pandemi ini, 
“Hasil pengecekan saya priba-
di, alhamdulillah normal, masih 
dalam kriteria wajar. Cuma ada 
permasalahan sedikit seperti 

lemak perut dan berat badan. 
Tetapi untuk yang lain, alham-
dulillahmasih standar sehat,” 
terangnya.

Sugito juga menuturkan 
bahwa giat Posyandu ini perlu 
dilakukan terkait petugas lapan-
gan seperti dirinya dalam masa 
pandemi COVID 19, “(Giat ini) 
dapat memberikan semangat 
buat kami. Harapan saya priba-
di semoga Posbindu rutin terus 
dilakukan. Kami bisa memantau 
perkembangan kesehatan, ti-
dak hanya kami (Kepala OPD), 
petugas lapangan juga perlu di 
cover dengan Posbindu ini,” tu-
turnya. (edy)

Kegiatan rutin Posbindu Cantik Pemerintah kota Probolinggo.

Pisah Pamit Ketua 
PN Kraksaan Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Setelah 
menjabat sebagai Ketua Pen-
gadilan Negeri (PN) Kraksaan 
selama 4 (empat) tahun, Gatot 
Ardian Agustriono dipindah 
tugaskan sebagai Hakim Pen-
gadilan Negeri Jakarta Timur. 
Posisinya digantikan oleh Agus 
Akhyudi yang sebelumnya 
menjabat sebagai Wakil Ketua 
Pengadilan Negeri Lamongan.
Jum’at (15/1/2021).

Pamit pindah tugas Ketua 
PN Kraksaan dari Gatot Ard-
ian Agustriono kepada Agus 
Akhyudi di Peringgitan Rumah 
Dinas Bupati Probolinggo. Ser-

ah terima Jabatan (Sertijab) 
akan dilaksanakan pada Jum’at 
tanggal 22 Januari 2021 di aula 
Pengadilan Tinggi Surabaya.

Di Rumah dinas Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, didampingi Asisten Pemer-
intahan dan Kesra Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
Tutug Edi Utomo serta sejumlah 
Kepala OPD di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Proboling-
go.

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, mengharap-
kan semoga ditempat tugasnya 
yang baru mampu menjalankan 

amanahnya dengan baik dan se-
lalu diberikan kelancaran dalam 
menjalankan tugas serta selalu 
diberikan kesehatan oleh Allah 
SWT sehingga mampu melak-
sanakan amanah dalam me-
layani masyarakat dengan baik.

“Ungkapan terima kasih saya 
sampaikan atas kerjasamanya 
semasa menjabat sebagai Ketua 
Pengadilan Negeri Kraksaan. 
Dengan adanya komunikasi dan 
sinergitas yang telah dilakukan 
tentunya hanya untuk melayani 
dan mengayomi masyarakat 
agar supaya masyarakat tentram 
dan sejahtera,” ungkapnya.

 Gatot Ardian Agustriono 
dikesempatan tersebut menyam-
paikan hubungan dengan Pe-
merintah Kabupaten Proboling-
go selalu menjalin sinergitas 
dalam mengatasi permasalah-
an-permasalahannya. 

“Selama kurang dari 4 (em-
pat) tahun menjabat sebagai 
Ketua Pengadilan Negeri Krak-
saan kami telah berupaya mem-
berikan yang terbaik dalam me-
layani masyarakat Kabupaten 
Probolinggo,” katanya. (edy)

Bupati Hj. P. Tantrianana Sari dan Ketua PN Kraksaan 
Probolinggo saat berpamitan di Rumah dinas.

Ketua NU Jatim KH. Marzuqi Mustamar Dukung 
Pencalonan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Calon Kapolri
Surabaya, SMN - Ketua NU 

Jatim KH. Marzuqi Mustamar 
mendukung keputusan Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yang tel-
ah mengajukan Komjen Listyo 
Sigit Prabowo sebagai calon 
Kepala Kepolisian Negara Re-
publik Indonesia (Kapolri).

Seperti diketahui, Presiden 
Jokowi sudah menyerahkan 
surat presiden (surpres) terkait 
calon Kapolri kepada DPR. Su-
rat yang mencantumkan nama 
Konjen Listyo Sigit sebagai 
calon Kapolri. Surat tersebut 
sudah diterima oleh Ketua DPR, 
Puan Maharani.

Ketua NU Jatim KH. Mar-
zuqi Mustamar menyatakan, 
sudah mendengar bapak Kapol-
ri Idam Aziz akan Pensiun pada 
bulan Januari 2021.

"Jadi harus ada penggantian, 
itu harus dilakukan untuk kelan-
jutan pemerintahan dan untuk 
kesinambungan negara ini tidak 
boleh diganggu, dihentikan," 
kata KH. Marzuqi Mustamar, 
Ketua NU Jatim.

Ditambahkan, KH. Marzuqi 
Mustamar, sebagai warga kami 
senang dan bangga terhadap In-
donesia jika dibandingkan den-
gan negara lain pilihan gubenur 
aja ramai, pilihan kongres aja 

ribut, di Indonesia mulai dari 
pilihan Presiden, wakil Presiden, 
pengangkatan Menteri, men-
gangkat Kapolri alhamdulillah 
tenang, ini harus disyukuri.

"Menurut ketua NU Jatim, 
sebagai warga sepenuh memper-
cayakan pemilihan Kapolri ke-
pada Presiden karena itu adalah 
hak preogratif Presiden siapapun 
yg dipilih, siapapun yang diang-
kat sepenuhnya harus dihormati 
dan percaya kepada Presiden," 
imbuhnya.

Semuanya harus dilakukan 
secara prosedural, ikut me-
kanisme yang ada, proporsional, 
profesional artinya benar benar 
sportif clear clean. Kalau semua 
prosesnya seperti itu saya yakin 
semua warga Indonesia harus 
menerimanya demi kemajuan 
Indonesia.

Perkara orang itu dari suku 
mana, dari latar belakang apa, 
bahasa apa, agama apa? 

negara ini memang dari dulu 
kita hetorogen dari sejak sebe-
lum merdeka sudah macem-ma-
cem agamanya, yang membuat 
Indonesia macem-macem bukan 
saya bukan sampeyan tapi gusti 
allah.

KH. Marzuqi Mustamar se-
laku ketua NU Jatim juga men-

gajak kita perlu memberi teladan 
dan contoh, suatu saat kalau di 
Amerika di Australia, ada Pan-
glima tentara petinggi Polisi yg 
muslim tentu kita senang, kita 
juga tidak mau ketika di negara 
luar yang minoritas kemudian 
ada kader muslim dihambat keti-
ka akan dipilih menjadi petinggi.

Harapan Ketua NU Jatim 
KH. Marzuki Mustamar, ketika 
Presiden sudah mengangkat Ka-
polri dengan rumus diatas terse-
but maka diharapkan kepada 
pejabat yang sudah dipilih agar 
dalam bertindak dan membuat 

kebijakan kepada Kapolda dan 
Polres - Polres juga dilakukan 
secara prosedural, sesuai me-
kanisme yang ada, profesisonal 
dan proporsional.

KH. Marzuqi Mustamar 
mengucapkan Selamat kepada 
Pak Listio Sigit Prabowo kalau 
memang sudah jadi dipilih Presi-
den dan disetujui DPR kemudian 
menjadi ketetapan Pemerintah. 

Selamat kepada beliau semo-
ga dalam mengemban amanah 
dengan baik, negara semakin 
aman, Polisi semakin jaya. (Bry)

KH. Marzuqi Mustamar dukung Komjen Listyo Sigit Prabowo 
sebagai Calon Kapolri.

Apel 3 Pilar di Kecamatan Weleri 
Kabupaten Kendal

Kendal, SMN - Demi 
menekan laju penyebaran 
Covid-19 semakin tinggi maka 
Gubernur Jawa Tengah Ganjar 
Pranowo membuat kebijakan 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
di sejumlah daerah terutama di 
Jawa-Bali mulai tanggal 11-25 
Januari 2021.

Untuk mendukung kebija-
kan Gubernur Jawa Tengah 
3 Pilar Kecamatan Weleri, 
Rowosari dan Kangkung 
melaksanakan Apel di hala-

man Kecamatan Weleri 
Kabupaten Kendal, Selasa 
12/1/2021.

Apel 3 Pilar dipimpin oleh 
Kasat Binmas AKP Sulis T dan 
dikuti oleh Kapolsek Weleri, 
Kapolsek Rowosari, Kapolsek 
Kangkung beserta jajaranya 
kemudian Danramil Weleri, 
Danramil Rowosari, Danramil 
Kangkung beserta jajarannya 
serta paguyuban Kepala Desa 
Kecamatan Weleri, Rowosa-
ri dan Kangkung. Kegiatan 
tersebut dimulai pukul 08.30 

selesai pukul 09.30.
Apel 3 Pilar tersebut ber-

tujuan mendukung kebijakan 
Gubernur Jawa Tengah dengan 
melaksanakan patroli setiap 
hari guna mencegah terjadinya 
kerumunan, atau membubar-
kan jika ada kerumunan 
kemudian tetap melaksanakan 
operasi yustisi dan tetap men-
yampaikan pesan Kamtibmas 
kepada masyarakat untuk se-
lalu melaksanakan Protokol 
Kesehatan dan menjalankan 
3M yaitu mencuci tangan, 
memakai masker dan menjaga 
jarak.

Saat ditemui media, Ka-
sat Binmas AKP Sulis men-
yampaikan, ”Apel 3 Pilar ini 
bertujuan untuk mendukung 
kebijakan Gubernur dalam 
menerapkan PPKM di Jawa 
- Bali, untuk tindakan yang 
akan kami lakukan adalah 
melaksanakan Patroli seti-
ap hari juga Operasi Yustisi 
dengan harapan dapat memu-
tuskan mata rantai penularan 
Covid 19 serta mengedukasi 
masyarakat untuk selalu me-
matuhi Protokol Kesehatan 
dan melaksanakan 3M dalam 
kehidupan sehari-hari," jelas 
beliau. (Peni)

3 Pilar Kecamatan Weleri, Rowosari dan Kangkung melak-
sanakan Apel di halaman Kecamatan Weleri Kabupaten Kend-

al, Selasa 12/1/2021.

Pamit Kencing ke Istri, Suami di Bojonegoro 
Malah Bunuh Diri Nyemplung Sumur

Bojonegoro, SMN - Seorang 
suami di Bojonegoro bunuh diri 
dengan menceburkan diri ke 
sumur. Sebelumnya sang suami 
pamit ke istri untuk buang air 
kecil, tapi yang dituju adalah 
sumur.

Korban adalah TR (41), war-
ga Kedungadem. Jenazah kor-
ban diketahui istrinya sendiri, 
HN (39). Peristiwa pada Jumat 
(15/1) sekitar pukul 22.00 WIB 
itu berawal saat korban men-
dadak pamit ke istrinya hendak 
buang air kecil.

Namun istri korban curiga 
karena korban tidak ke kamar 

mandi yang ada di depan rumah, 
justru ke belakang menuju ke 
sumur. Sang istri yang curiga 
langsung membuntuti suamin-
ya.

Dan teryata korban telah 
berdiri di atas bibir sumur dan 
langsung menceburkan diri ke 
sumur sedalam 7 meter itu. Heni 
Marlina yang kaget langsung 
berteriak minta tolong ke warga 
sekitar.

"Saya ini sudah curiga, pamit 
kencing kok ke belakang, pa-
dahal kamar mandi di depan 
rumah. Ya saya kejar kok su-
dah di atas sumur dan langsung 

njebur," jelas istri korban kepa-
da petugas Polsek Kedungadem, 
Sabtu (16/1/2021).

Dari hasil keterangan pihak 
keluarga, korban beberapa hari 
sebelumnya sedang tergoncang 
kondisinya karena masalah 
ekonomi. Korban sendiri adalah 
seorang petani dan istrinya pen-
jual sayur.

"Memang hasil dari ket-
erangan pihak keluarga, korban 
dalam seminggu ini sedang de-
presi. Kayaknya ada masalah. 
Ya jadi korban bunuh diri," kata 
Kapolsek Kedungadem AKP 
Fathur Rohman.

Kejadian di tengah malam itu 
membuat warga dan aparat desa 
dan polisi sepakat meminta ban-
tuan tim rescue dari PMK dan 
BPBD Bojonegoro untuk men-
gevakuasi jenazah korban.

Setelah salah satu petugas 
PMK masuk ke sumur dan 
mengikat jasad, jenazah korban 
ditarik dari dalam sumur. Agar 
tidak kesulitan, bibir sumur set-
inggi satu meter dibongkar ter-
lebih dahulu agar memudahkan 
proses evakuasi.

"Korban dalam keadaan 
meninggal. Dan telah berhasil 
diangkat oleh tim BPBD dan 
PMK," jelas Fatkhur.

Proses evakuasi memakan 
waktu hingga pukul 3 pagi. 
Jenazah kemudian langsung dis-
erahkan kepada pihak keluarga 
untuk dimakamkan.

Informasi dalam artikel ini 
tidak ditujukan untuk mengin-
spirasi kepada siapapun untuk 
melakukan tindakan serupa. 
Bagi Anda pembaca yang mera-
sakan gejala depresi dengan ke-
cenderungan berupa pemikiran 
untuk bunuh diri, segera kon-
sultasikan persoalan Anda ke 
pihak-pihak yang dapat mem-
bantu seperti psikolog, psiki-
ater, ataupun klinik kesehatan 
mental. (dtk)

Ilustrasi.
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Dukungan Forkopimda dalam 
Pelaksanaan Vaksin Covid-19
Lumajang, SMN - Rencana 

pelaksanaan vaksin Covid-19 
secara serentak, diapresiasi oleh 
Forkopimda Kabupaten Luma-
jang.

Karena itu, Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq, mengundang 
Forkopimda, untuk mengiku-
ti Kegiatan Rapat Koordinasi 
Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19, 
yang bertempat di Ruang Rapat 
Mahameru Kantor Bupati Luma-
jang, pada Rabu (13/1). 

Rapat Koordinasi Pelaksa-
naan Vaksinasi Covid-19 di-
hadiri oleh Kapolres Lumajang 
AKBP Eka Yekti Hananto Seno, 
Komandan Kodim 0821 Let-
kol Inf. Andi Ariyanto Wibowo, 
Komandan Batalyon 527/ BY. 
Mayor Inf. Alexander Terang-
ta Peranginangin, Ketua DPRD 
Kabupaten Lumajang, H. Anang 
Akhmad Syaifuddin, Kepala 
Kejaksaan Negeri Lumajang, 
Muhammad Kandi, Ketua 
Pengadilan Negeri Lumajang, 
i Wayan Sukradana, Ketua 
Pengadilan Agama Lumajang, 
Dr. Hj. Lailatul Arofah, Ketua 
MUI Lumajang KH. Achmad 
Hanif,Ketua PD Muhammad-
yah Lumajang Ust. Suharyo, 
A.P, Ketua PCNU Lumajang 
Ust. Mohamad Mas’ud, Kepa-
la Dinas Kesehatan Lumajang, 
Dr. Bayu Wibowo, Dir. RSUD 
Haryoto Lumajang Dr. Halimi 
Maksum, Dir. RSUD Pasirian 
Lumajang, Dr. Wawan Arwijaan-
to, Sekretaris Daerah Lumajang 
Drs. Agus Triyono, M.Si, Sek-
retaris Dinas Kominfo Lumajang 
Ir. Sutan Wardono.

"Kami melakukan koordina-
si, agar pelaksanaan vaksin bisa 
terlaksana sesuai SOP," terang 

Kegiatan Rapat Koordinasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19, 
yang bertempat di Ruang Rapat Mahameru Kantor Bupati 

Lumajang, Rabu (13/1). 

Bupati Lumajang.
Hasil dari Rakor tersebut, Bu-

pati Lumajang menyampaikan, 
bahwa Kabupaten Lumajang 
akan dijadwalkan menerima 
vaksin pada Bulan Februari, 
sejumlah 3.660 dosis. Namun, 
pelaksanaan vaksinasi nantinya 
akan dilakukan secara bertahap. 
Tahap awal diprioritaskan un-
tuk tenaga kesehatan yang telah 
melalui tahapan verifikasi.

"Saat ini, vaksin masih belum 
sampai di Kabupaten Lumajang. 
Vaksin masih berada di tempat 
penyimpanan vaksin di Provin-
si Jawa Timur. Terkait vaksinasi 
tidak semua Nakes akan diberi 
vaksin. Misalnya, Nakes yang 
hamil tentu tidak diberi, mau-
pun Nakes yang memiliki gejala 
hipertensi," ungkapnya.

Selanjutnya, jajaran Pemda 
dan TNI-POLRI akan melaku-
kan langkah-langkah agar Kabu-
paten Lumajang tetap pada posi-
si zona aman dari peningkatan 

maupun penyebaran Covid-19.
"Karena itu, langkah-langkah 

terhadap kegiatan operasi yusti-
si, pemantauan terhadap penan-
ganan protokol kesehatan, akan 
terus dipantau oleh TNI-Polri," 
imbuhnya.

Terkait tekhnis, kegiatan op-
erasi yustisi, pemantauan terha-
dap penanganan protokol kese-
hatan,

nanti akan langsung dikoor-
dinasi oleh Kapolres Lumajang 
bersama Dandim 0821 Luma-
jang, dibantu dengan Kapolsek 
dan Danramil di wilayah mas-
ing-masing.

Sementara itu Kapolres 
AKBP Eka Yekti Hananto Seno, 
menjelaskan, jika vaksin ini 
sangat penting, untuk mencegah 
virus masuk ke tubuh manusia.

"Kami yang hadir, men-
dukung penuh proses vaksina-
si yang akan dimulai Februari 
mendatang," pungkas Kapolres. 
(Tik)

Rapat Koordinasi dengan
Menteri Koordinasi Maritim dan Investasi

Lumajang, SMN - Den-
gan ditunjuknya Kabupaten 
Lumajang sebagai pilot projek, 
sekaligus program percontohan 
nasional dalam pengelolaan per-
hutanan sosial, maka pada Ka-
mis (14/1), Bupati Thoriqul Haq 
dan Bunda Indah Masdar, men-
gadakan rapat bersama dengan 6 
Menteri sekaligus.

Rapat yang dilaksanakan 
bersama Menteri Kordinator 
Maritim dan Investasi, Ment-
eri Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan, Menteri Desa, Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if, Menteri Koperasi dan UKM, 
serta Wakil Menteri Keuangan.

Dalam rapat tersebut, Cak 
Thoriq (sapaan Bupati Luma-
jang) menyampaikan bahwa, 
perhutanan sosial di Lumajang 
saat ini berjalan dengan sangat 
produktif. Karena itu, Pemerin-
tah Kabupaten Lumajang ber-

harap ada interkoneksi dengan 
potensi lain yang menjadi daya 
dukung perluasan manfaat.

"Beberapa langkah yang se-
dang dilakukan adalah, meren-
canakan beberapa pengemban-
gan perluasan daya dukung, ada 
Bumi Perkemahan Glagaharum 
sebagai sarana fasilitasi berb-
agai kegiatan dan kaderisasi 
kecintaan terhadap hutan dan 
lingkungan, kemudian ada UIN 
Ahmad Sidiq sebagai sarana 
pendidikan tinggi negeri yang 
menyambungkan antara ka-
wasan hutan dengan lingkungan 
akademik," terangnya.

Dengan demikian, seluruh 
potensi dapat diaktualisasikan 
dengan lebih maksimal. Misaln-
ya, peningkatan SDM kehutan-
an, penelitian kehutanan, pro-
gram pengabdian pemanfaatan 
hutan untuk masyarakat.

"Ada juga, program untuk 

optimalisasi di sektor pariwisa-
ta, yang menyambungkan antara 
kawasan Perhutani dengan ka-
wasan TNBTS (Taman Nasional 
Bromo Tengger Semeru), se-
bagai sektor yang bisa meng-ex-
pose seluruh hasil produk per-
hutanan sosial," tambahnya.

Selanjutnya, setelah rapat 
siang ini, akan ada rapat tindak 
lanjut yang lebih teknis dan 
detail, untuk langkah kongkrit 
hingga mekanisme perhutanan 
sosial yang terintegrasi, bisa 
direalisasikan dengan segera. 
(Tik)

Bupati Thoriqul Haq dan Bunda Indah Masdar, lakukan rapat 
bersama dengan 6 Menteri, pada Kamis (14/1)

Pangdam IV/Diponegoro dan Pejabat Forkopimda Jateng 
Mendapat Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Semarang, SMN - Pang-
dam IV/Diponegoro Mayjen 
TNI Bakti Agus Fadjari, S.I.P., 
M.Si. bersama sejumlah peja-
bat Forkopimda Jawa Tengah 
menjalani vaksinasi Covid-19 
tahap pertama tingkat Provinsi 
Jawa Tengah yang dipusatkan di 
RSUD Tugurejo, Jl Walisongo, 
Ngaliyan Kota Semarang, Ka-

mis (14/1/2021). 
Beberapa pejabat Forkop-

imda tersebut antara lain Gu-
bernur Jateng Ganjar Pranowo, 
Wagub Jateng Taj Yasin Mai-
moen, Kapolda Jateng Irjen 
Pol Ahmad Luthfi, Wakil Ketua 
DPRD Jateng Sukirman, Waka-
jati Jateng, Bambang Hariyanto, 
Kepala Dinas Kesehatan Jawa 

Tengah Yulianto Prabowo, Di-
rektur RSUD Tugurejo Haryadi 
Ibnu Junaedi, Ka Kanwil Keme-
nag Jateng Musta'in Ahmad dan 
Ketua MUI Jateng KH Ahmad 
Daroji. Setelah para pejabat di-
vaksin secara serentak, tahap 
penerima vaksin berikutnya 
adalah para tenaga kesehatan 
baik dokter, perawat, karyawan 
rumah sakit dan Puskesmas 
yang berstatus ASN maupun 
non ASN.

Setiap peserta penerima vak-
sin harus melewati empat meja 
secara berurutan dimana mas-
ing-masing terdapat petugas 
kesehatan. Meja pertama adalah 
meja pendaftaran calon pener-
ima vaksin, kemudian di meja 
kedua peserta akan menjalani 
screening kondisi kesehatannya. 
Di meja ketiga inilah para pe-
serta menerima suntikan vaksin. 
Yang terakhir penerima vaksin 
akan diarahkan ke meja IV un-
tuk dilakukan observasi dan me-
nerima kartu tanda penerimaan 

vaksin tahap pertama.
Kapendam IV/Diponegoro 

Kolonel Kav Susanto, S.I.P., 
M.A.P. mengungkapkan bahwa 
dengan adanya pemberian vak-
sin kepada para pejabat publik 
ini tentunya masyarakat akan 
semakin yakin karena selain itu 
juga MUI sudah menerbitkan 
sertivikasi halal dan BPOM su-
dah memberikan izin penggu-
naan.

“Diharapkan vaksinasi 
Covid-19 dapat berjalan dengan 
baik sesuai sehingga percepa-
tan penanganan pandemi dapat 
segera dicapai,” ungkapnya.

Secara teknis proses vak-
sinasi nantinya akan dibatasi 
jumlah pesertanya menye-
suaikan prosedur keselamatan 
dan pencegahan penularan 
Covid-19. Ini merupakan komit-
men pemerintah dalam menye-
diakan vaksin corona yang aman 
dan manfaat bagi masyarakat. 
(Suroto Anto Saputro)

Pangdam IV/Diponegoro dan Pejabat Forkopimda Jateng 
Mendapat Vaksin Covid-19 Tahap Pertama.

Persit KCK Cabang XI Dim 0733/BS 
Semarang Berbagi Jumat Berkah

Semarang, SMN - Ratu-
san umat muslim yang selesai 
menunaikan Sholat Jumat di 
Masjid Al Hidayah Cempedak 
Kelurahan Lamper Lor, Ju-

mat (15/1/2021) memanfaat-
kan Bakti Sosial Berbagi Nasi 
Bungkus Jumat Berkah yang 
digelar Persit Kartika Chandra 
Kirana Cabang XI Kodim 0733/

BS Semarang bersama Ranting 
14/ Semarang Selatan.

Para jamaah mendapatkan 
nasi bungkus untuk makan siang 
sepulang dari masjid. Pemba-
gian dipimpin langsung oleh 
Ketua Persit KCK Cabang XI 
Ny. Sandra Diliyanto dibantu 
anggota Persit Cabang XI dan 
Ranting 14.

"Kegiatan ini rutin kami 
lakukan setiap hari Jumat den-
gan sasaran masjid-masjid yang 
menggelar salat Jumat. Kami 
lakukan berpindah-pindah. Tu-
juannya untuk berbagi kepada 
masyarakat, apalagi di tengah 
Pandemi Covid-19 ini. Dengan 
berbagi nasi bungkus setidaknya 
bisa membantu masyarakat dan 
mengikat tali silaturahmi antara 
kami warga Kodim 0733 /BS 
Semarang dengan masyarakat," 
ungkap Ny Sandra Diliyanto. 
(Suroto Anto Saputro)

Persit KCK Cabang XI Dim 0733/BS Semarang Berbagi Jumat 
Berkah.

Kapolsek Rowosari Pimpin Operasi Yustisi Gabungan

Diduga Warga Kecamatan Gemuh Jadi 
Korban Pesawat Sriwijaya Air SJ-182

Kendal, SMN - Hilang-
nya Pesawat Sriwijaya Air 
tujuan Jakarta - Pontianak 
yang diperkirakan jatuh 
di sekitar perairan pulau 
Laki dan pulau Lancang 
Kepulauan Seribu, sekitar 
pukul 14.39 WIB, Sabtu 
(9/1/2021) meninggalkan 
duka yang mendalam bagi 
Bangsa Indonesia umum-
nya bagi Keluarga Korban 
khususnya.

Salah satu korban ke-
celakaan pesawat tersebut 
adalah warga Desa Taman 
Gede Kecamatan Gemuh 
Kabupaten Kendal. Korban 
adalah Asli Warga Desa 
Taman Gede namun yang 
bersangkutan sudah tidak 
berdomisili di Desa Taman 
Gede selama 15 Tahun 
dikarenakan sudah menikah 
dengan warga Samba Ponti-
anak Kalimantan Barat seh-
ingga domisili sudah pindah 
menjadi penduduk di Desa 
Semparuk RT 39/RW 12 
Kecamatan Semparuk Ka-
bupaten Sambas Kalimatan 
Barat.

Kapolsek Gemuh AKP 
Abdullah Umar SH. MH, 

Anggota Polsek Gemuh 
dan beberapa media saat 
menemui ibu korban pada 
hari Senin 11/1/2021, be-
liau memberikan keteran-
gan, ”Anak saya pada saat 
itu sedang pulang ke Jawa 
untuk belanja keperluan da-
gagan di Solo dan Bandung 
setelah itu anak saya ingin 
pulang Kalimatan dengan 
pesawat Sriwijaya Air dan 
terjadilah kecelakaan terse-
but, Tidak disangka ternya-
ta itu kepulangannya yang 
terakhir kalinya,” ucapnya 
sambil mengusap air mata.

Kapolsek Gemuh 

menambahkan, "Korban su-
dah punya anak 3 dari pas-
angan Evi orang Kalimatan 
dan Korban sudah ber-
domisili tetap di Kalimatan. 
Namun Korban tiap tahun 
pulang ke rumah orang tu-
anya di Desa Taman Gede 
Kecamatan Gemuh.

Harapan orang tuanya 
apabila Korban ditemukan 
akan dimakamkan di Desa 
Kelahirannya. Semoga saja 
segera ada titik terangnya, 
dan Do'a kita Korban Khus-
nul Khotimah," jelas Kapol-
sek. (Peni)

Kapolsek Gemuh AKP Abdullah Umar SH. MH, anggota Polsek 
Gemuh dan beberapa media saat menemui ibu korban pesawat 

Sriwijaya Air SJ-182, Senin 11/1/2021.

Kendal, SMN - Satuan Tu-
gas Penanganan dan Penanggu-
langan COVID-19 Kecamatan 
Rowosari Kabupaten Kend-
al gencar melakukan Operasi 
Yustisi penegakan protokol 
kesehatan. Hal ini dilakukan 
guna mendukung pelaksanaan 
Pemberlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) 
dalam rangka mencegah penye-
barluasan virus Corona atau 
COVID-19.

Sebelum pelaksanaan Op-
erasi Yustisi pukul 08 30 Sat-
gas Gabungan Apel pagi di 
Halaman Kecamatan Rowosari 
dengan Inspektur Apel adalah 
Kapolsek Rowosari AKP Zain-
al Arifin SH. Kamis, 14/1/2021 
dengan jumlah peserta Apel se-
banyak 54 Personel Gabungan, 
dari PNS Kecamatan Rowosari 
4 Personil, TNI 6 Personil, Polri 
20 Personil, Dishub 4 Personil, 
Sat pol PP 20 personel.

Dalam Apel Pagi Inspek-
tur menyampaikan tentang tiga 
hal pokok tugas Satgas Covid 
dalam rangka mendukung 
pemberlakuan PPKM adalah 
Memberlakukan jam malam 
di pertokoan Alfamart dan In-

domart pukul 20.00 harus sudah 
tutup serta rumah makan Roket 
chiken, Angringan dan lain lain 
untuk tutup pukul 21.00 WIB. 
Apabila melanggar jam tutup pi-
hak pengelola di kenakan sanksi 
admininistrasi selama di ber-
lakukn PPKM.

Memberikan himbauan serta 
peringatan kepada warga mas-
yarakat di wilayah Kecamatan 
Rowosari untuk selalu melak-
sanakan protokol kesehatan dan 
menerapkan 3M, yaitu mencuci 
tangan, memakai masker dan 
menjaga jarak

Mengadakan Patroli baik 
itu pagi, siang ataupun malam 
dengan mendatangi pertokoan 
yang berada di wilayah Rowo-
sari serta pasar Rowosari untuk 
membubarkan jika terjadi keru-
munan massa.

Selesai Apel pagi Satgas 
Covid Gabungan laksanakan 
Operasi Yustisi Jl. Bahari Rowo-
sari dengan sasaran masyarakat 
yang tidak memakai masker. 
Untuk Operasi Yustisi kali ini ti-
dak ada sangsi administrasi, ha-
nya teguran dan himbauan saja.

Kapolsek Rowosari AKP 
Zainal Arifin SH disela sela 

menjalankan tugasnya menjelas-
kan, "Operasi Yustisi Gabungan 
ini yang berjumlah 54 Personel 
adalah dari Forkompimcam dan 
Satpol PP. Sebelum kegiatan op-
erasi ini dilaksanakan tadi Apel 
Pagi dulu, "jelas beluau

“Nantinya Selama 14 hari 
dilakukan pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) untuk mencegah 

penyebarluasan COVID-19. 
Satgas Covid 19 Kecamatan 
Rowosari akan melaksanakan 
Operasi Yustisi serta Patroli leb-
ih intensifkan lagi Oleh karena 
itu, masyarakat diimbau patuhi 
protokol kesehatan, wajib pakai 
masker, sering cuci tangan den-
gan sabun, menjaga jarak dan 
hindari kerumunan," pungkasn-
ya. (Peni)

Satuan Tugas Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 
Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal melakukan Operasi 

Yustisi penegakan protokol kesehatan.
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Salatiga, SMN - Menin-
dak lanjuti Instruksi Mendagri 
tentang PPKM (Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat) Polres Salatiga bersama 
Unsur TNI dan Satpol PP, mema-
sang Police Line di Alon-Alon 
Pancasila Kota Salatiga, pada 
hari Selasa tanggal 12/01/2021.

Kapolres Salatiga AKBP 
Rahmad Hidayat SS melalui 
Kabag Ops Kompol Budiono 
Fajar Wisnugroho SIP MH yang 
memimpin pelaksanaan pema-
sangan police line menyam-
paikan bahwa tujuan dilakukan 
pemasangan police line untuk 
menjadi perhatian masyarakat 
khususnya warga Kota Salatiga 
bahwa saat ini ada Pemberlaku-
kan Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) sesuai Instruksi 
Mendagri Nomor 1 Tahun 2021, 
dengan tujuan meminimalisa-
si penyebaran virus Covid-19, 

khususnya dilokasi fasilitas 
umum (fasum) tempat berkum-
pulnya massa, seperti perkanto-
ran, pusat perbelanjaan, tempat 
peribadatan dan fasum lainnya, 
jelas Kabag Ops Polres Salatiga.

Selain pemasangan police 
line Polres Salatiga bersinergi 
dengan Aparat TNI dan Personil 
Satpol PP juga akan menggen-
carkan pembubaran kerumunan 
warga dengan menyasar berb-
agai lokasi di Wilayah Hukum 
Polres Salatiga, tutup Kompol 
Budiyowo Fajar Wisnugroho 
SIP MH.

Aparat Kepolisian secara per-
suasif akan meminta warga yang 
berkerumun untuk membubar-
kan diri dan tetap disiplin me-
matuhi protokol kesehatan saat 
terpaksa harus beraktifitas diluar 
rumah, tambahnya.

Kapolres Salatiga AKBP 
Rahmad Hidayat SS yang 

Cegah Terjadinya Kerumunan Massa di Fasum 
Pada Masa PPKM, Polres Salatiga 

Pasang Police Line di Alon-Alon Pancasila

ditemui dikantornya menyam-
paikan bahwa Polres Salatiga 
akan mendukung pemerintah 
dengan pemberlakukan PPKM 
sesuai Instruksi Mendagri den-
gan melaksanakan langkah 
preemtif dan preventif dengan 
menggiatkan sosialisasi kepada 
masyarakat dengan optimalisa-

si petugas dilapangan khusus-
nya jajaran Bhabinkamtibmas, 
selain itu tindakan represif 
yang dilakukan secara persua-
sif membubarkan kerumunan 
masyarakat dalam rangka mem-
inimalisir penyebaran virus 
Covid-19 di Kota Salatiga, jelas 
Kapolres. (Agus P)

Polres Salatiga Pasang Police Line di Alon-Alon Pancasila.

Komandan Korem 073/Makutarama Kolonel Inf. Ari Yulianto, S.I.P. 
Sambut Kunjungan Pangdam IV/Diponegoro

Salatiga, SMN – Pangdam 
IV/Diponegoro Mayjen TNI 
Bakti Agus Fadjari, S.I.P., M.Si., 
berkunjung ke Korem 073/Ma-
kutarama, Pangdam langsung 
disambut oleh Komandan Ko-
rem 073/Makutarama Kolonel 
Inf Ari Yulianto, S.I.P. yang did-
ampingi oleh Kasrem serta para 
Kasi, Senin (11/1/2021).

Kedatangan Pangdam di 
awal tahun 2021 ke Korem 
073/Makutarama untuk men-
jalin silaturahmi dengan praju-
rit Korem serta meningkatkan 
sinergitas antara TNI-Polri un-
tuk mendukung program-pro-
gram pemerintah dalam men-
yikapi fenomena penyebaran 
Covid-19.

Pangdam mengatakan, se-
bagai prajurit TNI-AD kita ha-
rus tetap solid dan kompak serta 
tetap terus menjaga nama baik 
diri sendiri, keluarga dan satu-
an. 

“Agar kedepan hubungan se-
makin baik demi meningkatkan 
pengabdian kita kepada bang-
sa dan negara kita Indonesia,” 
ucap Pangdam.

Kemudian dalam situa-
si dan kondisi bencana glob-
al Covid-19, ia berharap dan 
mengimbau agar seluruh per-
sonil TNI-AD khususnya di 
wilayah jajaran Kodam IV/Di-
ponegoro agar tetap menjaga 
kesehatan dan tetap mengikuti 
petunjuk dan protokol keseha-
tan yang telah ditetapkan pe-
merintah.

Kemudian Pangdam beserta 
rombongan menyempatkan diri 
melihat kondisi lapangan tem-
bak Makutarama yang ada di 

Kembangsari Kecamatan Teng-
aran Kabupaten Semarang.

Danrem menembahkan, 
berkaitan dengan protokol kes-
ehatan prajurit Korem 073/
Makutarama terus memban-
tu pemerintah daerah untuk 
meningkatkan kepatuhan terha-
dap protokol kesehatan.

“Dengan kedatangan Pang-
dam ke kota Salatiga ini men-
jadi momentum dalam pen-
ingkatan disiplin kesehatan 
terutama pendisiplinan protokol 
kesehatan sebagai langkah un-
tuk memutus rantai penyebaran 
Covid-19 diwilayah jajaran Ko-
rem 073/Makutarama,” tuturn-
ya. 

Hadir dalam kunjungan 
Pangdam tersebut, Danrem 073/
Makutarama Kolonel Inf Ari 
Yulianto, S.I.P, Kasrem Letkol 
Czi Hendro Edi Busono, Dan-
dim 0714/Salatiga Letkol Inf 
Loka Jaya Sembada, S.I.P, para 
Kasatdisjan jajaran Korem, para 
Kasi dan Pasi Korem 073/Ma-
kutarama. (Agus P)

Komandan Korem 073/Makutarama Kolonel Inf. Ari Yulianto, 
S.I.P. Sambut Kunjungan Pangdam IV/Diponegoro.

Terapkan PPKM, Polres Semarang 
Laksanakan Operasi Yustisi Bersama Forkompimda

Semarang, SMN - Sesuai 
dengan Instruksi Menteri Da-
lam Negeri Nomor 1 Tahun 
2021 yang ditindaklanjuti Surat 
Edaran Gubernur Jawa Tengah 
dan Instruksi Bupati Semarang 
Nomor 1 Tahun 2021, Polres 
Semarang bersama Forkompim-
da Melaksanakan Operasi 
Yustisi dengan sasaran Orang 
Berkerumun dan Tempat yang 
ditentukan untuk ditutup sesuai 
Intruksi Bupati Semarang, Sela-
sa (12/01/2020).

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo S.I.K M.H., men-
jelaskan Operasi Yustisi ini 
dalam rangka menerapkan 
Pemberlakuan Pembatasan Ke-
giatan Masyarakat ( PPKM ) 
dan memberikan himbauan ter-
kait dengan penerapan protokol 
Kesehatan.

Kegiatan Operasi Yustisi dii-
kuti oleh Wakil Bupati Sema-
rang, Ketua DPRD Kabupat-
en Semarang, Dandim 0714 / 
Salatiga, Kapolres Semarang, 
PJU Polres Semarang dan In-
stansi Terkait dalam hal ini 
melakukan pengawasan PPKM 

agar berjalan dengan baik di Ka-
bupaten Semarang. 

"Dalam Pelaksanaannya 
kami masih menemukan Tempat 
Makan atau Restoran yang ma-
sih buka dan melanggar Instruk-
si Bupati, dan kami menghim-
bau untuk menutupnya," tutur 
Kapolres Semarang.

"Pelaksanaan Ops Yustisi ini 
akan kami perintahkan kepada 
polsek jajaran Polres Semarang 

guna mendukung pemerintah 
Kabupaten Semarang dalam up-
aya menekan penyebaran Covid 
19," tegasnya.

Kami Menghimbau kepada 
masyarakat Kabupaten Sema-
rang untuk patuhi Protokol 
Kesehatan, Ini merupakan Wu-
jud Kepedulian Bersama Untuk 
Masyarakat Kabupaten Sema-
rang Jaga Kesehatan Diri Kita 
dan Orang Lain. (Agus P)

Polres Semarang laksanakan Operasi Yustisi bersama For-
kompimda.

Goes Sepeda Sehat Forpimca Taman

Pemalang, SMN – 8 
Januari 2021 Drs BPM Wi-
bowo bersama Danramil 
Taman Kapt Inf. Suprap-
to dan Polsek Taman AKP 
Mahaendro serta diikuti 
anggotanya. Dalam aca-
ra tersebut Camat Taman 
BPM Wibowo mengajak 
seluruh pegawainya agar 
bisa memberikan contoh 
kepada masyarakat Taman 
dan sekitarnya dalam men-
jaga kesehatan saat pan-
demi covid-19 agar bisa 
mengolah ragakan mas-
yarakat dan memasyarakat-

kan olah raga. Dalam bep-
ergian ataupun bekerja agar 
selalu mematuhi protokol 
kesehatan diantaranya 
memakai masker, mencu-
ci tangan dengan sabun, 
dan menjaga jarak dengan 
yang lain. Agar tiga hal 
tersebut selalu diberlaku-
kan setiap hari demi untuk 
memutus mata rantai penu-
laran covid-19. Kapolsek 
Taman AKP Mahaendro 
saat dimintai wawancar-
anya oleh SMN tentang 
tanggapan Goes Sepeda 
Sehat Forpimca Taman, 

"Dalam rangka satu, men-
golah ragakan masyarakat 
dan memasyarakatkan olah 
raga. Selama ini kita tidak 
bisa olah raga sempurna 
karena berkaitan dengan 
tugas-tugas yang kemarin. 
Alhamdulillah sudah bisa 
kita lalui atau lewati dengan 
kondusif. Baru kali ini kita 
untuk menjaga kebugaran 
tubuh kita bersama-sama 
melaksanakan olah raga 
bersepeda dari Kecamatan 
Taman sampai dengan Laut 
Muara Indah Asemdoyong 
ini. Semoga kedepan lebih 
kita tingkatkan, lebih kita 
guyub bersama untuk sal-
ing mengisi saling menjaga 
kesehatan supaya kita tidak 
tertular covid-19,” terang-
nya Kapolsek Taman AKP 
Mahaendro. 

Dengan demikian kini 
masyarakat Taman dan 
sekitarnya mengerti akan 
betapa pentingnya menjaga 
kesehatan dan pertahanan 
tubuh demi kebugaran dan 
kesehatan agar tidak yer-
tular covid-19 dimasa pan-
demi covid-19. (Budi)

Forpimca Taman gelar Goes Sepeda Sehat.

Jimpitan Ikan Dipelelangan Asemdoyong Dipertanyakan

Jajaran Polres Kendal Berhasil Amankan 
Pelaku Penggelapan Unit Mobil

Pemalang, SMN - Senin,11/
Januari/2021 Bebera warga 
nelayan Asemdoyong datangi 
Kantor Pelelangan Ikan (TPI) 
guna mengklarifikasi tentang 
kinerja Tugas Pokok Kepa-
la TPI Asemdoyong. Mereka 
masing-masing nelayan Ase-
mdoyong akan menanyakan 
berberapa hal yang menurut 
nelayan sangat penting. Namun 
saat Kepala TPI dihubungi le-
wat via telepon seluler milik 
nelayan pihaknya tidak men-
gangkatnya. Murino selaku 
mewakili dari beberapa ne-
layan menyampaikan kepada 
Wartawan Suara Media Nasi-
onal di rumah kediamanya 11/
Januari/2021 tentang perihal 
kinerja Kepala TPI Asemdoy-
ong dalam menyikapi tiga hal. 
Keluhan nelayan ingin men-
yampaikan tentang jimpitan 
ikan yang dilakukan oleh juru 
lelang. Yang kedua tentang juru 
lelang saat menawarkan ikan 
kepada bakul ikan, yang ketiga 
tentang kapasitas kinerja Kepa-
la TPI. Hal itu disampaikan 
kepada wartawan Suara Media 
Nasional di rumahnya. 

Selasa 12/Januari/2021 
Kepala TPI Asemdoyong 
M.Wahyudin.A.Md saat dikon-
firmasi tentang tiga hal yang 
disampaikan oleh nelayan di 
ruang kerjanya, "Saya selaku 
kepala TPI sudah sering kali 
memberikan pembinaan, sudah 
saya omongin dan secara tertu-
lis juga masalah jimpitan saya 
tidak tahu," terangnya.

Dan saat disinggung ten-
tang kinerja sebagai Kepala 
TPI, tentang jimpitan, "Kalau 

memang nelayan merasa diru-
gikan saya inginnya saat ada 
oknum yang ngambil ikan/atau 
jimpitan nelayan harus teriak 
ini ada maling udah itu aja saya 
pingin buktinya,” tambahnya.

“Masalah penawaran ikan 
dari juru lelang kepada bakul 
ikan dalam surat pernyataan 
sudah tertulis, juru lelang ha-
rus memberikan harga tertinggi 
kepada bakul ikan karena itu 
sistem,” pungkasnya.

Kendati demikian kini ma-
salah jimpitan masih berlaku 
dan tidak ada tindakan tegas 
dari Kepala TPI itu sendiri M. 
Wahyudin,A.Md selaku kepa-
la TPI Asemdoyong diduga 
ada kesan pembiaran kepada 
bawahanya. Pasalnya kejadian 
jimpitan sudah bertahun-tahun 
tidak ada tindakan khusus. Saat 
disinggung bagaimana kalau 
berita ini tayang M. Wahyudin 
hanya pasrah, "Kalau saya ban-
yak kekurangan dan kesalahan 

saya mohon maaf dan saya pas-
rah kalau saya kedepan tidak 
dipakai menjadi Kepala TPI 
saya pasrah.”

Sikap kekurangdewasaan 
sebagai Kepala TPI Asemdoy-
ong M. Wahyudin terkesan dan 
diduga keras tidak bisa bekerja 
sebagaimana sebagai Kepala 
TPI Asemdoyong. 

Kepada Dinas Terkait dan 
Instansi agar menindak lanju-
ti atas munculnya berita ini. 
Nelayan yang diwakili oleh 
Murino cs mengharap ada per-
hatian khusus dari Dinas Peri-
kanan dan Kelautan Kabupaten 
Pemalang tentang pertanyaan 
nelayan yang disampaikan 
melalui berita di koran. Apa-
kah jompintan tersebut atas 
perintah Kepala TPI atau atas 
inisiatip dari juru lelang. Dan 
kalau seperti itu untuk apa dan 
dikemanakan uang hasil jimpi-
tan tersebut, paparnya Murino 
pada awak media. (Budi)

Awak media saat menemui Kepala TPI Asemdoyong di ruang 
kerjanya, Selasa 12 Januari 2021.

Kendal, SMN - Seorang ber-
inisial JNH umur 40 kelahiran 
Palembang Domisili Turunrejo 
Rt 05 Rw 03.Brangsong. melar-
ikan satu unit mobil merk Xenia 
No.Pol H 8992 QY milik tetang-
ganya Muhyidin Bin Siyam 
umur 36 tahun, warga RT 06/03 
Kecamatan Brangsong Kabu-
paten Kendal

Kejadian tersebut pada Ka-
mis 17 September 2020 kurang 
lebih pukul 17.00 Wib, tersang-
ka JNH datang kerumah pelapor 
MUHYIDIN di desa Turunrejo 
Kecamatan Brangsong Kabu-
paten Kendal, tersangka menye-
wa mobil milik pelapor merk 
Daihatsu Xenia No.Pol H 8992 
QY warna hitam tahun 2013 No.
Ka MHKV1BA1JGK032609 
No.Sin MC71833, STNK a.n 
MUH HERI SANTOSO alamat 
Kelurahan Tambakhaji Keca-
matan Ngaliyan Kota Semarang 
selama 3 hari dengan uang sewa 
per harinya Rp.250.000,- ( dua 
ratus ribu lima puluh rupiah) 
yang akan digunakan untuk per-
gi ke daerah Bekasi Jawa Barat.

Selanjutnya setelah 3 hari 
tersangka tidak mengembalikan 
mobil milik pelapor serta tidak 
membayar uang sewa, tersangka 
dihubungi selalu tidak direspon 
hingga sampai sekarang mobil 
Daihatsu Xenia milik pelapor 

tersebut tidak dikembalikan ke-
pada pelapor.

Atas kejadian tersebut pel-
apor tidak menguasai mobil-
nya selama 120 hari x Rp. 
250.000.- mengalami kerugian 
sebesar Rp.29.750.000,- (dua 
puluh sembilan juta tujuh ratus 
lima puluh ribu rupiah) dan se-
lanjutnya melaporkan ke Polres 
Kendal untuk proses penyidikan 
lebih lanjut.

Setelah dilakukan penyeli-
dikan oleh Anggota Resmob 
tentang keberadaan pelaku di 
rumahnya tetapi tidak ada.

Selanjutnya pada hari Se-
lasa 12 Januari 2021 anggota 
Resmob mendapat info bahwa 
keberadaan tersangka berada di-
daerah Karawang - Jawa Barat.

Anggota Resmob dipimp-
in Kanit I Pidum berangkat ke 
daerah Karawang Jawa Barat 
dan setelah sampai pada hari 
Rabu tanggal 13 Januari 2021 
pukul 01.00 WIB Anggota 
opsnal mendapat lokasi ke-
beradaan tersangka dari infor-
men selanjutnya Kanit I beserta 
anggota melakukan penangka-
pan terhadap JNH beserta Kbm 
Daihatsu Xenia No.Pol H 8992 
QY di sebuah rumah kontrakan 
di daerah Karawang Jawa Barat. 
Selanjutnya Anggota Reskrim 
mengamankan pelaku dan diba-

wa ke Polres Kendal guna peny-
idikan lebih lanjut.

Kasat Reskrim AKP GINI-
UNG PRATIDINA FIJAYA.K. 
S.H. S.I.K melalui KBO Re-
skrim menjelaskan, "JNH awal-
nya meminjam satu unit Kbm 
Daihatsu Xenia No.Pol H 8992 
QY dari Muhyidin Bin Siyam 
umur 36 tahun warga Rt 06/03 
Kecamatan Brangsong Kabu-
paten Kendal. Tersangka adalah 
orang asli Palembang tapi ber-
domisili di Brangsong. Perjan-
jiannya mobil tersebut disewa 
sehari Rp 250.000,- perhari, 

tetapi sampai 120 hari unit tidak 
d kembalikan kemudian kor-
ban melapor ke Polres Kendal," 
jelasnya

"Tersangka ditangkap di 
rumah kontrakan daerah Ker-
awang Jawa barat, adapun ba-
rang bukti yang diamankan oleh 
petugas adalah BPKB dan 1 
(satu) unit mobil Xenia No.Pol 
H 8992 QY. Selanjutnya anggo-
ta reskrim mengamankan pelaku 
dan dibawa ke Polres Kendal 
guna penyidikan lebih lanjut," 
pungkasnya. (Suroto Anto Sa-
putro)

Pelaku penggelapan mobil berhasil diamankan oleh Polres 
Kendal.
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Keluarga Akan Jemput Jenazah Pramugari 

Sriwijaya Air di Bandara Ngurah Rai

Jasa Raharja serahkan santunan kepada keluarga pramugari Sriwijaya Air SJ182 Mia Trestyani Wadu.

Denpasar, SMN - Pihak 
keluarga pramugari Sriwijaya 

Air SJ182 Mia Trestyani Wadu 
akan menjemput jenazah di 

Bandara I Gusti Ngurah Rai, 
Bali. Jenazah Mia akan dib-

erangkatkan ke Bali setelah 
petugas DVI RS Polri berhasil 

melakukan identifikasi.
"Keluarga sudah mengambil 

kata sepakat bahwa kita akan 
menjemput Mia di Bandara 
Ngurah Rai. Pagi tadi juga su-
dah memastikan kepada pihak 
maskapai bahwa kami mohon 
untuk dikawal oleh teman se-
jawat dan ada teman karibnya 
yang kebetulan juga teman se-
jawat di Sriwijaya," kata ka-
kak sepupu Mia, Yudi Irawan, 
kepada wartawan, Jumat 
(15/1/2021).

Yudi mengatakan pihak kel-
uarga sudah mendapatkan ka-
bar jenazah Mia teridentifikasi 
pada Kamis (14/1) kemarin. Se-
belumnya pihak keluarga ber-
encana ke Jakarta untuk mem-
bawa bagian tubuh Mia yang 
sudah teridentifikasi ke Bali.

"Itu yang keluarga sudah 
putuskan. Jadi kita menguran-
gi mobilisasi sesuai dengan 
anjuran pemerintah pertama 
jadi di tengah pandemi seperti 
ini. Sebaiknya kami memang 
menunggu karena kami sudah 

mendapatkan kepastian iden-
tifikasi dari jenazah adik kami 
Mia kemarin kurang lebih kami 
terima pukul 06.00 Wita," ujar 
Yudi.

"Kami terima jadi begitu di-
umumkan kami sudah mendapat 
kabar dari temen-temen Sriwijaya 
bahwa jenazah Mia sudah teriden-
tifikasi. Nah untuk selanjutnya 
kami juga menunggu keputusan 
dari pemerintah tentang operasi 
pencarian yang dilakukan karena 
kita siapa tahu di pencarian beri-
kutnya ketemu lagi dengan ba-
gian yang lain dari jenazah Mia. 
Jadi keluarga akan menunggu di 
Bandara Ngurah Rai," ujar Mia.

Saat ini pihak keluarga 
menunggu kabar soal rencana 
pemberangkatan bagian tu-
buh Mia ke Bali. Rencananya, 
jenazah Mia akan dimakamkan 
di pemakaman Kristen Mumbul, 
Bali.

"Dimakamkan di Mumbul di 
pemakaman kristen di Mumbul. 
Kalau permintaan kami mohon 
dikawal dengan baik kemudian 
juga dibantu juga beberapa hal 
yang sifatnya memudahkan kami 
seperti mobilitas dari bandara 
ke rumah. Jadi kita mohon dari 
bantuan Sriwijaya dan Sriwijaya 
sudah bersedia untuk itu untuk 
memfasilitasi hal tersebut," ucap 

Yudi.
Jasa Raharja menyerahkan 

santunan kepada keluarga korban 
Mia Tresetyani Wadu sebesar 50 
juta rupiah. Santunan diterima 
orang tua Mia.

"PT Jasa Raharja cabang 
Bali melakukan penyerahan san-
tunan kepada salah satu korban 
kecelakaan Sriwijaya Air yang 
terjadi tanggal 9 Januari 2021," 
kata Kepala PT Jasa Raharja Dwi 
Cabang Bali Dwi Sasono kepada 
wartawan di rumah duka, Jumat 
(15/1).

Kadishub Bali turut ikut da-
lam penyerahan santunan di ru-
mah duka, Jalan Tukad Gangga, 
Denpasar, Jumat (15/1). Sasono 
mengatakan nilai santunan yang 
diberikan kepada keluarga kor-
ban sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) No-
mor 15 Tahun 2017.

"Hal ini merupakan kebi-
jakan perusahaan sebagai in-
formasi pembayaran hari ini 
merupakan 4 dari 1 penyerah-
an santunan yang dilakukan di 
tiga cabang yaitu cabang Bali, 
Kalimantan Barat, dan Lam-
pung. Sebelumnya sudah ada 6 
penyerahan santunan jadi total 
sampai hari ini ada 10 penyera-
han santunan," tambah Sasono. 
(dtk)

Diperintah Jokowi, Mensos Risma 
Akan ke Mamuju Naik Pesawat TNI AU

Jakarta, SMN - Menteri 
Sosial Tri Rismaharani (Risma) 
diperintahkan oleh Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) untuk 
memeriksa kondisi gempa di 
Majene yang juga berdampak 
hingga ke Mamuju, Provinsi 
Sulbar. Risma akan bertolak ke 
Mamuju dengan pesawat TNI 
AU.

Kepala Bagian Umum Ditjen 
Rehsos Herman Koswara men-
gatakan, Risma akan berangkat 
dari Jakarta melalui bandara 
Halim Perdana Kusuma, Jakar-
ta Timur. Risma akan menuju 
Mamuju dengan menggunakan 
pesawat TNI Angkatan Udara.

"Posisi saat ini sudah di 
Halim. Berangkatnya kurang 
tahu jam berapa karena menggu-
nakan pesawat angkatan udara," 

ungkap Herman.
Herman belum bisa memasti-

kan kapan Risma akan kembali. 
"Untuk kembali ke sini lagi nan-
ti masih akan dilihat situasi gitu 
ya," lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Tena-
ga Ahli BNPB Egy Massadiah, 
juga menyebut Kepala BNPB 
Doni Monardo rencananya akan 
mendampingi Risma menuju ke 
Mamuju. Doni dan Risma juga 
akan didampingi oleh sejumlah 
anggota DPR Komisi VIII.

"Pagi ini 15 Januari 2021, 
Kepala BNPB siap siap melaku-
kan kunjungan kerja ke Kabu-
paten Sumedang, Jawa Barat 
bersama sejumlah anggota DPR 
RI dari Komisi VIII. Menden-
gar kabar terjadinya gempa di 
Mamuju Sulbar, Presiden me-

Gempa Majene dan Mamuju. 

Pariwisata Sepi, Sandi Akan Gelar 
Mini Triatlon di Mandalika

Jakarta, SMN -- Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if (Menparekraf) Sandiaga Uno 
berencana menggelar ajang 
olahraga mini triatlon di Man-
dalika dan Likupang. Ia men-
gatakan, hal tersebut dilakukan 
mengingat sepinya aktivitas di 
dua destinasi pariwisata terse-
but selama pandemi corona.

Triatlon sendiri sebuah 
kompetisi yang terdiri atas 
serangkaian cabang olahraga, 
yaitu renang, balap sepeda, 
dan lari yang dilakukan secara 
berkesinambungan dalam satu 
kesatuan waktu.

"Kami rencananya mau 
bikin mini triatlon di Mandalika 
dan di Likupang, karena praktis 
kan enggak ada kegiatan karena 
covid-19," ucapnya dalam rapat 
bersama komisi X DPR RI, Ka-
mis (14/1).

Menurut Sandiaga, banyak 
lokasi pariwisata di Indonesia 
yang menarik dikembangkan 
untuk wisata olahraga atau 
sport tourism. Mandalika atau 
Likupang, kata dia, hanya dua 
di antaranya.

"Betul banget daerah-daer-
ah wisata itu untuk gowes 
(bersepeda), untuk sport tour-
ism luar biasa," tuturnya.

Sebelumnya pengemban-
gan sport tourism tersebut juga 
pernah ia lakukan saat menjadi 

wakil gubernur DKI Jakarta. 
Pada 2018, ia pernah meng-
gelar 'Tidung Aquathlon' untuk 
mengembangkan potensi wisa-
ta di Pulau Tidung, Kepulauan 
Seribu.

Saat itu wisata olahraga me-
mang menjadi salah satu lang-

kah Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta untuk mengenalkan po-
tensi pariwisata daerahnya.

Selain sport tourism, San-
diaga juga menyampaikan ke-
menterian akan mengupayakan 
pembentukan atraksi dan daya 
tarik baru di Indonesia. Selan-

jutnya, juga membangun citra 
untuk menciptakan rasa aman 
dan nyaman serta akselerasi 
wisata domestik.

"Kami ingin menjadikan 
Indonesia sebagai destinasi pi-
lihan di Asia Tenggara," pung-
kasnya. (cnn)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno berencana menggelar 
ajang olahraga mini triatlon di Mandalika dan Likupang.Ilustrasi Mandalika. 

Ramai Kerumunan, Objek Wisata 
di Garut Ditutup Sementara

Jakarta, SMN -- Objek wisata 
yang dikelola pemerintah maupun 
swasta di Kabupaten Garut, Jawa 
Barat, ditutup sementara sampai 
25 Januari 2021 demi mencegah 
kerumunan orang di tengah wabah 
COVID-19 .

"Betul saat ini ditutup dulu 
sampai 25 Januari dalam rangka 
penerapan PSBB (pembatasan so-
sial berskala besar)," kata Kepala 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
Kabupaten Garut Budi Gan Gan di 
Garut, Kamis (14/1), seperti yang 
dikutip dari ANTARA.

Ia menuturkan penutupan itu se-
suai dengan aturan pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) untuk mencegah dan 
memutus rantai penularan wabah 
COVID-19 di Kabupaten Garut.

Tempat wisata menjadi salah 
satu kawasan yang harus diber-
lakukan pembatasan sosial karena 
selama ini tempat itu seringkali 
banyak kerumunan dan sulit untuk 
menegakkan protokol kesehatan.

“Jadi kalau di tempat wisata 
kami sulit untuk menegakkan pro-
tokol kesehatan saat berkerumun, 
untuk itu bagaimana kita mengan-
tisipasi sekecil mungkin, maka op-
sinya penutupan," kata Budi.

Ia menyampaikan selama pe-
nutupan itu, objek wisata akan 
mendapatkan pengawasan dari 
tim Satuan Tugas Penanganan 
COVID-19 Garut yang melibatkan 

Riwayat Kesehatan Syekh 
Ali Jaber Sebelum Meninggal Dunia

Jakarta, SMN -- Syekh Ali 
Jaber, pendakwah sekaligus ahli 
tilawah Alquran, meninggal 
pada Kamis (14/1) pagi tadi. 
Dari unggahan Ustaz Yusuf 
Mansur, Syekh Ali Jaber ber-
pulang di RS Yarsi pukul 8.30 
WIB.

Sebelum wafat, Syekh Ali 
Jaber mengumumkan bahwa 
dirinya positif Covid-19 pada 
Selasa (29/12) lalu. Kemudian 
pada Rabu (30/12), ia dirawat 
di ruang ICU. Kabar ini disam-
paikan oleh akun pribadi milik 
Syekh Ali Jaber, @syekh.ali-
jaber. Disebutkan pula bahwa 
Ali belum bisa memberikan 
keterangan apapun karena ti-
dak diperkenankan membawa 

perangkat seluler selama per-
awatan.

"Beliau tidak bisa menggu-
nakan HP. Terima kasih untuk 
semua doa dan perhatiannya, 
jazakallahu khoiran," lanjut un-
ggahan tersebut.

Syekh Ali Jaber memang 
kerap melakukan tes PCR dan 
hasilnya negatif. Namun se-
belum tes terakhir pada akhir 
Desember 2020 lalu, ia sempat 
merasakan gejala panas dan ba-
tuk-batuk. Baru setelah dinya-
takan positif Covid-19, ia men-
galami demam, batuk, hingga 
sesak napas.

Dirinya sempat menjalani 
karantina mandiri. Karena tidak 
kuat, Syekh Ali Jaber langsung 

dirujuk ke rumah sakit. Kemu-
dian beberapa hari tidak terden-
gar kabarnya, pada Senin (4/1), 
kondisi Syekh Ali Jaber sempat 
dikabarkan membaik.

Rupanya kabar baik tak ber-
langsung lama. Syekh Ali Jaber 
berpulang tadi pagi pukul 8.30 
WIB. Rekan sesama pendak-
wah, Ustaz Yusuf Mansur men-
gatakan jelang tutup usia, Ali 
sudah bebas dari Covid-19. Ha-
nya saja Ali sudah mengalami 
masalah dengan paru-parunya.

"Jadi Covidnya mah sudah 
tidak ada. Tapi sudah terlanjur 
menyerang ke paru-paru dan 
lain sebagainya. Jadi saat wa-
fat sudah dinyatakan negatif 
Covid-19," tuturnya.

Yusuf mengungkapkan Sy-
ekh Ali Jaber sudah menggu-
nakan ventilator selama 16 hari. 
Ia pun semalam mendapat kabar 
bahwa Ali mengalami kritis dan 
akan dipasang alat jantung.

COVID-19 dapat menyebab-
kan berbagai masalah perna-
pasan, dari ringan hingga kritis. 
Orang dewasa yang lebih tua 
dan orang yang memiliki kondi-
si kesehatan lain seperti penya-
kit jantung, kanker, dan diabetes 
mungkin memiliki gejala yang 
lebih serius.

Ketika virus masuk ke dalam 
tubuh Anda, ia bersentuhan den-
gan selaput lendir yang melapisi 
hidung, mulut, dan mata Anda. 
Virus memasuki sel yang sehat 
dan menggunakan sel tersebut 
untuk membuat bagian-bagian 
virus baru. Ini berkembang biak, 
dan virus baru menginfeksi sel 
di dekatnya.

Mengutip WebMD, Virus 
corona baru dapat menginfeksi 
bagian atas atau bawah saluran 
pernapasan Anda. Ini berjalan di 
saluran udara Anda. Lapisannya 
bisa menjadi iritasi dan mera-
dang. Dalam beberapa kasus, 
infeksi dapat mencapai hingga 
ke alveoli Anda.

Saat infeksi menyebar ke sal-
uran pernapasan Anda, sistem 
kekebalan Anda melawan balik. 
Paru-paru dan saluran udara 
Anda membengkak dan mera-
dang. Ini bisa dimulai di satu 
bagian paru-paru Anda dan 
menyebar.

Sekitar 80% orang yang 
menderita COVID-19 mengala-
mi gejala ringan hingga sedang. 
Anda mungkin mengalami ba-
tuk kering atau sakit tenggoro-
kan. Beberapa orang menderita 
pneumonia, infeksi paru-paru di 
mana alveoli meradang. (cnn)

Syekh Ali Jaber, pendakwah sekaligus ahli tilawah Alquran, meninggal pada Kamis (14/1), namun 
dia sudah negatif covid-19. 

merintahkan Doni Monardo 
dan Mensos Risma berangkat 
ke Mamuju dan segera merubah 
rencana, berangkat ke Mamuju 
Sulawesi Barat," ucap Egy.

Doni sendiri membatalkan 
kunjungannya ke Sumedang 
hari ini. Untuk gempa di Majene 
dan Mamuju, Doni memerintah-
kan 4 helikopter ke lokasi.

"Doni juga langsung mengin-
struksikan helikopter BNPB 
menuju lokasi bencana. Ada 4 
helikopter BNPB dikerahkan," 
kata Egy.

Seperti diketahui, Gempa 
bumi terjadi di Majene, Su-
lawesi Barat (Sulbar) dengan 
magnitudo (M) 6,2. Gempa 
menimbulkan kepanikan warga 
dan kerusakan. Gempa terjadi 
Jumat dini hari (15/01/2021) 
pukul 01.28 WIB. Tidak hanya 
menimbulkan kepanikan warga 
tetapi juga sejumlah kerusakan.

Berdasarkan sejumlah foto 
dan video yang beredar di media 
sosial, gempa diketahui menim-
bulkan kerusakan pada gedung 
utama kantor Gubernur Sulbar, 
rumah sakit Mifta Manakarra, 
hingga hotel.

Warga di Mamuju juga 
diketahui mengungsi pada daer-
ah ketinggian, lantaran khawatir 
terjadi tsunami akibat gempa su-
sulan yang berulang kali terjadi. 
(dtk)

jajaran kepolisian, TNI dan instan-
si terkait lainnya.

Penutupan tempat wisata itu, 
kata dia, disambut baik oleh pelaku 
usaha wisata untuk kepentingan 
bersama apalagi saat ini kasus ter-
konfirmasi positif COVID-19 terus 
terjadi di Garut.

"Sejauh ini (penutupan) tidak 
ada keluhan dari pihak pengelo-
la wisata, karena pemberlakuan 
aturan ini untuk kepentingan ber-
sama dalam mencegah penularan 
COVID-19," katanya.

Ia menambahkan selain tempat 
wisata, kegiatan hiburan seperti 
kesenian maupun budaya, terma-
suk dalam resepsi pernikahan, ti-
dak boleh dilaksanakan karena bisa 
mengundang kerumunan orang.

"Semua kegiatan seni budaya, 
termasuk dalam resepsi pernikahan 

itu tidak boleh," katanya.
Sebelumnya, Bupati Garut 

Rudy Gunawan melayangkan surat 
edaran terkait aturan diberlakukan-
nya PPKM di 26 dari 42 kecamatan 
di Kabupaten Garut untuk mence-
gah dan pengendalian penularan 
wabah COVID-19 yang saat ini 
kasusnya terus bertambah.

Kecamatan yang diberlakukan 
PPKM yakni Kecamatan Garut 
Kota, Karangpawitan, Wanara-
ja, Sucinaraja, Tarogong Kidul, 
Tarogong Kaler, Banyuresmi, Sa-
marang, Pasirwangi, Leles, Ka-
dungora, Cibatu, Sukawening, 
Bayongbong, Cilawu, Cisurupan, 
Cikajang, Singajaya, Pameung-
peuk, Cisompet, Cikelet, Mekar-
mukti, Pakenjeng, Caringin, Tale-
gong, dan Pamulihan. (cnn)

  Wisatawan berswafoto saat mengunjungi Gunung Putri Intan 
Dewata, Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. 
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Hasil Yonex Thailand Open 2021: 

Praveen/Melati ke Semifinal

Jakarta, SMN -- Praveen 
Jordan/Melati Daeva Oktavianti 
melangkah ke semifinal Yonex 
Thailand Open 2021 usai meny-
ingkirkan pasangan Denmark 
Mathias Christiansen/Alexandra 
Boje, Jumat (15/1).

Berlangsung di Impact Are-
na, Bangkok, Praveen/Melati 
yang berstatus unggulan kedua 
mendapat perlawanan ketat di 
sepanjang gim pertama.

Kedua pasangan saling 
mengejar angka sejak awal 
pertandingan. Praveen/Melati 
bahkan sempat tertinggal hing-
ga empat poin saat skor 12-16. 
Namun, mereka berhasil men-
gurangi pukulan eror dan sukses 

menyamakan skor 18-18.
Pertarungan semakin sengit 

setelah skor kedua tim 19 sama. 
Namun, Praveen/Melati mampu 
memanfaatkan celah untuk me-
nutup gim pertama dengan ke-
menangan 21-19.

Praveen/Melati tampil lebih 
enjoy di awal gim kedua dan 
berhasil unggul 10-5. Namun, 
pertahanan buruk membuka 
kesempatan Christiansen/Boje 
membalikkan skor 11-10.

Pertarungan makin ketat di 
interval gim kedua. Praveen/Me-
lati bermain lebih hati-hati dan 
memilih menempatkan bola ke 
lokasi menyulitkan bagi lawan.

Christiansen/Boje terlihat 

benar-benar kewalahan hingga 
keduanya terjatuh bersamaan 
ketika gagal mengembalikan 
pukulan Melati ke arah kanan 
lawan. Skor 13-12 untuk keung-
gulan pasangan Indonesia.

Namun, ganda campuran 
Denmark tak mau menyerah 
begitu saja dan mampu berbalik 
unggul 19-18. Duel makin me-
negangkan setelah kedudukan 
19-19.

Pertarungan kedua pasangan 
makin alot dengan skor 20-20 
dan terpaksa dilakukan deuce. 
Namun, Praveen/Melati kem-
bali mampu keluar sebagai pe-
menang usai menghentikan pas-
angan Denmark 22-20. (cnn)

Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti melangkah ke semifinal Yonex Thailand Open 2021. 

Kevin Sanjaya Akhirnya 
Dinyatakan Negatif COVID-19

Jakarta, SMN - Kevin San-
jaya Sukamuljo akhirnya dinya-
takan negatif COVID-19. Ganda 
putra nomor satu dunia itu siap 
latihan kembali.

Hasil negatif didapatkan 
setelah pemain kelahiran Banyu-
wangi, Jawa Timur, 2 Agustus 
1995 ini menjalani dua kali tes 
di Rumah Sakit Mitra Keluarga 
Kelapa Gading, Jakarta Utara. 
Tes pertama pada Sabtu, (9/1) 
hasilnya negatif.

Sesuai protokol kesehatan, 
untuk membuktikan dirinya 
sembuh, Kevin pun wajib kem-
bali melakukan tes kedua den-
gan interval antara 24 jam hing-
ga 72 jam dari tes sebelumnya. 
Pada tes kedua yang dilakukan 
pada Senin (11/1) di tempat 
yang sama, hasilnya melega-
kan. Hasil tes Kevin negatif dari 
Covid-19.

"Puji Tuhan saya sudah 
dua kali swab test dan hasiln-
ya negatif. Terima kasih untuk 
semua doa dan dukungannya. 
Selanjutnya saya akan memuli-
hkan kondisi dan mulai kembali 

berlatih dalam beberapa hari ke 
depan," tutur Kevin dalam rilis 
PBSI.

Kevin sempat dikabarkan 
positif pada 31 Desember atau 
jelang keberangkana menuju 
Thailand. Gejala yang dialamin-
ya mulai dirasakan sekitar me-
dio Desember tahun lalu. Saat 
itu, dia mulai tidak bisa menci-
um bau makanan. Saat makan 
pun terasa hambar dan sedikit 
flu.

Pada 20 Desember 2020, 
pemain berusia 25 tahun itu, 
kemudian melakukan swab test 
PCR di RS Mitra Keluarga, Ke-
lapa Gading, dengan hasil posi-
tif. Kevin Sanjaya pun kemudi-
an melakukan isolasi mandiri di 
rumah dan tidak lagi bergabung 
dengan teman-teman di Pelatnas 
Cipayung, Jakarta Timur.

Tes kedua kembali dijala-
ni Kevin di tempat yang sama 
pada 28 Desember. Hasilnya 
tetap positif terinfeksi oleh virus 
SARS CoV-2 tersebut.

Ketika Kevin kembali 

melakukan tes usap ketiga di 
Rumah Sakit Mitra Keluarga, 
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 
tanggal 31 Desember 2020, 
hasilnya juga tetap positif.

Karena tiga kali tes menun-
jukkan hasil positif, Kevin pun 
tidak bisa tampil ke Bangkok, 
Thailand. Bersama Marcus 
Fernaldi Gideon, pasangan ber-
julukan Minions ini pun urung 
untuk mengikuti tiga turnamen 
Leg Asia di pembuka 2021 di 
Negeri Gajah Putih.

"Saya menyarankan kepada 
semua untuk tetap menjaga kes-
ehatan serta mematuhi protokol 
kesehatan yang berlaku," Kevin 
menyarankan.

Atas hasil tersebut, dok-
ter Pelatnas PBSI, Octaviani, 
menyatakan Kevin sudah bisa 
melakukan latihan kembali di 
Pelatnas PBSI, Cipayung, Ja-
karta Timur.

"Dia sudah dua kali tes den-
gan hasil negatif dan sudah le-
wat 21 hari, jadi sebenarnya 
Kevin sudah bisa latihan lagi," 
sebut dr Octaviani. (dtk)

Kevin Sanjaya Sukamuljo sudah negatif COVID-19. 

Pahlawan Kecil Barcelona Terus Berharap 
Bisa Dimainkan Ronald Koeman

Sevilla, SMN - Riqui Puig 
menjadi pahlawan "kecil" yang 
tak disangka-sangka mengan-
tarkan Barcelona ke final Piala 
Super Spanyol. Berkat keberani-
annya, pemain berpostur 169 cm 
ini menjadi penentu kemenan-
gan Barcelona saat melawan 
Real Sociedad di semifinal Piala 
Super Spanyol, Kamis kemarin.

Ronald Koeman seperti 
diketahui sempat kebingungan 
untuk menentukan penendang 
penalti kelima Barcelona. Dia 
hanya punya empat penendang 
penalti.

Namun Riqui Puig, gelan-
dang kecil ini dengan gagah 
berani mengajukan diri jadi 
penendang penalti kelima. Dia 
pun berhasil eksekusi penalti 
sehingga membuat Barcelona 
menang 3-2 atas Real Sociedad.

Usai aksi heroiknya, Puig 
mengaku tak pernah kehilangan 
harapan untuk dimainkan Bar-
celona. Dia terus berharap bisa 
dimainkan Ronald Koeman di 
laga berikutnya.

"Saya tak pernah kehilangan 
senyum. Saya bocah yang cukup 
bahagia. Kalau Koeman mem-
beri kesempatan beberapa menit 

saja, saya akan memanfaatkann-
ya," ujar Riqui Puig seperti di-
kutip Marca.

Riqui Puig mengaku tak 
pernah ingin menyerah dalam 
mencari kesempatan main di 
Barcelona. Besar di La Masia 
membuat mentalnya ditempa 
dengan baik.

"Lempar handuk? saya tak 

pernah lakukan itu. Setelah ber-
tahun-tahun di klub dan perjala-
nan menuju tim utama, saya tak 
akan pernah lempar handuk," 
ujarnya.

"Meski saya tak banyak 
main, segalanya berlangsung 
baik: saya punya keluarga dan 
sehat. Saya tak mengeluhkan 
apa-apa."

Riqui Puig juga ogah disebut 
sebagai pahlawan. Dia menga-
takan keberhasilannya cetak gol 
penentu hanya kebetulan.

"Kalau Antoine Griezmann 
cetak gol, kami bisa unggul leb-
ih cepat. Saya sangat bahagia 
dengan gol itu, lolos final dan 
kami pantas mendapatkannya," 
ujar Puig. (lp6)

Pemain Barcelona, Riqui Puig. 

Peraih Emas Olimpiade Ini Didakwa 
Ikut Rusuh di Gedung Capitol

Washington, SMN - Rupa-
nya ada peraih emas olimpiade 
yang ikut rusuh di Gedung Cap-
itol pekan lalu. Dia adalah Klete 
Keller, eks perenang andalan 
Amerika Serikat.

Dilansir Guardian, Keller di-
dakwa bersalah karena ikut da-
lam kerusuhan yang dilakukan 
pendukung Donald Trump di 
Capitol AS pekan lalu. Dakwaan 
itu ditetapkan Pengadilan Wash-
ington DC pada Rabu (13/1) 
waktu setempat.

Keller dianggap sengaja me-
nerobos ke gedung terlarang 
tanpa kewenangan yang sah, 
berperilaku tidak tertib, dan 
menghalangi penegakan hu-
kum saat kejadian berlangsung. 
Sejauh ini, belum jelas apakah 
Keller akan dibantu pengacara 
atau tidak, serta bakal ditahan 
atau tidak.

Sosok Keller sendiri keta-
huan ikutan rusuh Capitol AS, 
dalam rekaman yang beredar. 
Dalam video, ia terlihat men-
genakan jaket olimpiade AS dan 
berada di Capitol Rotunda, saat 
kepolisian berusaha mendesak 
keluar demonstran.

Juru bicara renang AS men-
jelaskan, pihaknya mengede-
pankan prinsip kebebasan ber-
ekspresi, namun mengecam 
tindakan pendukung Trump 
yang sampai menerobos Capitol 
Hill.

"Kami menghormati hak 
individu dan kelompok untuk 
melakukan protes damai, tetapi 
sama sekali tidak memaafkan 

tindakan yang diambil oleh 
orang-orang di Capitol minggu 
lalu," kata jubir.

Sementara CEO Komite 
Olimpiade dan Paralimpiade AS 
Sarah Hirshland juga mengecam 
tindakan para demonstran. Mes-
ki begitu, ia tidak menekankan 
nama Keller dalam pernyatan-
nya.

"Seperti yang Anda ketahui, 
ada laporan tentang alumni at-
let Olimpiade yang terlibat da-
lam aksi mengerikan di gedung 
US Capitol minggu lalu. Saya 
sangat mengutuk tindakan para 
perusuh di US Capitol. Mereka 
tidak mewakili nilai-nilai Amer-
ika Serikat atau Tim USA," ka-

tanya.
Keller, kini 38 tahun, adalah 

salah satu perenang terbaik yang 
pernah dimiliki Amerika Ser-
ikat. Ia tercatat sebagai peraih 
dua medali emas, masing-mas-
ing di Olimpiade 2004 Athena 
dan 2008 di Beijing.

Dua medali emas Keller 
didapat dari nomor estafet 4 x 
200 meter gaya bebas putra, di 
mana ia tergabung bersama Mi-
chael Phelps. Total, Keller su-
dah meraih lima medali, dengan 
sisanya sekali perak dan dua kali 
perunggu.

Setelah kariernya sebagai 
perenang berakhir, kehidupan 
Keller sempat berantakan. Ia 

bercerai dengan istrinya, kesu-
litan finansial, bahkan sampai 
menggelandang berbulan-bulan 
dan cuma tidur di mobilnya.

Awal pekan ini, Keller 
diketahui sudah menghapus 
media sosialnya. Namun, situs 
SwimSwam melaporkan, Keller 
sempat membuat unggahan 
yang isinya mendukung Donald 
Trump.

Trump sendiri kalah dalam 
pemilihan presiden AS, yang 
dimenangkan Joe Biden. Kemu-
dian, demonstrannya berdemo 
agar kemenangan Biden dibatal-
kan. Pada Kamis (14/1) WIB, 
Trump akhirnya dimakzulkan 
untuk kedua kalinya. (dtk)

Klete Keller. 

Profil Newcastle Jets, 
Klub Baru Syahrian Abimanyu

Jakarta, SMN -- Gelandang 
Timnas Indonesia U-23 Syahri-
an Abimanyu bakal segera dip-
injamkan klubnya, Johor Darul 
Ta'zim (JDT) ke Newcastle Jets. 
Klub asal Australia itu pernah 
mengalahkan Persija Jakarta di 
Liga Champions Asia 2019.

Newcastle Jets terbentuk 
sejak 2000 ketika bergabung 
dengan National Soccer League 
(NSL) dengan nama Newcastle 

United. Tampil di dua dari tiga 
seri final, Newcastle termasuk 
tim sukses yang tampil sebagai 
runner up di belakang Perth Glo-
ry musim 2001-2002.

Newcastle United berubah 
nama menjadi Newcastle Jets 
saat gabung ke liga sepak bola 
domestik baru di Australia, 
A-League. Perubahan nama di-
maksudkan untuk mengubah im-

age klub.
Tambahan Jets di belakang 

nama klub diubah agar tidak 
rancu dengan klub Inggris yang 
tampik di Premier League, New-
castle United. Nama Jets diambil 
dari Markas RAAF Williamton 
yang lokasinya hanya 20 kilome-
ter dari utara Newcastle.

Tim berjuluk The Jets itu 
menjadi satu dari hanya tiga klub 
mantan NSL yang tampil di for-

mat baru kompetisi A-League.
Bermarkas di McDonald 

Jones Stadium yang berkapasitas 
33 ribu penonton, Newcastle Jets 
dipimpin Craig Deans sebagai 
pelatih sementara menggantikan 
Carl Robinson sejak Oktober 
2020.

Pada 2008, The Jets kembali 
membangun tim untuk diper-
siapkan tampil di Liga Champi-
ons Asia 2009. Sayang langkah 
mereka terhenti di babak 16 be-

sar usai kalah 0-6 dari wakil Ko-
rea Selatan, Pohang Steelers.

Setelah absen 10 tahun, tepat-
nya 2019, Newcastle Jets akhirn-
ya kembali tampil di Liga Cham-
pions Asia untuk kali kedua usai 
menjadi runner up di A-League. 
Di babak playoff Newcastle Jets 
bertemu dengan wakil Indonesia 
Persija Jakarta dalam laga yang 
digelar di Australia.

The Jets menang 3-1 atas Ma-
can Kemayoran melalui babak 

perpanjangan waktu. Satu-sat-
unya gol milik Persija diciptakan 
Ramdani Lestaluhu di menit 72.

Sepanjang kiprahnya, presta-
si terbaik Newcastle Jets yakni 
menjadi runner-up A-League dua 
kali, yakni musim 2007-2008 
dan 2017-2018. The Jets juga 
pernah menjadi juara A-League 
grand final pada 2008 dan runner 
up di 2018.

Kini, Syahrian Abimanyu 
yang merupakan mantan pemain 

Madura United diklaim bakal 
menjadi bagian dari Newcastle 
Jets dalam waktu dekat. Kepas-
tian itu diungkapkan Rasiman, 
ayah kandung sekaligus asisten 
pelatih Madura United kepada 
awak media, Kamis (14/1).

Selain Newcastle, sebenarnya 
ada beberapa pilihan klub yang 
disebut Rasiman telah disodor-
kan kepada Syahrian Abimanyu. 
Namun, pilihan jatuh ke The Jets 
karena kualitas kompetisinya 
lebih baik daripada di ASEAN.

"Ya, rencananya begitu [dip-
injamkan JDT ke Newcastle 
Jets]. Masih menunggu konfir-
masi dari JDT, yang resmi kon-
firmasi kan dari situ," kata Rasi-
man melalui sambungan telepon.

Menurut Rasiman, New-
castle Jets, klub yang tampil di 
A-League atau kasta tertinggi 
kompetisi sepak bola Asutralia 
juga sudah mengirimkan pen-
awaran kepada Syahrian.

"Obrolan pastikan kan ada. 
Pasti harus kami tandatangani, 
terutama Syahrian Abimanyu. 
Setuju ke Australia karena me-
mang opsi pilihan dari JDT. Dari 
awal kami sudah tahu kalau ta-
hun ini kemungkinan besar tidak 
akan di JDT, akan main di luar, 
dipinjamkan lagi," ungkapnya. 
(cnn)Syahrian Abimanyu dipinjamkan JDT ke Newcastle Jets. 
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lum membuahkan hasil, dan tadi 
pencarian dimulai lagi pukul 
04.00 WIB. Setelah hampir dua 
jam pencarian, tim SAR mene-
mukan korban dengan kondisi 
meninggal dunia di bebatuan 
karang, tepatnya di sisi timur 

dari lokasi hilangnya,” ujarnya.
Dia melanjutkan, Sastro 

ditemukan sekitar satu kilometer 
dari lokasi hilangnya kemarin. 
Menurutnya saat ini jenazah tel-
ah dibawa ke rumah duka untuk 
disemayamkan.

Marjono pun mengimbau 
kepada nelayan untuk mengede-
pankan keamanan saat mencari 
ikan. Seperti halnya dengan 
menggunakan pelampung atau 
peralatan pendukung lainnya.

“Kami terus memberikan 

imbauan kepada nelayan untuk 
mengedepankan keamanan saat 
mencari ikan. Semua itu agar 
kejadian serupa tidak terulang 
kembali,” ucapnya.(dtk)

cul herd immunity, kekebal-
an komunal. Sehingga risiko 
penyebaran COVID akan ber-
henti dan kegiatan perekono-
mian akan sepenuhnya pulih 
kembali. Inilah kerja besar 
yang ingin kita kerjakan dan 
kita meminta kesadaran kita 
semuanya meskipun nantinya, 
meskipun sudah divaksin, ini 
selalu saya sampaikan tetap 
yang namanya disiplin terha-
dap protokol kesehatan tetap 
harus dijalankan dengan ketat. 
Sampai seluruh dunia kembali 
normal tanpa pandemi,” kata 
Jokowi dalam pertemuan ta-
hunan Industri Jasa Keuangan 
2012, Jumat (15/1/2021).

Jokowi mengajak semua pi-
hak optimistis tahun 2021 ini 
menjadi titik balik bangsa In-
donesia. Kesehatan masyarakat 
segera pulih dan perekonomian 
segera bangkit. “Pengendalian 
pandemi terutama melalui vak-
sinasi adalah game changer. 
Adalah kunci yang sangat me-
nentukan agar masyarakat bisa 
bekerja kembali, anak-anak 

kita bisa belajar di sekolah 
lagi, dan agar kita bisa kembali 
beribadah dengan tenang, dan 
juga agar perekonomian nasi-
onal kita bisa segera bangkit,” 
kata Jokowi. Jokowi lantas ber-
bicara mengenai program vak-
sinasi COVID-19 yang secara 
resmi telah dimulai sejak dua 
hari lalu. Jokowi menegaskan 
seluruh prosedur dan tahapan 
pengembangan vaksin sudah 
dilalui dengan baik.

“Penelitian dasar ilmiah 
hingga uji klinis telah dilaku-
kan, sejak bulan Agustus. 
Badan POM juga telah menge-
luarkan izin penggunaan daru-
rat (emergency use authoriza-
tion). Dan hasil efikasi vaksin 
yang diuji sudah di atas standar 
yang ditetapkan WHO. Juga 
MUI sudah menyatakan bahwa 
vaksin halal,” ujar Jokowi.

“Sistem pendukung vaksina-
si juga telah direncanakan dan 
telah siap sejak beberapa bulan 
lalu. Ini adalah sebuah langkah 
penting, langkah bersama kita, 
untuk membawa bangsa kita 

keluar dari pandemi. Member-
ikan perlindungan kesehatan 
dan keselamatan pada rakyat 
serta akan mempercepat pemu-
lihan ekonomi nasional secara 
cepat,” sambung dia.

Jokowi menargetkan sekitar 
181.500.000 penduduk selesai 
divaksinasi sebelum akhir ta-
hun 2021. Selain itu, dia men-
jelaskan pemerintah telah me-
mesan vaksin untuk rakyat dari 
berbagai negara.

“Pemerintah juga telah 
mengamankan, memesan 426 
juta dosis vaksin untuk rakyat 
yang berasal dari 4 perusahaan 
dan negara yang berbeda. Jadi 
di bulan Januari, kurang lebih 
ini, bisa berubah lebih banyak. 
Di Januari 3 juta, di Februari 
nanti 4,7 juta, di Maret 8,5 juta, 
April 16,6 juta, Mei 24,9 juta, 
di Juni 34,9 juta. Itu di dalam 
perencanaan yang telah kita 
buat. Meskipun bisa berubah 
lebih banyak lagi, kita harap-
kan,” imbuh Jokowi.(dtk)

diurai, masih ada saja oknum 
yang melakukan  pemerasan. 
Praktek pemerasan itu sudah 
terjadi bertahun tahun.

Menurut seorang sumber 
berinisial ( A), dikampung terse-
but banyak tenaga psk, mereka  
wajib membayar sejumlah uang, 
yang tidak diketahui, kemana 
larinya uang tersebut. Ada yang 

diminta harian, mingguan bah-
kan bulanan. Sepintas terlihat 
sedikit jumlahnya, namun jika 
dikumpulkan banyak juga.

“Ini dilema, tarikan itu  sudah 
termasuk pungli,  mereka wajib 
bayar, kalau harian bayar10 
ribu/psk,  mingguan 35 rb/psk, 
bulanan 75 rb/psk, aliran hasil 
pungli/pemerasan itu bisa lari 

kemana mana lho,” paparnya.
Luar biasanya kampung an-

ggur, pekerja yang tertatih ta-
tih bekerja demi mendapatkan 
sejumlah uang, untuk bertahan 
hidup, masih diperas oleh ok-
num yang entah di kemanakan 
dana yg di tarik dari para peker-
ja tersebut. (Tik) 

gan PPKM dan Vaksinasi,” kata 
Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta, 
Selasa (13/01/2021) pagi.

Ditambahkan Irjen Nico, 
bahwa vaksinasi ini sudah 
melalui penelitian dan sudah 
mendapatkan sertifikat halal dari 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
pusat. Dan vaksinasi ini bisa 
dipastikan aman, sehingga mas-
yarakat dapat menerima vaksin 
covid-19 untuk kesehatan ber-
sama. Selain itu jika masyarakat 
sehat, maka ekonomi bisa kem-
bali berkembang.

“Vaksinasi ini sudah melalui 
uji penelitian, dan sudah 
mendapatkan sertifikat halal 
dari MUI Pusat. Sehingga, mas-
yarakat diharapkan bisa mener-
ima vaksin covid-19, karena 
untuk kesehatan bersama,” tam-
bahnya.

Kapolda mengungkapkan, 
bahwa besok di jawa timur se-
cara serentak menerima vaksi-
nasi covid-19. Besok Kapolda 
Jatim siap menerima vaksinasi 
covid-19 bersama Pangdam V 
Brawijaya dan Pangko Armada 
II, yang juga akan menerima 
vaksinasi covid-19 di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya. Tu-

juannya agar masyarakat bisa 
mengerti dan memahami, bah-
wa vaksinasi ini adalah program 
pencegahan dan pengobatan.

“Besok di jatim akan dilak-
sanakan vaksinasi covid-19 
secara serentak, saya dan pang-
damV brawijaya juga Pangko 
Armada II, besok akan melak-
sanakan vaksinasi covid-19 di 
grahadi,” pungkasnya.

Sementara itu Kyai Haji 
Marzuqi Mustamar, Ketua Pen-
gurus Wilayah Nahdlatul Ula-
ma (PWNU) Jawa Timur men-
gungkapkan, bahwa dirinya siap 
mendukung program pemerin-
tah, baik terkait PPKM maupun 
Vaksinasi Covid-19 yang akan 
dilaksanakan besok di jatim.

PWNU Jatim sendiri sudah 
membuat seruan kepada seluruh 
pengurus untuk mengajak dan 
mensukseskan vaksinasi. Kare-
na vaksinasi ini sudah merujuk 
pada Fatwa MUI dan mendapat-
kan keamanan dari BPOM bah-
wa vaksin covid-19 aman.

“Saya siap membantu pro-
gram pemerintah didalam pen-
erapan PPKM dan Vaksinasi 
covid-19. Selain itu saya juga 
mengajak masyarakat un-

tuk mensukseskan vaksinasi 
covid-19,” ungkapnya.

Selain itu Ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) Ja-
tim menyebutkan, K.H. Hasan 
Mutawakkil Alallah, agar mas-
yarakat khususnya di jatim men-
dukung program pemerintah ter-
kait program PPKM. Program 
ini untuk keselamatan dan kes-
ehatan masyarakat.

“Saya berharap masyarakat 
jawa timur mendukung program 
pemerintah, baik itu vaksinasi 
maupun PPKM,” ucapnya.

Selain itu untuk vaksin aspek 
kehalanannya sudah di fatwakan 
oleh komisi fatwa MUI Pusat.

Kepada seluruh masyarakat 
jajaran MUI Kabupaten/ Kota 
serta ormas-ormas yang ada di-
harapkan kerja sama terkait den-
gan vaksinasi maupin PPKM 
agar berjalan dengan lancar.

“Vaksinasi covid-19 ini su-
dah halal sesuai dengan fatwa 
MUI Pusat, dan saya berharap 
kepada MUI di Kabupaten/ 
Kota mendukung sepenuhnya 
vaksinasi covid-19,” pungkasn-
ya.(Bry)

yang kini sedang disurvei kepa-
tutan dan kelayakannya.

“Yang terpenting saat ini 
adalah penambahan rumah iso-
lasi kita yang di Poltekes ada 
110 kamar sudah terisi 95 ka-
mar. Juga RS sementara untuk 
perawatan Covid-19 di Puskes-
mas Kepanjenkidul. Karena kita 
sedang pengawasan ketat pada 

kluster keluarga maka itu isolasi 
mandiri harus segera dihenti-
kan,” ungkap Walikota Santoso.

Santoso tidak ingin lagi 
adanya isolasi mandiri bagi 
warganya yang terkonfirmasi 
Covid-19. Sebab saat ini dari 
ledakan covid-19 paling banyak 
berasal dari kluster keluarga.

Apalagi masyarakat Kota 

Blitar sering beraktivitas di 
wilayah Kabupaten Blitar yang 
menjadi zona merah. Ia tidak in-
gin kasus infeksi virus dari cina 
ini semakin menjadi jadi.

“Maka itu rumah isolasi baru 
yang representatif harus siap. 
Karena perlu dicermati war-
ga kota ada yang bekerja jadi 
karyawan di kabupaten dan juga 

sebaliknya,” ujarnya.
Usaha itu perlu dilakukan 

Pemerintah Kota Blitar, meng-
ingat proses vaksinasi bagi mas-
yarakat Kota Blitar yang semula 
direncanakan terealisasi bulan 
Januari menjadi mundur bulan 
Februari 2021.(mam)

menurut Syahrul, perlu kreati-
vitas dan produktif agar pan-
gan selalu tersedia guna men-
cukupi kebutuhan masyarakat. 
Kegiatan pertanian yang pro-
duktif, lanjut dia, berkontribu-
si bagi perekonomian nasional, 
di antaranya kegiatan perta-
nian yang maju dan modern. 
Menurut Syahrul, saat ini per-
tanian tidak lagi membutuhkan 
ketersediaan lahan yang luas, 
tetapi pertanian bisa dibukti-
kan dimana saja, bisa berskala 
ekonomi. Syahrul pun men-
dukung Gubernur DKI Jakarta 
dan jajaran, serta instansi dinas 
terkait untuk bisa mengakses 
secara bersama, memanfaat-
kan lahan yang tersedia untuk 
dijadikan tempat edukasi dan 
wisata pertanian seperti had-
irnya AER, termasuk program 
pertanian perkotaan. “Saya 
sepakat dengan Pak Gubernur 

DKI bersama jajaran dan wali 
kota untuk menjadikan taman 
yang indah, sekaligus menjadi 
kebun bibit yang bisa mengak-
ses dan mendukung mereka 
yang akan berkebun di hala-
man rumahnya,” ujar Syahrul.

Kementerian Pertanian 
mendukung program perta-
nian perkotaan dengan men-
yalurkan bibit tanaman agar 
bisa dimanfaatkan masyarakat 
bercocok tanam di perkaran-
gan rumah masing-masing. 
Hasil pertanian di perkaran-
gan rumah masing-masing bisa 
menutupi kebutuhan makan 
sehari-hari. “Maret kita akan 
akses dan info kan kepada 
masyarakat lebih luas lagi 
dan kita akan MoU dengan 
Gubernur DKI Jakarta,” kata 
Syahrul. Di sela-sela pelun-
curan AER dilakukan penan-
datanganan kerja sama antara 

Kementerian Pertanian dengan 
Pemerintah Provinsi DKI Ja-
karta tentang pengembangan 
agro eduwisata.

Deputi Gubernur Bidang 
Pariwisata dan Kebudayaan 
DKI Jakarta Dadang Solihin 
mewakili Gubernur DKI Ja-
karta menyebutkan, pengem-
bangan agro eduwisata sudah 
menjadi komitmen Pemprov 
DKI dalam memberikan edu-
kasi pertanian kepada mas-
yarakat. “Targetnya 12 lokasi 
agro eduwisata di DKI. Un-
tuk itu sinergi ini perlu terus 
dilakukan ke depannya, khu-
susnya dengan Kementan,” 
kata Dadang. Dadang menam-
bahkan, pengembangan wisata 
pertanian yang didukung den-
gan teknologi mumpuni dan 
memanfaatkan lahan kosong 
yang ada di Jakarta dapat ber-
fungsi sebagai sumber peng-

hasilan pangan.
Di dalam AER masyarakat 

dikenalkan dengan tanaman 
‘superfood’ endemik lokal un-
tuk ketahanan pangan keluar-
ga. Wisata pertanian di Jakarta 
ini juga mengenalkan teknolo-
gi budi daya pertanian perko-
taan seperti teknologi hidro-
ponik, ‘microgreen’, tanaman 
‘adible flower’ yang terinte-
grasi dengan sektor perikanan 
yaitu kolam bioflok dan lob-
ster air tawar. Selain itu, AER 
juga terdapat peternakan sapi 
perah dan taman kelinci. Ser-
ta budidaya pakan alternatif, 
yaitu budidaya maggot. Tem-
pat itu juga menawarkan sa-
rana edukasi bagi masyarakat 
umum, komunitas dan juga 
siswa sekolah, dengan harapan 
teknologi yang dikembangkan 
bisa diadopsi oleh masyarakat 
secara luas.(kmpas)

Pemkot Banjarbaru sudah 
mengerahkan petugas untuk 
mengevakuasi warga dari daer-
ah terdampak banjir serta meny-
iapkan tempat pengungsian dan 
dapur umum untuk membantu 
korban banjir. Hingga hari ini 
tercatat ada 20 kelurahan yang 
terdampak banjir.

Status tanggap darurat banjir 
juga diberlakukan di Kabupat-
en Hulu Sungai Tengah. Bupati 
Hulu Sungai Tengah Ahmad 
Chairansyah, yang tempat ke-
diamannya juga kebanjiran, 
menyatakan bahwa status tang-
gap darurat banjir diberlakukan 
dari 14 hingga 21 Januari 2021. 
Banjir membuat jalan, per-
mukiman, pusat perdagangan, 
sekolah, dan daerah perkanto-
ran tergenang di wilayah Hulu 
Sungai Tengah. Akses teleko-
munikasi dan pasokan listrik di 
daerah itu juga terganggu.

Wali Kota Banjarmasin H 
Ibnu Sina memutuskan menaik-
kan status dari siaga menjadi 
tanggap darurat banjir. Ada dua 
alasan status penanganan ben-
cana alam ditingkatkan.

Pertama, debit air yang mer-
endam permukiman warga tidak 
kunjung surut. Kedua, arahan 
dari surat pernyataan dari Gu-
bernur Kalsel H Sahbirin Noor 
Nomor 360/038/BPBD/2021 
tertanggal 14 Januari 2021 ten-
tang peningkatan status siaga 
darurat menjadi status tanggap 
darurat.

Pemkot Banjarmasin meny-
iapkan logistik untuk warga 
dengan mendirikan posko di 
lima Kecamatan dan 52 kelura-
han yang ada di kota ini. Selan-
jutnya, menjadikan ruang publik 
sebagai lokasi penampungan 
sementara bagi warga yang me-
ngungsi dan mendirikan dapur 
umum di setiap kecamatan den-
gan kapasitas 1.500 bungkus per 
harinya. Presiden Joko Wido-
do (Jokowi) sudah menelepon 
Gubernur Kalimantan Selatan 
(Kalsel) untuk meminta laporan 
terkait perkembangan penanga-
nan banjir. Jokowi memerintah-
kan jajaran segera mengirimkan 
bantuan, terutama perahu karet, 
ke lokasi banjir di Kalsel.

“Ya tadi saya sudah menele-

pon Gubernur Kalimantan Sela-
tan untuk mendapatkan laporan 
mengenai banjir yang ada di Ka-
limantan Selatan dan saya juga 
telah memerintahkan Kepala 
BNPB, telah memerintahkan 
juga Panglima TNI dan Kapolri, 
untuk secepat-cepatnya mengi-
rim bantuan terutama yang ber-
kaitan dengan perahu karet yang 
sangat dibutuhkan penanganan 
bencana banjir di Kalimantan 
Selatan,” kata Jokowi dalam 
video di akun YouTube Sek-
retariat Presiden, Jumat (15/1).

Jokowi mengajak mas-
yarakat lebih waspada bencana. 
Masyarakat juga diminta selalu 
memperhatikan informasi dari 
Badan Meteorologi, Klima-
tologi, dan Geofisika (BMKG). 
BMKG sebelumnya mengingat-
kan Kalsel berpotensi mengala-
mi hujan ringan hingga sedang. 
Selain banjir di Kalsel, Jokowi 
juga terus memantau perkem-
bangan penanganan bencana di 
sejumlah daerah lain. Jokowi 
menegaskan pemerintah harus 
terus hadir melindungi warga.

“Saya akan terus meman-

tau perkembangan bencana di 
Tanah Air, baik yang ada di 
Sumedang, di Majene, Sulawe-
si Barat, kemudian banjir yang 
ada di Kalimantan Selatan. Kita 
ingin baik pemerintah daerah 
maupun pemerintah pusat selalu 
hadir di tengah masyarakat da-
lam keadaan bencana ini,” ujar 
Jokowi.

Jokowi memerintahkan 
Panglima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto dan Kepala Basarnas 
Marsma TNI Bagus Puruhito 
bergerak ke Kalsel dan Mamuju, 
Sulawesi Barat, besok. Keduan-
ya diminta membawa peralatan 
yang dibutuhkan untuk menan-
gani bencana.

“Presiden sudah memerintah-
kan kepada Kepala BNPB dan 
Mensos untuk ke Mamuju, dan 
besok Panglima TNI dan saya 
diperintahkan untuk ke Kalsel, 
ke Mamuju dengan membawa 
beberapa keperluan yang dibu-
tuhkan,” kata Kepala Basarnas 
Marsma TNI Bagus Puruhito di 
JICT II, Tanjung Priok, Jakarta 
Utara, Jumat (15/1).(dtk)

Program PTSL di Desa Munung Rejo di 
Duga Banyak Penyimpangan

Lamongan, SMN - Pro-
gram PTSL di desa di wilayah 
kec Ngimbang di duga banyak 
penyimpangan, setelah kami 
mendapatkan hasil konfirmasi 
terkait PTSL di desa Purwoker-
to yang sudah di beritakan  
kami pun menelusuri terkait 
program PTSL di desa lain, dan 

Pipa paralon yang digunakan untuk patok

kami pun menemukan hal yang 
sama tepatnya di Desa Munung 
Rejo, 

   Berdasarkan aduan warga 
desa Munung Rejo,kami pun 
melakukan konfirmasi ke pi-
hak yang bertanggung jawab 
terkait Program PTSL di Desa 
Munung Rejo,kami pun men-

datangi kantor Desa Munung 
Rejo untuk menemui Pok 
Mas(Kelompok Masyarakat) 
yang menangani terkait pro-
gram PTSL, tapi di kantor 
Desa kami tidak dapat men-
emui satupun dari pihak pok 
mas,akhirnya kami menanya-
kan pada perangkat desa yang 
ada di kantor desa siapa nama 
ketua pok mas dan beliau men-
jawab ketua pok mas saudara 
PUAD, setelah itu saya pun be-
rusaha mencari saudara PUAD 
untuk konfirmasi tapi belum 
bisa di temui, akhirnya kami 
meminta nomer wa nya,, kami 
pun menghubungi untuk kon-
firmas terkait program PTSL 
lewat wa,beliaunya bersedia 
tpi setelah di jadwalkan wak-
tunya kapan,nomer kami malah 
di blok. 

    Tidak berhenti sampai di 
situ untuk mencocokan aduan 
warga tersebut kami pun beru-
saha konfirmasi kepada kepa-
la Desa bpak Sipuk, setelah 
saya hub lewat wa kepala desa 

malah menjawab kapan2 saja 
konfirmasinya,setelah bebera-
pa hari kami pun menghubungi 
kepala desa lagi, tapi wa kami 
tidak di respon, seoalah meng-
hindar untuk konfirmasi den-
gan awak media.

   Padahal dari pengakuan 
perangkat desa yang saya temui 
di balai desa bapak kasun tan-
jung kulon membenarkan ka-
lau patok untuk program PTSL 
di anggarkan harga Rp 15.000 
padahal patok terbuat dari pipa 
paralon seperti yang terpam-
pang di depan kantor desa, 

    Dari kesimpulan kami 
awak media,ketidak mauan 
kepala desa dan Ketua Pok 
Mas menemui kami memang 
ada hal yang di tutupi dari ke-
benaran anggaran yang harus 
di bayar untuk program PTSL 
ini, padahal program PTSL ini 
kalau mengacu pada SK tiga 
mentri tidak boleh di pungut 
biaya yang mahal dan bisa juga 
gratis, (asa)

shift dikecualikan bagi pejabat 
tinggi pratama dan administra-
tur bagi perangkat daerah atau 
unit kerja pelayanan publik,dan 
sistem kerja diatur oleh Kepala 
OPD berdasarkan ritme kerjan-
ya”, ungkap Bupati Nganjuk 
Novi Rahman Hidayat.

Untuk absensi ASN yang 
masuk pagi menggunakan elek-
tronik dan pulang secara man-
ual namun dengan diketahui 
oleh pimpinan serta untuk ASN 
yang masuk siang absensi secara 
manual diketahui pimpinan dan 
pulang absensinya secara elek-
tronik pada jam kerja.

“Semua pegawai wajib men-
gaktifkan sarana telekomunikasi 
baik telepon,WA maupun Zoom 

serta tidak boleh dalam keadaan 
Off untuk kepentingan apap-
un”,ungkap Bupati Nganjuk 
lebih lanjut dengan tegas.

Bupati Nganjuk Novi Rah-
man Hidayat juga menegaskan 
bahwa seluruh pegawai wajib 
memakai masker,melakukan 
pembatasan pisik dan mem-
budayakan pola hidup sehat di 
lingkungan kerja,rumah,di tem-
pat umum maupun di alat trans-
portasi umum.

Bupati Novi berharap ASN 
Pemkab Nganjuk dapat menjadi 
contoh peneràpan protokol kes-
ehatan bagi masyarakat.

Surat Edaran Bupati Ngan-
juk ini juga didasari oleh SE 
MENPAN RB Nomor 67 Ta-

hun 2020 tentang perubahan SE 
MENPAN RB Nomor 58 Tahun 
2020 tentang sistem kerja pega-
wai ASN dalam tatanan baru 
serta berdasarkan Surat Edaran 
Gubernur Jawa Timur tanggal 
8 Januari 2021 tentang Sistem 
Kerja selama PSBB bagi ASN di 
lingkungan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur.

Untuk diketahui bahwa Surat 
Edaran Bupati Nganjuk ini ber-
laku mulai tanggal 14 Januari 
2021 sampai dengan tanggal 29 
Januari 2021 dan mulai tanggal 
1 Februari 2021 ASN(Aparatur 
Sipil Negara) di lingkup Pe-
merintah Kabupaten Nganjuk 
melaksanakan sistem kerja se-
bagaimana biasa.(Yan)
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Gubernur Khofifah Berharap Sukses 
Cegah Penyebaran Covid-19 di Jatim

Surabaya, SMN - 14 Janu-
ari 2021 – Hari ini, Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur melak-
sanakan vaksinasi Covid-19 
untuk yang pertama kalinya dan 
dilaksanakan di Gedung Negara 
Grahadi. Gubernur perempuan 
pertama di Jatim itu memberi-
kan semangat dan menyapaikan 
terima kasih atas komitmen 
yang diberikan oleh Forkopim-
da Jatim, Organisasi Profesi, 
Organisasi Keagamaan, dan 
Organisasi kepemudaan serta 
influencer yang bersedia hadir 
dan menjadi penerima pertama 
vaksin Covid-19 di Jawa Timur. 

“Kami ingin menyampaikan 
Terima kasih atas seluruh komit-
men seluruh elemen di Jawa 
Timur dan tentu komitmen ini 
akan menjadi penguat bagi kita 
semua untuk memaksimalkan 
ikhtiar ini.  Mudah-mudahan 
vaksinasi ini tidak hanya suk-
ses pelaksanaannya tapi sukses 
mencegah secara signifikan 
penyebaran covid 19 di Jawa 
Timur,” kata Gubernur Khofi-
fah dalam sambutan yang dis-
ampaikan secara virtual, Kamis 
(14/01) pagi.

Pada kesempatan ini Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menyaksikan pelak-
sanaan vaksinasi secara virtual 
dikarenakan harus melakukan 
isolasi mandiri (isoman) selama 
hampir dua minggu.

“Saya bersama Kepala Dinas 
Kesehatan Jawa Timur tidak 
dapat hadir secara langsung dan 

mengikuti vaksinasi Covid-19 
karena sedang melakukan isola-
si,” imbuhnya.

Sehari sebelumnya Pemerin-
tah Pusat telah melaksanakann-
ya dan Presiden RI Joko Widodo 
bersama sejumlah tokoh menja-
di penerima Vaksin Covid-19 
pertama. 

Begitupun dengan Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur, pada 
pelaksanaan perdana vaksinasi 
Covid-19 ini Forum Komunika-
si Pimpinan Daerah (Forkopim-
da) Jatim dan sejumlah tokoh di 
Jatim menjadi penerima vaksin. 

Pada kesempatan ini Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak menja-
di orang pertama di Jawa 
Timur yang menerima vaksin 
Covid-19. Bersama Wagub 
Emil Dardak turut serta sejum-
lah perwakilan dari berbagai 
latar belakang dalam vaksinasi 
Covid-19 yang dilaksanakan di 
Gedung Negara Grahadi, Sura-
baya, Kamis (14/1).

 Terdapat 21 penerima vak-
sin antara lain, Wakapolda Ja-
tim Brigjen Pol Drs. Slamet 
Hadi Supraptoyo, Jetua DPRD 
Jatim Koesnadi,  Wakil Ketua 
DPRD Prov. Jatim Sahat Tua 
Simanjuntak, Pangdam V Braw-
ijaya Mayjen TNI Suharyanto, 
Kepala Kejaksaan Tinggi Jatim 
M.Dofir, Sekdaprov Jatim Heru 
Tjahjono.

Selain itu, juga diikuti oleh  
Ketua IDI Jatim, Kepala RSUD 
dr. Soetomo Surabaya dr Joni 

Wahyuhadi, Ketua  IBI Jatim 
Wahyul Anis, Pemuda Anshor 
M. Syafiq Syauqi, DPW PPNI 
Jatim Nursalam, BBPOM 
Rustyawati, Pemuda Hindu I 
Dewa Agung Wirya Guna dan 
Pemuda Kristen Jatim Aurel-
ia Theodosia Hage, FKM Un-
air Santi Martini, PGRI Jatim 
Teguh Sumarsono, SKAK Crop 
Bayu Eko Moektito, Ketua SPSI  
Ahmad Fauzi  serta dua influ-
encer terkenal asal Jatim yaitu 
Bayu Skak dan Tom Liwafa ser-
ta  beberapa Tokoh Jawa Timur 
lainnya. 

Pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19 ini dimulai sekitar 
pukul 09.30 dan Wagub Emil 
tampak berjalan menuju seram-
bi Gedung Negara Grahadi yang 
telah ditata sedemikian rupa. 
Sebelum dilaksanakan imunisa-
si vaksinasi Covid-19, Wagub 
Emil terlebih dahulu menuju 
meja 1melakukan pendaftaran 
verifikasi data dan mendapatkan 
gelang sebagai tanda peserta 
penerima vaksin Covid-19.

Kemudian menuju meja dua 
untuk melakukan screening kes-
ehatan seperti pengecekan suhu 
tubuh dan tensi tekanan darah. 
Mantan Bupati Trenggalek itu, 
juga menjawab sejumlah per-
tanyaan seputar riwayat keseha-
tan hingga dinyatakan sehat dan 
layak mengikuti vaksinasi.  

Selanjutnya menuju ke meja 
tiga untuk mendapatkan sunti-
kan vaksin Covid-19 dan tera-
khir ke meja 4 untuk dilakukan 

pencatatan dan observasi pasca 
pemberian vaksin Covid-19.

Vaksinasi perdana di tingkat 
provinsi ini dilakukan setelah 
pemerintah pusat memper-
oleh izin penggunaan darurat 
dari Badan Pengawas Obat 
dan Makanan (BPOM) serta 
mendapatkan kepastian fatwa 
halal yang telah dikeluarkan 
oleh Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). 

Sebelumnya beberapa to-
koh diantaranya Wakapolda 
Jatim Brigjen Pol Drs. Slamet 
Hadi Supraptoyo, Pangdam 
V Brawijaya Mayjen TNI Su-
haryanto, Ketua DPRD Jatim 
Kusnadi, Ketua IDI Jatim Dr. 
dr. Sutrisno, Ketua MUI Ja-
tim KH. Mutawakkil Alallaah 
menyampaikan sambutan yang 
berisi ajakan dan dukungan un-
tuk menyukseskan vaksinasi 
Covid-19 di Jawa Timur serta 
do’a oleh Ketua PWNU Jawa 
Timur.

“Ini adalah merupakan suatu 
pertanggungjawaban kami ke-
pada seluruh rakyat Jawa Timur 
bahwa bila memang dari pelak-
sanaan vaksinasi ini kemu-
dian lahir akibat-akibat yang 
ditimbulkan maka biarlah kami 
yang terlebih dahulu menerima, 
Kami tidak mau bahwa kemudi-
an rakyat yang lebih dahulu di 
vaksin dan menerima dampak 
negatifnya akibat dari pelaksa-
naan vaksin ini,” Kata Kusnadi 
sebelum pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19. (*)

Gubernur Khofifah menyaksikan pelaksanaan Vaksinasi Covid -19 Perdana secara virtual

Penyesuaian Jam Kerja ASN 
Kabupaten Mojokerto Sesuai PPKM

Mojokerto, SMN - Menin-
daklanjuti Instruksi Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2021 tanggal 6 Januari 2021 
tentang Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan untuk Pen-
gendalian Penyebaran Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19), 
serta Surat Keputusan Guber-
nur Jawa Timur Nomor 188/7/
KTPS/013/2021 tanggal 9 Janu-
ari 2021 tentang Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) untuk Pengen-
dalian Penyebaran Covid-19, 
maka Pemerintah Kabupaten 
Mojokerto secara resmi mulai 
menerapkan penyesuaian jam 
kerja bagi para ASN.

Ketentuan berlaku mulai 
tanggal 11-25 Januari 2021, dan 
akan dievaluasi lebih lanjut ses-
uai dengan kebutuhan. Ada be-
berapa aturan ketat yang harus 
dijalankan para ASN.

Antara lain, sistem ker-
ja berlaku dengan komposisi 
50 persen pegawai bekerja di 
kantor (WFO), serta 50 persen 
lagi bekerja dari rumah (WFH) 
secara bergantian. Meski begi-
tu, pegawai yang dijadwalkan 
WFH, diwajibkan hadir di kan-
tor apabila diperlukan. Khusus 
Kepala Perangkat Daerah /Unit 
Kerja, tetap wajib masuk kantor 
dan beraktifitas seperti biasa.

Bagi Unit Kerja/Perangkat 
Daerah yang menjalankan pe-
layanan publik, sistem kerjanya 
dapat diatur sendiri oleh Kepala 
Perangkat Daerah berdasarkan 
ritme kerja. Pegawai juga tidak 
diperkenankan meninggalkan 
kediaman/kota tempat tinggal, 
kecuali untuk tugas kedina-
san. Bagi yang melanggar akan 
dikenakan sanksi disiplin sesuai 
ketentuan berlaku.

Setiap pimpinan unit kerja 

wajib melakukan pengawasan/
pemantauan pegawai, baik da-
lam hal pekerjaan maupun men-
gawasi kondisi kesehatan mere-
ka pada lingkungan kerja secara 
berkala.

Pegawai wajib melaksanakan 
absen secara manual dan men-
jalankan protokol kesahatan. 
Mulai memakai masker, men-
jalankan pembatasan fisik, 
membudayakan Pola Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) di 
lingkungan kerja, rumah, tem-
pat umum, maupun transportasi 
umum.

Selain itu, pegawai yang 
masuk kantor wajib diukur 
suhu tubuhnya menggunakan 
termometer/alat ukur otomatis 
oleh petugas. Tentunya dengan 
selalu rajin melakukan olahraga 
ringan sambil berjemur setiap 
pagi.(hms/sl)

Bupati Mojokerto Pungkasiadi

Desa Blimbing Kediri Bangun 
Agrowisata Bukit Duraemont

Kediri, SMN - Pemerintah 
Desa Blimbing, Kecamatan Mojo, 
Kabupaten Kediri sedang memba-
ngun sebuah destinasi wisata alam 
yang diberi nama Taman Agrow-
isata Bukit Duraemont. Seperti 
namanya, Duraemont (Durian 
Enak Asli dan Montong), tempat 
wisata baru ini bakal menawarkan 
potensi buah durian khas desa se-
tempat yang sudah sangat terkenal.

Perangkat Desa Blimbing 
Han Aswara mengatakan, Taman 
Agrowisata Bukit Duraemont da-
lam tahap pengerjaan. Nantinya, 
tempat rekreasi tersebut akan dike-
lola oleh Pemerintah Desa melalui 
Badan Usaha Milik Desa atau 
BUMDes.

“Taman Agrowisata Bukit Du-
raemont terletak di sebelah Balai 
Desa Blimbing. Sekarang proses 
pengerjaan. Yang ditawarkan, sep-
erti hasil perkebunan, Duren Mon-
tong,” kata Han Aswara.

Pembangunan Taman Agrow-

isata Duraemont bermula dari 
keinginan Pemdes Blimbing un-
tuk mengembangkan potensi buah 
durian montong. Dimana, hampir 
seluruh masyarakatnya menanam 
buah durian yang terkenal dengan 
ukurannya yang lebih besar dan 
rasanya yang enak tersebut.

“Potensi Durian Montong 
sangat baik dan sangat terkenal 
di Kabupaten Kediri. Saat panen 
raya, sangat banyak sekali. Karena 
luasan lahan durian mencapai pu-
luhan hektar,” imbuhnya.

Durian Montong asal Desa 
Blimbing pernah menjadi juara 
pertama se-Kabupaten Kediri 
dalam lomba durian di Desa Me-
dowo Kecamatan Kandangan. 
Durian Montong Blimbing bahkan 
berhasil menembus pasar modern.

“Durennya besar dan dijual per 
kiloan. Per kilogram bisa menca-
pai Rp 35 ribu dari petani. Satu 
buah beratnya sampai 7 kilogram 
dan masuk supermarket,” tam-

bahnya.
Sayangnya, tahun ini petani 

Durian Montong Desa Blimbing 
mengalami gagal panen. Cuara ex-
trem diduga menjadi faktor penye-
bab kegagalan tersebut.

Sementara itu, selain menawar-
kan pemandangan alam yang ma-
sih alami, Agrowisata Bukit Du-
raemont akan dilengkapi dengan 
berbagai wahana. Seperti misaln-
ya, kolam renang, arena permain-
an anak, sayur-sayuran hydropon-
ik, dan bumi perkemahan.

Karena berada di daerah pe-
gunungan, Pemerintah Desa 
Blimbing sudah menyiapkan an-
ggota Kampung Siaga Bencana 
(KSB) yang akan membantu 
dalam mengantisipasi terjadinya 
tanah longsor dan jika sudah re-
smi menjadi wisata. Keberadaan 
tempat wisata tersebut diharapkan 
dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat setempat. (Kominfo/
kan)

Desa Blimbing Kediri Bangun Agrowisata Bukit Duraemont

Surabaya, SMN - Beber-
apa hari ini, lini masa atau 
media sosial khususnya twit-
ter banyak diramaikan dengan 
tagar Tolak Vaksin. Entahlah, 
apa yang membuat masyarakat 
ini menolak upaya Pemerintah 
dalam memberikan kekebalan 
tubuh kepada masyarakatnya 
terhadap virus Covid-19 ini.

Keilmuan medis dan ban-
yak penelitian menyebutkan 
sekaligus telah memberikan in-
formasi perihal keamanan vak-
sin khususnya Sinovac, yang 
didukung oleh pemeriksaan 

dan penelitian dari Tim Badan 
Pengawas Obat dan Makanan 
(BPOM) RI, serta pernyataan 
dari berbagai ahli kesehatan.

Pernyataan dari berbagai 
pihak tersebut, menjadi upaya 
Pemerintah, untuk meyakink-
an kepada masyarakat, bahwa 
vaksin ini tidak berbahaya dan 
tidak membahayakan. Bahkan, 
perihal keahalalannya, juga 
jelas tergambarkan secara rinci 
dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) Pusat. 

Mengutip pernyataan Ketua 
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

Vaksin Covid, Tidak Perlu Takut!!!
Jatim, dr. Sutrisno, perusahaan 
pembuat vaksin ini, telah ber-
pengalaman puluhan tahun 
dalam membuat vaksin jenis 
apapun. Terutama dari virus 
yang telah dimatikan.

BPOM RI akhirnya mengel-
uarkan izin penggunaan darurat 
atau emergency use authoriza-
tion (EUA) untuk vaksin Coro-
na Sinovac. Kepala BPOM RI 
Penny K Lukito menjelaskan 
dari uji klinis, beberapa efek 
samping vaksin Sinovac han-
ya menimbulkan efek samping 
mulai ringan hingga sedang.

Efek samping lokal berupa 
nyeri, iritasi, pembengkakan, 
serta efek samping sistemik 
berupa nyeri otot, fatigue, dan 
demam. Sedangkan yang berat 
seperti sakit kepala, gangguan 
di kulit, serta diare. Namun, 
efek samping ini hanya terjadi 
sebanyak 0,1 hingga 1 persen.

Untuk itu, Penny kemba-
li menyakinkan, bahwa efek 
samping vaksin Sinovac yang 
muncul ini tidak berbahaya 
bagi mereka yang nantinya 
akan disuntik vaksin. Kondi-
si akibat efek samping vaksin 
Sinovac ini bisa segera pulih 
kembali.

Kemudian dilihat dari ting-
kat efikasinya. Hasil analisis 
terhadap efikasi vaksin Sino-
vac dari uji klinik di Bandung 
menunjukkan efek vaksin se-
besar 65,3 persen. Dilansir la-
man resmi WHO, efikasi vak-
sin adalah kemanjuran vaksin 
yang dihitung dalam presen-
tase.

Selanjutnya sertifikasi halal 
dari Majelis Ulama Indone-
sia (MUI), ini memang pent-
ing. Agar obat atau sesuatu 
yang masuk ke tubuh benar 
benar tidak dilarang oleh Ag-

ama, khususnya Agama Islam, 
mengingat mayoritas pen-
duduk Indonesia adalah orang 
muslim.

Mengutip pernyataan resmi 
Wakil Menteri Agama (Wame-
nag) Zainut Tauhid, kehalalan 
vaksin telah ditetapkan oleh 
Komisi Fatwa MUI, pada hari 
Senin, 11 Januari 2021. Proses 
sertifikasi halal dilakukan ses-
uai regulasi yang diatur dalam 
UU Nomor 33 Tahun 2014 ten-
tang Jaminan Produk Halal.

Faktor lain kenapa tidak 
perlu takut divaksin, adalah 
sudah ada orang orang pent-
ing yang berani untuk disuntik 
vaksin Sinovac. Kepala Negara 
menjadi yang pertama kali di 
vaksin Presiden Joko Widodo. 
Dan diperkuat dengan tokoh 
figur di tanah air seperti Rafi 
Ahmad. 

Khusus di Jatim, ada pula 
tokoh muda milenial mulai 
dari Wagub Jatim Emil Dardak 
hingga Youtuber Bayu Skak.

Nah, vaksin Sinovac sudah 
ada izin BPOM, sudah ada 
sertifikasi Halal dari MUI, 
kemudian efek samping rin-
gan, dan tidak ada yang perlu 
dikhawatirkan, lalu orang no-
mer satu Indonesia menjadi 
yang pertama disuntik vaksin.

Dan satu lagi. Vaksin Covid 
ini, akan diberikan secara gra-
tis. Masih mau menolak? Apa 
lagi yang ditakutkan? Justru 
vaksin ini, adalah upaya un-
tuk memberi dan menambah 
kekebalan tubuh kita. Mau se-
lamanya memakai masker dan 
tidak berkumpul kumpul? Gak 
kan?

Yunita Putri Wulansari 
SKM.M.Kes, RSU Haji Sura-
baya.(*)
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