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Bersambung di Hal. 11

Jokowi Mau Vaksinasi RI 
Rampung Kurang dari Setahun

“vaksina-

si harus 

dipercepat 

dan diper-

banyak”

Kemenkeu Kejar 
Asuransi buat Infrastruktur 

RI Tahun Depan

Jakarta, SMN - Direk-
torat Jenderal Kekayaan 
Negara (DJKN) Kemente-
rian Keuangan (Kemenkeu) 
sedang mengejar penerapan 
asuransi di aset-aset negara. 
Saat ini, aset negara yang 
baru diasuransikan hanyalah 
gedung. Objek kekayaan 
negara lain yang ditargetkan 
untuk bisa diasuransikan 
adalah peralatan, mesin, dan 
infrastruktur.

“Kemudian kami ingin 
memperluas asuransi, kan 
tadi baru gedung. Bagaima-
na dengan peralatan dan 
mesin? Kemudian infras-
truktur. Kemarin kami su-
dah melakukan FGD dengan 

World Bank, asosiasi asur-
ansi di Asia, kemudian juga 
webinar dengan internasi-
onal untuk memperluas,” 
kata Direktur Barang Milik 
Negara (BMN) DJKN Ke-
menkeu Encep Sudarwan 
dalam virtual media brief-
ing, Jumat (22/1/2021).

Encep mengatakan, mes-
ki Indonesia sudah memi-
liki banyak infrastruktur, 
namun belum ada satupun 
yang dilindungi asuransi.

“Karena infrastruktur 
kita sudah semakin banyak 
nih, bagaimana perlindun-
gan? Ini sementara belum 

Foto Ilustrasi

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) yakin 
vaksinasi COVID-19 bisa ke-
lar kurang dari setahun. Hal 
itu berdasarkan hitungannya 
menimbang jumlah vaksinator 
hingga puskesmas yang ada di 
Indonesia.

“Ini kenapa pernah saya 
bilang sebetulnya tidak ada se-
tahun harusnya vaksinasi kita 
ini bisa kita selesaikan, kare-
na angka-angkanya yang saya 
hitung kita bisa,” kata Joko-
wi dalam CEO Forum, Kamis 
(21/1/2021).

Presiden Joko Widodo
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Pupuk Bersubsidi 
Langka, Kartu Tani 
pun Tidak Berguna

Lumajang, SMN - Ban-
yaknya keluhan petani terkait 
langka nya pupuk bersubsidi, 
sangat memprihatinkan banyak 
pihak. Pemerintah meminta ke-
pada para petani di Indonesia 
untuk bisa meningkatkan pro-
duktivitasnya, namun pupuk 
bersubsidi saat ini sulit didapa-
tkan oleh petani, khususnya di 
Kabupaten Lumajang. Mungkin 
hal ini disebabkan  Pemerintah 
mengalokasikan anggaran sub-
sidi pupuk yang kecil dan tidak 
signifikan, sehingga petani sulit 
untuk meningkatkan produktivi-
tasnya.

Ketua Himpunan Kerukunan 

Ketua HKTI lumajang

Tani Indonesia (HKTI) Kabu-
paten Lumajang, Iskhak men-
erangkan, jika kemampuan pe-
merintah memberikan subsidi 
berkurang diperiode kedua Pres-
iden Jokowi, Pemerintah hanya 
mampu subsidi sekitar 2,5 juta 
ton saja. Padahal, di era Presi-
den SBY, diberikan subsidi ke-
pada petani sebesar 3,5 juta ton.

“Presiden Jokowi berkeingi-
nan,agar para petani bisa mandi-
ri dalam memenuhi kebutuhan 
pupuk,  seperti di negara lain di 
Asia Tenggara, sebab di negara 
lain panenan padi bisa dapat 15 
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Dianggap Tidak Bisa Bekerja, Warga 
Geruduk Kantor Desa Karangrejo 

Tuntut Kasun Mundurdari Jabatannya

Blitar, SMN - Warga mas-
yarakat Desa Karangrejo, Ke-
camatan Garum mendatangi 
kantor desa guna meminta per-
tanggungjawaban kepada Pj 
Kepala Desa, terkait dengan 
kinerja kepala dusun, Sela-
sa,(19/01/2021).

Pj Kepala Desa Karangrejo 
Pranoto menyampaikan bahwa 
kedatangan warga masyarakat 
ini meminta agar kepala dusun 
mundur dari jabatannya, kare-

na dinilai kinerjanya selama ini 
tidak sesuai dengan apa yang 
di kehendaki oleh masyarakat, 
karena yang bersangkutan ser-
ing tidak masuk ke kantor desa.

Lebih lanjut Pranoto men-
jelaskan bahwa saat ini Pe-
merintah Desa juga berupaya 
melakukan pembinaan, mem-
buat surat peringatan, bahkan 
juga sampai merotasi Kasun 
Anang tersebut bekerja sebagai 
staf di kantor desa, harapannya 

Suasana mediasi dengan warga

agar kinerjanya bisa lebih baik, 
apabila kinerja Anang ini tidak 
sesuai dengan apa yang di hara-
pkan, maka yang bersangkutan 
siap mengundurkan diri atau di 
berhentikan sesuai dengan surat 
pernyataan yang sudah di buat 
oleh Anang selaku Kasun,”-
jelasnya.

Sementara itu Imam Rohadi 
selaku warga masyarakat Desa 
Karangrejo menyampaikan, 
bahwa kedatangan nya ke kan-
tor desa untuk menanyakan ha-
sil daripada surat yang pernah di 
sampaikan ke Pemerintah Desa 
Karangrejo tersebut, terkait den-
gan tuntutan warga masyarakat 
bahwa Kasun Anang ini agar 
mengundurkan diri dari jabatan-
nya karena dinilai kinerjanya 
sangat mengecewakan, terutama 
untuk masyarakat dusun Sum-
berjo, Desa Karangrejo.

“ bahkan ini tadi RT, RW 
yang ada di Dusun Sumberjo 
juga menyerahkan stempel dan 
papan nama ke PJ Kepala Desa 
sebagai simbol kekecewaan ter-
kait dengan tuntutan yang tidak 
kunjung di respon oleh Pemer-
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Kebakaran Menimpa 
Bank Sampah Induk  

Kota Pasuruan

Petugas kepolisian dan petugas Damkar saat berjibaku me-
madamkan api

Pasuruan Kota, SMN - Ke-
bakaran terjadi Senin dini hari 
(18/01/2021) Pukul 04.00 WIB. 
di lokasi Bank Sampah Induk 
Kota Pasuruan  Jl. Dr. Wahidin 
S.H.XI  Kecamatan Purworejo 
Kota Pasuruan.

Warga yang melihat kejadian 
ini bereaksi, setelah mengetahui 
api sudah menjalar dan memba-
kar bagian belakang gudang dan 
dalam gudang Bank sampah in-

duk Kota Pasuruan.  kemudian 
warga memanggil petugas dam-
kar, selang tidak berapa lama, 3 
unit mobil  damkar tiba di lokasi 
dan apipun berhasil dijinakkan.

“Yang melemahkan akibat 
kejadian kebakaran ini, karena 
tidak adanya saksi yang menge-
tahui langsung awal mula keba-
karan tersebut, sehingga belum 
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Polisi Tangkap Kadis Sosial 
Sergai Terkait Kasus Pungli 

Pemilik e-Warong

Serdang, SMN - Polisi 
menangkap Kepala Dinas So-
sial Serdang Bedagai (Sergai), 
Ifdhal. Dia ditangkap karena 
diduga terkait kasus pungli ke 
pemilik e-Warong.

Penangkapan dilakukan di 
salah satu rumah makan di Sei 
Rampah, Sergai, Sumut, Jumat 
(22/1/2021). Polisi juga meny-
ita uang Rp 30 juta saat men-
gamankan Ifdhal.

“Dari tersangka turut disita 
barang bukti uang tunai Rp 30 

Polisi tangkap Kadis Sosial Sergai

juta dan sebuah telepon selul-
er sebagai sarana komunikasi 
dengan korban,” kata Kapolres 
Serdang Bedagai, AKBP Robin 
Simatupang, Sabtu (23/1/2021).

Robin mengatakan Ifdhal 
diduga menakut-nakuti para 
pemilik e-warong yang merupa-
kan distributor program bantuan 
pangan nontunai. Para pemilik 
tersebut diduga menyetor uang 
ke Ifdhal agar tak diganti.
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Longsor di Majalengka, 
Akses Jalan Nasional 

Sempat Terputus

Majalengka, SMN - Bencana 
tanah longsor terjadi di Kabupat-
en Majalengka, Jawa Barat pada 
Jumat (22/1/2021) pukul 18.00 
WIB. Longsor yang terjadi di 
Desa Cipadung, Kecamatan Ciki-
jing, Majalengka ini mengakibat-
kan jalan nasional penghubung 
Majalengka-Kuningan sempat 
terputus.

Manajer Pusdalops BPBD Ka-
bupaten Majalengka Indrayanto 
mengatakan hujan deras yang 
melanda wilayah Kabupaten Ma-
jalengka malam tadi membuat 
tebing yang berada di sisi jalan 
longsor.

“Hujan intensitas lebat di 

wilayah Cikijing dan Darma 
menyebabkan tebing longsor 
menutup akses jalan Kuningan 
- Cikijing,” kata Indrayanto saat 
dikonfirmasi detikcom Sabtu 
(23/1/2021).

Menurutnya longsor itu mem-
buat material tanah dan bebatuan 
setebal 30 centimeter menutupi 
ruas jalan sehingga tidak bisa 
dilalui kendaraan roda dua mau-
pun roda empat.

“Timbunan sekitar 30 centi-
meter, menutup akses jalan Kun-
ingan - Cikijing sehingga tidak 
bisa di lalui kendaraan roda dan 

Tanah Longsor
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Di Jum’at Berkah, Satlantas Polres 
Pasuruan Kota  Melaksanakan Baksos

Pasuruan Kota, SMN - 
Bertempat di Desa Warung-
dowo, Kecamatan Pohjen-
trek, Kabupaten Pasuruan. 
Jumat, (22/01/2021)  pukul 
07.45 WIB. Polres Pasuruan 
Kota, melaksanakan Pembe-
rian bantuan sosial berupa 
paket sembako kepada war-
ga yang tidak mampu, da-
lam rangka meringankan be-
ban hidup di masa pandemi 
covid-19.

Kegiatan dihadiri.
Ps Kanit Dikyasa,
Anggota Satlantas,
PHL Dikyasa, Sekdes 

Warungdowo,
Perangkat Desa Warung-

dowo,
Warga yang tidak mampu 

sebanyak 4 orang.
Kegiatan baksos ini bertu-

juan meringankan beban hid-
up warga yang tidak mampu 
di masa pandemi covid-19 
dan kepedulian Satlantas 
kepada masyarakat yg mem-
butuhkan,” Ucap Kanit Dik-
yasa.

Dalam pelaksanaannya 
berjalan tertib, lancar dan 
aman, (Haidir)

Ps. Kanit Dikyasa ketika memberikan bantuan kepada warga

Pengedar Sabu di Pelalawan 
Berhasil Ditangkap

Pelalawan, SMN -Kemba-
li Tim  Sat Resnarkoba Polres 
Pelalawan berhasil ringkus jar-
ingan pengedar narkotika jenis 
sabu antar Kabupaten di tiga lo-
kasi berbeda, Senin (18/1/2021) 
dalam sehari.

Keempat pelaku berinisial CF 
(21) warga Simpang Pulai, keca-
matan Ukui dan MS (26) warga 
Jalan Ukui 1, Kecamatan Ukui, 
Kabupaten Pelalawan beserta 
LT (29) dan DA (31) merupakan 
warga Jalan Sudirman, kelurah-
an Tanjung Gading kecamatan 
Air Molek, Kabupaten Inhu. 

Sementara pengungkapan 
peredaran narkotika ini berawal 
adanya informasi masyarakat 
yang langsung ditindak lanjuti 
tim Opsnal Sat Resnarkoba Pol-
res Pelalawan di daerah Ukui.

 Di bawah pimpinan Kasat 
Resnarkoba Iptu Gus Purwan-
toro SH, MM berhasil menang-
kap pelaku CF di Jalan Air 
Emas, Kecamatan Ukui saat 
akan melakukan transaksi den-
gan pelaku MS, Senin sekitar 
pukul 19.00 WIB.

Dalam penangkapan dua 
pelaku itu disita barang buk-
ti satu paket sabu, uang tunai 
Rp100 ribu, dua unit handphone 
jenis Nokia dan Oppo, serta 
sepeda motor Satria Fu warna 
Orange tanpa nopol.  Dari hasil 
introgasi pelaku CF mengaku 
mendapatkan pasokan sabu dari  
LT yang berada di daerah Air 
Molek, Kabupaten Inhu yang 
berbatasan langsung dengan Ke-
camatan Ukui, Kabupaten Pelal-
awan.

 Kemudian Kasat Resnarkoba 
bersama anggotanya langsung 
melakukan pengembangan ke 
Air Molek memburu pelaku LT. 
Hingga berhasil ditangkap di 
rumahnya di Jalan Sudirman, 
Kelurahan Tanjung Gading, 
Kecamatan Air Molek.  Tanpa 
perlawanan pelaku LT berhasil 
diamankan Senin malam sekitar 
pukul 22.00 WIB, dan dilakukan 
pengeledahan tak ditemukan 
sabu. Kemudian disita HP mer-
ek Vivo warna hitam dan uang 
Rp300 ribu yang diduga hasil 
penjualan sabu.

Pelaku pengedar narkotika

Kepada penyidik, pelaku LT 
mengaku sabu yang diedarkan 
diperoleh dari DA dan bandarn-
ya RD. Selanjutnya tim Opsnal 
melakukan pengejaran terhadap 
kedua pelaku tersebut.  Saat 
melakukan pengintaian di Jalan 
Sudirman tepatnya depan Mes-
jid Al Muslimin terlihat dua 
pelaku DA dan RD. Kemudian 
tim langsung melakukan penyer-
gapan dan berhasil menangkap 
pelaku DA.  

Sedangkan pelaku RD berha-
sil melarikan diri dan kabur dari 
kejaran tim Opsnal Sat Resnar-
koba Polres Pelalawan. Selan-
jutnya pelaku DA yang berhasil 
diamankan dilakukan pengele-
dahan.  Polisi menemukan sabu 
plastik  bening yang berisikan 7 
paket sabu, timbangan digital, 
Hp Xiaomi warna Hitam, satu 
bal plastik bening klep merah 
dan uang tunai Rp50 ribu.

Selanjutnya ke empat pelaku 
yang berhasil ditangkap di tiga 
lokasi berbeda yakni di daer-
ah Ukui dan dua di Air Molek 
dengan barang bukti sabu se-
berat 20,61 gram diamankan ke 
Mapolres Pelalawan.  Kapolres 
Pelalawan, AKBP Indra Wijat-
miko SIK  melalui Kasubbag 
Humas, Iptu Edy Haryanto SH, 
Selasa (19/1/2021) membenar-
kan adanya penangkapan terha-
dap empat orang pelaku narko-
ba jenis sabu tersebut. ‘’Empat 
pelaku yang berhasil ditangkap 
merupakan satu jaringan telah 
diamankan untuk diproses lebih 
lanjut. Sedangkan  satu pelaku 
berhasil kabur masih dalam 
pengejaran,’’ ungkap Edy. (MD)

Pleno Terbuka, Zukri-Nazar Ditetapkan 
Sebagai Bupati & Wabup Terpilih

Pelalawan, SMN - Taha-
pan Pemilihan Kepala Daer-
ah (Pilkada) Pelalawan Tahun 
2020 memasuki babak akh-
ir setelah Komisi Pemilihan 

Umum (KPU) Kabupaten Pelal-
awan menggelar Rapat Pleno 
Terbuka penetapan pasangan 
calon (Paslon) terpilih, Jum’at 
(22/01/2021) di Gedung Daerah 

Zukri-Nasarudin sah jadi Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan 
terpilih

Datuk Laksamana Mangkudira-
ja, Pangkalan Kerinci.

Dalam rapat pleno terbu-
ka tersebut, pasangan calon H 
Zukri Misran dan H Nazarud-
din, SH, MH ditetapkan sebagai 
Bupati dan Wakil Bupati terpi-
lih dengan perolehan suara sah 
68.021 atau 40,1 persen.

Rapat penetapan Paslon ter-
pilih dihadiri Bupati Pelalawan 
HM Harris dan Wakil Bupati 
Pelalawan Zardewan, pimpinan 
DPRD Pelalawan H. Syafrizal, 
SE beserta unsur Forkompimda 
diantaranya, Kajari Pelalawan 
Nophy Thennophero South, 
SH MH, Ketua PN Pelalawan, 
Bambang Setyawan SH, MH, 
Kapolres Pelalawan AKBP In-
dra Wijatmiko dan Pabung Dan-
dim 0313/KPR.

Sementara untuk Paslon 
hanya dihadiri oleh  Zukri-Na-
zar. Tiga Paslon lainnya yakni 
Paslon Abu Mansyur Matri-
di-habibie, Paslon Husni Tham-

rin-Edy Sabli dan Adi Suke-
mi-HM Rais tidak hadir, meski 
KPU Pelalawan telah menye-
diakan kursi bagi ketiga Paslon 
tersebut.

Seusai dibacakannya Su-
rat Keputusan (SK) Penetapan 
Bupati dan Wakil Bupati terpi-
lih oleh Ketua KPU Pelalawan 
Wankardi Wandi,   H Zukri 
yang didampingi pasangann-
ya H Nazaruddin tidak banyak 
memberikan keterangan pers. 
Keduanya hanya mengucapkan 
terimakasih kepada masyarakat 
Pelalawan yang telah member-
ikan kepercayaan untuk memi-
mpin Kabupaten Pelalawan.

“Tahapan Pilkada telah usai, 
kita tinggal menunggu jadwal 
pelantikan. Terimakasih mas-
yarakat Pelalawan yang telah 
memberikan kepercayaan ke-
pada kami untuk menahkodai 
Kabupaten Pelalawan”, ucapnya 
singkat.(md)

Anggaran BUMDES Desa Bronjong Diduga Digelapkan

Lamongan, SMN - Angga-
ran BUMDES Desa Bronjong 
Di Duga di gelapkan. 

Bumdes(Badan Usaha 
Milik Desa) Desa Bronjong 
Kec Bluluk Tahun anggaran 
2016/2017 di duga di gelapkan 
oleh pengurusnya, berdasarkan 

aduan warga bronjong kepada 
awak media SMN di lapangan 
mengungkapkan kalau Bum-
Des di Ds bronjong saldonya 
habis. 

 Kami pun menelusuri peri-
hal tersebut dengan mengkon-
firmasi kepala Desa Bronjong 

bapak muslikin ketua BumDes Ss Bronjong anggran 2016/2017

bpak Budi, hasil dari keteran-
gan kepala desa memang mem-
benarkan kalau BumDes ang-
garan th 2016/2017 itu di duga 
di gelapkan oleh pengurusnya, 
masih dari keterangan kepala 
desa th anggaran 2016/2017 
Bumdes mendapatkan pos an-
ggaran dari Dana Desa senilai 
100jt,tpi anggaran itu habis di 
tangan pengurus dan tidak ada 
pertanggung jawabannya.

Pihak Desa sebenarn-
ya sudah berusaha mencari 
jalan mediasi kepada pihak 
yang di duga menggelapkan, 
bpak Muslikin selaku ket-
ua, Syamsuri sekretaris,Ibu 
Suryati Bendahara tapi jalan 
mediasipun mengalami jalan 
buntu,dari hasil keterangan 
kepala desa kami pun meng-
konfirmasi terkait hal tersebut 
kepada bpak Muslikin selaku 
ketua BumDes th anggaran 

2016/2017.
Dari hasil keterangan bpak 

muslikin membenarkan ka-
lau anggaran BumDes ang-
garan Th 2016/2017 itu bisa 
di katakan habis, karna hanya 
menyisakan 1 ekor sapi, tpi 
pengakuan bpk Muslikin dana 
BumDes sebagian memang di 
gunakan untuk membangun 
infrastruktur desa dan dana 
pemilihan kepala desa Th 
2019,dan sebagian di pinjam 
oleh anggota BumDes. 

Kepada awak media Bpak 
Muslikin menjanjikan akan 
menyelesaikan permasal-
han BumDes paling lambat 3 
minggu terhitung tanggal hari 
ini 19 januari 2021,karna bpak 
Muslikin mengakui kalau be-
liau salah dan bertanggung 
jawab selaku ketua BumDes 
Ds Bronjong Th anggaran 
2816/2017.(asa) 

Serahkan Kunci Rumah Layak Huni, 
H. Marwan Minta Perkuat 

Gotongroyong dan Kepedulian Sosial

Sukabumi, SMN - Walaupun 
dikerjakan dalam keterbatasan karena 
pandemi covid 19, pembangunan Ru-
mah Tidak Layak Huni (Rutilahu) di 
Kecamatan Cidahu Kabupaten Suka-
bumi bisa dilaksanakan dengan lancar. 
Terdapat 81 Rutilahu yang selesai diba-
ngun menjadi Rumah layak Huni yang 
berasal dari program pembangunan 
Rutilahu Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR, 
Baznas Kab. Sukabumi serta dari Ban-
tuan Provinsi Jawa Barat.

81 rutilahu yang dibangun yaitu 
50 rumah dari program BSPS, 30 ru-
mah dari Banprov Jabar dan 1 rumah 
dari Baznas Kab. Sukabumi, terang 
Camat Cidahu, Erry Erstanto dalam 
laporannya kepada Bupati Sukabumi 
H. Marwan Hamami yang hadir pada 
acara Serah Terima Kunci Rumah hasil 
pembangunan rutilahu dirangkaikan 
dengan penutupan KKN mahasiswa 
STAI Al-Andina Sukabumi. Kegiatan 
berlangsung di Aula Desa Cidahu Ke-
camatan Cidahu, Kamis (21/1/2021)

Acara dilanjutkan dengan serah ter-
ima kunci secara simbolis dari Bupati 
Sukabumi kepada tiga Keluarga Pener-
ima Manfaat (KPM) yaitu Dewi war-
ga kedusunan Cipanengah dari KPM 

pembangunan rutilahu program BSPS, 
Ence warga Kedusunan Jogjogan dari 
KPM pembangunan Rutilahu Program 
Baznas Kab. Sukabumi dan Ijah warga 
kedusunan Jabon Manglid dari KPM 
pembangunan Rutilahu Program Bam-
prov Jabar

Tak Hanya itu, dilakukan juga 
penyerahan bantuan sebanyak 51 
Alquran kepada Pemdes Cidahu, Pem-
des Girijaya dan Pemdes Jayabakti 
yang diwakili oleh Kepala Desa mas-
ing masing.

Dalam amanatnya H. Marwan 
Hamami menyatakan bahwa substansi 
program pembangunan rutilahu bukan 
semata membangun rumah kokoh dan 
layak ditinggali atau memproteksi kel-
uarga yang ada didalamnya

“Banyak hal penting yang dilaku-
kan didalam rumah, diantaranya 
sebagai tempat edukasi utama dan 
lebih jauh rumah yang layak mam-
pu mendorong derajat kesehatan dan 
mendongkrak ekonomi masyarakat” 
ungkapnya

Menurutnya, pembangunan ruti-
lahu juga harus mendorong budaya 
Gotong royong, partisipasi dan peduli 
sesama, hal tersebut memberikan kon-
tribusi dalam percepatan pembangunan

Serah Terima Kunci Rumah hasil pembangunan rutilahu

“ supaya berhasil lebih optimal, 
saya harapkan dukungan semua 
melalui gotongroyong dan dalam 
pengerjaanya selalu memperhatikan 
sistem kerja 3T, yakni Tepat Waktu, 
Tepat Mutu, dan Tepat Sasaran” terang 
Bupati Lebih lanjut 

Hal tersebut, Mengingat Pemba-
ngunan Perumahan dan Permukiman 
jika dilakukan secara benar akan mem-
berikan kontribusi langsung terhadap 
peningkatan kesejahteraan dan pen-
gentasan kemiskinan. Bahkan dapat 
mendorong pertumbuhan wilayah dan 
ekonomi daerah, serta menciptakan 
multiflier effect terhadap sektor lain 
seperti penciptaan lapangan kerja.

“ Kedepan saya berharap adanya 
regulasi yang memungkinkan pemba-
ngunan dua rutilahu dari ADD disetiap 
Desa, bisa kita yakini dapat membantu 
percepatan pembangunan” imbuhnya

Demikian juga mengenai pence-
gahan Covid 19 yang masih terus 
berlangsung, H. Marwan minta semua 
jajaran dan masyarakat untuk menso-
sialisasikan disiplin prokes 5M yakni 
menggunakan masker, menjaga jarak, 
mencuci tangan, menghindari keru-
munan serta mengurangi mobilitas dan 
interaksi.

Khusus kepada Kepala desa, Bupa-
ti menghimbau mampu memanfaatkan 
potensi yang ada, merealisasikan pro-
gram one vilage one product sebagai 
program pembangunan berkelanjutan 
untuk kesejahteraan masyarakat 

Diakhir acara, disaksikan Kadis 
Perkim, ketua Baznas Kab. Sukabumi, 
Camat Cidahu, dan tamu undangan, 
Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami 
menerima hasil karya UMKM Riset 
Cidahu serta Cendramata dari Ma-
hasiswa STAI Al-Andina Sukabumi. 
(Roby)
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Empat Pasar Rakyat Diresmikan Bupati Kediri
Kediri, SMN - Bupati 

Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutris-
no, meresmikan empat pasar 
rakyat yakni Pasar Gingging, 
Pasar Kras, Pasar Bendo, 
dan Pasar Tiron. Pelaksanaan 
peresmian dilakukan di Pasar 
Gringging, Desa Cerme, Ke-
camatan Grogol, Rabu (20/1).

Bupati Haryanti saat pere-
smian menyampaikan, tujuan 
dari pembangunan pasar ini 
adalah untuk menjadikan pas-
ar rakyat menjadi tempat yang 
nyaman, aman, dan sehat da-
lam transaksi ekonomi. Seh-
ingga nantinya bisa mening-
katkan aktivitas ekonomi dan 
menjadi penggerak kemajuan 
perekonomian daerah.

“Bentuk bangunan revital-
isasi empat pasar ini hampir 
sama. Bangunan satu lantai, 
kios berada di samping, parkir 
luas, akses kendaraan lewat 
lebar, ventilasi udara bagus, 
dan sanitasi sehat. Harapan-
nya menjadi lokasi transaksi 
yang nyaman, aman, dan sehat 
bagi pembeli dan penjual. Se-
hingga meningkatkan omset 

dan mendorong perekonomian 
daerah,” terang Bupati Hary-
anti.

Bupati berpesan kepada 
para pedagang untuk meng-
gunakan pasar ini sekaligus 
ikut merawat. Tidak lupa pula 
beliau berpesan agar para ped-
agang tidak menyalahgunakan 
jatah lokasi jualan untuk digu-
nakan orang lain. 

“Penerima lapak akan 
berdasar undian yang akan 
dilakukan Dinas Perdagangan. 
Nantinya mereka yang mener-
ima lapak tidak boleh dipin-
dahtangankan kepada orang 
lain karena sudah melakukan 
perjanjian di atas materai,” 
tambahnya.

Plt. Kepala Dinas Perda-
gangan, Tutik Purwaningsih, 
mengatakan, sebelum revital-
isasi pasar ini tidak terdapat 
sarana parkir, kurang ventilasi 
udara, toilet kumuh, dan tidak 
ada ruang ibadah. Selain itu 
juga dagangan bercampur dan 
tidak ada zonasi.

“Perbaikan pasar ini tidak 
hanya menyentuh dari sisi 

fisik bangunan baru saja me-
lainkan juga dari sisi ekonomi, 
sosial budaya, kesehatan dan 
manajemen. Satu hal penting 
dalam revitalisasi pasar ini 
adalah sanitasi dan drainase 
menjadi hal utama. Karena 
rata-rata kalau musim peng-
hujan pasar terkenal menjadi 
lokasi becek, kumuh dan ban-
jir. Selain itu satu hal penting 
juga sekarang ditambahkan 
adanya pengolahan sampah,” 
ujar Tutik.

Tutik menambahkan, tahap 
selanjutnya usai diresmikan 
adalah sosialisasi kepada para 
pedagang. Kemudian pengun-
dian nomer lapak, baru tera-
khir adalah pemindahan para 
pedagang untuk beraktivitas 
di dalam pasar.

“Untuk pasar Tiron dan 
Bendo sudah mulai beropera-
si penuh karena sudah selesai 
tahun lalu. Untuk pasar Kras 
dan Gringging kita usahakan 
Februari sudah ditempati dan 
mulai dilakukan aktivitas 
operasional,” imbuh Tutik. 
(Kominfo/adv/kan)Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno

Pemkab Kediri Siapkan RS Darurat Covid-19

Kediri, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Kediri terus melaku-
kan persiapan beroperasinya 
RS Nuraini sebagai rumah sakit 
darurat Covid-19. Senin, (18/1) 
Bupati Kediri mengunjungi ru-
mah sakit yang berada di Jl Yos 
Sudarso Tulungrejo Kec. Pare 
tersebut dan meninjau kesiapan, 
sarana prasarana serta SDM 
yang akan membantu penanga-
nan pasien covid-19.

Didampingi Plt. Kepala Di-
nas Kesehatan Kab. Kediri dr. 
Bambang Triono Putro, Bupati 
Haryanti meninjau kantor, gu-
dang obat dan APD, laboratori-
um serta ruangan-ruangan yang 
akan digunakan sebagai ruang 

rawat pasien. Saat ini tengah 
dilakukan proses perbaikan dan 
penyiapan peralatan medis yang 
akan menunjang kegiatan di ru-
mah sakit ini.

“Kasus covid-19 terus ber-
tambah di Kabupaten Kediri dan 
kapasitas rumah sakit rujukan 
mendekati over kapasitas. Un-
tuk itu rumah sakit darurat ini 
ditujukan untuk merawat pasien 
dengan gejala ringan dan se-
dang. Sehingga pasien dengan 
gejala berat dapat dirawat secara 
maksimal di rumah sakit ruju-
kan,” jelas Bupati Haryanti.

Kepala Dinas Kominfo Ka-
bupaten Kediri, Krisna Seti-
awan, menyampaikan, di akhir 

masa jabatannya, Bupati Kediri 
mendorong untuk segera berop-
erasinya RS Nuraini sebagai 
rumah sakit darurat, dimana RS 
Darurat ini merupakan penyang-
ga RS rujukan covid 19 di Ka-
bupaten Kediri.

“Karena merupakan pen-
yangga RS Rujukan, tidak ada 
proses asesmen awal di RS 
Nuraini. Artinya tidak terdapat 
instalasi unit gawat darurat 
(UGD). Sesuai rencana bahwa 
pasien yang dirawat disini ada-
lah pasien dengan gejala ringan 
dan sedang. Untuk teknis op-
erasional RS Darurat ini masih 
dalam tahap pembahasan dinas 
terkait,” katanya.

Sementara itu Plt. Kepala 
Dinas Kesehatan dr. Bambang 
mengatakan, di tahap awal RS 
darurat ini bisa merawat 60 pa-
sien, dengan kapasitas maksimal 
100 pasien. Didukung sebanyak 
80 orang SDM terdiri dari tena-
ga kesehatan, kebersihan, kea-
manan, sopir dan administrasi.

“Untuk saat ini masih tahap 
penyiapan karena ada beberapa 
sarpras yang harus dilengkapi, 
termasuk SOP penanganan pa-
sien covid yang dirawat di RS 
Darurat ini. Kita harap dalam 
waktu dekat bisa segera dioper-
asikan,” ungkapnya. (Kominfo/
kan)

Pemkab Kediri siapkan RS Darurat Covid-19

Komunitas Wilis Lestari 
Kediri Tanam Ratusan Pohon 
di Sekitar Sumber Air Kajar

Kediri, SMN - Untuk mence-
gah bencana hidrometeorolo-
gi, sejumlah pegiat lingkungan 
bersama masyarakat melakukan 
konservasi di Sumber Air Kajar 
di Desa Kalipang, Kecamatan 
Grogol, Kabupaten Kediri, pada 
Minggu (17/1/2021) pagi. Mer-
eka melakukan penanaman 200 
pohon di sekitar sumber mata air 
yang selama ini mencukupi ke-
butuhan warga.

“Sekian kalinya kita bersin-
ergi dengan masyarakat melaku-
kan perlindungan atau kon-
servasi mata air dengan cara 
menanam. Sebagaimana kita 
ketahui, saat ini di seluruh In-
donesia telah terjadi bencana 
hidrometeorologi, karena tidak 
ada perlindungan di hulu atau 
atas. Kami sadar Wilis Lestari 
tidak bisa merubah keseluruhan 
di lereng Wilis ini, tetapi seti-
daknya ada contoh-contoh baik, 
praktek-praktek baik upaya kon-
servasi seperti di Desa Kalipang 

ini,” kata Budiman Wijanarko, 
Ketua Komunitas Wilis Lestari 
Kediri.

Sumber Air Kajar menjadi 
satu dari sekian banyak sumber 
mata air yang berada di Lereng 
Gunung Wilis. Letaknya di atas 
Kalibago di Desa Kalipang. 
Sumber mata air ini dibutuhkan 
oleh masyarakat khususnya di 
Dusun Kajar dan Desa Kali-
pang. Aksi tanam pohon tersebut 
dilakukan untuk melestarikan 
keberadaan sumber mata air.

Kegiatan ini untuk yang kes-
ekian kalinya dilakukan oleh 
Komunitas Wilis Lestari Kediri. 
Setidaknya menjawab rencana 
strategis yang sudah tertuang 
terkait upaya konservasi hutan 
bersama 70-an warga Dusun Ka-
jar,dengan tanaman 200 pohon 
ditanam di sekitar sumber air 
dengan jarak 6 kilometer dari lo-
kasi pemukiman Kajar,” imbuh 
Budiman.

Terpisah, Fasilitator Tim 

Komunitas Wilis Lestari Kediri Tanam Ratusan Pohon di Sekitar 
Sumber Air Kajar

Polda Jatim Bekerjasama dengan Kanwil 
BPN Jatim, Menggelar Rapat Pencegahan 

Penyelesaian Kejahatan Pertanahan

Surabaya, SMN - Direktorat 
Reserse Kriminal Umum (Ditreskri-
mum) Polda Jatim, bekerjasama 
dengan Kanwil Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Wilayah Jatim. 
Kamis 21 Januari 2021, menggelar 

Rapat Koordinasi Kegiatan Pence-
gahan dan Penyelesaian Kejahatan 
Pertanahan.

Dalam rapat tersebut hadir, Dir-
reskrimum Polda Jatim Kombes Pol 
Totok Suharyanto, Kasubdit Harda, 

Rapat pencegahan penyelesaian kejahatan pertanahan

Kabag TU Kanwil BPN Jatim, Ka-
subag TU Kanwil BPN Jatim dan 
Koordinator penanganan sengketa.

Dengan adanya kegiatan terse-
but, Kabid Humas Polda Jatim 
Kombes Pol Gatot Repli Handoko 
menyatakan, bahwa rapat koordi-
nasi antara Polda Jatim dan Kanwil 
BPN Jatim, dalam rangka pencega-
han penyelesaian kejahatan pertah-
anan yang terjadi di beberapa daerah 
di jawa timur.

“Iya ini kerjasama antara polda 
jatim dan kanwil BPN jatim, untuk 
dapat menyelesaikan kejahatan per-
tanahan yang terjadi di wilayah jawa 
timur,” ucap Kabid Humas Polda 
Jatim, Kombes Pol Gatot Repli 
Handoko, Kamis (21/01/2021).

Selain itu dari kegiatan ini juga 
mengundang Kasatreskrim Pol-
restabes Surabaya, Polresta Sidoar-
jo, Polres Gresik, Polresta Malang, 
Polresta Banyuwangi dan Polres 
Kediri Kota.

Selain itu juga mengundang 

beberapa kantor pertanahan di Ka-
bupaten/ Kota di Jatim, Kejaksaan 
Tinggi Jawa Timur, serta Kasipidum 
Kejari jajaran. Dan IPPAT (Ikatan 
Pejabat Pembuat Akta Tanah).

“Selain itu kita juga mengun-
dang beberapa polres jajaran serta 
kejati jatim dan kasipidum kejari 
jajaran dan IPPAT,” tambahnya.

Rapat ini menindaklanjuti ide 
dari Kapolda Jatim berkaitan den-
gan perumusan untuk menyikapi 
persoalan kasus tanah khususnya 
klaim sepihak. Seperti, pasang patok 
batas, spanduk dan gembok lokasi, 
dilahan atau tanah yang secara kon-
stitusi telah memiliki sertifikat. Nan-
tinya juga akan ditindaklanjuti rapat 
koordinasi di kantor Kanwil BPN 
Jatim pada tanggal 27 Januari 2021.

“Rapat ini menindaklanjuti ide 
dari Bapak kapolda jatim yang mer-
umuskan untuk menyikapi persoa-
lan kasus tanah,” tutupnya.(Bry)

Juarsah Resmikan Gedung 
International School Bukit Asam

Muara Enim, SMN - Bu-
pati Muara Enim, H. Juarsah, 
S.H.,meresmikan gedung SD 
dan SMP Bukit Asam Interna-
tional School di Komplek PT. 
Bukit Asam, (14/1) lalu

Dalam kesempatan yang 
sama Juarsah juga meresmikan 
pembangunan pemukiman war-
ga Bara Lestari 1 tahap 2 yang 
berada di Desa Keban Agung, 
Kecamatan Lawang Kidul. 

Peresmian yang dihadiri oleh 
Direktur Utama (Dirut) PTBA, 
Arviyan Arifin ini ditandai den-
gan penandatanganan prasasti 

dan pengguntingan pita oleh Bu-
pati.

Dalam penyampaianya Dirut 
PTBA Arviyan Arifin menga-
takan, peningkatan gedung dan 
status SD dan SMP Bukit Asam 
di lahan seluas 2.000 meter 
persegi yang menelan biaya Rp. 
14 miliar ini merupakan bentuk 
komitmen PTBA dalam men-
dukung program pembangunan 
di Kabupaten Muara Enim, khu-
susnya dibidang pendidikan guna 
meningkatkan daya saing daerah 
maupun sumber daya manusia.

“Saya meminta kesediaan 

Bupati untuk sekaligus meresmi-
kan penyelesaian pembangunan 
perumahan Bara Lestari 1 tahap 
2 yang merupakan permukiman 
bagi warga ekslokasi tambang 
batubara,”cetusnya

Sementara itu Bupati Kabu-
paten Muara Enim H. Juarsah, 
SH yang didampingi Kepala Di-
nas Pendidikan dan Kebudayaan 
Kabupaten Muara Enim, Irawan 
Supmidi, S.Pd., S.Mn., M.M., 
menyampaikan apresiasinya atas 
sumbangsih maupun kepedulian 
PTBA terhadap berbagai pemba-
ngunan di Bumi Serasan Sekun-
dang.

“Kami berharap keberadaan 
SD dan SMP bertaraf internasi-
onal dengan fasilitas yang leng-
kap ini mampu melahirkan para 
siswa berprestasi yang mam-
pu bersaing di tingkat nasional 
maupun internasional. Khusus 
untuk perumahan Bara Lestari 
1, saya mengharapkan agar te-
pat sasaran dengan dihuni oleh 
warga yang memang berhak dan 
nantinya para warga dapat hidup 
lebih baik dan layak dan bahagia 
di lokasi pemukiman yang baru 
tersebut,”ujar orang nomor satu 
di bumi Serasan sekundang ini. 
(MIRZA)

Siaga Bencana Daerah (TSBD) 
BPBD Kabupaten Kediri Kha-
mid berharap, aksi kepedulian 
terhadap lingkungan tersebut 
dapat bermanfaat untuk masa 
sekarang dan anak cucu kelak. 
Untuk itu, dirinya terus menga-
jak masyarakat bersinergi dalam 
melakukan upaya konservasi ter-
hadap lingkungan.

“Pada pagi hari ini Alhamdu-
lillah kita bisa melakukan kegia-
tan tanam. Kegiatan konservasi 
di area sumber. Ini adalah upaya 
untuk mencegah bencana hidro-
meteorologi. Yaitu, saat hujan 
terjadi bencana banjir dan saat 
kemarau, terjadi kekeringan. 
Meskipun di musim kemarau, 
sumber mata air tetap lancar/sta-
bil. Saya yakin 5-10 tahun kede-
pan ini bermanfaat. Kalau tidak 
memulai dari sekarang, maka 
berbahaya bagi anak cucu kita,” 
ungkap Khamid.

Komunitas Wilis Lestari 
Kediri merupakan kumpulan 
dari berbagai elemen sipil yang 
peduli terhadap lingkungan. 
Kelompok pegiat lingkungan ini 
konsen dalam berbagai aksi pe-
lestarian dan konservasi hutan, 
khususnya di kawasan Lereng 
Gunung Wilis. Sebagaimana 
diketahui, Gunung Wilis mer-
upakan ‘Gunung Air’ yang 
menopang kebutuhan bagi mas-
yarakat enam daerah yakni, Tu-
lungagung, Trenggalek, Ponoro-
go, Madiun, Nganjuk dan Kediri 
atau disingkat Tunggal Rogo 
Mandiri.(kominfo/kan)

Bupati Kabupaten Muara Enim H.Juarsah, SH Bersama Direk-
tur Utama PT. Bukit Asam Arviyan Arifin Meresmikan Gedung 

Internasional School Bukit Asam
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Kabupaten Ngawi Ajukan Jatah 

3.560 Vaksin Covid-19

NGAWI, SMN – Tahap 
pertama program vaksina-

si Covid-19, Kabupaten 
Ngawi mengusulkan ja-

Kadinkes Ngawi, Yudono, menerangkan usulan vaksin 
Covid-19 sebanyak 3.560 vial

tah vaksin ke Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur, se-
banyak 3.560 vial.

“Kita usulkan itu kare-
na melihat prioritas perta-
ma tenaga kesehatan dan 
hanya ditambah 50-an vial 
saja. Nanti akan diberi be-
rapa oleh Dinkes Provinsi 
Jatim juga belum tahu,” 
ungkap Kepala Dinas 
Kesehatan Ngawi, Yudo-
no, Jumat (22/01/2020).

Yudono juga membe-
berkan, ada 3.507 tenaga 
kesehatan di Ngawi yang 
saat ini memenuhi syarat 
menerima vaksinasi.

“Rencananya, akan di-
contohkan juga oleh For-
pimda, namun harus ses-
uai syarat kesehatan,” ujar 
Yudono.

Vaksinasi menjadi salah 
satu hal yang diharapkan 
mencegah paparan virus 
Covid-19.

Namun sayangnya, se-
lain jumlahnya yang min-
im, vaksinasi di Ngawi 
juga belum jelas kapan 
akan mulai dijadwalkan.

“Kita belum tahu jum-
lah dan waktunya, kapan 
akan dikirim ke Ngawi, 
namun ya jatah kita diu-
sulkan sebesar itu untuk 
saat ini,” tambah Yudono.

Program vaksinasi 
sendiri rencananya dilak-
sanakan secara bertahap. 
Apalagi, penyimpanannya 
memerlukan suatu per-
lakuan khusus. (ari)

Muncul Klaster Pondok, Puluhan 
Santri Tunggu Hasil Swab

NGAWI, SMN – Aparat 
Desa Ketanggung Kecamatan 
Sine bersama Forpimca, 
mendirikan posko kunjungan 
di depan Pondok Pesantren 
Tahdimuz Sunnah, di desa se-
tempat, Kamis (21/01/2021).

Menurut Sri Joko, Kepa-
la Desa Ketanggung, hal itu 
dilakukan menyusul adanya 
puluhan penghuni pondok 
yang harus melakukan isolasi 
mandiri.

Pendirian posko sebagai 
langkah antisipatif terha-
dap makin maraknya sebaran 
Covid-19.

“Saat ini di Desa Ketanggu-
ng, ada 35 santri yang sedang 
menunggu hasil swab. Mereka 
diisolasi di dalam pondok,” 
ungkap Sri Joko.

Sebelumnya, ada satu orang 
dari lingkup pondok pesantren 
di Ketanggung ini, yang ter-
konfirmasi positif Covid-19. 
Langkah antisipasi dilakukan 
dengan swab massal pada 35 
orang yang berkontak erat.

“Ini sebagai langkah anti-
sipatif yang maksimal. Kalau 
yang terpapar dan positif ha-
nya satu orang,” ungkap Sri 

Posko kunjungan didirikan di depan ponpes di Ketanggung, 
Kecamatan Sine.

Joko.
Penyebaran Covid-19 di 

Kabupaten Ngawi tak juga 
turun meski sudah masuk Pem-
berlakuan Pembatasan Kegia-
tan Masyarakat (PPKM).

Kepala Dinas Kesehatan 
Ngawi, Yudono, menerangkan, 
penyebaran di pondok pesant-
ren cenderung cepat. Sebel-
umnya, juga muncul belasan 
santri terkonfirmasi positif 
berdasar swab, dari klaster 

pondok di Widodaren.
Perawatan santri yang ti-

dak bergejala, diminta isolasi 
di pondok karena rumah sakit 
mulai penuh. Namun, tata cara 
isolasi sesuai arahan tenaga 
kesehatan dari Puskesmas.

“Saat ini, ada 13 orang yang 
dirawat, 7 orang diisolasi di 
pondok, 6 santri putri diisola-
si di ATP Ngrambe,” ungkap 
Yudono. (ari)

Pimpinan DPRD Klarifikasi PKS Ihwal 
Pemberhentian Siswanto

NGAWI, SMN – Pimpinan 
DPRD melakukan klarifika-
si ke DPD PKS Ngawi, Kamis 
(21/01/2021).Hal itu terkait permint-

aan pemberhentian Siswanto, ang-
gota PKS yang kini masih menjabat 
Ketua Komisi 2.

Wakil Ketua DPRD Ngawi, Sar-

Wakil Ketua DPRD Ngawi, Sarjono, menerangkan soal klarifika-
si DPD PKS

jono, menyatakan, klarifikasi dari 
pimpinan dewan ke partai, merupa-
kan langkah yang harus dilakukan.

“Hal ini sekaligus untuk memas-
tikan keabsahan surat serta kejelasan 
atas pemberhentian Pak Siswanto 
dari parpol,” ujar Sarjono.

Sarjono juga menerangkan, 
DPRD hanya memiliki waktu ter-
batas dalam memproses permintaan 
parpol untuk pemberhentian anggota 
mereka yang duduk di dewan.

“Kami pun tak bisa gegabah teta-
pi di tata tertib dewan telah diatur, 
hanya ada waktu 7 hari kerja untuk 
mengambil keputusan,” ungkap Sar-
jono.

DPRD juga akan melakukan 
klarifikasi kepada Siswanto. Hal itu 
selain untuk keberimbangan, juga 
memberi kesempatan pada Siswanto 
untuk menjelaskan posisinya.

“Kami tidak mungkin hanya 
mendengar dari satu pihak,” tukasn-
ya.

Ketua DPD PKS Ngawi, Hari-
yanto, mengakui adanya klarifikasi 
oleh pimpinan DPRD tersebut. Na-
mun dia berkelit ketika disinggung 
tentang penyebab Siswanto ter-
pelecat dari PKS dan kini terancam 
PAW.

“Itu kan sudah diputuskan partai. 
Intinya, ada pelanggaran, kemudi-
an ditangani DPD PKS Ngawi dan 
berlanjut hingga ke provinsi. Sampai 
akhirnya ada keputusan pemberhen-
tian itu dari Jatim,” bebernya.

Hariyanto mengaku hanya 
diklarifikasi soal persuratan dan 
hal-hal bersifat normatif. Anggo-
ta Komisi 3 DPRD Ngawi ini juga 
menyebut, pemberhentian Siswanto 
sendiri di internal PKS sudah bersi-
fat final.

“Tadi juga diberitahu bahwa 
akan ada klarifikasi lanjutan, kalau 
sekarang kami hanya bisa tunggu 
langkah DPRD selanjutnya,” pung-
kasnya. (ari)

Tanah Longsor Tutupi Jalan, 
6 KK Sempat Terisolir

NGAWI, SMN – Hujan deras 
yang mengguyur Ngawi, melong-
sorkan tanah di jalanan Dusun 
Polo, Desa Hargosari, Kecamatan 
Sine, Kamis (21/01/2021).

Kejadian tanah longsor itu 
baru diketahui pagi hari, sekitar 
pukul 07.00 WIB. Akibatnya, 
warga yang beraktifitas melalui 

jalur tersebut, tak bisa lewat.
“Jalan di tempat itu tak bisa 

dilalui dan baru diketahui pagi 
harinya. Diperkirakan karena hu-
jan semalam sebelumnya. Letak 
jalan itu memang jauh dari jalur 
utama,” ungkap Kapolsek Sine, 
AKP Farid Sidarta.

Tanah longsor itu memutus 

Warga bersama polisi dan TNI, membersihkan runtuhan long-
sor di jalanan Dusun Polo, Desa Hargosari, Kamis (21/01/2021)

jalan satu-satunya yang meng-
hubungkan RT 02/02 Dusun Polo. 
Ada 6 KK yang sempat terisolir 
semalaman.

“Ada 6 KK di satu RT itu yang 
tidak bisa lewat, sehingga petugas 
TNI dan Polri bersama warga, 
gotong royong membersihkan 
reruntuhan tanah hingga dapat 
dilalui kembali,” ujar Farid.

Hargosari hanyalah satu di an-
tara beberapa desa di Kecamatan 
Sine yang rentan terkena bencana 
longsor. Letak geografis Sine 
di lereng Gunung Lawu mem-
buat sebagian kondisi tanahnya 
berkontur.

Kapolsek Sine, AKP Farid 
Sidarta, menghimbau agar war-
ga tetap hati-hati dan waspada 
saat hujan deras. Kewaspadaan 
ini diperlukan terutama di per-
mukiman warga yang tinggal di 
kawasan berbukit. (ari)

Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat 
Siap Menjadi Orang Pertama Menerima 

Vaksinasi Covid-19

Nganjuk, SMN -Bupati 
Nganjuk Novi Rahman Hidayat 
siap menjadi orang pertama me-
nerima vaksinasi covid-19 untuk 
wilayah Kabupaten Nganjuk.

Ini semua dilakukan sebagai 
upaya memberikan gambaran 
dan kepastian kepada mas-

yarakat kalau vaksin untuk 
covid-19 itu aman bagi pence-
gahan virus corona.

Setelah Bupati Nganjuk dis-
untik vaksin maka selanjutnya 
adalah jajaran Forkompimda 
Nganjuk.

Mulai Wakil Bupati Ngan-

Bupati Nganjuk,Novi Rahman Hidayat

juk,Kapolres Nganjuk,Koman-
dan Kodim,Kepala Kejaksaan 
Negeri Nganjuk,Ketua Penga-
dilan Negeri Nganjuk,Ketua 
DPRD Nganjuk dan Sekretaris 
Daerah Kabupaten Nganjuk.

“Mudah-mudahan mas-
yarakat tidak ragu dan khawatir 
untuk disuntik vaksin.Ini adalah 
cara untuk mencegah penular-
an virus covid-19,kami siap di 
vaksin”,tegas Novi Rahman 
Hidayat ,Bupati Nganjuk dalam 
rapat koordinasi penanganan 
covid-19,Kamis(14/01/2021)

Untuk tahap awal Kabupat-
en Nganjuk mendapatkan kuota 
6.368 dosis vaksin covid-19 dari 
Propinsi Jawa Timur.

Untuk Kabupaten Nganjuk 
direncanakan pemberian vaksin 
covid-19 dimulai bulan Pebru-
ari 2021dengan prioritas tenaga 
medis.

Setidaknya ada 3.184 tenaga 

medis di Kabupaten Nganjuk 
yang akan mendapatkan vak-
sin covid-19,dan masing-mas-
ing tenaga medis rencananya 
mendapatkan dua dosis suntik 
vaksin.

“Saya siap menerima suntik 
vaksin covid-19 ini juga sebagai 
upaya mencegah hoaks karena 
ada informasi yang beredar di 
masyarakat yang meragukan 
kualitas vaksin Sinovak ini.
Kami meminta Dinas Infokom 
dan jajaran Kepolisian untuk 
meluruskan kebenaran infor-
masi yang merugikan ini”,ucap 
Bupati Novi lebih lanjut.

“Saya berharap masyarakat 
dapat menerima program vaksi-
nasi dengan baik untuk menjaga 
kesehatan dan keselamatan dari 
pandemi covid-19”,pungkas 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 
Hidayat.(Yan)

Pemdes Jemirahan Fasilitasi WiFi 
Gratis Bagi Pelajar dan Mahasiswa

Sidoarjo, SMN - Hampir 
setiap hari Balai Desa Jemirah-
an Kecamatan Jabon Kabupat-
en Sidaorjo mulai pagi pukul 
08.00 sampai pukul 20.00 ramai 
dipenuhi siswa-siswi sekolah 
untuk belajar lewat jaringan in-
ternet, juga untuk mengikuti 
pelajaran secara Daring (Dalam 
Jaringan), karena siswa siswi 
tersebut di fasilitasi oleh pemer-
intah Desa WiFi gratis sepuasn-
ya.

Pemerintah Desa sengaja 
memberikan fasilitas WiFi gratis 

kepada semuah siswa dan siswi 
karena kondisi sekarang ini ma-
sih dalam Pandemi Covid-19,

kondisi seperti ini juga mem-
buat banyak wali murid harus 
mengeluarkan biaya tambahan 
untuk membelikan anaknya pa-
ket data agar putra putrinya bisa 
mengikuti pelajaran secara on-
line.

Sebelum mereka memasuki 
pendopo Balai Desa mereka di-
wajibkan untuk menerapkan pro-
tokol kesehatan yaitu mencuci 
tangan terlebih dahulu,  menggu-

Wifi Gratis bagi pelajar dan mahasiswa

nakan sabun atau hand sanitizer 
dan memakai masker serta men-
jaga jarak dengan yang lainya.

Kepala Desa Jemirahan H. 
Muntholab saat memberikan ket-
ererangan kepada Media kamis 
(21/01) mengatakan,” proses be-
lajar melalui daring di Balai Desa 
ini sudah berjalan agak lumayan  
lama, banyak siswa-siswi yang 
datang dengan memanfaatkan 
WiFi gratis yang disediakan oleh 
pemerintah desa,” tuturnya.

H. Muntholab juga menam-
bahkan ,”Pemerintah desa 
sengaja memberikan fasilitas 
WiFi gratis ini, karena kondisi 
yang hingga kini masih dalam 
Pandemi Covid-19, disisi lain 
kondisi seperti ini juga membuat 
banyak wali murid harus menge-
luarkan biaya tambahan untuk 
membelikan anaknya paket data 
dan saya mewanti-wanti kepa-
da pengguna WiFi kantor Desa 
untuk kegiatan belajar dan tidak 
saya perbolehkan untuk bermain 
Game,” tambahnya. 

Salah satu pelajar SMA yang 
turut menikmati fasilitas ini pun 
mengaku senang dan bersyukur, 
dia mengatakan,”Saya setiap 
pagi datang ke kantor desa  untuk 
belajar via online, dan butuh kuo-
ta internet, HP saya sendiri tidak 
punya paketan dikarenakan beli 
kuota internet mahal, jadi saya 
datang setiap hari ke kantor desa 
untuk memakai WiFi.(anang)

Bentrok Senjata Terjadi di Intan Jaya, 
2 Prajurit TNI Tewas

Jakarta, SMN - Bentrok 
senjata kembali terjadi di 
Distrik Sugapa, Intan Jaya, 
Papua Jumat, 22 Januari 
2021. Dua orang prajurit 
TNI tewas dalam peristiwa 
ini.

Kepala Penerangan 

Kogabwilhan III, Kolonel 
Czi IGN Suriastawa men-
gatakan bahwa kejadian 
ini bermula saat Kelompok 
Kriminal Bersenjata (KKB) 
menembaki Prajurit dari 
Yonif R 400/BR.

“Menurut informasi 

Ilustrasi

yang didapat, Pratu Roy 
Vebrianto ditembak dari 
jarak 200 meter pada saat 
bersih-bersih usai melak-
sanakan salat subuh,” kata 
Suriastawa dalam keteran-
gan tertulis.

Ia mengatakan penem-

bakan itu menewaskan 
Pratu Roy. Ia merupakan 
prajurit yang bertugas di 
Pos Titigi, Sugapa, Intan 
Jaya. Sedangkan satu pra-
jurit lain yang tewas adalah 
Pratu Dedi Hamdani dari 
Pos Hitadipa

Suriastawa mengatakan 
Pratu Dedi tertembak saat 
mengejar anggota KKB 
yang menembaki Pos Titi-
gi. “Korban juga ditembaki 
secara membabi buta dari 
arah ketinggian di hutan 
yang terletak antara Kam-
pung Sugapa Lama dan 
Kampung Hitadipa,” kata 
Suriastawa.

Ia mengatakan kedua 
anggota TNI tersebut 
meninggal saat dievakuasi 
ke Timika dengan menggu-
nakan helikopter Caracal.
(tmpo)
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Walikota Madiun Minta, Minggu Ini Setiap RT 

Lakukan Penyempotan Massal

Walikota Madiun H. Maidi menghimbau seluruh RT untuk men-
gadakan penyemprotan massal dalam minggu ini.

Madiun, SMN - Genderang perang 
melawan Covid-19, terus bergaung 
di Kota Madiun, Jawa Timur. Setelah 
penyekatan warga luar kota di titik per-
batasan dan pemberlakuan jam malam, 
walikota menginstruksikan untuk 
penyemprotan desinfektan massal, Jumat 
22 Januari 2021.

Penyemprotan serentak di tiga ke-
camatan ini melibatkan 25 kendaraan 
penyemprot dan dipimpin langsung Wa-
likota Madiun, H. Maidi.

Diawali apel di balaiota, petugas 
langsung dibagi menjadi tiga tim. Wa-
likota bergerak bersama tim Kecamatan 
Manguharjo. Tak hanya penyemprotan, 
satu mobil pengeras suara dilibatkan da-
lam masing-masing tim guna memberikan 

sosialiasi kepada masyarakat.
Walikota Madiun, H. Maidi, menga-

takan, masyarakat wajib semakin waspada 
mengingat penambahan kasus konfirmasi 
cukup tinggi belakangan ini.

“Saat ini kita PPKM. Yang reaktif dan 
dilakukan swab cukup banyak. Penanga-
nan yang terpapar ini tetap kita lakukan 
tapi juga fokus pada pencegahan. Makan-
ya, semua kita sterilkan. Kita lakukan 
penyemprotan massal hingga sampai ting-
kat bawah,’’ kata H. Maidi.

Penyemprotan bakal kembali dilaku-
kan, Minggu besuk lusa. Bahkan, leb-
ih besar lagi. Walikota juga mengin-
struksikan setiap RT juga melakukan 
penyemprotan secara mandiri di lingkun-
gan masing-masing.

Hal itu memang sudah berjalan rutin 
sejak diberikan bantuan alat penyem-
protan pada masing-masing RT. Namun, 
jadwalnya memang tak sama. Walikota 
mengajak untuk dilakukan penyemprotan 
massal serentak pada Minggu lusa.

“Upaya-upaya pencegahan kita galak-
kan lagi. Mulai penyekatan dan penyem-
protan desinfekatan. Warga kita yang 
sehat ini juga harus terlindungi. Makan-
ya, warga luar yang mau masuk, harus 
menunjukkan surat sehat dulu,’’ tegasnya.

Wali kota berharap, masyarakat turut 
berperan aktif. Setidaknya, turut dalam 
upaya pencegahan. Mulai penyemprotan 
lingkungan hingga disiplin protokol kes-
ehatan.

Walikota juga mengajak masyarakat 
untuk juga memikirkan orang lain. Salah 
satunya tenaga medis dan kesehatan. 
Diakuinya, dokter dan perawat mulai 
kewalahan saat ini. Selain kasus yang 
semakin bertambah, banyak dari mereka 
yang juga terpapar Covid-19. Mereka juga 
harus isolasi dan tidak bisa bekerja. Artin-
ya, tenaga medis dan kesehatan semakin 
terbatas.

“Karena kasus semakin banyak, dok-
ter dan perawat semakin banyak yang 
dilibatkan dalam penanganan Covid-19. 
Saya tidak ingin, orang yang sakit bukan 
Covid-19 jadi tak terlayani maksimal. Ini 
harus jadi renungan kita bersama. Taati 
aturan dan ikuti anjuran pemerintah. Jan-
gan maunya sendiri,’’ tandasnya. (sy)

Walikota Apresiasi Kinerja BPS Kota Madiun
Madiun, SMN - Badan Pu-

sat Statistik (BPS) Kota Madiun, 
Jawa Timur, menyerahkan tiga 
berita resmi statistik (BRS) ke-
pada walikota Jumat 22 Januari 
2021.

Tiga BRS yang diserahkan 
yakni hasil sensus penduduk tahun 
2020, Indeks Pembangunan Ma-
nusia tahun 2020, dan BRS Kemi-
skinan tahun 2020.

Berdasarkan hasil yang dis-
ampaikan, diketahui bahwa pada 
tahun 2020, jumlah penduduk di 
Kota Madiun sebanyak 195.175 
jiwa. Jumlah tersebut diperoleh 
dari hasil sensus penduduk tahun 
2020 yang dilakukan secara online 
maupun dilakukan dengan kom-
binasi pencacahan di lapangan. 
Sekaligus juga satu data dengan 
jumlah yang ada di Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil 
(Dukcapil) Kota Madiun.

Selain itu, berdasarkan data 
yang disajikan, Indeks Pemban-

gunan Manusia di Kota Madiun 
masih menduduki kategori sangat 
tinggi. Yaitu berada di urutan ke-
tiga tertinggi se Jawa Timur. Se-
mentara, untuk data kemiskinan, 
termasuk penduduk tidak termi-
skin ketiga di Jawa Timur atau 
tingkat kemiskinan di Kota Madi-
un berada di peringkat ketiga ter-
bawah se Jatim.

Artinya, dengan hasil yang 
didapatkan ini, menunjukkan bah-
wa Pemerintah Kota Madiun cuk-
up berhasil terkait pembangunan.

“Saya mengucapkan terima 

kasih atas kinerja BPS dan Duk-
capil. Sensus senduduk yang satu 
data ini bisa memudahkan pe-
merintah untuk memetakan pen-
duduknya,” ucap Walikota Madi-
un, H. Maidi.

Capaian IPM yang sangat 
tinggi, lanjutnya, juga merupakan 
komitmen pemerintah untuk mem-
buat masyarakat sejahtera.

“Meskipun APBD kita lebih 
kecil daripada daerah lain, tapi 
kita bisa membuktikan kalau capa-
ian IPM kita sangat tinggi,” pung-
kasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi menerima berita resmi statistik (BRS) 
dari BPS Kota Madiun.

Zero Kasus Positif Covid-19, Walikota Madiun 
Puji Warga Kelurahan Kuncen

Madiun, SMN - Walikota Madiun, 
Jawa Timur, memuji warga Kelurahan 
Kuncen, Kecamatan Taman, Kota Madi-
un, karena telah mentaati protokol kese-
hatan dengan baik.

Ini karena, di Kelurahan Kuncen, 
hingga Kamis (21/1) sore, belum ada 
warga setempat yang dinyatakan posi-
tif, dari 27 kelurahan yang ada di Kota 
Madiun.

“Selain penduduknya sedikit, cuma 
sembilan RT, warga sana (Kelurahan 
Kuncen) begitu taat dengan protokol 
kesehatan. Tidak berkerumun, tidak ber-
pergian kalau tidak penting,” puji Wa-
likota Madiun, H. Maidi, saat jumpa pers 
di balaikota, Kamis 21 Januari 2021.

Keberhasilan Kelurahan Kuncen 
menekan penyebaran Covid-19, tak 
lepas dari kerja keras tiga pilar, yakni 
pemerintah kekurahan, Babinsa (TNI), 
Babhinkamtimas (Polri), bersama mas-
yarakat.

Sementara itu, menurut Kepala Di-

nas Kominfo Kota Madiun, Subakri, 
melalui Kabid Informasi dan Komunika-
si Publik, R. Juvita Rosa, hari ini di Kota 
Madiun ada 44 kasus baru yang dinya-
takan positif Covid-19.

“Mereka berasal dari Kelurahan De-

mangan 2 orang, Josenan 1, Kanigoro 
7, Kelun 1, Klegen 3, Manguharjo 1, 
Madiun Lor 1, Mojorejo 3, Nambangan 
Kidul 2, Nambangan Lor 2, Pandean 1, 
Pangongangan 3, Pilangbango 2, Patihan 
1, Rejomulyo 2, Sogaten 1, Sukosari 

2, Taman 3, dan Kelurahan Winongo 1 
orang. Dengan tambahan ini, total yang 
dinyatakan positif Covid-19 di Kota Ma-
diun, sebanyak 784 orang,” kata R. Ju-
vita Rosa, Kamis 21 Januari 2021, sore.

Disisi lain, hari ini 30 lebih orang 
telah dinyatakan sembuh. Yakni kasus 
nomor urut 396, 402, 403, 419, 425, 427, 
428, 429, 445, 453, 458, 468, 475, 476, 
477, 478, 479, 782, 488, 490, 491, 492, 
493, 501, 510, 511, 512, 513, 516, 518, 
519, 528, 626, 741, dan 745.

Sedangkan 56 orang masih dalam 
perawatan, 158 orang isolasi mandiri, 
dan 56 orang meninggal dunia. Untuk 
kasus yang meninggal, bertambah 3 
orang. Yaitu kasus 664, 755, dan 774. 
(sy)

Walikota Madiun H. Maidi dalam acara musrembang di kelurah-
an Kuncen, dinyatakan zero bebas covid-19.

Bupati Karimun Aunur Rafiq Siap Divaksin COVID-19
Karimun, SMN – Program Vaksina-

si COVID-19 tahap pertama di Kabupaten 
Karimun, Kepulauan Riau akan dilaksanakan 
pada bulan Februari 2021 mendatang. Bupati 
Karimun, Aunur Rafiq mengatakan pro-
gram vaksinasi tahap pertama itu dipastikan 
melalui rapat koordinasi yang digelar oleh 
pihaknya beberapa waktu yang lalu.

“Kurang lebih sebanyak 1.000 dosis 
vaksin akan kita terima untuk program vaksi-
nasi ini,” katanya, Sabtu (16/1/2021). Bupati 
Aunur Rafiq menyebut pihaknya juga sudah 
menyiapkan tim vaksinasi yang diketuai 
langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Kari-
mun. 

“Tim vaksinasi sudah SK-ya juga sedang 
berproses dan segera dikeluarkan,” ujarnya. 
Setibanya vaksin tersebut, kata dia, nantinya 
akan dilakukan penyebaran ke Puskesmas, 
Rumah Sakit Umum atau Swasta dan Kan-
tor Kesehatan Pelabuhan. Sementara perihal 
pelaksanaan program vaksinasi pertama, 
nantinya tergantung kesiapan tim penyeleng-
gara, kesiapan penerima vaksin, dan sudah 
dilakukannya sosialisasi ke masyarakat den-
gan baik.

“Karena, didalam SOP para penerima 
vaksin harus dilakukan pengecekan dulu un-

tuk dilihat riwayat kesehatannya dan jika su-
dah memenuhi persyaratan baru bisa dilaku-
kan vaksinasi itu,” jelas Bupati Aunur Rafiq.

“Jika tidak memenuhi syarat, penerima 
vaksin akan kita tunda dulu,” tambahnya. 
Perihal, siapa saja yang akan menerima vak-
sinasi tahap pertama. Rafiq menyebut sudah 
didata dan akan memprioritaskan tenaga 
kesehatan dan pejabat publik terlebih dahulu. 

“Insya allah awal bulan Februari sudah 
dilaksanakan, masyarakat diharap bersabar 
dulu karena sesuai instruksi pemerintah vak-
sinasi tahap pertama untuk tenaga kesehatan 
dan pejabat publik,” Nantinya pelaksanaan 
vaksinasi kepada masyarakat di Kabupat-
en Karimun bakal berjalan sukses tanpa 
adanya keraguan di tengah masyarakat. Hal 
itu dikarenakan, pihaknya akan lebih dulu 
melakukan berbagai sosialisasi untuk mem-
beri pemahaman kepada masyarakat tentang 
program vaksinasi.

“Kita akan lakukan sosialisasi dulu agar 
masyarakat memahami vaksin ini dengan 
baik sehingga tidak terjadi keraguan, terlebih 
vaksin itu sendiri sudah direkomendasikan 
uji klinis nya dan halal dari MUI,” ucap Bu-
pati Aunur Rafiq. Ketika disinggung perihal 
kesiapan dirinya sebagai penerima vaksin 

dari Sinovac yang dikembangkan oleh peru-
sahaan biofarmasi Tiongkok tersebut. Bupati 
Aunur Rafiq mengaku sebagai pejabat publik 
yang melayani masyarakat dan warga negara 
indonesia yang baik dirinya siap.

“Sebagai pejabat publik saya tentunya 
sudah siap. Namun, tetap tergantung hasil 

pengecekan kesehatan oleh dokter apakah 
layak untuk menerima vaksin itu,” ucap Bu-
pati Aunur Rafiq. Khususnya, masyarakat 
karimun percayakan pada pemerintah dan 
jangan ragu, mari kita dukung program vak-
sinasi ini. (bl)

Bupati Karimun Aunur Rafiq Siap Divaksin COVID-19.

Kampung Bahari Nusantara Desa Jang Binaan Lanal TBK
 Resmi Disahkan Danlantamal IV Tanjung Pinang 

Karimun, SMN – Komandan Pangka-
lan Utama TNI Angkatan Laut IV (Danlan-
tamal IV) Tanjungpinang Laksamana Per-
tama TNI Indarto Budairto, S.E., M.Han., 
meresmikan Kampung Bahari Nusantara 
(KBN) binaan Pangkalan TNI Angkatan 
Laut Tanjung Balai Karimun (Lanal TBK) 
yang berlangsung di Pantai Tungku Desa 
Jang KecamatanMoro Kabupaten Karim-
un, Jumat (22/01/2021). Kedatangan Dan-
lantamal IV di Desa Jang disambut dengan 
pemberian topi khas Kepri Tanjak dan bunga 
tangan serta solo pencak silat yang diiringi 
dengan musik tradisional kompang. Sebe-
lum kelokasi acara tersebut Danlantamal IV 
berkesempatan menggunting pita saat mele-
wati Gapura KBN yang dibuat oleh Prajurit 
Lanal TBK bersama masyarakat Desa Jang. 

Pada acara tersebut diawali pembacaan doa, 
kemudian tari persembahan dan sekapur sirih 
lalu sambutan Bupati Karimun Dr. H. Aunur 
Rafiq, S.Sos., M.Si., sebelum sambutan 
Danlantamal IVdipersembahan tari kreasi 
dari Sanggar Putri Kejora Desa Jang. Pere-
smian KBN oleh Danlantamal yang ditandai 
dengan penekanan tombol sirene dan penan-
datanganan prasasti KBN, kemudian penyer-
ahanan secara simbolis paket sembako, alat 
kesehatan, paket buku bacaan dan alat olah 
raga kepada Kepal Desa Jang, perwakilan 
Guru, petugas kesehatan dan Karang Taruna. 
Kegiatan diakhiri sebelum peninjauan yaitu 
pelepasan kapal jong, foto bersama dan pen-
injauan ke Kitanan masal, rumah pintar, jog-
lo taman bacaan yang dilengapi jaringan in-
ternet, kemudian peninjauan ke pengolahan 

rumput laut menjadi minuman sehat calogen 
yang sudah mempunyai merek yakni Moro’s 
Calogen. Kegiatan tersebut tetap menerap-
kan Protokol Kesehatan yaitu pengecekan 
suhu tubuh menggunakan masker dan jaga 
jarak. Dalam sambutan Bupati Karimun 
mengatakan “Kita harapkan apa yang kita 
lakukan ini bisa memberikan manfaat bagi 
masyarakat di sini dalam peningkatan pari-
wisata dengan menjadikan desa ini menjadi 
desa Wisata Bahari”, tuturnya. “Kepada 
Masyarakat desa Jang, dengan ditetapkan 
sebagai Kampung Bahari Nusantara yang 
telah dibangun dan diresmikan, agar terus 
dijaga dan ditingkatkan, karena telah memi-
liki satu desa wisata, terutama wisata penyu 
dan wisata pantai lainnya”, tutup Bupati 
Karimun. Ditempat yang sama Danlantamal 
IV mengatakan “Acara peresmian ini adalah 
salah satu tugas TNI Angkatan Laut sesuai 
dengan perintah dari Kepala Staf Angkatan 
Laut (Kasal)) Laksmana TNI Yudo Margo-
no, S.E., M.M., yaitu mencangkan kampung 
binaan yang ada di wilayah kerja, untuk 
membantu Pemerintah daerah menciptakan 
masyarakat berbasis kemaritiman”, jelasnya. 
“Salah satu kriteria dari KBN adalah adanya 
rumah pintar, taman bacaan, tempat wisata 
pantai, fasilitas kesehatan dan ketahanan 
pangan melalui ekonomi kreatif”, pungkas 
Danlantamal IV. Sebagai informasi Desa 
Jang masuk dalam Kecamatan Moro Kabu-

paten Karimun dengan area seluas 17.5 Km², 
dengan jumlah penduduk 571 KK atau seki-
tar 2.028 jiwa, 90% penduduknya bermata-
pencarian nelayan. Pengembangan wisata 
pantai Mandah, pantai Karoma dan pantai 
Tungku yang nantinya menjadi wisata baha-
ri yang dapat memberikan penghasilan bagi 
masyarakat Desa Jang. Hadir dalam kegiatan 
tersebut Aspotmar Danlantamal IV Kolonel 
Laut (KH) Ambar Suwardi, S.H., Danlanal 
TBK Letkol Laut (P) Maswedi, M.Tr Opsla., 
Kadispotmar Lantamal IV Letkol Laut (KH) 
Syafuddin Amir, S.Ag., Danpom Lantamal 
IV Letkol Laut (PM) Dedi Ari Yuanto, M Tr 
Hanla., para pejabat Forkopoimda Kabupat-
en Karimun, Kadispen Lantamal IV Mayor 
Marinir Saul Jamlaay, Danposal Moro Lettu 
Laut (P) Hendroyono, Kadisparbud Pemkab. 
Karimun Drs. Sensissiana, M.Si., Kadis Pan-
gan dan Pertanian Pemkab Karimun Sukri-
anto, Camat Moro Khairul, S.Sos., Danramil 
Moro Lettu Inf. Tatang Rohimat, Kapolsek 
Moro AKP. Edi Wiyono, S.H., Kastpolair 
Polres Karimun Iptu Binsar Samusir, Ketua 
PKK Kab. Karimun Hj. Raja Azmah Aunur 
Rafiq, Ketua Korcab IV DJA I Ny.Helena In-
darto Budiarto, Wakil Ketua Korcab IV DJA 
I Ny. Dewi Andi Rahmat, Ketua Cabang 6 
Korcab IV DJA I Ny. Maswedi, Kades Desa 
Jang Kurniawan, Tokoh Masyarakat Desa 
Jang, pengurus Korcab IV DJA I dan pengu-
rus Cabang 6 Korcab IV DJA I. (BL).

Kampung Bahari Nusantara Desa Jang Binaan Lanal TBK 
Resmi Disahkan Danlantamal IV Tanjung Pinang.

Petugas Gabungan Laksanakan Operasi Yustisi di Gemuh
Kendal, SMN - Petugas Gabungan 

yang terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP 
Kecamatan Gemuh, Dishub, Trantib 
dan Kesbangpol laksanakan Operasi 
Yustisi dalam rangka mengawal kebi-
jakan pemerintah untuk Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) dan INPRES No.6 tahun 
2020 tentang Peningkatan Disiplin dan 
Gakkum Protokol Kesehatan dalam 
rangka pencegahan dan pengendalian 
Covid-19, serta Perda Bupati Kendal 
No. 67 tahun 2020 tentang Protokol 
Kesehatan dimasa Pandemi Covid-19 
di Gemuh, Kamis malam 21/1/2021.

Petugas Gabungan yang berjumlah 
65 personel yang terdiri dari Kapolsek 
Gemuh AKP Abdullah Umar SH. MH., 
Danramil Gemuh, Kesbangpol 4 Per-
sonil, TNI 10 Personel, Polri gabungan 
Polsek Gemuh, Patebon, Pegandon 
dan Cepiring 20 Personel, Sat Pol PP 
20 Personel, Dishub 5 Personel, Tran-
tib 4 Personil.

Dalam kegiatan tersebut Petugas 
Gabungan dibagi menjadi 3 team, 
Tim 1 dipimpin Kapolsek Gemuh lak-

sanakan operasi Yustisi di area Tugu 
ayam arah Taman Gede, Tim 2 dip-
impin Danramil Gemuh laksanakan 
Operasi Yustisi di area Tugu ayam 
arah Sedayu, Tim 3 dipimpin Sat Pol 
PP di area Tugu ayam arah Gemuh 
blanten. Sasaran kegiatan tersebut ada-
lah masyarakat yang tidak memakai 
masker, dari hasil Operasi Yustisi 5 
orang terjaring oleh Team 1 dengan 
sangsi sita KTP 1 orang dan teguran 
4 orang, Team 2 menjaring 2 orang 
dengan sangsi administrasi sebesar Rp 
50.000,- sebanyak 1 orang dan teguran 
1 orang sedangkan Team 3 menjaring 
8 orang dengan sangsi administratif 
sebesar Rp 50.000,- sebanyak 4 orang 
dan Rp 20.000,- sebanyak 1 orang, te-
guran 3 orang dan membubarkan pe-
main Bilyard.

Disela sela kegiatan Kapolsek Ge-
muh, AKP Abdullah Umar SH. MH. 
menjelaskan, "Operasi Gabungan ini 
dalam rangka mengawal kebijakan pe-
merintah dalam melaksanakan PPKM 
yang akan berakhir tanggal 25 Januari 
2021 Mendatang serta melaksanakan 

INPRES No.6 tahun 2020 tentang Pen-
ingkatan Disiplin dan Gakkum Pro-
tokol Kesehatan dalam rangka Pence-
gahan dan Pengendalian Covid-19, 
serta Perda Bupati Kendal No. 67 tahun 
2020 tentang Protokol Kesehatan di-
masa Pandemi Covid-19," jelas beliau.

Masih di kesempatan yang sama be-
liau menambahkan, "Dalam operasi ini 
kami membagi menjadi 3 team. Tim 1 
dipimpin Kapolsek Gemuh laksanakan 
operasi Yustisi di area Tugu ayam arah 

Taman Gede, Tim 2 dipimpin Danram-
il Gemuh laksanakan Operasi Yustisi 
di area Tugu ayam arah Sedayu, Tim 
3 dipimpin Sat Pol PP di area Tugu 
ayam arah Gemuh blanten. Tujuan ke-
giatan ini adalah memberikan edukasi 
kepada masyarakat tentang pentingnya 
melaksanakan Protokol Kesehatan dan 
harapannya dengan menjalankan pro-
tokol kesehatan maka bersama sama 
kita dapat memutus rantai penyebaran 
Covid-19," pungkasnya. (Peni)

Petugas Gabungan lakukan patroli Operasi Yustisi di Gemuh, 
Kamis malam 21/1/2021.

Terapkan Prokes Ketat, 
Bagaimana Doni Monardo Bisa Positif COVID-19?

Jakarta, SMN - Ketua Satuan 
Tugas Penanganan COVID-19, 
Doni Monardo, mengumumkan 
diri positif COVID-19 dan tengah 
menjalani isolasi mandiri. Pada-
hal, dia mengaku selama ini sudah 
menerapkan protokol kesehatan 
(prokes) secara ketat. Bagaimana 
bisa terpapar?

Doni mengatakan dirinya terus 
secara disiplin menerapkan pro-
tokol kesehatan untuk mencegah 
penularan COVID-19 seperti me-
makai masker dan mencuci tan-
gan. Namun, dalam sepekan tera-
khir, Doni terlibat dalam aktivitas 
padat memimpin penanggulangan 
bencana gempa bumi Sulawesi 
Barat (Sulbar) dan banjir Kali-
mantan Selatan (Kalsel).

Doni mengingatkan mas-
yarakat untuk terus disiplin men-
jalankan protokol kesehatan.

"COVID-19 ini begitu dekat 
di sekitar kita. Selama ini saya 

berusaha sekuat tenaga patuh dan 
disiplin menjalan protokol kes-
ehatan dan tetap bisa tertular," 
kata Doni dalam siaran pers dari 
BNPB, Sabtu (23/1/2021).

"Dengan kejadian ini saya me-
minta masyarakat agar jangan ken-
dor dalam memakai masker, men-
jaga jarak dan jauhi kerumunan, 
serta rajin mencuci tangan dengan 
sabun dan air mengalir," sambun-
gnya.

Doni mengaku tidak merasakan 
gejala sebelum mendapatkan ha-
sil tes usap bahwa dirinya positif 
COVID-19.

"Dari hasil tes PCR tadi malam, 
pagi ini mendapatkan hasil positif 
COVID-19 dengan CT Value 25. 
Saya sama sekali tidak merasakan 
gejala apapun dan pagi ini tetap be-
raktivitas normal dengan olahraga 
ringan berjalan kaki 8 kilometer," 
kata Doni.

Tes usap itu dilakukan pada 

Jumat (22/1) sore setelah Doni 
bersama seluruh staf yang men-
dampinginya selama kunjungan 
kerja di Sulbar dan Kalimantan 
Barat. Hasilnya, salah satu stafnya 
juga dinyatakan positif.

Tenaga Ahli BNPB yang juga 
staf khusus Doni Monardo, Egy 
Massadiah, sendiri hasil tes usap-
nya dinyatakan negatif COVID-19. 
Egy mengatakan selalu berada di 
dekat Doni dalam seminggu tera-
khir. Dia bahkan termasuk selalu 
satu mobil ketika aktivitas penan-
ganan bencana di Mamuju, Ma-
jene, dan Banjarmasin.

Egy dan Doni berada di Mamu-
ju pada Jumat Sore (15/1) atau ku-
rang dari 12 jam dari saat gempa 
di Majene Sulbar terjadi. Selanjut-
nya Doni bergeser ke Banjarmasin 
pada Minggu (17/1) dan kembali 
ke Mamuju pada Selasa pagi sebe-
lum kembali ke Jakarta, kemarin. 
(dtk)

Kepala BNPB Doni Monardo. 
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Probolinggo, SMN - Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
menyaksikan prosesi penandatan-
ganan kerja sama investasi Penana-
man Modal Asing (PMA)-Penana-
man Modal Dalam Negeri (PMDN) 
dengan UMKM secara virtual di 
Pendopo Prasadja Ngesti Wiba-
wa Kabupaten Probolinggo, Senin 
(18/1/2021).

Turut mendampingi Bupati 
Tantri, dalam kesempatan tersebut 
Asisten Perekonomian dan Pem-
bangunan Sekretaris Daerah Kabu-
paten Probolinggo Ahmad Hasyim 
Ashari dan Kepala Dinas Penana-
man Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten 
Probolinggo Kristiana Ruliani.

Penandatanganan kerja sama 
investasi PMA-PMDN dengan 
UMKM yang disaksikan oleh Pres-
iden RI Joko Widodo ini dilakukan 
di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa 
Barat dan disiarkan secara virtu-
al. Selain Kabupaten Probolinggo, 
kegiatan ini juga disaksikan secara 

virtual oleh para pejabat Pemerintah 
Kabupaten/Kota se-Indonesia.

Kegiatan terhadap investa-
si yang berkualitas dan inklusif 
kedepannya merupakan langkah 
berkembangnya UMKM agar 
supaya perekonomian masyarakat 
meningkat di Indonesia, khususnya 
di Kabupaten Probolinggo.

Kepala Badan Koordinasi Pena-
naman Modal (BKPM) Bahlil La-
hadalia mengatakan, komitmen 
kerja sama ditandatangani pelaku 
usaha dari 56 usaha besar yang ter-
diri atas 29 PMA (Penanaman Mod-
al Asing) dan 27 PMDN (Penana-
man Modal Dalam Negeri) dengan 
196 UMKM. Investasi dapat mem-
berikan dampak positif bagi per-
tumbuhan ekonomi sehingga harus 
ada kolaborasi, kerja sama antara 
pengusaha dalam dan luar negeri 
dengan UMKM.

“Program kemitraan itu digelar 
untuk menegaskan komitmen pe-
merintah tentang pentingnya kemi-
traan investasi antara pengusaha be-

Bupati Probolinggo Saksikan Penandatanganan 
Kerjasama Investasi PMA-PMDN dengan UMKM

Bupati Hj. P. Tantriana Sari, didampingi Asisten saat men-
yaksikan penandatanganan kerjasama secara virtual.

sar asing maupun nasional dengan 
pelaku UMKM di wilayah proyek 
investasi yang tersebar di berbagai 
daerah di Indonesia,” ujarnya.

Bahlil Lahadalia juga menjelas-
kan, salah satu fungsi BKPM ada-
lah mendukung UMKM dengan 
mendorong investasi besar untuk 
bermitra dengan pengusaha nasi-
onal, khususnya UMKM di daerah 
proyek investasi. 

“Program kemitraan antara PMA 
dan PMDN dengan pelaku UMKM 
merupakan langkah strategis untuk 
menaikkan kelas UMKM,” jelasn-
ya.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tan-
triana Sari, mengatakan bahwa 
program dan kegiatan Pemerintah 
Kabupaten Probolinggo melalui 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
di tahun 2021 ini menjadi sebuah 
tantangan bagi Pemerintah Kabu-
paten Probolinggo dalam member-
ikan semangat dan supportnya bagi 
penguatan UMKM di Kabupaten 
Probolinggo ditengah-tengah situa-
si pandemi Covid-19.

“Menggugah semangat UMKM 
ini membutuhkan kerja keras dan 
kerja cerdas melalui Dinas Koper-
asi dan Usaha Mikro serta instansi 
teknis terkait yang telah memiliki 
UKM/UMKM maupun kelom-
pok-kelompok binaan. Dalam pe-
rubahan dan pergeseran terhadap 
jual beli produk yang ada di mas-
yarakat ini, UMKM ini diperke-
nalkan dalam digital marketing. 
Bagaimana kiasahnya adalah meng-
kampanyekan produk dan menjual 
produknya agar supaya dapat dimi-
nati,” katanya.

Bupati Tantri juga menegaskan 
pelatihan pada seni fotografi yang 
arahnya dapat menguatkan hasil 
produknya terlihat menarik dan di-

minati dipasaran pada saat ditampil-
kan di ecommerce dan medsos.

“Tentunya bagaimana nantin-
ya UMKM Kabupaten Proboling-
go mampu dan berdaya didukung 
penuh pemerintah dan difasilitasi 
dengan perbankan. Hal terpent-
ing adalah tingkatkan kualitas dan 
kuantitas produk UMKM,” tegasn-
ya.

 Presiden RI Joko Widodo men-
jelaskan, Undang-undang maupun 
sepak terjang yang telah dilaku-
kan dan peraturannya untuk segera 
ditertibkan agar supaya dapat 
meningkatkan dan memudahkan 
dalam hal bidang usaha di Indo-
nesia. Kemitraan strategis antara 
perusahaan besar dengan UMKM 
terus dikembangkan dengan prinsip 
saling menguntungkan dan mening-
katkan daya saing di pasar global.

“Kemitraan UKM dan UMKM 
dengan perusahaan besar san-
gat penting agar supaya UKM/
UMKM tersebut masuk dalam 
rantai produksi global. Tentunya 
meningkatkan kualitas menjadi 
kompetitif, meningkatkan peluang 
UKM/UMKM, sehingga UKM dan 
UMKM menjadi lebih baik yang tu-
juannya untuk menuju pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif, pertumbu-
han ekonomi berkeadilan dan juga 
pemerataan ekonomi,” ungkapnya.

Presiden Jokowi, menambahkan 
untuk menjamin kontrak kerja ini 
benar-benar membawa kontribusi 
yang signifikan bagi pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. 

“Kontrak kerja antara UMKM 
dan perusahaan besar berlangsung 
secara berkelanjutan secara terus 
menerus agar nantinya meningkat 
nilainya dan meningkat pula cak-
upannya,” pungkasnya. (edy)

Cemburu Buta Istri Siri 
Dicekik Sampai Tewas

Probolinggo, SMN - Cemburu Buta 
tidak rela istri sirinya dimiliki lelaki lain, 
zal (28), laki-laki asal Batuampar RT.11/
RW.04 Desa Batuampar, Kecamatan Ke-
muning Kabupaten Indragiri Hilir Provin-
si Riau tega menyekik istri sirinya hingga 
tewas.

Istri sirinya yang dicekiknya hingga 
tewas itu bernama N F (26), alamat Jalan 
Kyai Syekar 257 RT.01/RW.07 Kelurahan 
Kanigaran, Kecamatan Kanigaran, Kota 
Probolinggo Jawa Timur.

Perbuatan keji tersebut dilakukan oleh 
pelaku di dalam kamar kost di jalan Let-
jen Sutoyo Gg. 5 Kelurahan Tisnonegaran, 
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, 
Rabu (21/1/21) sekitar jam 16.00 WIB.

Kanit Reskrim Polres Kota Proboling-
go Iptu Joko Murdianto dalam Konfer-
ensi Pers mengungkapkan bahwa pelaku 
mengetahui istri sirinya meninggal, dia 
panik dan menyerahkan diri ke Mapolres 
Probolinggo Kota, di jalan dr Saleh, Rabu 
(20/1/21) jam 18.30 WIB.

“Motif pelaku melakukan perbuatann-
ya karena cemburu dan sakit hati melihat 
pesan WhasAPP (WA) di HP milik kor-
ban,” ungkapnya.

Lebih lanjut Iptu Joko, menjelaskan 
kronologinya awalnya korban dan pelaku 
menjalin hubungan suami istri secara siri 
selama satu tahun, dan tinggal di rumah 
orang tua korban, di Jalan Kayai Syekar 
257 RT.01/RW.07 Kelurahan Kanigaran, 
Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

Dalam perjalanan waktu terjadi per-
masalahan rumah tangga, sehingga pelaku 
pergi dari rumah korban dan kost di Jalan 
Letjen Sutoyo Gg. 5 RT.06/RW.03 Kelura-
han Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran 
Kota Probolinggo. Rabu (20/1/21) sore, 
korban datang ke tempat kost pelaku un-
tuk mengantarkan pakaian. Saat di dalam 
kamar kost pelaku mengecek HP korban, 
dan melihat ada pesan WA dengan seorang 
laki-laki.

“Melihat pesan WA itu pelaku cembu-
ru dan terjadilah cek-cok dengan korban. 
Pelaku tidak dapat menahan emosi dan 
mencekik leher korban selama kurang leb-
ih 30 menit hingga korban meninggal dun-
ia. Setelah mengetahui korban meninggal 
dunia, pelaku panik dan mencoba bunuh 
diri dengan menyemprotkan obat nyamuk 
cair kedalam mulut, dan mengikat lehern-
ya dengan kabel charge HP yang digan-
tungkan di pegangan pintu. Namun usaha 
bunuh diri pelaku tidak berhasil, pelaku 
kemudian mengendarai sepeda motor mi-
lik korban menuju Mapolres Probolinggo 
Kota untuk menyerahkan diri,” jelas Iptu 
Joko.

Kanit Iptu Joko juga mengatakan, kare-
na perbuatanya, pelaku dijerat pasal 338 
KUHPidana (Barang siapa yang dengan 
sengaja menghilangkan nyawa orang lain) 
diancam hukuman penjara selama-lamanya 
15 tahun. Barang Bukti (BB) berupa; Ka-
bel Charge HP warna hitam; 1 Botol obat 
nyamuk cair spray 415+35 ml; dan satu 

unit HP milik korban diamankan polisi se-
bagai alat bukti.

Pengakuan pelaku mengatakan bahwa 
nekad mencekik istri sirinya hingga tewas 
karena cemburu.

Pelaku juga ceritakan kenal sama kor-
ban melalui medsos FaceBook (FB). Dari 
perkenalan itulah kemudian pelaku datang 
ke Kota Probolinggo bersama orang tuanya 
kerumah korban dilanjut dengan tunangan 
dan nikah secara siri.

Nikah siri dengan korban sudah sela-
ma satu tahun. Karena ada permasalahan, 
orang tua korban tidak setuju dan berupaya 
memisahkan korban dengan pelaku, kemu-
dian kurang lebih seminggu pelaku pergi 
dari rumah korban dan kost di jalan Letjen 
Sutoyo Gg. 5 Kelurahan Tisnonegaran, Ke-
camatan Kanigaran. Rabu (20/1/21) sore, 
korban datang ke tempat kost pelaku untuk 
mengantarkan pakaian. Saat korban ada di 
dalam kamar terjadi cekcok, karena pelaku 
disuruh pulang ke Sumatra oleh korban tapi 
pelaku menolak tidak mau pulang. 

“Saya lakukan itu karena cemburu, dan 
orang tua korban tidak setuju, dan Awaln-
ya terjadi cek-cok dengan korban, karena 
saya gak mau pulang ke Sumatra. Selain 
gak punya ongkos saya mau cari kerja saja 
di Probolinggo, tetapi dia (korban,red) 
memaksa saya untuk pulang ke Sumatra,” 
tutur pelaku.

Lebih lanjut pelaku menjelaskan, se-
cara rinci terkait cekcok tersebut, "Saya 
tanya apa kamu sudah punya laki-laki lain 
apa tidak? Saya tanya begitu dia tidak mau 
mengaku. HP dia sudah saya cek, di HP/
WA ada pesan yang isinya masalah sek-sek 
semua sama laki-laki itu. Tapi dia tetap 
tidak mau mengaku. Kemudian keluar-
ga dia juga mendukunin saya supaya dia 
lupa pada saya, Dari itulah saya emosi dan 
gelap mata. Dia saya cekik kurang lebih 
30 menit. Daripada dia dimiliki laki-laki 
lain saya ihklas dia mati. Setelah dia mati 
saya minum obat nyamuk cair HIT untuk 
bunuh diri ikut mati sekalian. Karena saya 
cinta dia, saya janji sehidup semati sama 
dia. Namun saya tidak berhasil mati, saya 
panik, kemudian saya naik sepeda motor 
milik korban menyerahkan diri ke Polres,” 
jelasnya. (edy)

Kanit Reskrim Kota Probolinggo Iptu Joko Murdianto dalam 
kegiatan Konferensi Pers.

Pemkot Probolinggo dan BPS Ikuti Rilies 
Kendagri Terkait Data Kependudukan 2020

Probolinggo, SMN - Pemerin-
tah Kota Probolinggo yang dalam 
hal ini, Sekretaris Daerah Kota 
Probolinggo drg Ninik Ira Wibawati 
bersama para Asisten, Kepala Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Camat di lingkungan Pemerin-
tah Kota Probolinggo serta Kepala 
Badan Pusat Statistik (BPS), Heri 
Sulistio mengikuti agenda Rilies 
bersama terkait Data Sensus Pen-
duduk 2020 dan Data Administrasi 
Kependudukan 2020 Menuju Satu 
Data Kependudukan Indonesia se-
cara virtual di Command Center 
Kantor Wali Kota, Kamis (21/1). 

Rilies tersebut diselenggarakan 
Badan Pusat Statistik dan Kemen-
terian Dalam Negeri di Hotel Bo-
robudur, Jakarta. Sejumlah pejabat 
Negara mengikuti rilies yang juga 
disaksikan oleh Gubernur, Bupati 
dan Wali kota di seluruh Indonesia. 

Mewakili Menteri Dalam Neg-
eri, Sekretaris Jenderal Kement-
erian Dalam Negeri, Muhammad 
Hudori, menyampaikan, Sensus 
Penduduk 2020 telah sukses dilak-
sanakan oleh BPS dan dilanjutkan 
sinkronisasi dengan hasil konsili-
asi data dari 514 Kabupaten/Kota 
di Indonesia yang dikelola oleh 
Direktorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kementerian 

Dalam Negeri. Data kependudukan 
ini bermanfaat untuk mendukung 
kegiatan pelayanan publik, peren-
canaan dan pembangunan, alokasi 
anggaran, pembangunan demokrasi, 
penegakan hukum dan pencegahan 
kriminal. 

Dalam paparannya Muhammad 
Hudori, menyampaikan data jum-
lah penduduk Indonesia periode 
hingga Desember 2020 sebesar 
271.349.889 jiwa dengan kom-
posisi 137.119.901 perempuan 
dan 134.229.988 laki-laki serta 
86.437.053 keluarga. Adapun seb-
aran penduduk Indonesia, di Pulau 
Jawa dihuni oleh 55,94 persen, Su-
matera 21,36 persen, Sulawesi 7,43 
persen, Kalimantan 6,13 persen, 
Bali Nusra (Nusa Tenggara) 5,50 
persen dan Papua 2,02 persen dan 
Maluku 1,17 persen. 

 Kepala Badan Pusat Statistik 
RI Suhariyanto dikesempatan terse-
but menyampaikan bahwa hasil 
sensus penduduk 2020 ini merupa-
kan komitmen kerjasama pertama 
kalinya yang dilaksanakan antara 
Kementerian Dalam Negeri dengan 
Badan Pusat Statistik.

“Kolaborasi yang saling me-
lengkapi sehingga bisa memberikan 
data bagi perencanaan di berbagai 
bidang,” ungkapnya. 

Sekda drg. Ninik Ira Wibawa-
ti usai mengikuti rilies menyam-
paikan, data dari BPS sangat pent-
ing untuk membangun rencana 
kedepan di Kota Probolinggo. 

“Kami memiliki kebutuhan data 
untuk mendukung program TPID 
(Tim Pengendali Inflasi Daerah) 
dan juga untuk menyusun revisi RP-
JMD, nah data ini yang akan kami 
gunakan,” jelasnya. 

Kepala BPS Kota Probolinggo, 
Heri Sulistio menambahkan, setelah 
rilies data Nasional, segera akan 
dilaksanakan rilies data di tingkat 
Provinsi Jawa Timur dan di seluruh 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur. 

Terkait dengan tingkat partisipasi 
masyarakat Kota Probolinggo pada 
sensus penduduk tahun 2020 dise-
butkan begitu luar biasa. 

“Alhamdulillah luar biasa parti-
sipasi masyarakat Kota Proboling-
go, khususnya sejak adanya sen-
sus penduduk metode online yang 
mencapai angka partisipasi 30 
persen. Walaupun pandemi, sensus 
penduduk metode offline-pun ber-
jalan lancar, tentunya ini tidak lep-
as dari dukungan Pemerintah Kota 
Probolinggo, OPD dan camat yang 
berada di tengah masyarakat,” kata 
Heri. (edy)

Sekda drg. Ninik Ira Wibawati, Kepala BPS Heri Sulistio, Asis-
ten, serta Kepala OPD dan Camat saat mengikuti Rilies secara 

virtual.

Bantuan dari Polda Jatim, 
dan Bhayangkari Mendarat 

Tepat Sasaran 
Surabaya, SMN - Bantuan 

peduli kemanusiaan yang dikirim 
oleh Polda Jawa Timur (Jatim), PD 
Bhayangkari dan Yayasan Kemala 
Bhayangkari (YKB) Daerah Jatim, 
telah mendarat di lokasi korban 
gempa bumi, di Majene, Sulawesi 
Barat, pada Kamis (21/1/2021). 

Penyerahan bantuan peduli 
kemanusiaan berupa barang-ba-
rang kebutuhan, atau Sembako 
dari Polda Jatim, PD Bhayangkari, 
dan YKB Daerah Jawa Timur ini 
diterima oleh Pemerintah Provin-
si Sulbar, yang wakili oleh Bupati 
Majene, H. Lukman, di Pendopo 
Bupati Majene, Provinsi Sulbar.

Bantuan ini diantar langsung 
oleh perwakilan dari Polda Jatim, 
diantaranya Karo SDM Polda Ja-
tim, Kombes Pol Andi Syahriful 
Taufik, S.I.K., M.Si., Kabagwat-
pers Ro SDM Polda Jatim, AKBP 
Budi Santosa, S.I.K., M.H., Ka-
satresnarkoba Polresta Sidoarjo, 
Kompol Muh. Indra Nadjib, S.I.K, 
M.Si., Katimsus Satresnarkoba 
Polrestabes Surabaya, Iptu Yudhi 
Triananta Syaeful M. S.T.K., dan 
Bamin Subbagkhirdinlur bagwat-
pers Ro SDM Polda Jatim, Bripda 
Saktiyanto Pratama Siswadi. 

Bantuan tersebut di sambut 
hangat oleh Pemerintah Sulbar, 
dalam hal ini diwakili oleh Bu-
pati Majene, H. Lukman, beserta 
jajaran Pemerintah Majene, dan 
perwakilan dari Polda Sulbar, 

diantaranya Kapolres Polman, 
AKBP Ardi Sutiyono, S.H., S.I.K., 
M.Hum., Wakapolres Majene, 
Kompol Jufri S.H., dan Kabagops 
Polres Majene, AKP Ujang, S.I.K. 

Penyerahan Bantuan Peduli 
Kemanusiaan secara simbolis dari 
Polda Jatim, PD Bhayangkari, 
dan YKB Daerah Jawa Timur ini, 
diwakili oleh Karo SDM Polda 
Jatim, Kombes Pol Andi Syariful 
Taufik, S.IK., M.Si. Selaku Ket-
ua tim penyerahan bantuan untuk 
para korban bencana gempa bumi 
di Sulbar, dan diterima oleh Bupati 
Majene, H. Lukman. 

Sementara untuk pendistribu-
sian bantuan tersebut, telah dilaku-

kan pada Kamis 21 Januari 2021, 
dengan berkoordinasi bersama 
pemerintah setempat, guna tepat 
sasaran. 

Teknis pendistribusian bantuan 
tersebut, dari arah selatan dipusat-
kan di pendopo Bupati Majene, 
sedangkan untuk distribusi ke 
seluruh kecamatan wilayah Ma-
jene dan Tappalang, diatur di pos-
ko Pendopo dan dikawal oleh ang-
gota Polri. Khusus bantuan dr arah 
utara diatur pendistribusiannya di 
Posko induk.

Kegiatan ini berlangsung aman, 
lancar, dan tertib serta tetap me-
matuhi Protokol kesehatan Covid                                                                                                                          
-19. (Bry)

Pendistribusian bantuan dari Polda Jatim tepat sasaran.

Petugas Gabungan Patroli Amanusa ll Datangi 
Sejumlah Tempat Karaoke dan Cafe di Surabaya
Surabaya, SMN - Sejum-

lah tempat hiburan atau tempat 
nongkrong di Surabaya, Senin 
malam, (18/1/2021) didatangi 
petugas gabungan yang sedang 
melakukan patroli amanusa II, 
tujuannya adalah untuk meng-
himbau masyarakat agar tetap 
menerapkan protokol kesehatan 
dan 3M (memakai masker, men-
jaga jarak dan mencuci tangan) 
serta Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM). 

Polda Jatim di masa Adaptasi 
Kebiasaan Baru ini terus melak-
sanakan patroli skala besar, 
yang bergabung dengan petugas 
dari TNI, Satpol PP Provinsi 
Jatim, Banser, dan unsur Ma-
hasiswa yang tergabung dalam 
Ops Aman Nusa II di wilayah 
Surabaya Raya, yakni Kota 
Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. 

Diawali dengan apel persia-
pan, di bawah Gedung Patuh 

Mapolda Jatim, pada pukul 
19.30 WIB, dengan jumlah ke-
seluruhan anggota personil yang 
terlibat sebanyak 45 orang. 

Usai menggelar apel petugas 
gabungan langsung melakukan 
penyisiran di Surabaya Raya, 
guna memberikan himbauan 
kepada masyarakat tentang pen-
erapan protokol kesehatan dan 
PPKM. 

Hasilnya tempat karaoke Su-
zan di jalan Jakarta, Surabaya. 
Didatangi petugas patroli untuk 
memberikan himbauan kepa-
da pengelola agar melakukan 
PPKM dan protokol kesehatan, 
serta membatasi pengunjung 
dengan kapasitas 25 persen. 

Selain tempat karaoke, petu-
gas juga mendatangi Joy Box 
Cafe, di jalan Bliton, Surabaya, 
dan Belly Buddy, di jalan Nga-
gel, Surabaya. Kedua pengelola 
cafe tersebut juga mendapatkan 

himbauan dari petugas gabun-
gan yang melakukan operasi 
Amanusa II untuk memberikan 
himbauan kepada pemilik atau 

pengelola agar selalu mener-
apkan protokol kesehatan dan 
melaksanakan PPKM. (Bry)

Tempat Karaoke dan Cafe bandel saat PPKM, didatangi petu-
gas Patroli.
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Donor Plasma Bisa Membantu 
Sembuhkan Pasien Covid-19
Lumajang, SMN - Dari data 

Nasional, 80 persen lebih pasien 
covid-19 dinyatakan sembuh, 
setelah diberi plasma dari orang 
yang sebelumnya terkonfirmasi 
positif covid-19.

Karena telah memenuhi 
syarat untuk diambil plasma, 
Bupati Lumajang, Thoriqul Haq 
melakukan donor plasma darah, 
untuk diberikan kepada pasien 
covid-19 supaya segera sembuh. 
Beliau mendonorkan sebanyak 
400 Cc plasma darah yang terba-
gi menjadi dua kantong.

Giat tersebut dilakukan di 
Kantor Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kabupaten Lumajang, 
pada Kamis (21/1) pagi.

Bupati Lumajang menjelas-
kan, sehari sebelumnya dirinya 
sudah diambil sampel darah, hal 
itu dilakukan guna memastikan 
kondisi darah dan fisik dalam 
pemenuhan kriteria sebagai pen-
donor plasma.

"Alhamdulillah, saya sudah 
memenuhi persyaratan donor 
plasma. Hari ini saya mendo-
norkan plasma yang pertama, 
setelah sebulan lebih saya ter-
konfirmasi positif dan sudah din-

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq melakukan donor plasma darah.

yatakan sembuh dari Covid-19," 
ujarnya.

Lebih lanjut Bupati men-
jelaskan bahwasannya, Wakil 
Presiden RI, Ma'aruf Amin telah 
menyatakan, 58% lebih terapi 
plasma tersebut menyembuhkan 
orang-orang yang terkonfirmasi 
positif Covid-19. Artinya, poten-
si untuk menyembuhkan yang 
positif menjadi negatif sudah 
terhitung secara medis.

Semakin banyak orang yang 
berkenan untuk donor plasma, 

semakin besar potensi kita un-
tuk menyembuhkan banyak pa-
sien yang sebelumnya positif 
Covid-19. Harapannya, dengan 
donor plasma ini bisa membantu 
banyak orang.

"Ayo yang telah sembuh dari 
COVID-19, segera daftar ke PMI 
Lumajang, untuk donor plas-
ma. Karena, plasma dari orang 
yang telah sembuh dari covid-19 
sangat membantu tubuh pasien 
covid-19 dalam melawan virus 
corona," pungkasnya. (Tik) 

Jalin Sinergritas Kapolres 
Kunjungi Lapas

Lumajang, SMN - Sebagai 
pejabat baru di Lumajang Ka-
polres Lumajang AKBP Eka 
Yekti Hananto Seno, tidak 
pernah lelah melaksanakan tu-
gasnya, apalagi ditengah pan-
demi covid-19, Kapolres selalu 
melakukan giat operasi yustisi 
prokes, demi meminimalisir 
penyebaran covid-19.

Disela kesibukannya menan-
gani pandemi, Kapolres masih 
sempat melaksanakan kunjun-
gan ke Lembaga Pemasyaraka-
tan Klas IIB Lumajang. Giat 

tersebut dilaksanakan, pada Ka-
mis (21/1) siang.

Dalam kunjungan tersebut, 
Kapolres Lumajang disambut 
baik oleh Kepala Lembaga Pe-
masyarakatan Klas IIB Luma-
jang Agus Wahono.

Kapolres Lumajang men-
gatakan, bahwa kunjungan ini 
dalam rangka menjalin sila-
turahmi serta sinergitas dalam 
pelaksanaan tugas pokok dan 
fungsi, sebagai penegak hukum. 
Karena itu, Kepala Kepolisian 
Resor Lumajang melakukan 

kunjungan perdana ke Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 
IIB Lumajang.

"Sebagai pejabat baru di 
Lumajang, saya memohon 
dukungan, dan kita tingkatkan 
sinergitas antara Polres Luma-
jang dan Lapas Kelas IIB Luma-
jang, mohon deteksi ganggu-
an dini dan pencegahan, serta 
pemberantasan peredaran gelap 
narkoba di lingkungan Lapas," 
ungkap Kapolres Lumajang.

Pada kesempatan ini Ka-
polres berkesempatan melihat 
lingkungan di dalam lapas, yang 
didampingi langsung oleh Ka-
lapas, Agus Wahono.

Selanjutnya, Agus Wahono 
mengucapkan terimakasih dan 
apresiasi yang setinggi-ting-
ginya, atas kunjungan Kapolres 
Lumajang. Sebagai penegak hu-
kum, Agus berharap agar koor-
dinasi dan sinergitas seperti ini 
akan terus berjalan dengan baik 
dan berkelanjutan.

"Jangan sungkan, untuk 
menghubungi kami, jika ada 
gangguan keamanan dan keter-
tiban di dalam Lapas, kami siap 
membantu," pungkasnya. (Tik)

Kapolres Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto Seno melak-
sanakan kunjungan ke Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB 

Lumajang.

Empati Keluarga Prajurit Wafat, 
Danrem 071/Wijayakusuma Takziah Keluarga Prajurit

Purbalingga, SMN - Ko-
mandan Korem 071/Wijay-
akusuma Kolonel Inf Dwi 
Lagan Safrudin, S.I.P., dengan 
didampingi Ketua Persit Kartika 
Chandra Kirana Koorcab Rem 
071 PD IV/Diponegoro Ny. 
Dewi Lagan Safrudin, Takziah 
ke rumah duka putra keluarga 
Serma Muharyanto Anggota 
Jasrem 071/Wijayakusuma, Ju-
mat (22/1/2021) di Desa Pur-
bayasa Kec. Padamara Kab. 
Purbalingga.

Dalam takziahnya, Koman-
dan Korem 071/Wijayakusuma, 
menyampaikan bela sungkawa 
yang mandalam kepada kelu-
arga atas wafatnya almarhum 
Umar Salman Alfarizi bin Muh. 
Haryanto putra ke 5 Serma Muh. 
Haryanto karena sakit.

“Kami atas nama warga 
Korem 071/Wijayakusuma 
menyampaikan turut berbela 
sungkawa kepada keluarga al-
marhum, semoga almarmarhum 
diterima dan ditempatkan disisi 
Allah SWT, diterima amal iba-
dahnya dan diampuni segala 
dosanya serta semoga almarhum 
husnul khotimah sebagai suha-
da,” papar Danrem.

 “Dan kepada keluarga yang 
ditinggalkan, diberi kesabaran 
dan ketabahan,” lanjutnya.

Almarhum yang baru berusia 
10 bln meninggal karena sakit 
pada hari Rabu (20/1/2021) di 
RS. Dr. Margono, Purwokerto.

Tampak hadir dalam takzi-
yah, Kasrem 071/Wijayaku-
suma Letkol Kav Kristyanto, 
S.Sos., beserta Wakil Ketua 

Persit Kartika Chandra Kirana 
Koorcab Rem 071 PD IV/Di-
ponegoro Ny. Suci Kristiyanto, 
para Kasirem 071/Wijayakusu-

ma serta perwakilan para Perwi-
ra, Bintara, Tamtama dan PNS 
Makorem 071/Wijayakusuma. 
(Suroto Anto Saputro)

Komandan Korem 071/Wijayakusuma Kolonel Inf Dwi Lagan 
Safrudin takziah ke keluarga prajurit.

Februari Polda Jateng Launching ETLE di Jawa Tengah
Semarang, SMN - Rencana 

menghilangkan sistem penil-
angan polisi lalu lintas (Polan-
tas) terhadap pengendara yang 
melanggar dan diganti dengan 
penegakan hukum berbasis 
elektronik seperti tilang Elec-
tronic Traffic Law Enforcement 
(ETLE) yang disampaikan oleh 
calon Kapolri Komjen Listyo 
Sigit Prabowo saat fit and proper 
test, ditanggapi serius oleh Dir-
lantas Polda Jateng Kombes Pol. 
Rudy Syafirudin.

Dengan wacana calon Ka-
polri, menghilangkan tilang tr-
adisional menjadi tilang digital, 
menurut Rudy, Polda Jateng 
akan memaksimalkan program 
tersebut. Sebab sejak Novem-
ber 2020 lalu sudah meniadakan 

penilangan di seluruh jajaran, 
dengan tujuan untuk mengedu-
kasi masyarakat agar tertib dan 
berdisiplin dalam berlalu lintas 
dengan baik.

"Polda Jateng telah meny-
iapkan pilot project di tiga tem-
pat yang sudah siap, yaitu Solo, 
Kota Semarang dan Banyumas. 
Yang nantinya akan berkoordi-
nasi dengan Dinas Perhubungan 
dan Dinas Pendapatan Daerah," 
jelas Dirlantas Polda Jateng 
Kombes Pol. Rudy Syafirudin di 
Kantor Gubernuran Jl Pahlawan, 
usai bertemu dengan Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 
Jum'at (22/1/2021)

Lebih lanjut disampaikan, 
bahwa nantinya program ini 
otomatis akan mengurangi adan-

ya anggota yang membuat pe-
langgaran sekecil apapun. Dan 
untuk Kota Semarang sendiri, 
telah memilik 3 CCTV ETLE 
dan akan segera akan dilaunch-
ingkan bulan depan.

"Nanti akan kita kondisikan, 
barusan saja kita rapat dengan 
Pak Gubernur, beliau menyam-
but baik gagasan Kapolri terse-
but dan menyampaikan jika bisa 
dijadikan suatu central Solo dan 
Semarang," ungkapnya.

Dengan adanya E-tilang lan-
jutnya, otomatis akan menguran-
gi adanya anggota yang mem-
buat pelanggaran sekecil apapun. 
Dan idealnya, ETLE ini, seha-
rusnya ada di kota-kota besar, 
seperti yang ada di Kota Sema-
rang, sebelum dilakukan survey 
sementara  tercatat ada 30 titik, 
namun setelah dilakukan disur-
vey secara lebih cermat, tercatat 
ada sekitar 50-60 titik yang perlu 
dipasangi ETLE

"Dimana yang kita ambil ada-
lah tempat rawan masyarakat 
melakukan pelanggaran lalu 
lintas seperti marka jalan, ram-
bu-rambu, tidak pakai sabuk 
pengaman, melawan arus nah itu 
yang kita pasang ETLE," tandas 
Kombes Rudy.

Sebelumnya, Calon kapolri 
Komjen Listyo Sigit Prabowo 
mengatakan, Polri mendukung 

inovasi dan industri kreatif yang 
memberikan kontribusi kepada 
perubahan dan kemajuan kema-
juan kehidupan bermasyarakat. 
Untuk itu, secara bertahap Ke-
polisian RI akan mengedepank-
an mekanisme penegakan hukum 
berbasis elektronik di bidang lalu 
lintas atau electronic traffic law 
enforcement (ETLE).

Sigit mengatakan, tujuan lain 
dari mengoptimalkan ETLE yai-
tu untuk mengantisipasi peny-
impangan- penyimpangan yang 
dilakukan anggota saat proses 
penilangan secara langsung.

"Mekanisme ETLE itu un-
tuk mengurangi interaksi dalam 
proses penilangan, menghindari 
terjadinya penyimpangan saat 
anggota melaksanakan penil-
angan," kata Sigit saat Fit and 
Proper Test di hadapan komisi III 
DPR RI, Rabu (20/1/2022) lalu.

Nantinya, lanjut Sigit, Polan-
tas yang bertugas di lapangan 
hanya perlu mengatur lalu lintas 
saja tanpa melakukan penilangan 
jika ada pengendara yang me-
langgar aturan. Sebab, para pe-
langgar tersebut sudah otomatis 
tertilang dengan ETLE. Dia pun 
berharap, hal itu bisa mengubah 
ikon atau wajah Polri menjadi 
lebih baik lagi khususnya bagian 
lalu lintas. (Suroto Anto Saputro)Februari Polda Jateng Launching ETLE di Jawa Tengah.

Pelaku Perampokan di Jalan Karakatau, Empat Pelaku 
Berhasil Dilumpuhkan Tim Resmob Polrestabes

Semarang, SMN - Satuan 
Resmob Polrestabes Semarang 
yang di backup oleh Subdit 
Jatanras Polda Jateng, berhasil 
membekuk 5 orang pelaku per-
ampokan karyawan distributor 
Gas LPG di Jalan Krakatau VIII, 
Karang Tempel, Semarang, pada 
Senin (18/1) sekira pukul 07.54 
Wib, kemarin.

Dalam penangkapan ini, 
Kepolisian memberikan tinda-
kan tegas dan terukur dengan 
melumpuhkan empat orang 
pelaku.

Kapolrestabes Semarang, 
Kombes Irwan Anwar, dalam 
jumpa Pers mengungkapkan, 
bahwa kelima orang ini empat 
diantaranya merupakan warga 
Kecamatan Anak Tuha, Kabu-
paten Lampung Tengah, yaitu 
Rahmat (40) Frans Panjaitan 
(37) Vidi Kondian (21) Maftuhi 
(26) dan satu orang yang didu-
ga menjadi penunjuk jalan yaiti 
Moch Agus Irawan (39) Warga 
Bandarjo, Kabupaten Semarang.

"Pelaku kita ini tangkap da-
lam pelarianya di perbatasan an-
tara Tasikmalaya dan Ciamis, te-
patnya di Jalan Raya Cikoneng 
Ciamis Jawa Barat pada Kamis, 
(20/1/21) pukul 14.00 Wib, 
Kemarin. Saat itu para pelaku 
sedang berada di dalam mo-

bil Sigra Nopol Z-1834-UA," 
jelas Kombes Irwan Anwar 
yang didampingi Dir Krimum 
Komelbes Wihasto saat rilis ka-
sus di Mapolrestabes Semarang, 
Jum'at (22/1/2021).

Mantan Kapolrestabes 
Makasar ini menambahkan, usai 
merampok di Jalan Krakatau 
para pelaku ini membuang 
sepeda motornya di daerah 
Banyumanik untuk selanjutnya 
memesan mobil sewaan menu-
ju Salatiga. Perjalanan mereka 
dilanjutkan ke Yogyakarta ma-
sih dengan menggunakan mobil 
sewaan.

"Disebuah hotel Yogya kom-
plotan ini membagi uang hasil 
kejahatan dan masing-masing 
mendapatkan Rp90 juta. Setelah 
itu mereka melanjutkan perjala-
nanya ke Ciamis untuk mene-
mui saudaranya," jelasnya.

Sementara itu, Kasat Re-
skrim Polrestabes Semarang 
AKBP Indra Mardiana menam-
bahkan, setelah mendapatkan 
informasi keberadaan kom-
plotan rampok ini di Panganda-
ran, Tim Resmob yang di Back-
Up Subdit Jatanras Polda Jateng 
langsung melakukan pengejaran 
dan dapat diketahui keberadaan 
korban.

"Saat keluar dari penginapan 

pada hari Kamis 20/1/2021 seki-
ra pukul 10.00 kita buntuti saat 
mereka memutari kota Ciamis 
dengan menggunakan mobil 
Sigra. Langsung kita sergap di 
tengah jalan diwarnai tembakan 
peringatan," ungkap AKBP In-
dra Mardiana.

Kelimanya dijerat dengan 
pasal 365 KUHP pidana dengan 
ancaman hukuman 9 tahun pen-
jara. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Kapolrestabes Irwan Anwar 
menghimbau kepada pelaku 
kejahatan untuk tidak melaku-

kan aksi di wilayah hukum kota 
Semarang karena pihaknya ti-
dak akan segan melakukan tin-
dakan tegas terukur. 

Kapolrestabes juga berpesan 
kepada pelaku tindak kejahatan, 
ia meminta mereka jangan men-
coba untuk berbuat kejahatan di 
wilayah Kota Semarang.

"Sekali lagi saya tegaskan 
jangan coba coba berbuat keru-
suhan dan kriminal di wilayah 
hukum Polrestabes Semarang, 
saya akan tindak tegas," ung-
kapnya. (Suroto Anto Saputro)

Resmob Polrestabes Semarang lakukan konferensi pers terkait  
kasus perampokan.

Penipu Modus Pengangkatan PNS 
Diamankan Polisi Polsek PurbaIingga

Purbalingga, SMN - Polisi 
dari Polsek PurbaIingga berha-
sil mengungkap kasus penipuan 
dengan modus pengangkatan 
menjadi Pegawai Negeri Sipil 
(PNS). Seorang pelaku berini-
sial RR (40) warga Kelurahan 
PurbaIingga Wetan, Kecamatan/
Kabupaten PurbaIingga dia-
mankan berikut barang buktin-
ya.

Kabag Ops Polres PurbaIing-
ga Kompol Pujiono dalam kon-
ferensi pers, Jumat (22/1/2021) 
mengatakan bahwa Polsek 
PurbaIingga mengamankan 
tersangka kasus penipuan dan 
atau penggelapan dengan mo-
dus menjanjikan bisa membantu 
menjadi pegawai negeri pada 
instansi pemerintah di Purbal-
ingga.

"Tersangka melakukan pe-
nipuan pada kurun waktu De-
sember 2017 hingga September 
2020," kata Pujiono didampingi 
Kasubbag Humas Iptu Widyas-
tuti dan Kapolsek PurbaIingga 
AKP Nur Susalit.

Korban penipuan yaitu 
Teguh Santosa (40) warga Desa 
Beji, Kecamatan Bojongsari 
Kabupaten PurbaIingga. Korban 
dimintai uang oleh tersangka 
yang totalnya mencapai Rp. 370 
juta agar istrinya yang merupa-
kan guru honorer bisa diangkat 
menjadi PNS. Penyerahan uang 
dilakukan secara tunai maupun 
transfer di wilayah Kecamatan 
PurbaIingga.

"Untuk menyakinkan korban, 
tersangka juga membuat surat 
pengangkatan PNS palsu. Se-
lain itu, membuat kwitansi palsu 

bukti biaya pemberkasan PNS 
yang seolah-olah ditandatangani 
salah satu pejabat di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten PurbaI-
ingga," kata Pujiono.

Setelah selama tiga tahun 
istrinya tidak kunjung diang-
kat PNS akhirnya korban men-
yadari telah menjadi korban 
penipuan. Korban kemudian 
melaporkan kejadian di Polsek 
PurbaIingga pada awal Janu-
ari 2021. Berdasarkan laporan 
korban, kemudian dilakukan 
penyelidikan hingga tersangka 
bisa diamankan. 

"Tersangka diamankan di 
tempat tinggalnya pada Rabu 13 
Januari 2021. Tersangka yang 
merupakan warga Kelurahan 
Purbalingga Wetan ternyata ber-
domisili di wilayah Kelurahan 
Purbalingga Lor," jelasnya.

Sejumlah barang bukti turut 
diamankan diantaranya satu 
lembar fotocopy surat pengang-
katan PNS palsu, satu lembar 
kwitansi penerimaan uang sebe-
sar Rp. 75 juta untuk keperluan 

pemberkasan CPNS tahun 2018, 
satu bendel bukti transfer uang 
dari korban kepada tersangka 
dan dua telepon genggam.

Berdasarkan keterangan 
tersangka ia melakukan aksi 
penipuan karena terdesak ma-
salah ekonomi. Tersangka ti-
dak memiliki penghasilan tetap 
setelah diberhentikan sebagai 
PNS. Tersangka juga mengaku 
memiliki banyak hutang yang 
nilainya mencapai ratusan juta.

"Tersangka mengaku uang 
hasil penipuan yang dilakukan 
sudah habis digunakan untuk 
keperluan sehari-hari dan untuk 
membayar hutang yang dimilik-
inya," jelas Pujiono.

Kabag Ops menambahkan 
atas perbuatannya tersangka 
dikenakan Pasal 378 KUHP 
subsider Pasal 372 KUHP junc-
to Pasal 64 KUHP tentang Pe-
nipuan dan atau Penggelapan. 
Dengan ancaman hukuman 
maksimal empat tahun penjara 
ditambah sepertiganya. (Suroto 
Anto Saputro)

Polres PurbaIingga lakukan konferensi pers terkait kasus pe-
nipuan dengan modus pengangkatan menjadi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS).
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Forkopimda Kota Salatiga Gelar 
Simulasi Vaksin Covid-19

Pemerintah Kota Salatiga menggelar simulasi pelaksanaan 
Vaksin Covid-19.

Salatiga, SMN - Menjelang 
pelaksanaan Vaksin secara Nasi-
onal, Pemerintah Kota Salatiga 
menggelar simulasi pelaksa-
naan Vaksin Covid-19, mulai 
dari pengamanan kedatangan, 
penyimpanan dan pelaksanaan 
penyuntikan Vaksin di Puskes-
mas Cebongan yang dihadiri 
jajaran Forkopimda antara lain 
Walikota Salatiga Yuliyan-
to SE MM, Kapolres Salatiga 
AKBP Rahmad Hidayat SS, 
Wawali Muh Harris SS MSi, 
Kepala DKK Zuaridah SKM M 
Kes, pada hari Kamis tanggal 
21/01/2021.

Kepala DKK Kota Salatiga 
Siti Zuraidah SKM MKes men-
gatakan pihaknya terus mening-
katkan kesiapan mulai dari 
membuat micro planning, SDM, 
sarana prasarana, penjadwalan 
hingga target sasarannya.

"Dinkes pun telah mem-
buat Kelompok Kerja Kejadian 

Ikutan Pasca Imunisasi (Pokja 
Kipi). Pokja tersebut terdiri dari 
para spesialis dan ahli hukum, 
untuk mengantisipasi jika terja-
di dampak," ungkapnya.

Simulasi dimulai saat ke-
datangan Vaksin yang mendapat 
pengawalan ketat dari Aparat 
Keamanan Polres Salatiga, 
dilanjutkan dengan proses peny-
impanan CoolCin yang ada 
di Puskesmas Cebongan yang 
kemudian dilanjutkan dengan 
simulasi penyuntikan vaksin 
kepada warga yang sebelumnya 
dilaksanakan screening secara 
ketat apakah orang tersebut bisa 
dilaksanakan vaksinasi atau ti-
dak.

Selesai simulasi Siti Zuaridah 
SKM MKes menyatakan bahwa 
vaksin yang akan disuntikkan 
sudah melalui uji klinis, ber-
sertifikasi dan sudah dalam pan-
tauan BPOM, dan memastikan 
keamanannya untuk warga Kota 

Salatiga.
"Untuk ditahap pertama, 

dengan sasaran tenaga keseha-
tan, diharapkan nantinya sekitar 
70 Persen Warga Kota Salatiga 
mendapatkan Vaksin,” jelasnya.

Walikota Salatiga Yuliyan-
to SE MM menyatakan bahwa, 
“Nantinya kedatangan vaksin 
akan dikawal ketat oleh Polres 
Salatiga dan semoga nantinya 
pelaksanaan vaksin dapat ber-
jalan lancar dan aman tidak ada 
kendala apapun, satgas Covid 
Kota Salatiga telah melak-
sanakan sosialisasi dengan hara-
pan masyarakat dapat menerima 
dengan baik,” ucap Yuliyanto 
SE MM.

Kapolres Salatiga AKBP 
Rahmad Hidayat SS menjelas-
kan bahwa Polres Salatiga 
bersinergi dengan TNI akan 
memberikan pengamanan penuh 
mulai saat pengawalan kedatan-
gan vaksin sampai dengan 
nantinya pengamanan dilokasi 
penyimpanan, selain itu pada 
saat pelaksanaan penyuntikan 
juga akan ditempatkan personil 
untuk melaksanakan pengaman-
an guna meminimalisir kerumu-
nan, setiap dua jam sekali akan 
kita laksanakan patroli sambang 
di tempat penyimpanan vaksin 
Covid-19 khususnya di DKK 
Kota Salatiga, tutup AKBP Rah-
mad Hidayat SS.

Selesai kegiatan Simulasi Ja-
jaran Forkopimda Kota Salati-
ga juga memberikan dukungan 
semangat kepada puluhan war-
ga Kota Salatiga yang terpapar 
Covid-19 yang melaksanakan 
Isolasi di Gedung Sinode Jalan 
Sukarno Hatta Kota Salatiga. 
(Agus P)

Polres Semarang Amankan Rapat Pleno Penetapan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Semarang
Semarang, SMN - Polres 

Semarang melaksanakan pen-
gamanan kegiatan pelaksanaan 
Rapat Pleno Penetapan Pas-
angan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Semarang Terpilih 
Pemilihan Umum Bupati dan 
Wakil Bupati Semarang Tahun 
2020 bertempat di Kantor KPU 
Kabupaten Semarang, Kamis 
(21/01/2021).

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo S.I.K., M.H. 
mengingatkan bahwa rangkaian 
Pilkada masih ada sampai den-
gan tanggal 17 Februari 2021 
dan kami akan patroli setiap hari 
dan berharap tidak ada kejadian 
kejadian menonjol terkait Pemi-
lihan Bupati dan Wakil Bupati 
Semarang.

Pengamanan Penetapan Pas-

angan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Semarang Terpilih mel-
ibatkan 150 personil gabungan 
dari TNI, Polri dan Satpol PP 
Kabupaten Semarang. Rapat 
Pleno tersebut menyatakan bah-
wa Paslon Cabup dan Cawabup 
Nomor 2 H. Ngesti Nugra-
ha-Basari Sebagai Pasangan 
Calon Terpilih Sebagai Bupati 
dan Wakil Bupati Semarang ta-
hun 2020 

"Puji Syukur kita panjatkan 
Kepada Tuhan Yang Maha Esa 
dalam kegiatan Rapat Pleno 
Penetapan Pasangan Calon Bu-
pati dan Wakil Bupati Semarang 
Terpilih dapat berjalan Aman 
Kondusif dan Lancar Semoga 
sampai dengan Pelantikan yang 
rencana tanggal 17 Februari 
2021 Situasi Kamtibmas Kabu-

paten Semarang Aman Damai 
dan Kondusif," ujar Kapolres 
Semarang Setelah Rapat Pleno.

"Kami mengimbau kepada 
masyarakat jaga kondusifitas 
Kabupaten Semarang agar tetap 

Aman dan Kondusif serta Patuhi 
Protokol Kesehatan untuk 
mencegah penyebaran Covid 19 
di Kabupaten Semarang," tutup 
Kapolres Semarang. (Agus P)

Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Semarang Terpilih.

Prajurit Korem 073/MKT Lari Iintas Medan Bersama, 
sebagai Sarana Jaga Imun di Masa Pandemi Covid-19
Salatiga, SMN – Di masa 

Pandemi Covid-19, untuk men-
jaga stamina prajurit Korem 
073/Makutarama memiliki 
strategi khusus, yakni dengan 
melakukan lari rutin bersama. 
Pada kesempatan tersebut, Kas-
rem 073/Makutarama Letkol 
Czi Hendro Edi Busono saat 
mengambil apel pagi men-
yampaikan, ditengah Pandemi 
Covid-19 sekarang ini, kita se-

bagai prajurit harus senantiasa 
menjaga fisik dan stamina agar 
selalu berada dalam keadaan se-
hat, Kamis (21/1/2021).

Pelaksanaan lari bersa-
ma kali ini bisa dikategorikan 
lari lintas medan, medan yang 
dilalui cukup beragam mulai 
jalan tanjakan, turunan serta 
jalan setapak dengan menggu-
nakan seragam pakaian dinas 
lapangan (PDL), dilaksanakan 

mengelilingi lapangan tembak 
Makutarama Kembangsari jalan 
Jendral Sumitro (belakang rusu-
nawa kembangsari) Kecamatan 
Tengaran Kabupaten, Semarang 
Jawa Tengah.

Sebelum pelaksanaan lari 
bersama diadakan cek denyut 
nadi masing-masing, pemana-
san, perengangan tubuh agar 
selama kegiatan lari tidak ada 
prajurit yang cedera, langsung 
dipimpin oleh Tim Jasmani Ko-
rem 073/Makutarama.

Untuk lari bersama kali ini 
prajurit Korem 073/Makuatara-
ma mengambil rute mengelilingi 
lapangan tembak Makutarama 
dengan jarak tempuh 3.2 kilo-
meter. Dalam pelaksanaan lari 
bersama tersebut terlihat dari 
wajah prajurit semangat yang 
sangat luar biasa, disampaing 
rute lari yang ditempuh berpari-
asi dengan suasana sejuk, udara 
yang bersih, indah serta view 
Merbabu driving golf dibawah 
kaki gunung Merbabu.

Danrem 073/Makutarama 
Kolonel Inf Ari Yulianto, S.I.P, 
menyampaikan, bahwa kegiatan 
lari bersama ini bertujuan untuk 
membina fisik seluruh prajurit 
serta untuk kembali ke norma 
dasar keprajuritan, lebih penting 
lagi untuk menjaga imun kita 
guna melawan virus Covid-19, 
sehingga kita dapat memban-
tu serta memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 yang se-
makin meningkat.

“Pelaksanaan lari bersama 
ini bertujuan untuk memelihara 
kemampuan fisik prajurit Ko-
rem 073/Makutarama agar tetap 
terjaga dan selalu siap dalam 
melaksanakan tugas-tugas kede-
pan yang semakin kompleks,” 
ujar Kasrem

Kasrem mengucpakan teri-
maksih kepada seluruh prajurit 
yang sudah melaksanakan lari 
bersama dengan penuh seman-
gat, sehingga kegiatan lari ber-
sama berjalan lancar dan aman. 
(Agus P)

Prajurit Korem 073/MKT lakukan lari rutin bersama.

Gegiatan Bhakti Sosial dari Ikatan Pekerja Sosial 
Kabupaten Pemalang untuk Empat Desa di Kecamatan Taman

Pemalang, SMN - Selasa, 19 
Januari 2021 bertempat di Aula 
Kantor Balai Desa Asemdoy-
ong. Bantuan Hibah dari APBD 
Kabupaten Pemalang Tahun 
Anggaran 2020 kini telah dis-
alurkan melaui Ikatan Pekerja 
Sosial Masyarakat (IPSM) be-
rupa sembakau 90 paket untuk 4 
Desa diantaranya Desa Taman, 
Penggarit, Gondang dan Asem-
doyong. 

Kegiatan tersebut tak lain 
adalah untuk pemerlu pelayanan 
kegiatan sosial. Diwakili oleh 
Ibu Nina selaku Kepala Seksi 
Rehabilitasi Sosial kini bantu-
an berupa sembako diserahkan 
kepada warga Asemdoyong di 
Aula Kantor Balai Desa den-
gan didampingi Kepala Desa 
Asemdoyong Yusuf Mujadi,A.
Md. Menurut Nina saat dimint-
ai wawancaranya oleh SMN di 
lokasi, "Ikatan Pekerja Sosial 

Masyarakat (IPSM) adalah bi-
naan dari Dinas Sosial Kabupat-
en Pemalang. Dimana Organisa-
si ini adalah sebagai mitra atau 
disebut potensi sumber kese-
jahteraan sosial,” terangnya.

Kegiatan tersebut tak lain 
adalah sebagai kegiatan pening-
katan kapasitas kader pekerja 
sosial masyarakat Kabupaten 
Pemalang. Salah satunya adalah 
untuk bhakti sosial kepada 90 
pemerlu pelayanan kesejahter-
aan sosial untuk hari ini kita 
menyerahkan bantuan berupa 
sembakau termasuk desa Asem-
doyong, pungkasnya.Tak hanya 
itu kepala Desa Asemdoyong 
Yusuf Mujadi, A.Md saat di-
mintai wawancaranya tentang 
kegiatan bhakti sosial dari Di-
nas Sosial Kabupaten Pemalang 
tentang bantuan sembako, "Se-
belumnya saya mengucapkan 
banyak terima kasih kepada 

Dinas Sosial Kabupaten Pema-
lang, yang telah memberikan 
bantuan sembakau kepada war-
ga masyarakat Desa Asemdoy-
ong. Sekecil apapun bantuan itu 
akan sangat berharga bagi warga 
kami,” terangnya.

Apalagi disaat musim, kalau 
dibilang paceklik paceklik un-

tuk Desa Asemdoyong karena 
ini sudah musim penghujan seti-
daknya bantuan tersebut sedikit 
membantu beban masyarakat 
yang menerima, pungkasnya 
Yusuf Mujadi, A.Md selaku 
Kepala Desa Asemdoyong ke-
pada SMN dengan nada penuh 
prihatin. (Budi) 

Penyaluran bantuan Hibah dari APBD Kabupaten Pemalang, 
diserahkan kepada warga.

Hujan Deras, Rumah Warga Donorejo 
Rusak Tertimpa Longsor

Purworejo, SMN - Sebuah 
rumah warga di Kecamatan Ka-
ligesing rusak akibat tertimpa 
material longsor dari tebing set-
inggi 15 meter. Kini penghuni 
rumah mengungsi ke rumah 
kerabat karena khawatir terjadi 
longsor susulan apabila hujan 
deras kembali turun. 

Tanah longsor tersebut 
menimpa rumah Jumiyo (45) 
di Dusun Katerban Rt 02 Rw 
01, Desa Donorejo Kecamatan 
Kaligesing, Purworejo. Tebing 
yang ada di samping rumah 
longsor setelah terjadi hujan de-
ras yang tidak kunjung berhenti 
dari Selasa sore hingga Rabu 
dini hari.

"Kejadian longsor itu ke-
marin petang, sekitar pukul 
22.00 Wib tetapi untuk proses 
pembersihan baru hari ini,meng-
ingat hujan terus turun hingga 
pagi hari,” kata Camat Kaliges-
ing Hariyono S.Sos.,MM, Rabu 
(13/01).

Lebih lanjut Hariyono dalam 
menghadapi bencana yang ter-
jadi di wilayah Kecamatan Ka-
ligesing aparat dan masyarakat 
berkomitmen untuk bersatu 
padu dengan sigap dan cepat 
melakukan tidakan penanga-
nan bencana yang terjadi.Untuk 
kedepannya masyarakat di minta 
waspada karena potensi hujan di 
wilayah Kabupaten Purworejo 
masih tinggi dan Desa Donorejo 
merupakan daerah rawan selain 

Desa Jelok serta Kaligono.
“Kami akan terus berkor-

dinasi dengan forkompinda, 
BPBD dan Satpol PP serta dinas 
sosial dalam rangka untuk men-
cukupi kebutuhan logistik yang 
dibutuhkan serta dinas keseha-
tan yang berkaitan dengan tim 
medis karena musibah ini ber-
barengan dengan wabah covid 
19,” ungkapnya.

Sementara itu Serka Demyati 
selaku Babinsa Koramil 03 Ka-
ligesing menyampaikan setelah 
mengetahui kejadian tersebut 
babinsa mendatangi lokasi 
dengan tindakan megevakuasi 
pemilik rumah dan melakukan 
koordinasi dengan pemerintah 
desa untuk melaksanakan kerja 
bakti di esok harinya.

“Dalam kegiatan ini person-
il Koramil Kaligesing dibagi di 
beberapa titik kejadian tanah 
longsor yang secara bersamaan 
menimpa wilayah Kecamatan 
Kaligesing,” jelasnya.

Jumiyo pemilik rumah men-
gaku kaget setelah terdengar 
suara gemuruh yang selanjutn-
ya mengetahui tembok samping 
rumahnya sudah tertipa material 
longsor. Kejadian ini menyebab-
kan jebolnya diding di bagian 
ruang tamu dan merusak beber-
apa atap rumah miliknya.

“Saya ucapkan terima kasih 
kepada personil TNI dan mas-
yarakat yang telah membantu 
pembersihan material longsor 
yang menimpa rumah kami,” 
pungkasnya. (Alex)

Personil Koramil bersama masyarakat berjibaku bersihkan 
material longsor yang menimpa rumah warga.

Tanah Bergerak di Tegalsari Purworejo 
Robohkan Belasan Rumah dan Tempat Ibadah

Purworejo, SMN - Bencana 
alam tanah bergerak terjadi di 
Dusun Kerajan RT 7dan RT 8 
RW 2, Desa Tegalsari, Keca-
matan Bruno, Kabupaten Pur-
worejo, Jawa Tengah, Jumat 

(15/1). Akibat peristiwa terse-
but, 2 rumah roboh, 13 rumah 
dan 1 mushola retak retak ser-
ta fasilitas umum seperti jalan 
mengalami retak-retak.

Kepala Desa Tegalsari, Urip 

Handayani kepada wartawan 
SMN mengatakan, akibat tanah 
yang bergerak mengakibatkan 
2 rumah roboh dan beberapa 
rumah tampak retak-retak di ba-
gian lantai dan dindingnya.

"Kami bersama perangkat 
Desa dan forkompincam aparat 
kodim 0708 polres Purworejo 
Koramil 10 Polsek bruno selalu 
stanbay memonitor serta meng-
himbau warga untuk meninggal-
kan tempat tinggal mengungsi 
ke tempat yang lebih aman," 
ucapnya.

Lebih lanjut Urip Handayani 
menuturkan peristiwa terjadi 
malam hari sebelum peristiwa 
itu terjadi, wilayah Kecamatan 
Bruno diguyur hujan deras.

"Tidak ada korban jiwa da-
lam peristiwa ini. Namun, ru-
mah dan fasilitas umum yang 
terdampak mengalami roboh 

dan retsk-retak. Serta 11 KK 
mengungsi," tuturnya.

Disinggung terkait bantuan 
logistik untuk para korban, Urip 
mengatakan bantuan tersebut 
sudah mulai berdatangan dan 
ada bagian sendiri yang menan-
ganinya. 

Sementara ini, lanjut Urip, 
pihaknya tengah fokus mere-
lokasi warga terdampak tanah 
bergerak. Pasalnya, sebanyak 11 
KK sejak kejadian tersebut, saat 
ini menumpang dirumah tetang-
ga dan kerabat. Sehingga Pem-
des Tegalsari sedang berupaya 
mencarikan tanah yang kosong 
untuk 11 KK terdampak itu. 

"Secepatnya akan kita 
bikinkan rumah sementara un-
tuk warga terdampak bencana 
longsor tanah bergerak seban-
yak 11 KK," pungkasnya. (Alex)

Tanah Bergerak di Tegalsari Purworejo merobohkan rumah dan 
tempat ibadah.
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Evakuasi SJ182 Ditutup, Kabasarnas

ke Keluarga: Kapal Kami Tetap Mencari

Pangkoarmada I Laksda TNI Abdul Rasyid Kacong menenangkan keluarga korban Sriwijaya Air SJ182. 

Jakarta, SMN - Kepala 
Basarnas (Kabasarnas) Mars-
ma TNI Bagus Puruhito me-
nenangkan keluarga para kor-
ban jatuhnya pesawat Sriwijaya 
Air SJ182 yang ikut kegiatan 
tabur bunga di perairan Pulau 
Lancang, Kepulauan Seribu. 
Keluarga korban yang hadir 
menitikkan air mata lantaran 
keberadaan anggota keluargan-
ya belum teridentifikasi atau 
ditemukan hingga ditutupnya 
masa pencarian.

"Sabar ya, Pak. Nanti 
kita mendoakan sama-sama. 

Makasih atas pengertiannya," 
ujar Kabasarnas Bagus Puruhi-
to kepada salah satu perwakilan 
keluarga korban yang menangis 
di KRI Semarang, Jumat 
(22/1/2021).

Bersama Pangkoarmada I 
Laksda TNI Abdul Rasyid Ka-
cong, Kabasarnas Bagus Puruhi-
to berkeliling KRI Semarang 
untuk menenangkan keluarga 
korban lainnya. Keduanya mey-
akinkan armada kapal tetap ber-
siaga di sekitar lokasi jatuhnya 
pesawat Sriwijaya Air SJ182 
untuk mencari korban, meski-

pun Menteri Perhubungan 
(Menhub) Budi Karya Sumadi 
resmi menutup operasi SAR ke-
marin, Kamis (21/1) sore.

"Semoga semua husnul 
khotimah ya, Pak, ya. Walau su-
dah tutup, kita lanjutin dengan 
pemantauan," ucap Bagus.

"Tenang, Pak. Kapal kita 
tetap di laut untuk mencari," 
timpal Rasyid.

Kegiatan tabur bunga tak 
hanya diikuti tim SAR dan kel-
uarga korban, tapi juga dihadiri 
kru dari maskapai Sriwijaya Air. 
Pantauan awak media di lokasi 

keberangkatan, kawasan JICT 
II, peserta tabur bunga sudah 
tiba pada pukul 05.40 WIB.

Kegiatan tabur bunga akan 
dilakukan tepat di atas titik 
jatuhnya pesawat Sriwijaya 
Air SJ182. Kegiatan ini dilaku-
kan untuk melaksanakan untuk 
menghormati para korban.

Sebelum menaiki KRI Sema-
rang, peserta kegiatan tabur 
bunga menjalani pemeriksaan 
tes usap (swab) antigen. Pe-
layanan tes swab antigen dise-
diakan oleh penyelenggara ke-
giatan tabur bunga. (dtk)

Cabuli Anak saat Istri Sakit COVID,
Eks Legislator NTB Dijerat Pasal Berlapis

Mataram, SMN - Eks anggota 
DPRD Provinsi NTB berinisial AA 
(65) ditangkap atas kasus pencab-
ulan terhadap anak kandungnya 
yang berusia 17 tahun. Atas kasus 
tersebut, ancaman hukuman terha-
dap AA akan diperberat.

"Sesuai dengan sangkaan pi-
dananya, yang bersangkutan ter-
ancam hukuman paling berat 15 
tahun penjara ditambah sepertiga 
dari ancaman pidana pokoknya," 
kata Kapolresta Mataram Kombes 
Heri Wahyudi di Mataram, Jumat 
(22/1/2021) seperti dilansir Antara.

Dia menjelaskan ancaman hu-
kuman tersebut sesuai sangkaan 
Pasal 82 Ayat 2 Perppu 1/2016 
juncto Pasal 76E Undang-Undang 
Nomor 35/2014 tentang Perubah-

an Atas Undang-Undang Nomor 
23/2002 tentang Perlindungan 
Anak.

"Kami terapkan ayat 2 karena 
yang bersangkutan ini adalah ayah 
kandung korban makanya ada tam-
bahan sepertiga ancaman hukuman 
dari pidana pokoknya," tambah 
Kasat Reskrim Polresta Mataram 
Kompol Kadek Adi Budi Astawa.

Tersangka AA saat ini dia-
mankan di Polresta Mataram untuk 
menjalani pemeriksaan lebih lan-
jut. Dia ditahan terhitung setelah 
ditetapkan sebagai tersangka pada 
Rabu (20/1).

Polisi menetapkan AA sebagai 
tersangka berdasarkan bukti-bukti. 
Salah satu alat bukti yang men-
guatkan AA sebagai tersangka ada-

lah hasil visum luar kelamin kor-
ban. Dalam catatan medis korban, 
terdapat luka baru dengan bentuk 
yang tidak beraturan pada kelamin 
dan juga payudara korban.

Korban dalam kasus ini mer-
upakan anak kandung tersangka 
dari istri keduanya. Korban diketa-
hui anak gadis yang berusia 17 
tahun dan masih duduk di bangku 
sekolah menengah atas (SMA).

Korban ke Polresta Mataram 
pada Senin (18/1) melaporkan ba-
pak kandungnya setelah mendapat 
perlakuan tidak senonoh. Kepada 
polisi, korban mengaku perbuatan 
itu terjadi ketika ibu kandungnya 
sedang menjalani perawatan medis 
di rumah sakit karena terjangkit 
COVID-19. (dtk)

Mantan anggota DPRD NTB cabuli anak kandung.

Chef Juna Dikabarkan 
Positif Covid-19

Jakarta, SMN -- Juna Rorimpand-
ey atau yang lebih dikenal dengan Chef 
Juna dikabarkan positif Covid-19. Kabar 
ini muncul setelah Chef Juna mengung-
gah Story di Instagram yang mengis-
yaratkan dirinya terinfeksi.

Pada Kamis (21/1) kemarin, Chef 
Juna menuliskan ucapan ulang tahun un-
tuk sang kekasih, Citra Anindya, seka-
ligus permintaan maaf karena tidak bisa 
merayakan bersama.

"Happy belated birthday @ncit90. 
Deeply sorry we can't be together. I'll 
get out fast I promise. Miss you," tulisn-
ya seraya membubuhkan tagar #damn-
covid-19.

Dalam unggahan itu ia juga menyer-
takan foto tangan yang diinfus. Hing-
ga sekarang, juru masak yang kerap 
wara-wiri di televisi ini, belum memberi 
keterangan lengkap terkait kondisi dir-
inya.

Namun ucapan serta dukungan dari 
kawan maupun sesama chef terus men-
galir baik di Instagram Story maupun di 
kolom komentar unggahannya.

"Get well soon bro! Speed recov-
ery," tulis Arnold Poernomo alias Chef 
Arnold, rekan sesama juri kompetisi 
masak.

"Get well soon @junarorimpandey," 
kata Chef Norman Ismail.

Awak media telah berupaya men-
ghubungi Chef Juna, tapi hingga beri-
ta ini diturunkan belum mendapatkan 
jawaban.

Chef Juna mulai dikenal publik saat 
menjadi juri kompetisi masak, Master-
Chef Indonesia. Sebelumnya ia mengh-
abiskan belasan tahun di Negeri Paman 
Sam. Profesi juru masak yang ia geluti 
pun bukan profesi yang sengaja dipi-
lihnya.

Demi bertahan hidup, dia rela kerja 
apa saja termasuk menjadi pelayan di se-
buah restoran tradisional Jepang. Di sini 
ia dilatih meracik pangan khas Jepang.

Chef Juna pun dikenal memiliki 
spesialisasi masakan Perancis. Ini pun 
berkat kejenuhannya dengan masakan 
Jepang sehingga dirinya rela belajar ma-
sakan Perancis dari nol.

Sepulang ke tanah air, performa 
baik selama di luar negeri tetap ia bawa. 
Memulai karier sebagai Executive chef 
di restoran Jack Rabbit Jakarta pada 
2011, hingga akhirnya bisa memiliki 
restoran sendiri pada 2016 bernama 
'Correlate' di Kuningan, Jakarta Selatan. 
(cnn)

  Chef Juna dikabarkan positif terinfeksi Covid-19. 

Dirut Sriwijaya Air Dampingi Keluarga Korban 
Tabur Bunga: Kami Turut Berduka

Jakarta, SMN - Sriwijaya 
Air menggelar kegiatan tabur 
bunga bersama keluarga korban 
SJ182 hari ini. Direktur Utama 
(Dirut) Sriwijaya Air Jefferson 
Irwin Jauwena, yang ikut men-
emani proses tabur bunga, men-
gucapkan dukacita mendalam 
kepada keluarga yang ditinggal-
kan.

"Pertama-tama, kembali lagi 
kami ucapkan dukacita yang 
mendalam kepada keluarga kor-
ban atas musibah yang dialami 
oleh SJ182," ujar Jefferson di 
atas KRI Semarang di perai-
ran Kepulauan Seribu, Jumat 
(22/1/2021).

Jefferson mengaku terpukul 
oleh kecelakaan yang dialami 
oleh Sriwijaya Air SJ182. Dia 
menyebut juga kehilangan kel-
uarga dari Sriwijaya Air Group.

"Tentunya kami sedih dan 
turut kehilangan. Itu tidak di-
mungkiri bahwa kami juga 
merasakan duka yang sangat 
mendalam. Kami kehilangan 
keluarga Sriwijaya Air Group. 
Saya pribadi juga terpukul oleh 
keadaan ini. Kami berharap 
semua korban dapat teridentifi-
kasi secepatnya," ucapnya.

Lebih lanjut Jefferson men-
gatakan kegiatan tabur bunga 
yang digelar di sekitar Pulau 
Lancang, Kepulauan Seribu, 
ini mendapat respons baik dari 
keluarga korban. Dia berharap 
pendampingan yang diberikan 
oleh Sriwijaya Air bisa memberi 
rasa lega.

"Respons dari keluarga saya 
rasa cukup baik dan kooperat-
if. Dan kami harapkan bahwa 
dengan pendampingan yang 
kami berikan semuanya bisa 
memberikan rasa lega terhadap 
keluarga bahwa kami juga mem-

perhatikan. Dan sebagaimana 
yang sudah disampaikan sebel-
umnya juga bahwa kami akan 
berkomitmen untuk secepatnya 
memberikan hak-hak korban," 
tutur Jefferson.

Kegiatan tabur bunga ini 
diikuti sekitar 30 perwakilan 
keluarga korban SJ182. Jeffer-
son pun berterima kasih kepada 
Pangkoarmada I Laksda TNI 
Abdul Rasyid Kacong, yang 
memberikan fasilitas berupa 
KRI Semarang.

"Kami juga berterima kasih 
karena pada acara tabur bunga 
hari ini dapat berjalan dengan 
baik. Cuacanya juga diberi cua-
ca baik. Kita semua diberi kes-
ehatan. Alhamdulillah semua 
berjalan sesuai rencana tanpa 
halangan apa pun," tandasnya.

Seperti diketahui, KRI Sema-
rang, yang membawa sejumlah 
perwakilan keluarga korban 
jatuhnya pesawat Sriwijaya 
Air SJ182, telah tiba di lokasi 
penaburan bunga. Diiringi isak 

tangis, para keluarga korban 
menaburkan bunga ke laut yang 
menjadi titik jatuhnya pesawat 
Sriwijaya Air SJ182.

Pantauan oleh awak media, 
Jumat (22/1), tabur bunga dim-
ulai pada pukul 09.32 WIB. Ke-
giatan ini dilakukan setelah doa 
bersama untuk para korban yang 
telah meninggal dunia.

Puluhan keranjang beri-
si bunga sudah disediakan di 
KRI Semarang. Terlihat poton-
gan-potongan bunga mawar ber-

warna merah dan putih dicam-
pur menjadi satu.

Keluarga korban, sejumlah 
pilot, serta kru Sriwijaya Air 
mengambil keranjang bunga itu. 
Mereka pun melakukan prosesi 
tabur bunga dengan khidmat.

Isak tangis pun tidak henti 
mengiringi proses tabur bunga 
untuk para korban yang mening-
gal akibat insiden jatuhnya Sri-
wijaya Air SJ182. Pasalnya, 
lokasi tabur bunga berada di 
tempat jatuhnya SJ182. (dtk)

Dirut Sriwijaya Air Jefferson Irwin Jauwena saat tabur bunga bersama keluarga korban SJ182. 

Peternak Beberkan Alasan Produksi Sapi RI Minim
Jakarta, SMN -- Perhimpunan 

Peternak Sapi Kerbau Indonesia 
(PPSKI) mengungkap berbagai 
alasan minimnya produksi ternak 
di dalam negeri sehingga pemenu-
han konsumsi daging sapi masih 
bergantung pada impor.

Pertama, mahalnya biaya pro-
duksi di dalam negeri. Ketua PPS-
KI Nanang Purus Subendro men-
gatakan biaya tinggi ini utamanya 
dari pakan hingga tenaga perawat.

"Semua harus berbayar dan ini 
yang saat ini dirasakan, biaya pa-
kan tinggi," ungkap Nanang kepa-
da awak media, Kamis (21/1).

Menurut Nanang, biaya pro-
duksi yang tinggi utamanya ter-
jadi pada bisnis skala menengah 
dengan kepemilikan sekitar 10 
ekor sapi ke atas. Sementara usa-

ha skala rumahan dengan 1-3 ekor 
sapi masih lebih rendah, asal bisa 
mengandalkan pakan gratis hingga 
tenaga perawat gratis alias dilaku-
kan sendiri oleh pemilik.

Kedua, semakin sedikit genera-
si muda yang tertarik menjadi pe-
ternak. Hal ini membuat bisnis ini 
tak ada penerus.

Ketiga, lahan yang tersedia se-
bagai padang angonan semakin 
terbatas. Keempat, faktor cuaca, 
di mana saat musim kemarau bi-
asanya sapi banyak yang keku-
rangan gizi, sehingga kemampuan 
reproduksinya menurun.

Kelima, kendala geografis. Saat 
ini, menurutnya, sentra sapi lokal 
cenderung terpencar-pencar dan 
jauh dari pasar.

"Sehingga untuk bisa sampai ke 

rumah potong hewan perlu biaya 
tinggi," tuturnya.

Direktur Eksekutif Gabungan 
Pelaku Usaha Peternakan Sapi 
Potong Indonesia (Gapuspindo) 
Johny Liano menambahkan pro-
duksi di dalam negeri belum bisa 
sepenuhnya menutup kebutuhan 
domestik karena produktivitas 
yang masih rendah.

"Ada peningkatan populasi 
dan produktivitas, tapi belum op-
timal. Ini tugas pemerintah untuk 
meningkatkan populasi dan pro-
duktivitas sapi lokal tersebut," kata 
Johny.

Selain itu, menurutnya, tingkat 
kebutuhan konsumsi terus mening-
kat dari waktu ke waktu. Hal ini 
sejalan dengan pertumbuhan pen-
duduk, sementara produksi sapi 
belum mencukupi, sehingga selalu 
ada gap yang perlu ditutup oleh 
impor.

"Sehingga terjadi defisit daging 
untuk kebutuhan masyarakat dan 
kita terpaksa impor untuk menutup 
defisit tersebut," katanya.

Masalahnya, keran impor se-
dang seret saat ini, sehingga me-
nimbulkan kenaikan harga daging 
sapi di tingkat pengecer atau pas-
ar. Hal ini juga disebabkan oleh 
berkurangnya jumlah impor sapi 
dari Australia ke negara berkem-
bang.

"Sementara negara Vietnam dan 
China impornya meningkat, seh-
ingga terjadi kenaikan harga. Ke-
naikan tersebut tentu berdampak 
terhadap harga sapi di Indonesia," 
ungkapnya.

Johny mencatat harga sapi hid-
up di tingkat internasional naik dari 
kisaran US$2,8 sampai US$3 per 
kilogram (kg) menjadi US$3,8 per 
kg. "Ini sejak Juli naik sampai den-
gan sekarang," pungkasnya. (cnn)

Peternak mengungkap sejumlah alasan produksi sapi domestik minim. Salah satunya, biaya 
produksi yang tinggi. llustrasi. 
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Hasil Toyota Thailand Open 2021: 

Hafidz/Gloria Kalah

Jakarta, SMN -- Hafiz 
Faizal/Gloria Emanuelle Widja-
ja kalah 21-12, 19-21, dan 19-
21 dari pasangan Malaysia Hoo 
Pang Ron/Cheah Yee See dalam 
babak perempat final Toyota 
Thailand Open 2021, di Impact 
Arena, Bangkok, Jumat (22/1).

Hafidz/Gloria dan Ron/See 
sempat saling bertukar giliran 
meraih poin. Permainan apik 
dan cepat Gloria di depan net 
menyulitkan Ron/See mengem-
bangkan permainan terbaik.

Pasangan ganda campuran 
nomor dua Indonesia itu sempat 
membukukan keunggulan tiga 
poin pada kedudukan 6-3 yang 
bertahan hingga 8-5. Kesalahan 
dari Ron/See juga menambah 
keunggulan Hafiz/Gloria. Skor 
menunjukkan angka 11-6 un-
tuk pasangan peringkat delapan 
dunia.

Empat poin beruntun mem-
buat Hafiz/Gloria unggul 15-6. 
Setelah poin-poin cepat terse-
but, Hafidz/Gloria sempat 
mendapat perlawanan reli dari 

Ron/See. Gim pertama berakhir 
dengan kemenangan Hafiz/Glo-
ria 21-12.

Awal gim kedua tidak ber-
beda dengan gim pertama. 
Pasangan Negeri Jiran sempat 
memimpin, namun Hafiz/Gloria 
bisa membalikkan keadaan. Ke-
salahan-kesalahan Ron/See juga 
masih sering terjadi dan menjadi 
keuntungan bagi Hafiz/Gloria.

Sempat memimpin 10-7, 
Hafiz/Gloria sempat kehilangan 
konsentrasi dan terkejar 10-10. 
Pengembalian akurat Gloria 
yang melihat area kosong mem-
buat pasangan Indonesia unggul 
11-10.

Perbaikan penampilan Ron/
See yang dibarengi unforced 
error Hafiz/Gloria membuat 
pertandingan lebih menegang-
kan dibanding gim pertama 
karena jarak poin yang rapat.

Selepas interval, Ron/See 
tercatat tiga kali menyamakan 
kedudukan dan berbalik unggul. 
Hafiz/Gloria kemudian kehilan-
gan poin dan tertinggal 15-17. 

Sempat dua kali menyamakan 
kedudukan, Hafis/Gloria kalah 
19-21 pada gim kedua.

Keunggulan 4-0 menandai 
start Hafiz/Gloria pada gim ke-
tiga, namun keunggulan jauh ti-
dak bisa bertahan lama. Ron/See 
bisa merapatkan jarak sehingga 
Hafiz/Gloria unggul dua poin 
saja pada kedudukan 6-4.

Jarak makin rapat dan Hafiz/
Gloria disamakan di angka 10-
10 seketika kehilangan satu poin 
sebelum jeda tengah laga gim 
ketiga.

Setelah tertingal 10-11, 
Hafiz/Gloria bisa kembali ung-
gul 13-12 dan 15-13. Intensitas 
pertandingan terus terjaga lan-
taran usaha keras kedua pas-
angan demi meraih poin menuju 
babak semifinal.

Skor-skor ketat di poin kru-
sial terus terjadi. Skor imbang 
dari angka 17 bertahan hingga 
19. Setelah itu dua poin bagi 
pasangan Malaysia memastikan 
kiprah Hafiz/Gloria kandas di 
babak perempat final. (cnn)

Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja. 

'Honda Akan Lebih Baik di MotoGP 2021, 
Sekalipun Tanpa Marc Marquez'

Jakarta, SMN - Honda han-
cur-hancuran tanpa kehadiran 
Marc Marquez di MotoGP mu-
sim lalu. Namun kondisi serupa 
dipercaya tak akan terjadi lagi di 
MotoGP 2021, sekalipun rider 
Spanyol itu masih absen.

Keyakinan itu datang dari 
Stefan Bradl, test rider Honda 
yang menggantikan Marquez 
di musim lalu. Pria asal Jerman 
itu beranggapan musim lalu 

semuanya berantakan karena 
cedera Marquez di luar dugaan 
dan Honda tak siap mengantisi-
pasi.

Namun situasi saat ini beda. 
Belum sembuhnya Marquez 
membuat Honda membuat 
kalkulasi yang lebih matang, 
sehingga andaikan ia masih ha-
rus absen, pabrikan Jepang itu 
bisa memaksimalkan rider-rider 
yang lain.

"Honda saat ini secara kes-
eluruhan lebih baik ketimbang 
saat Marc harus retired Juli 
lalu," kata Bradl, dikutip Speed-
week.

"Musim lalu (Takaaki) Na-
kagami masih memakai mo-
tor dengan mesin tahun 2019. 
Lalu Crutchlow sering cedera. 
Sedangkan Alex Marquez ma-
sih jadi rookie. Saya pun sudah 
lima bulan tak membalap sebe-

lum akhirnya turun di MotoGP 
Ceko."

"Sekarang, Alex Márquez 
sudah punya pengalaman, Na-
kagami sudah memakai mesin 
tahun 2020, dan semua motor 
Honda tak lagi berbeda musim 
ini. Pol Espargaró sudah tujuh 
tahun di MotoGP dengan dua 
motor berbeda."

"Jadi sekarang kami punya 
Alex dan Nakagami yang lev-
elnya sudah meningkat. Kalau 
saya turun, mungkin hasilnya 
tak akan seburuk musim lalu. 
Dengan adanya Pol, akan ter-
lihat nanti seberapa cepat dia 
membalap dengan Honda. Saat 
ini kami lebih baik," jelasnya.

MotoGP 2020 bisa dibilang 
menjadi masa-masa buruk bagi 
Honda. Tanpa Marc Marquez, 
performa mereka merosot.

Nakagami menjadi pebalap 
terbaik mereka musim lalu den-
gan 116 poin. Namun ia hanya 
menempati urutan 10 klasemen 
pebalap, dan tak sekalipun naik 
podium. Alex Marquez berhasil 
jadi runner-up di dua seri, na-
mun koleksi poinnya hanya 74 
di akhir musim.

Crutchlow terganggu ced-
era dan cuma punya 32 poin, 
sementara Bradl yang masuk 
menggantikan Marc Marquez 
kesulitan beradaptasi dan men-
jadi yang terburuk dengan hanya 
mengoleksi 27 poin. (dtk)

Marc Marquez masih dalam pemulihan cedera lengan kanannya. 

Liverpool Kalah dari Burnley, 
Manajer dan Pemain Ribut

Jakarta, SMN -- Jurgen 
Klopp dan pemain Liverpool 
terlibat kericuhan dengan mana-
jer serta pemain Burnley dalam 
pertandingan yang berlangsung 
di Stadion Anfield, Jumat (22/1).

Klopp dan Sean Dyche saling 
berargumen di pinggir lapangan 
terkait pelanggaran Fabinho ter-
hadap Ashley Barnes pada saat 
jeda babak pertama.

Fabinho melanggar Barnes 
dalam sebuah duel yang kemu-
dian berbuntut kartu kuning dari 
wasit Mike Dean untuk pemain 
asal Brasil.

Barnes dan pemain Burnley 
yang tidak senang dengan ke-
lakuan Fabinho membuat tensi 
meningkat. Bahkan staf pelatih 
yang ada di luar lapangan ikut 

masuk.
Pelanggaran Fabinho terh-

adap Barnes pun sempat dicek 
melalui Video Assistant Referee 
mengenai kemungkinan kartu 
merah. Hasilnya tidak ada pen-
gusiran untuk Fabinho.

Di lorong menuju ruang gan-
ti Klopp dan Dyche terus saling 
perang kata. Situasi panas terse-
but sempat tertangkap kamera 
dan menjadi bahasan para ko-
mentator.

Setelah pertandingan kedua 
manajer tersebut tidak mengang-
gap keributan antara keduanya 
sebagai sesuatu yang serius.

"Jika [Dyche] tidak berbicara 
tentang itu maka saya tidak akan 
berbicara tentang itu, saya tidak 
akan memulainya. Itu bukan 

apa-apa," kata Klopp kepada 
Sky Sports.

"Anda tahu kami diperboleh-
kan bersaing. Kami diperboleh-
kan menang. Ini masih normal, 
hanya dua manajer yang mau 
timnya menang," ujar Dyche.

Liverpool mengalami keka-
lahan dalam laga pekan ke-19.  
Penalti Barnes pada menit ke-
83 menentukan kemenangan 
Burnley. Tim tamu mendapat 
penalti setelah Alisson dianggap 
melakukan pelanggaran terha-
dap Barnes.

Merseyside Merah masih 
menempati peringkat keem-
pat dengan 36 poin, sementara 
Burnley berada di peringkat ke-
16 dengan 19 poin. (cnn)

Pemain dan pelatih Liverpool ricuh usai kalah dari Burnley di Stadion Anfield.

McGregor: Khabib, Perang Kita Belum Usai
Jakarta, SMN -- Conor Mc-

Gregor menantang Khabib Nur-
magomedov untuk tarung ulang 
dalam konferensi pers jelang 
melawan Dustin Poirier di UFC 
257, Kamis (21/1).

Pembicaraan mengenai 
Khabib tidak terhindarkan pada 
konferensi pers UFC 257 di Eti-
had Arena, Abu Dhabi. McGre-
gor pun beberapa kali mendapat 
pertanyaan mengenai kemu-
ngkinan duel ulang melawan 
Khabib.

McGregor mengaku sudah 
melupakan kekalahan di UFC 
229 dan hubungan buruk dengan 
Khabib. Namun, The Notorious 
mengatakan perang dia mela-
wan Khabib belum berakhir.

"Ini bisnis yang berat, ban-
yak hal yang terjadi dalam ke-
hidupan pribadi Khabib, saya 
tidak mendoakan yang buruk 
untuk Khabib, semua terjadi 
pada 2018, sudah lama berlalu," 
ucap McGregor dikutip dari Ya-
hoo Sports.

"Dunia tahu perang ini be-
lum berakhir, UFC butuh duel 
ini terjadi, orang-orang butuh 
duel ini terjadi. Saya tidak akan 
mengejarnya jika dia tidak mau. 
Saya tetap tenang dan melang-
kah ke depan," ujar McGregor.

McGregor yakin bisa menga-
lahkan Poirier di UFC 257 dan 
memiliki kesempatan kembali 
melawan Khabib.

"Itu yang ingin saya lakukan, 
saya kembali ke kelas ringan, 
saya akan menunjukkan kepada 
dunia kemampuan saya. Semua 
akan dimulai Sabtu malam 
[Minggu siang WIB] melawan 
Dustin Poirier," ucap McGregor.

Presiden UFC Dana White 

juga menganggap Khabib vs 
McGregor akan jadi duel ter-
besar dalam sejarah UFC. 
White yakin McGregor layak 
mendapat kesempatan kedua 
melawan The Eagle.

"McGregor melawan 
Khabib, tarung ulang, itu perta-
rungan yang masif. Jika McGre-
gor mengalahkan Poirier dengan 
cara yang spektakuler, sulit un-
tuk mengatakan dia tidak pan-

tas dalam perebutan gelar juara 
dunia," ujar White.

White dan Khabib dijadwal-
kan kembali bertemu di Las Ve-
gas, pekan depan, untuk mem-
bicarakan peluang kembali dari 
pensiun.

"Kami akan mendapatkan dia 
Khabib', kami akan mendapat-
kan dia," ujar McGregor men-
genai keyakinan terhadap White 
dalam membujuk Khabib. (cnn)

Conor McGregor ingin melawan Khabib Nurmagomedov.

Oezil Sudah Keluar dari Arsenal, 
Arteta Plong Banget!

London, SMN - Mesut 
Oezil sudah resmi keluar 
dari Arsenal. Sang mana-
jer The Gunners, Mikel 
Arteta mengaku plong 
banget.

Mesut Oezil diketahui 
menuntaskan kontrakn-
ya di Arsenal yang masih 
tersisa sampai bulan Juni 
mendatang. Tak ayal se-
jak akhir musim kemarin, 

jasa pemain asal Jerman 
itu sudah tidak dibutuh-
kan.

Oezil cuma bisa duduk 
manis di bangku cadan-
gan. Musim 2020/2021 
ini, malah namanya tidak 
terdaftar dalam skuad Ar-
senal di Liga Inggris dan 
di Liga Europa.

Pemain asal Jerman 
itu pun sudah bergabung 

dengan klub asal Turki, 
Fenerbahce. Mesut Oezil 
diboyong dengan harga 
gratis.

Dilansir dari Mirror, se-
lain Mesut Oezil ada dua 
lagi pemain yang dilepas 
Arsenal. Mereka berdua 
adalah Sead Kolasinac 
dan Sokratis Papastatho-
poulos.

Kontrak kedua pemain 

itu juga dituntaskan Ar-
senal lebih cepat yang ha-
rusnya berakhir di musim 
panas Juni mendatang. 
Keduanya kini bebas 
memilih klub mana saja.

Manajer Arsenal, Mikel 
Arteta mengaku amat 
lega karena The Gunners 
kini lebih ramping. Dia 
bisa lebih fokus memilih 
pemain untuk masuk di 
skuad utama.

"Kami tidak bisa 
melanjutkan kompeti-
si dengan 31 pemain di 
skuad," kata Arteta.

"Sebab, sangat sulit 

untuk memantau perkem-
bangan pemain termasuk 
juga chemistry," lanjutn-
ya.

Mikel Arteta menam-
bahkan, Arsenal sudah 
memiliki skuad yang 
mumpuni. Maka kini, 
Arsenal siap kembali ber-
saing untuk menapaki pa-
pan atas Liga Inggris lagi.

"Sekarang semua pe-
main terlibat untuk ber-
juang dan mendapatkan 
kesempatan bermain," 
tutup pria asal Spanyol 
tersebut. (dtk)

Oezil Sudah Keluar dari Arsenal, Arteta Kini Plong.
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Jokowi menjelaskan, vak-
sinasi harus dipercepat dan 
diperbanyak. Dia mengatakan, 
Indonesia memiliki 30 ribu 
vaksinator, 10 ribu Puskesmas 
dan 3 ribu rumah sakit.

Berdasarkan hitungan Jo-
kowi, jika satu vaksinator bisa 
menyuntik 30 orang, maka da-
lam satu hari sekitar satu juta 
orang bisa divaksin.

“Katakanlah hitung-hitun-
gan, ada 30 ribu vaksinator, 
satu hari bisa mengerjakan 30 
orang yang divaksin sehari art-
inya sudah hampir 1 juta, ang-
ka yang besar sekali, kekuatan 

kita ada di sini negara lain ng-
gak punya, Puskesmas nggak 
punya, kita memiliki,” paparn-
ya.

Hal itu menjadi alasan Joko-
wi vaksinasi bisa dilakukan ku-
rang dari setahun. Ia juga men-
dorong agar kehadiran vaksin 
ini tidak terlambat.

“Yang setiap tahun yang 
juga melakukan vaksinasi imu-
nisasi terhadap anak-anak kita. 
Sebab itu terus kita dorong 
juga kesiapan vaksinnya jan-
gan sampai terlambat,” terang 
Jokowi.

Simak pernyataan Jokowi 

mengenai vaksinasi mandiri di 
halaman selanjutnya.

Jokowi membuka peluang 
pengusaha untuk melakukan 
vaksinasi mandiri. Sebab, pe-
merintah ingin mempercepat 
dan memperbanyak vaksinasi.

“Kemudian ada bertanya 
bagaimana mempercepat lagi? 
Banyak dari perusahaan, para 
pengusaha menyampaikan, 
Pak bisa nggak kita vaksin 
mandiri? Ini yang baru kita 
akan putuskan, karena apa kita 
perlu mempercepat, perlu se-
banyak-banyaknya apalagi bi-
ayanya ditanggung perusahaan, 

kenapa tidak,” papar Jokowi.
Namun, Jokowi menutur-

kan, isu ini harus dikelola den-
gan baik. Jokowi juga memberi 
syarat di mana vaksin yang 
diberikan dengan merk yang 
berbeda. Bukan hanya itu, tem-
pat untuk melakukan vaksinasi 
juga mesti dibedakan.

“Tapi sekali lagi harus kita 
kelola isu ini dengan baik, 
mungkin bisa diberikan asal 
merk vaksinnya berbeda, tem-
pat untuk melakukan vaksin 
juga berbeda, bisa dilakukan,” 
ujarnya.(dtk)

lho bapak-ibu, infrastruktur 
belum dilindungi asuransi,” 
urainya. Ia mengatakan, tar-
getnya di tahun depan asuransi 
pada infrastruktur negara bisa 
dilaksanakan. “Makanya kita 
sedang pendalaman. Mudah 
mudahan tahun depan sudah 
bisa asuransi, tahun ini pelajari 
dulu deh,” ujarnya.

Adapun salah satu manfaat 
asuransi tersebut ialah klaim 
ketika ada kerusakan, misalnya 

dari bencana alam. Ketika se-
buah infrastruktur rusak kare-
na bencana, maka bisa diklaim 
dan uang yang diperoleh dari 
klaim itu bisa digunakan un-
tuk perbaikan. Dengan cara 
itu, maka pemerintah tak perlu 
menunggu cairnya dana per-
baikan dari penetapan APBN 
yang memakan waktu lama.

“Kita juga ingin, kalau 
terjadi bencana, tidak harus 
menunggu anggaran ke DPR, 

tahun berikutnya. Kalau dia-
suransikan, terjadi risiko, kita 
bisa klaim dan langsung gu-
nakan tanpa menunggu proses 
anggaran biasa,” terang Encep.

Salah satu infrastruktur 
yang rusak baru-baru ini ialah 
sejumlah jembatan dan Jalan 
Trans Sulawesi akibat gempa 
di Sulawesi Barat (Sulbar).
Kepala Kantor Wilayah (Kan-
wil) DJKN Kemenkeu Sul-
barEkka Sudana mengatakan, 

kerusakan infrastruktur di 
Sulbar mengakibatkan negara 
merugi hingga Rp405,72 mil-
iar.

“Dampak (gempa) ke in-
frastruktur cukup banyak juga 
terhadap 23 jembatan dan juga 
untuk jalan sementara yang 
kami peroleh data 20 kilometer 
(km), ini Jalan Trans Sulawesi. 
Nilainya cukup lumayan Rp 
405,72 miliar,” tutup Ekka.
(dtk)

“Kadis Sosial menakut-naku-
tin korban agar tidak diganti se-
bagai supplier dan distributor,” 
ucapnya.

Dia menyebut aksi Ifdhal tel-

ah dilakukan sejak 2020. Pungli 
diduga sudah berulang kali ter-
jadi.

“Perbuatan tersangka sudah 
berulang kali dilakukan, per-

sisnya sejak tahun 2020-2021. 
Setelah dilakukan penyelidikan 
akhirnya tindak pidana yang 
dilakukan dapat diungkap,” 
ujarnya.

Ifdhal kemudian ditetapkan 
sebagai tersangka. Dia dijerat 
sebagai tersangka karena diduga 
melanggar UU Tipikor.(dtk)

ton dan bisa panen dua kali da-
lam sekali tanam,” jelasnya.

Menurut Iskhak, selain lom-
patan teknologi, para petani di 
Indonesia sering kali dijadikan 
obyek produsen pupuk.

“Keberadaan kami disini, 
dengan memberikan edukasi 
kepada petani satu persatu, se-
suai tupoksi, dan itu akan mer-
ingankan tugas dari PPL,” im-
buhnya.

Iskhak menganjurkan kepada 
para petani di Lumajang, untuk 
memggunakan pupuk alternatif 
yang berbasis organik, dima-
na harganya lebih murah dari 
pupuk kimia, sehingga petani 
dapat dengan mudah mendapa-
tkan pada saat dibutuhkan. Dan 
untuk hasil produksinya tidak 
kalah dengan.pupuk kimia.

Terkait Kartu Tani, banyak 
petani yang tidak dapat meman-
faatkan nya. Padahal, kartu ini 
khusus untuk petani, yang mem-
punyai kartu ini di himbau agar 
menunjukkan kartu tani setiap 

mau beli pupuk. Namun ken-
yataannya, meskipun punya kar-
tu tani, beli pupuk tetap susah.

Kartu tani di peroleh dari 
desa, terus mendaftarkan ke 
Dinas Pertanian Kabupaten 
Lumajang. Dinas Pertanian Ka-
bupaten Lumajang bekerja sama 
dengan petugas BNI memberi 
penyuluhan serta membagikan 
kartu tani tersebut, dengan 
datang langsung ke balai desa 
masing-masing.

As’ari, seorang petani 
yang juga merasakan sulitn-
ya mendapatkan pupuk, dia 
meminta pemerintah sesegera 
mungkin  mencari terobosan, 
agar pupuk bersubsidi mudah 
didapat, sehingga bisa mening-
katkan produktivitas pertanian-
nya.

“Pemerintah harus pastikan,  
tidak ada kelangkaan pupuk dan 
Pemerintah bisa mengupaya-
kan pupuk, agar mudah didapat 
petani dengan harga murah tan-
pa banyak aturan,” kata As’ari

Kebijakan pupuk bersubsidi 
wajib dan harus berpihak kepa-
da petani kecil, jangan sampai 
harga pupuk terasa mahal dan 
memberatkan petani, sehing-
ga mereka tidak bersemangat 
melakukan kegiatan usaha tani.

“Kalau pun ada pupuknya, 
pasti harganya sangat mahal. 
Maka pemerintah harus sela-
lu mengontrol rantai distribusi 
pupuk, agar selalu tersedia se-
belum musim tanam tiba,” tam-
bahnya.

Perlu adanya transparansi 
dan aksesibilitas data e-RDKK 
kepada semua stakeholder per-
tanian, agar verifikasi dan va-
liditas data lebih teruji dan bisa 
memperkuat pengawasan serta 
penegakan hukum pada setiap 
rantai distribusi pupuk bersub-
sidi. 

“Masak pemerintah tidak 
bisa mengatasi pokok persoalan 
pupuk bersubsidi yang sering-
kali berulang setiap tahunnya?,” 
tutupnya.(Tik) 

intah Desa Karangrejo”ungkap-
nya.

Imam Rohadi bersama mas-
yarakat yang lain juga sangat 
menyayangkan bahwa pihak 
Pemerintah Desa Karangre-
jo tidak memberikan laporan 
secara tertulis melainkan han-

ya secara lesan kepada Keca-
matan Garum. menurutnya hal 
ini sangatlah tidak profesional 
mengingat ini adalah masalah 
serius yang menyangkut dengan 
kepentingan banyak orang teru-
tama dalam pelayanan terhadap 
masyarakat.

Imam berharap permasalah-
an ini bisa segera di selesaikan, 
apabila berlarut-larut nantinya 
bisa menimbulkan kegaduhan 
di masyarakat, apabila yang 
bersangkutan tidak bisa bekerja, 
lebih baik mengundurkan diri 
dari jabatannya.(mam)

empat,” lanjutnya.
Namun saat ini, kata dia, ma-

terial longsoran di lokasi telah 
dibersihkan tim BPBD Maja-
lengka yang dibantu anggota TNI 

Polri dan masyarakat, termasuk 
personel BPBD dari Kuningan. 
Kendaraan roda dua dan roda em-
pat pun saat ini sudah bisa melalui 
jalur tersebut.

“Sudah bisa dilalui kendaraan 
namun memang masih licin jalan-
nya. Sedang diupayakan penyem-
protan untuk membersihkan sisa 
lumpur,” pungkasnya.(dtk)

diketahui pasti penyebabnya,” 
Ungkap AKP Endy selaku Ka-
subag Humas Polres Pasuruan 
Kota.

Akibat kejadian ini, Bank 
Sampah Induk Kota Pasuruan. 
ditaksir mengalami kerugian 
sekitar Rp. 100.000.000, - (ser-

atus juta rupiah).
Adapun hadirnya Polri di 

tengah warga saat kejadian, 
guna menciptakan situasi aman 

dan kondusif. Dan dampak dari 
kejadian ini, tidak ada korban 
luka maupun korban jiwa,” Tu-
tup Endy. (Haidir)

Viral Sampah Seluas Lapangan Bola di 
Pinggir JORR Bekasi, Timbul Bau Busuk

Bekasi, SMN - Sampah 
menumpuk di lahan di samp-
ing pintu masuk Tol Lingkar 
Luar Timur (JORR), Kampung 
Caman, Kelurahan Bekasi Barat, 
Kota Bekasi. Terlihat hamparan 
sampah yang menumpuk begitu 
luas.

Kondisi soal tumpukan 
sampah di pinggir Tol JORR ini 
viral di media sosial (medsos). 
Tampak dalam video tersebut, 
sampah menghampar menutupi 
tanah hingga seluas lapangan 
sepakbola.

Pantauan detikcom, Sabtu 
(23/1/2021), pukul 09.40 WIB, 
tumpukan sampah masih terlihat 
di lahan tersebut. Selain terham-
par luas, sampah juga terlihat 
menumpuk cukup tinggi. Tum-
pukan sampah ini menimbulkan 
bau busuk.

Lahan tersebut terletak di 
sekitar 100 meter di samping 
akses Gerbang Tol Kalimalang 
1 Tol JORR arah Priok. Lokasi 
tumpukan sampah ini berada di 
lahan yang jalannya cukup cur-
am. Namun sampah juga terlihat 

di pinggir Jalan Akses Tol Kali-
malang. Sampah yang didomi-
nasi oleh sampah plastik terlihat 
menumpuk di pinggir jalan.

Padahal di sana sudah ada 
spanduk bertulisan ‘Dilarang 
Buang Sampah di Tempat Ini’. 
Namun imbauan ini tidak dihi-
raukan, karena terlihat masih 
banyak sampah di area tersebut.

Tercantum juga Peraturan 
Daerah (Perda) No 15 Tahun 
2011 Pasal 51 ayat 1 tentang 
sanksi pidana paling lama 6 bu-
lan atau denda paling tinggi Rp 

50 juta.
Kondisi ini dikeluhkan war-

ga. Warga berharap tumpukan 
sampah ini dapat dibersihkan.

“Yang jelas, kalau wilayah 
kita dekat dengan TPA ya, tem-
pat pembuangan akhir Bantarge-
bang. Cuma di Kelurahan Ja-
kasampurna masih ada titik-titik 
yang menampung sampah. Ya 
harapan kita jangan sampai ada 
lagi itu, karena ini permukiman 
penduduk,” kata Ketua RT 05/
RW 06, Tarwan (41).(dtk)

Sampah menumpuk di samping akses Gerbang Tol Kalimalang 1 Tol JORR arah Priok tampak hamparannya seluas lapangan bola

Doni Monardo Duga Dirinya 
Terpapar COVID Saat Makan, 

Minta Masyarakat Waspada

Jakarta, SMN  - Ketua Satu-
an Tugas Penanganan COVID-19 
Doni Monardo meyakini dirinya 
terpapar COVID-19 saat makan 
sehingga terpaksa melepas mask-
er. Dia menyerukan kepada mas-
yarakat untuk sementara mengh-
indari acara makan bersama guna 
mencegah penularan.

“Karena saat makan kita pasti 
lepas masker dan celah penularan 
terbuka. Sebaiknya saat makan, 
tidak ada orang lain di sekitar 
kita untuk mencegah tertular atau 
menulari. Untuk sementara, makan 
bisa sendiri atau terpisah dari orang 
lain,” kata Doni dalam keterangan 
pers, Sabtu (23/1/2021).

Dia menuturkan selama sem-
inggu memimpin langsung penan-
ganan bencana di Sulawesi Barat 
(Sulbar) dan Kalimantan Selatan 
(Kalsel), ada beberapa momen 
harus melepas masker. Salah satu 
momennya yakni ketika makan 
bersama orang lain.

“Jadi saya yakin pada saat 
melepas masker dan makan itulah 
saya tertular,” kata dia.

Sepekan terakhir, Doni me-
mantau penanganan gempa bumi 
Sulbar sejak Jumat (15/1) sore. Dia 
lalu berkunjung ke lokasi banjir di 
Banjarmasin dan sempat kembali 
lagi ke Sulbar. Akhirnya dia kem-
bali ke Jakarta pada Jumat (22/1) 
sore.

Dia menuturkan, dalam sebelas 
bulan terakhir sejak mulai menan-

gani pandemi COVID-19, selalu 
berusaha menghindari paparan 
virus dengan menuruti semua anju-
ran para pakar kesehatan. Namun, 
dari semua langkah pencegahan 
rupanya tetap ada celah sehingga 
terpapar virus Corona.

Juru Bicara Nasional Penanga-
nan COVID-19 Wiku Adisasmito 
menduga aktivitas yang begitu pa-
dat dan melelahkan serta celah saat 
makan menjadi penyebab virus 
Corona menginfeksi Doni Monar-
do.

“Ini menjadi pelajaran berharga 
bahwa kedisiplinan selama sebelas 
bulan itu tetap ada celah seperti saat 
makan. Sebelumnya ada juga pe-
nelitian yang menemukan bahwa 
para tenaga kesehatan yang tertular 
saat mereka istirahat untuk makan 
dan terpaksa membuka masker,” 
tutur Wiku yang juga epidemolog 
Universitas Indonesia itu.

Selain itu, aktivitas yang pa-
dat dan melelahkan jadi faktor 
menurunnya imunitas seseorang 
sehingga menjadi lebih rentan ter-
hadap penyakit. “Itulah mengapa, 
selain menjalankan protokol kes-
ehatan dengan sangat ketat. Kita 
juga harus menjadi imunitas den-
gan istirahat cukup, makan bergizi, 
serta rutin berolahraga,” katanya.

Sementara itu, tenaga ahli 
BNPB, Egy Massadiah, menegas-
kan Doni Monardo belum men-
jalani vaksinasi COVID-19. Ren-
cananya, Doni dijadwalkan untuk 

menjalani vaksinasi pada awal 
pekan depan.

“Ini untuk meluruskan infor-
masi bahwa Pak Doni sudah men-
jalani vaksinasi pada 13 Januari 
2021. Padahal beliau akan divak-
sinasi pada pekan depan bersama 
para anggota Satgas Penanganan 
COVID-19 lainnya,” tutur Egy.

Pagi ini, Doni Monardo meng-
umumkan dirinya positif tertular 
COVID-19 menyusul aktivitas pa-
dat dalam sepekan terakhir. Hal ini 
diketahui setelah dia bersama staf 
menjalani tes usap.

Kepala BNPB tersebut kini 
tengah melakukan isolasi mandiri 
sambil terus memantau perkem-
bangan penanganan COVID-19 
dan penanganan bencana di berb-
agai daerah.

Doni dan seluruh staf menjala-
ni tes PCR usai kunjungan kerja di 
Sulbar dan Kalsel. Hasilnya, salah 
satu stafnya juga dinyatakan posi-
tif. Doni mengingatkan masyarakat 
untuk menjalankan protokol kese-
hatan.

“COVID-19 ini begitu dekat 
di sekitar kita. Selama ini saya 
berusaha sekuat tenaga patuh dan 
disiplin menjalan protokol keseha-
tan dan tetap bisa tertular. Dengan 
kejadian ini saya meminta mas-
yarakat agar jangan kendor dalam 
memakai masker, menjaga jarak 
dan jauhi kerumunan, serta rajin 
mencuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir,” tuturnya.(dtk)

Ketua Satgas Penanganan COVID-19, Doni Monardo
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Wagub Emil Tinjau Titik-Titik 
Penanganan Banjir Kali Lamong di Gresik

GRESIK, SMN - Pemprov 
Jatim terus berupaya menan-
gani dampak banjir yang diaki-
batkan terjadinya luapan Kali 
Lamong di Kabupaten Gresik. 
Untuk mengkongkritkan upaya 
tersebut, Wakil Gubernur Jawa 
Timur Emil Elestianto Dardak 
bersama Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Ben-
gawan Solo Agus Rudyanto 
didampingi Kepala Dinas PU 
dan Tata Ruang Kab Gresik Gu-
nawan Setijadi meninjau beber-
apa titik lokasi yang akan dijad-
ikan prioritas penanganan banjir 
di Kabupaten Gresik.

Ada tiga titik potensi yang 
menjadi prioritas penanganan 
banjir luapan Kali Lamong di 
Kabupaten Gresik. Ketiga titik 
tersebut yakni di Waduk Bunder, 
Tambak Beras Cerme, dan 
Bendungan Karet di Kedanyang 
Kebomas.

Wakil Gubernur Jatim Emil 
Elestianto Dardak mengatakan, 
inspeksi mendadak (sidak) yang 
dilakukan bersama BBWS dan 
Pemkab Gresik untuk menge-
tahui secara detail lokasi mana 
yang perlu ditangani sebagai 
skala prioritas. 

“Kita harus pastikan titik-tit-
ik mana yang akan ditangani di 

Kabupaten Gresik, sebenarnya 
pemkab sudah menganggar-
kan dan sudah melakukan studi 
penyiapan pengadaan lahan. 
Namun kemungkinan butuh se-
dikit waktu untuk memproses, 
ini yang kita cocokkan sampai 
menentukan titik-titik priori-
tasnya,” kata Wagub Emil usai 
melakukan peninjauan di Bend-
ungan Karet Kebomas Gresik, 
Rabu (20/1) sore.

Wagub Jatim yang akrab dis-
apa Emil ini pun menjelaskan, 
setelah melihat titik mana yang 
akan dikerjakan, langkah selan-
jutnya akan dimasukkan sebagai 
studi untuk bisa dilihat apakah 
kemudian akan direvitalisasi. 

“Tapi yang paling penting 
juga menjadi calon lokasi un-
tuk melakukan penanganan, 
tapi sekali lagi akan dilihat ska-
la-skala urgensinya terutama 
pemukiman yang terdampak,” 
jelasnya.

Lebih lanjut Wagub Emil 
menjelaskan, setiap daerah 
memiliki skala urgensi mas-
ing-masing dan berpotensi men-
jadi prioritas penanganan banjir. 
Utamanya di Kabupaten Gresik.

“Seperti daerah Tambak Ber-
as Kecamatan Cerme yang apa-
bila banjir bisa sampai 17 hari 

lamanya,” terangnya. 
Kemudian Bendungan Karet 

di Kedanyan Kecamatan Kebo-
mas yang telah dibangun sejak 
1993 namun sudah tidak ber-
fungsi karena karetnya jebol dan 
belum adanya penanganan. Se-
lain itu, Wagub Emil dan Kepa-
la BBWS Bengawan Solo juga 
meninjau Waduk Bunder. 

“Maka juga tadi kita melihat 
Waduk Bunder yang sudah di 
studi di tahun 2020 oleh timnya 
Pak Agus dari BBWS dan po-
tensi signifikan untuk kemudi-
an memberikan suplai air untuk 
irigasi maupun menampung di 
kala banjir,” imbuhnya.

Wagub Jatim yang per-
nah menjabat sebagai Bupati 
Trenggalek ini menerangkan, 
penanganan banjir luapan Kali 
Lamong di Kabupaten Gresik 
merupakan salah satu prioritas 
Pemprov Jatim. Oleh sebab itu, 
langkah progresif terus dilaku-
kan Pemprov Jatim bersama pi-
hak terkait seperti BBWS Ben-
gawan Solo dan Pemkab Gresik.

“Banjir di Kali Lamong dan 
di Bengawan Solo hilir menjadi 
prioritas Pemprov Jatim, karena 
masyarakat sudah bertahun-ta-
hun lama sekali terdampak, dan 
ini akhirnya menjadi sebuah 

komitmen yang kami masukkan 
dalam Perpres 80 tahun 2019,” 
terangnya.

Ia berharap, akan ada pro-
gres yang nampak dan terus 
berkembang untuk penanganan 
banjir di Kali Lamong. Karena 
menurutnya, butuh waktu dari 
setiap tahapan yang dilakukan 
untuk upaya penanganan banjir. 

“Mudah-mudahan dari hari 
ini kita bisa mengerjakan berb-
agai opsi teknis sehingga walau-
pun tidak langsung tuntas kita 
selalu beberapa langkah maju 
dalam menangani banjir di Kali 
Lamong,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BBWS 
Bengawan Solo Agus Rudyanto 
mengapresiasi langkah Pemprov 
Jatim yang telah memberikan 
kejelasan terkait kesiapan Kabu-
paten Gresik dalam penyediaan 
lahan untuk penanganan banjir 
Kali Lamong. Ia berharap, den-
gan kejelasan tersebut penanga-
nan banjir luapan Kali Lamong 
bisa segera dilaksanakan.

“Saya terimakasih sekali den-
gan beliau Pak Wagub tadi seh-
ingga hari ini bisa di-clear-kan, 
tadinya ini mau dikemanakan 
dana yang sudah turun, tapi tadi 
ada beliau sudah di-clear-kan 
semua,” kata Agus Rudyanto.(*)

Wagub Emil Tinjau Titik-Titik Penanganan Banjir Kali Lamong di Gresik

Buntut Insiden Penembakan Haji 
Permata, Kakanwil DJBC Khusus 

Kepri Siap Jabatannya Dicopot

Karimun, SMN - Kerukunan 
keluarga Sulawesi Selatan 
(KKSS) kota Batam dan Kari-
mun datang ke Kanwil Direk-
torat jendral bea cukai khusus 
tanjung balai Karimun (DJBC) 
untuk melakukan Audensi ter-
kait tewasnya Haji Permata. 
19/01/2021. 

Ketua kerukunan keluarga 
Sulawesi Selatan (KKSS) kota 
Batam masrur Amin. Menga-
takan ada tiga permintaan dari 
KKSS Batam kepada Kakan-
wil DJBC khusus Kepri Agus 

Yulianto pada pertemuan terse-
but. “ Kami meminta kepada 
Kakanwil agar supaya penjarah-
kan oknum pelaku penembakan 
Haji permata, kedua penjarah-
kan penanggung jawab dari pen-
indakan itu, ketiga copot Kakan-
wil khusus Kepri”, ujarnya. 

Ketua kerukunan keluarga 
Sulawesi Selatan Masrur Amin 
mengultimatum Kakanwil 
DJBC khusus Karimun Agus 
Yulianto agar dalam waktu 2x24 
jam agar menyerahkan petugas 
yang melakukan penembakan. 

Susana saat Audensi terkait tewasnya Haji Permata

“ Dalam waktu 2x24 jam kami 
meminta kepada pihak BC un-
tuk menyerahkan petugas yang 
menembak kepada pihak yang 
berwajib, jangan sampai ben-
trok antara KKSS dengan Bea 
Cukai”, tegasnya. Sementara itu 
Kakanwil khusus Kepri Agus 
Yulianto mengatakan siap men-
copot jabatan apabila terdapat 
pelanggaran prosedur insiden 
penembakan Haji permata.

“Apabila benar ada salah 
prosedur pelanggaran terhadap 
insiden penembakan itu saya 
siap di copot dari jabatan ini 
dan saya siap di pecat”, ungkap-
nya. Pertemuan ini dihadiri oleh 
kakanwil DJBC khusus kepri, 
Binda Kepri,Bupati Karimun 
Aunur Rafiq  Kapolres Karim-
un AKBP.Muhammad Adenan, 
Danlanal Karimun Letkol Laut 
(P) Maswedi, Dandim Karimun 
Letkol (Inf) Denny,Kerukunan 
Keluarga Sulawesi Selatan Ka-
bupaten  Karimun. (BL)

KPU Pasaman Tetapkan  
Pasangan Calon Bupati Dan 

Wakil Bupati Pasaman

Pasaman, SMN - Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabu-
paten Pasaman menggelar rapat 
Pleno terbuka penetapan calon 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih 
pasangan H. Benny Utama dan  
Sabar AS, sebagai Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Pasa-
man, Jumat (22/1/21) di Hotel 
Emir Lubuk Sikaping.

Rapat pleno terbuka pene-
tapan pasangan calon bupati 
dan wakil bupati terpilih pilka-
da Pasaman 2020 yang dilak-
sanakan  tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan covid-19 ini di 
hadiri Bupati Terpilih Periode 
2021 - 2024, H. Benny Utama 
dan Sabar AS, Kapolres Pasa-
man, Dandim 0305 Pasaman, 
Banwaslu, DPRD dan sejumlah 
parpol serta undangan lainnya.

Ketua KPU Pasaman, Rodi 
Andermi mengatakan rapat ple-
no tersebut berdasarkan kepu-
tusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Pasaman nomor : 
200/PP.01.2-Kpt/1308/KPU-
Kab/IX/2020 tentang Perubahan 
Ketiga Atas Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten 
Pasaman nomor 169/HK.03.1-
Kpt/1308/KPU-KAB/X/2019 
Tentang Pedoman Teknis Taha-
pan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Bu-
pati dan Wakil Bupati Pasaman 
Tahun 2020, KPU Kabupaten 

Pasaman akan melaksanakan 
rapat pleno terbuka Penetapan 
Pasangan Calon Bupati dan 
Wakil Bupati Terpilih Dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bu-
pati Pasaman Tahun 2020.

Menurut Rodi keputusan 
KPU Pasaman tersebut tentang 
pedoman teknis tahapan, pro-
gram dan jadwal penyelengga-
raan pemilihan bupati dan wakil 
bupati Pasaman tahun 2020, 
KPU Kabupaten Pasaman akan 
melaksanakan rapat pleno ter-
buka penetapan pasangan calon 
bupati dan wakil bupati terpi-
lih dalam pemilihan bupati dan 
wakil bupati 2020.

“Pelaksanaan penetapan 
pasangan calon terpilh pemili-
han serentak tahun 2020 dilak-
sanakan setelah keluarnya surat 
Mahkamah Konstitusi nomor 
165/PAN.MK/01/2021 perihal 
Keterangan Perkara PHP Gu-
bernur/Kabupaten/Kota tahun 
2021 yang tergister di MK tang-
gal 20 Januari 2021 yang kemu-
dian dieruskan oleh KPU RI ke 
masing-masing KPU Provinsi 
dan KPU Kabupaten/Kota yang 
menyelenggarakan Pemilihan 
Serentak tahun 2020 melalui 
Surat Dinas nomor 60/PL.02.7-
SD/03/KPU/I/2021 perihal 
Penetapan Pasangan Calon Ter-
pilih Pemilihan Serentak Ta-
hun 2020 tertanggal 20 Januari 

2021 dimana dalan surat KPU 
ini dijelaskan bahwa daerah 
yang tidak ada sengketa di MK 
dapat melaksanakan penetapan 
pasangan calon terpilih paling 
lambat 5 (lima) hari setelah 
keluarnya surat dari MK,” kata 
Rodi Andermi di rapat pleno ter-
buka penetapan pasangan calon 
Bupati/wakil Bupati.

Rodi Andermi mengucapkan 
terimakasih kepada semua pihak 
hingga suksesnya pelaksanaan 
pemilihan kepala daerah didaer-
ah setempat.

“Alhamdulillah selama 
pelaksanaan tahapan pemilihan 
tidak ada persoalan berarti yang 
mencuat. Pasti ada polemik, na-
mun bisa diselesaikan selama 
tahapan dengan baik,” katanya.

Pihaknya juga mengatakan 
selama proses pelaksanaan 
pilkada bisa maksimal meng-
hadirkan masyarakat di TPS 
meskipun di tengah tantangan 
pandemi Covid-19.

“Dari Pilkada sebelumnya 
memang kali ini tantangan ter-
berat bagi kami. Meningkatkan 
partisipasi pemilih dengan calon 
tunggal dan ditengah pandemi 
Covid-19 pula. Alhamdulillah 
partisipasi pemilih di Pilkada 
2020 kemarin sebanyak 66,5 
persen,” tutupnya.(Mad)

Rapat Pleno Terbuka

Lagi, Satgas COVID-19 Trenggalek 
Tertibkan Hajatan di Masa PPKM

Trenggalek, SMN - Satpol 
PPK Trenggalek kembali men-
ertibkan hajatan pesta pernika-
han yang digelar di masa pem-
berlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM). Hajatan 
diminta menerapkan protokol 
kesehatan.

Kepala Satpol PPK Treng-
galek Triadi Atmono menga-
takan, hajatan yang ditertibkan 
berada di Desa/Kecamatan 
Pogalan. Dalam penertiban itu 
petugas menegur penyelenggara 
hajatan, lantaran tidak melaku-
kan penataan sesuai dengan pro-
tokol kesehatan.

“Tentunya dengan humanis 
tapi tetap tegas, menjelaskan 

kepada pemilik atau yang punya 
hajatan untuk melakukan kegia-
tan sesuai protokol kesehatan. 
Mereka sudah punya izin dari 
satgas desa tertanggal 14 De-
sember, atau ketika Trenggalek 
belum diberlakukan PPKM,” 
kata Triadi, Sabtu (23/1/2021).

Dalam penertiban itu Satpol 
PPK tidak membubarkan ha-
jatan tersebut. Namun meminta 
penyelenggara untuk mematuhi 
protokol kesehatan dan mem-
batasi tamu yang hadir. Meng-
ingat saat ini masih dalam masa 
pandemi COVID-19, bahkan 
Trenggalek masuk zona merah 
penyebaran virus Corona.

“Pihak tuan rumah bisa me-

mahami apa yang kami sam-
paikan, akhirnya kami atur ha-
jatan sebagaimana surat Bupati, 
hajatan tetap dilaksanakan tapi 
tidak boleh kerumunan. Tadinya 
kursi ditata 90, kemudian diku-
rangi menjadi 15 kursi,” jelasn-
ya.

Triadi menambahkan, sela-
ma pemberlakuan PPKM dan 
zona merah, Satgas COVID-19 
Trenggalek telah menertibkan 
tiga hajatan pesta pernikahan. 
Yakni di Desa Ngetal, Kerjo dan 
Desa Pogalan. Proses penerti-
ban dilakukan bersama satgas di 
tingkat kecamatan.

“Sampai saat ini regulasin-
ya melaksanakan hajatan ses-

uai prokes yang diatur dalam 
PPKM,” jelasnya.

Hingga kini Kabupaten 
Trenggalek masih masuk zona 
merah penyebaran COVID-19. 
Bahkan dalam dua hari terakhir 
terjadi lonjakan signifikan, Ka-
mis (21/1) kemarin mengalami 
penambahan 114 kasus. Sedang-
kan hari ini 97 kasus.

Dalam data di Kominfo 
Trenggalek, jumlah warga yang 
terpapar virus Corona mencapai 
1.755 orang. Dengan rincian 
1.152 orang telah sembuh, 510 
menjalani karantina dan per-
awatan serta 93 meninggal dun-
ia.(dtk)

Satpol PPK Trenggalek menertibkan hajatan pesta pernikahan


