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BMKG: Harus Tetap 
Waspada sampai Akhir 

Februari

Foto Ilustrasi
Jakarta, SMN - Badan 

Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) 
meminta masyarakat Ja-
bodetabek untuk me-
waspadai dampak curah 
hujan tinggi hingga akhir 
Februari atau awal Maret 
2021 mendatang. “Poin-
nya harus tetap waspada, 
masih harus tetap waspada 
sampai akhir Februari atau 
awal Maret,” kata Kepala 
BMKG Dwikorita Kar-
nawati dalam wawancara 
bersama Kompas TV, Sab-
tu (20/2/2021). Dwikorita 

menuturkan, selama satu 
minggu ke depan, curah hu-
jan di wilayah Jabodetabek 
diperkirakan akan masih 
tinggi.

Namun, ia menjelaskan, 
curah hujan tinggi tersebut 
bersifat fluktuatif di mana 
hujan yang turun tidak akan 
selalu berintensitas lebat. 
Ia mengatakan, pada Ming-
gu (21/2/2020) besok, hu-
jan yang turun di wilayah 
Jabodetabek diprediksi 
berintensitas ringan hing-
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Jokowi Minta Gubernur Kalsel Intervensi 
Rehabilitasi Hutan Cegah Banjir Terulang

Ekspresi Presiden Joko Widodo saat meninjau langsung lokasi banjir dari atas jembatan Pekauman di Desa Pekauman Ulu, Kabu-
paten banjar, Kalimantan Selatan

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo atau Jokowi me-
minta Gubernur dan para Bu-
pati/Wali Kota di Provinsi Ka-
limantan Selatan (Kalsel) untuk 
melakukan intervensi terhadap 
rehabilitasi hutan agar bencana 
banjir Kalsel seperti yang terja-
di pada Januari lalu, tidak ter-
ulang lagi.

“Saya titip Pak Gubernur 
dan seluruh bupati/wali kota 
agar intervensi terhadap reha-

“Saya titip Pak Gu-

bernur dan seluruh 

bupati/wali kota agar 

intervensi terhadap 

rehabilitasi lahan itu 

sangat penting seka-

li, Ucap Jokowi”

Benarkah Setelah Divaksin, Masih 
Bisa Positif Covid-19

Lumajang, SMN - Kepala Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Lumajang, dr Bayu Wi-
bowo Ignasius menjelaskan, bahwa orang yang 
habis divaksin, bisa saja terpapar covid-19, itu 
karena 2 hal, pertama karena saat divaksinasi 

Dr. Bayu

seseorang tersebut sudah terpa-
par atau terinfeksi Covid-19 dan 
sedang dalam masa inkubasi. 
Kedua, terpapar setelah vaksina-
si, namun bukan dari vaksinnya.

Karena vaksin Covid-19 ti-
dak menyebabkan Swab positip.

“Vaksin itu bahannya dari 
kuman mati atau dilemahkan, 
kemudian masuk lewat suntikan 
kedalam daging otot,” jelasnya.

Kalau Swab, bahannya dari 
lendir pada saluran nafas di hi-
dung bagian dalam dan teng-
gorokan. “Tidak mungkinlah 
vaksin yang menyebabkan Swab 
positip,” tegasnya.

Yang harus dipantau adalah 
Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi 
(KIPI), biasanya, gejala ikutan 
paska imunisasi, menyebabkan 
kondisi tubuh meriang, pusing, 
muntah, dan setiap gejala yang 
terjadi itu bukan karena Swab 
dan gejala khas Covid-19.

Bersambung di Hal. 11

Tanggul Kali Jebol, Kantor Kecamatan 
Mampang Terendam Banjir Semeter

Akses jalan ke kantor Kecamatan Mampang Prapatan, Jaksel, terendam 
banjir

Jakarta, SMN - Hujan yang 
mengguyur Jakarta semalam 
mengakibatkan sejumlah loka-
si kebanjiran. Di Kecamatan 
Mampang Prapatan, terdapat 
sejumlah kelurahan yang teren-
dam banjir.

Camat Mampang Prapatan 
Djaharudin mengatakan banjir 
terjadi sejak sekitar pukul 02.00 
WIB tadi. Banjir berasal dari lu-
apan Kali Mampang.

“Banjir itu ya di lintasan 
Kali Mampang itu kan banyak 
tuh titik-titiknya, terutama yang 
tinggi itu di Kecamatan saja ku-
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Pengurus Daerah IPHI Kabupaten  
Karimun Resmi Dilantik di Balai Haji

Acara pelantikan Pengurus Daerah IPHI Kabupaten  Karimun

Karimun, SMN - Pengurus Daerah  Ikatan 
Persaudaraan Haji Indonesia Kabupaten Kari-
mun periode 2021-2026 secara resmi dilan-
tik oleh Ketua PW IPHI Provinsi Kepri, Dr H 
Tengku Said Arif Fadillah, Sabtu (13/2/2021) di 
Gedung Haji Kecamatan Tebing. 

Acara pelantikan tersebut di-
hadiri Bupati Karimun, Aunur 
Rafiq; Wakil Bupati Karimun, 
Anwar Hasyim; Sekda Kari-
mun, H Muhammad Firman-
syah. Ketua terpilih IPHI PD 

Kabupaten Karimun, H Haris 
Fadillah, menyampaikan terima 
kasih kepada seluruh pihak yang 
terlibat, tak terkecuali kepada 
Pemerintahan Daerah Kabupat-
en Karimun yang telah banyak 
membantu dan memberikan 
dukungan. Haris Fadillah ber-
harap, ke depannya setelah pe-
lantikan IPHI ini menjadi wadah 
silaturahim dan dengan pelan-
tikan ini organisasi IPHI dapat 
berkembang secara mandiri dan 
professional serta meningkatkan 
kerja sama dengan pihak-pihak 
terkait dalam rangka menca-
pai kemaslatan umat. “Sehing-
ga salah satu tujuan berdirinya 
IPHI adalah untuk menjaga ke-
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Polres Pasuruan Amankan 
Pengedar Bawa 36 Klip Sabu

Barang bukti berupa sabu, handphone, tutup bedak yang ber-
hasil diamankan

Pasuruan, SMN - Satuan 
Reserse Narkoba Polres Pasuru-
an mengamankan seorang pria 
dengan inisial, SR, 33. Pria asal 
Desa Winongan, Kecamatan 
Winongan, Kabupaten Pasuruan 
tersebut diduga adalah seorang 
pengedar narkoba.

Dari tangannya petugas men-
gamankan sabu dengan berat 
9,21 gram. Sabu tersebut disim-
pan rapi dalam wadah klip kecil 
sebanyak 36 dan terpisah.

SR diamankan petugas pada 
Sabtu (18/2) malam. Ketika di-
geledah ditubuhnya ditemukan 
barang bukti berupa sabu, hand-
phone, tutup bedak yang ditaruh 
dalam tas berwarna cokelat.

“Terlapor diamankan kare-

na terbukti menjadi perantara 
jual beli, memiliki, menyimpan 
atau menguasai diduga narko-
tika golongan satu jenis sabu,” 
terang Kasat Resnarkoba Polres 
Pasuruan AKP Domingos DE F 
Ximenes, Senin (15/2).

Dia melanjutkan SR bakal di-
jerat dengan Pasal 114 ayat 2 atau 
Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang 
Republik Indonesia nomor 35 
Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selanjutnya SR akan men-
jalani pemeriksaan oleh peny-
idik di polres serta menjalani 
penahanan. “Kasus akan kami 
kembangkan dan mencari serta 
menemukan pelaku lain terkait,” 
imbuh perwira dengan pangkat 
tiga balok ini. (Haidir)

Satlantas Polres Pasuruan Kota 
Lagi - Lagi Buat Gebrakan

Pos Lantas Tangguh Semeru yang berada di Kebon Agung 
Pasuruan Kota

Pasuruan Kota, SMN - Pada 
Selasa (16/02/2021) pukul 12.00 
WIB nampak lain dari seperti 
hari biasanya, Kasatlantas Pol-
res Pasuruan Kota dan anggota 
berjibaku  membuat Pos lantas 
Kebon Agung Pasuruan Kota 
menjadi Pos Lantas Tangguh 

Semeru serta mejadi tempat data 
Covid-19. 

Dari pantauan wartawan Su-
ara Media Nasional terlihat pada 
saat kegiatan, Kasat Lantas Pol-
res Pasuruan Kota AKP Yudiy-
ono S.H, Kanit Dikyasa, Kanit 
Turjawal dan anggota Satlantas 

Polres pasurusn kota.
“Kami, sangat bersyukur 

dengan dibangunnya pos lantas 
Tangguh Semeru ini mudah mu-
dahan lebih mempermudah an-
ggota kami dalam menjalankan 
tugas mereka di lapangan, guna 
menekan penyebaran covid-19,” 
ungkap Yudi sapaan akrab Kas-
atlantas.

Bukan itu saja, Pos lantas 
Tangguh Semeru ini juga bisa 
menjadi tempat data Covid-19,” 
jelasnya.

Adapun slogan dari Sat-
lantas Polres Pasuruan Kota  
yakni. Stop pelanggaran, Stop 
Kecelakaan, dan Keselamatan 
untuk kemanusiaan. Kegiatan 
berjalan dengan tertib dan lancar 
dengan tetap mematuhi protokol 
kesehatan. (Haidir)Polres Pasuruan Kota Mendapat Penghargaan 

Predikat Pelayan Publik Katagori A dari Kemenpan RB

rapat pimpinan POLRI tahun 2021yang dilaksanakan di  Mabes 
Polri secara virtual

Pasuruan kota, SMN 
- Kapolri melaksanakan ra-
pat pimpinan POLRI tahun 
2021yang dilaksanakan di  
Mabes Polri secara virtual ber-

sama pejabat utama Mabes 
Polri, beberapa perwakilan Pol-
da, dan Polres serta Kemenpan 
RB dan Ketua KPK. Selasa 
(16/02/2021).

Pada acara tersebut Kapolri 
menyampaikan program2 Polri 
tentang terobosan Polri dalam 
melayanani masyarakat. Dima-
na Polri akan memberi kemu-
dahan di beberapa pelayanan. 
Mulai SIM. SKCK. Dan Tilang 
elektronik. Dll. Yang intinya 
Polri akan bekerja lebih cepat 
dan transparan.

“Pada kesempatan itu, 
Kemenpan RB memberikan 
penghargaan kepada beberapa 
satuan kewilayahan  atau Pol-
res-Polres yg berprestasi dalam 
pelayanan kepada Masyarakat. 
Salah satunya adalah POLRES 
PASURUAN KOTA, yang 
mendapat penghargaan dengan 
predikat PELAYANAN PUB-
LIK SANGAT BAIK dengan 
kategori A+ Atau SANGAT 
BAIK.” (Ungkap) Kapolri.

Menurut Kapolres Pasuruan 

Kota AKBP ARMAN  S.I.K. 
MSi. Mengatakan bahwa, “hal 
tersebut tak lepas dari usaha2 
dan motivasi yang selama ini 
kami lakukan dalam  memper-
baiki kinerja untuk melayani 
masyarakat secara maksimal.” 
(Kata) Kapolresta Pasuruan.

“Diharapkan masyarakat 
merasa puas dengan pelayanan 
Polres Pasuruan kota. Disamp-
ing itu peran serta masyarakat 
dalam Memberi masukan kepa-
da kami juga sangat diharapkan 
untuk memotivasi kami agar 
bekerja lebih baik lagi kede-
pannya. Dan tentunya kami 
tak akan berpuas diri dengan 
penghargaan tersebut dan Insha 
Allah kami akan terus berino-
vasi kedepannya dalam hal pe-
layanan publik.” (Imbuh) AKBP 
ARMAN.(haidir)

Akibat Si Putih, Perempuan 
Ini di Tangkap Polisi

Pelaku SWL binti S ketika memegang BB yang miliknya
Pasuruan Kota, SMN - Tim 

Satresnarkoba Polres Pasuruan 
Kota menangkap SWL binti S 
karena tanpa hak menyimpan, 
memiliki dan menguasai Narko-
tika jenis Sabu.

Penangkapan dilakukan 
Senin (15/02/2021) Pukul 19.58  
WIB. Di Sebelah SPBU Bakalan 
pinggir Jln. KH. Hasyim Asyari 
Kelurahan Bakalan, Kecamatan 

Bugul Kidul Kota Pasuruan.
Berawal dari penangkapan 

SZ bin K, TP bin K dan MBHY 
bin S. Di salah satu tempat kost 
di Kelurahan Purutrejo, Keca-
matan Purworejo Kota Pasuru-
an. Setelah tim satresnarkoba 
melakukan interogasi ternyata 
barang haram tersebut didapat-
kan dari SWL.

Adapun barang bukti yang 

disita dari pelaku diantaran-
ya.  1gulung tissu yang berisi 5 
bungkus plastik klip yang mas-
ing-masing berisi narkotika jenis 
sabu dengan dengan berat 0,29 
gram, selanjutnya 0,33 beser-
ta plastik, 0,31 beserta plastik, 
0,28 beserta plastik, 0,26 beserta 
plastik, uang 200.000 ribu, satu 
bungkus plastik klip yang beri-
si beberapa plastik klip dalam 
jumlah banyak,satu buah dom-
pet kecil warna hitam berbentuk 
kepala anjing dan satu buah tas 
selempang warna merah muda. 

Diperkirakan total keseluru-
han sabu yang disita sebanyak 
1,21 gram

Akibat perbuatannya ke em-
pat pelaku diduga telah melang-
gar pasal 114 ayat 1 atau pasal 
112 ayat 1 UU no. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika.

Pelaku dan barang bukti se-
lajutnya digelandang tim satres-
narkoba Polres Pasuruan Kota 
untuk di proses lebih lanjut. 
(Haidir)

Pelaku Teror ‘Ekshibisionisme’ di 
Pasuruan Tertangkap

Kapolres Pasuruan didampingi Kasubag Humas dan tersangka 
B bin tap (38) ketika konferensi pers berlangsung

Pasuruan, SMN - Polres Pa-
suruan Pada Kamis (18/02/2021) 
mengadakan konferensi pers di 
halaman Mako Polres Pasuru-

an dengan menghadirkan satu 
tersangka lelaki berinisial B 
bin tap (38) beralamat Dusun  
Cengok, Desa Tempur Sari, Ke-

camatan Kedungjanjang, Kabu-
paten Lumajang.

Kapolres Pasuruan AKBP 
Rofiq Ripto Himawan menga-
takan, korban dari tersangka 
adalah seorang perempuan ber-
inisial DR (24).

Kejadiannya berawal dide-
pan kantor Samsat Bangil, Ka-
bupaten Pasuruan. Minggu,  
(14/02/2021) pukul 13.30 WIB.

Tersangka ini akan melanjut-
kan perjalanan pulang ke Luma-
jang, ketika berada didepan 
kantor Samsat Kelurahan Latek, 
Kecamatan Bangil, Kabupaten 
Pasuruan. Sejurus kemudian ter-
sangka menunjukkan alat vital-
nya ke korban dan itu dilakukan 
berulang-ulang,” tutur Rofiq

Tersangka Melakukan per-
buatan ini sekitar 2017 silam 
hingga perbuatan yang kurang 
senonoh itu berakhir di hari 
Minggu kemarin, adapun per-
buatan yang dilakukan tersang-
ka ternyata bukan di Pasuruan 
saja, akan tetapi ada dibeber-
apa tempat seperti. Didepan 
lumpur Lapindo, depan alun-
alun Kabupaten Sidoarjo, Pasar 
Bayeman, Toko tape-tape, dan 
didepan pabrik Leces Kabupat-
en Probolinggo, sedangkan un-
tuk wilayah Kabupaten Pasuru-
an ada 5 titik diantaranya. Jalan 
raya Bangil Desa Tambakrejo, 
Kecamatan Kraton. Depan Pom 
Bensin Pandelegan, Desa Raci, 
Kecamatan Bangil. Depan Hotel 

Dalwa Kecamatan Bangil. De-
pan Kantor DPRD. Dan didepan 
Kantor Samsat Bangil,” beber 
Rofiq

Saudara B bin Tap ini dalam 
melakukan aksinya dengan cara 
mendekati atau memepet pen-
gendara perempuan kemudian 
menunjukkan alat vitalnya ke 
korban yang dijumpai dijalan, 
perbuatan tersangka Sangat 
meresahkan masyarakat karena 
telah viral di medsos seperti ins-
tagram dsb.

Kapolres sangat berterima 
kasih kepada korban yang telah 
mengapload, tentunya kami ti-
dak bisa mendapatkan informasi 
kalau korban tidak mengapload-
nya di medsos dan terbantukan 
dalam penegakan hukum seperti 
sesuai yang seharusnya. Proses 
selanjutnya kami akan koordi-
nasi dengan Psikolog  rumah 
sakit di Malang, nanti setelah 
hasil dan perkembangannya ada 
baru di sampaikan ke Media,” 
tutupnya

Barang bukti yang disita  dari 
tersangka.1unit sepeda motor 
Yamaha Jupiter N 5667 ZH, Ja-
ket warna kuning, celana jeans 
warna hitam, dan helm warna 
merah. Pasal yang disangkakan 
yakni 36 undang undang repub-
lik Indonesia nomor 44 tahun 
2008 tentang porno grafi dengan 
ancaman hukumannya paling 
lama 10 tahun atau pidana denda 
5 milyar. (Haidir)

Satlantas Polres Pasuruan Kota Bagi 
Masker dan Semprot Disinfektan di Fasum

Anggota Satlantas Polres Pasuruan Kota ketika membantu 
mengenakan masker ke sopir MPU

Pasuruan Kota SMN - Ke-
giatan Bakti sosial bagi bagi 
masker serta semprot disinfek-
tan di fasum pasar besar jalan 
seokarno - hatta dan pangkalan 
MPU dengan Protokol Keseha-

tan oleh Satlantas Polres Pasuru-
an Kota.

Jum’at, (19/02/2021) pukul
06.30 WIB            
Hadir dalam kegiatan Kasat 

Lantas AKP Yudiyono S.H dan 

anggota Satlantas Polres Pasuru-
an Kota. 

Kasat Lantas Memberikan 
himbauan dan sosialisasi kepada 
masyarakat Kota Pasuruan.

khususnya di Pasar besar dan 
angkutan MPU tentang pentin-
gnya mematuhi Protokol Kese-
hatan agar dapat memutus virus 
mata rantai covid-19. 

Dengan melaksanakan 
penyemprotan desinfektan agar 
supaya MPU dan Becak becak 
yang ada di pasar besar Pasuruan 
Kota ini steril dan terbebas dari 
Covid-19,” tutur Kasatlantas

Melaksanakan kegiatan bak-
sos berupa bagi-bagi masker dan 
Penyemprotan disinfektan di  
Pasar besar ini untuk menekan 
angka Covid-19 bertambah,” 
ucap Kasatlantas (Haidir)
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BPBD Lakukan Mitigasi Cegah Bencana Alam

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)melakukan mitigas bencana di beberapa titik rawan

Kediri, SMN - Agar bencana 
longsor dan banjir tak terjadi di 
Kabupaten Kediri,Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD)melakukan mitigas ben-
cana di beberapa titik rawan. 
Pemetaan dan pemantauan se-
cara intens terlebih disaat hujan 
dengan intensitas tinggi tengah 
mengguyur wilayah Kabupaten 
Kediri dan sekitarnya.

Saifudin Zuhri,Kasi Pence-
gahan dan Kesiapsiagaan BPBD 
Kabupaten Kediri menga-
takan,pada musim hujan, poten-

si bencana alam seperti longsor, 
banjir dan krisis air bersih ser-
ing terjadi. Pihak BPBD telah 
melakukan mitigasi bencana di 
wilayah potensi bencana.

“Untuk wilayah Kabupaten 
Kediri, kita terus malakukan 
mitigasi terhadap daerah-daer-
ah yang rawan terhadap banjir 
dan longsor. Bersama Tim Sia-
ga Bencana Desa (TSBD),mas-
ing-masing desa yang terus 
up-date perkembangan wilayah 
masing-masing,” terang Saifu-
din.

Lebih lanjut Saifudin men-
gungkapkan tujuan utama dari 
mitigasi bencana adalah untuk 
mengurangi resiko yang ditim-
bulkan oleh alam khususnya 
bagi penduduk, seperti kor-
ban jiwa (kematian), kerugian 
ekonomi dan kerusakan sumber 
daya alam.

Selain itu juga untuk mening-
katkan pengetahuan masyarakat 
dalam menghadapi serta men-
gurangi dampak atau resiko 
bencana, sehingga masyarakat 
dapat hidup dan bekerja den-

gan aman. Saifudin menambah-
kan, petugas BPBD Kabupaten 
Kediri telah melakukan pemeta-
an. Untuk wilayah yang berpo-
tensi terjadi longsor dan banjir 
wilayah Kecamatan Mojo, Se-
men, Banyakan, Grogol, dan 
Tarokan.

“Untuk timur yang kita laku-
kan mitigasi bencana di wilayah 
Kecamatan Kandangan, Keca-
matan Kepung, Kecamatan Pun-
cu, Kecamatan NgancardanK-
ecamatan Plosokaten,”tutup 
Syaifudin.(kominfo/kan)

Curah Hujan Tinggi, Desa 
Pamongan Minta Warganya 

Siaga Bencana

Kediri, SMN - Tingginya 
curah hujan yang turun belakan-
gan ini menjadi kewaspadaan 
tersendiri bagi masyarakat di le-
reng Gunung Wilis. Untuk men-
gantisipasi terjadinya bencana 
alam dan jatuhnya korban jiwa, 
Pemerintah Desa Pamongan, 
Kecamatan Mojo, Kabupaten 
Kediri meminta seluruh wargan-
ya selalu waspada.

Suyani, Kepala Desa Pamon-
gan, Kecamatan Mojo menga-
takan, ada dua daerah di Desa 
Pamongan yang masuk rawan 
bencana tanah longsor. Dua titik 
tersebut ada di Dukuh Tumpak 
Doro dan Dukuh Pamongan.

“Dua daerah tersebut menja-
di perhatian khusus bagi Pemer-
intah Desa Pamongan. Meski-
pun daerah-daerah lain juga 
kami minta agar tetap waspada. 

Untuk dua titik di Dukuh Tump-
ak Doro dan Pamongan karena 
letak geografisnya yang miring 
dan berada di sebelah aliran sun-
gai,” kata Suyani.

Di Dukuh Tumpak Doro ter-
dapat empat bangunan rumah. 
Begitu juga di Dukuh Pamon-
gan yang terpetakan rawan ben-
cana. Pihak Pemerintah Desa 
Pamongan mengambil lang-
kah-langkah antisipatif berupa 
peringatan dini dan pembuatan 
bangunan penahan.

“Langkah antiipasi, bersa-
ma teman-teman agar warga 
waspada, pemerintah desa juga 
berusaha untuk mengajukan 
pembuatan DAM penahankare-
na di aliran sungai. Insya Allah 
sudah ada imbauan-imbauan. 
Tetapi, kalau hujannya terus ter-
usan, debit airnya menjadi besar 

juga,” jelas Suyani.
Suyani tak ingin bencana 

tanah longsor kembali terjadi di 
desanya. Seperti, pada 14 De-
sember 2020 lalu. Rumah mi-
lik Gito, di RT 11 RW 4,rusak 
akibat diterjang tanah longsor. 
Tebing setinggi 7 meter runtuh 
dan mengenai dinding rumah, 
setelah kawasan tersebut di-
guyur hujan selama kurang leb-
ih 6 jam.

Pamongan menjadi salah 
satu desa di Kabupaten Kedi-
ri yang masuk dalam kategori 
rawan bencana. Desa di Keca-
matan Mojo ini berada di lereng 
Gunung Wilis dengan kondisi 
geografis tanah yang miring. 
Kawasan ini dihuni sebanyak 
1.200 Kepala Keluarga (KK) 
dengan mayoritas pekerjaan se-
bagai petani. (*)

Pemerintah Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri meminta seluruh warganya 
selalu waspada

Terkait Sampah “ Rombongan Komisi III 
DPRD Muaro Jambi Kungker ke Pelalawan

Pelalawan, SMN - Dinas 
Lingkungan Hidup (DLH) Ka-
bupaten Pelalawan menerima 
kunjungan kerja (kunker) dari 
rombongan Komisi III DPRD 
Kabupaten Muaro Jambi , 
Kunker Komisi III DPRD Ka-
bupten Muara Jambi sebanyak 
15 orang.

Kunker ini dipimpin oleh 
Ketua Komisi III, H Usman 
khalik beserta rombongan, rom-
bongan komisi III DPRD Kabu-
paten Muaro Jambi disambut, 
Kabid pengolahan sampah B3 
dan limbah B3. T Indra Hidayat 
, Davis Riswan, Kabid Tata 
lingkungan dan peningkatan 
kapasitas lingkungan, Tohaji 
Kabid Penataan dan Pemeli-

haraan Lingkungan, Jumat ( 
17/2) kemarin dikantor DLH 
Pelalawan

“Kami dari DPRD Kabu-
paten MuaroJambi tergabung 
dari komisi III berkunjung ke 
kabupaten Pelalawan ingin be-
lajar bagaimana pengolahan 
sampah Dinas Lingkungan Hid-
up (DLH) Pelalawan, karena 
kabupaten muara jambi adalah 
penyangga Kota Jambi , jadi 
kota Jambi itu dikelilingi oleh 
kabupaten Muaro Jambi, Jadi 
tidak kemungkinan sampah dari 
kota jambi mereka masuknya 
dari Kabupaten Muaro Jambi, 
jelas Komisi III H Usman kha-
lik kepada Awak Media , usai 
melakukan pembahasan diruan-

gan kerja DLH Pelalawan
Lebih jelasnya dikatakan Us-

man, politisi dari Partai PDI-P 
ini , yang juga Ketua Komisi III 
DPRD Kabupaten Muaro Jambi 
, ia mengatakan sampah kami 
disana tidak sinkron dengan ke-
menterian masih dibawah PUPR 
sehingga pengolahan sampah 
kurang baik , sehingga sampah 
pun tidak terangkut tidak sem-
purna

“Maka disini kami ingin be-
lajar dengan kabupaten Pelala-
wan ini yang pernah mendapat 
piala Adipura , dan pengelolaan 
sudah bagus . Kami banyak 
belajar tentang peraturan baru 
kementerian , bagaimana pen-
golahan sampah dengan baik ,” 
tuturnya.

Sementara Kabid Pengolah-
an sampah, B3 dan limbah B3 , 
mengatakan kunker rombongan 
Komisi III DPRD Kabupat-
en Muaro Jambi mereka ingin 
tahu untuk penanganan sampah 
ke Pelalawan. Dimana Pelala-
wan dinilai berhasil melakukan 
pengelolaan sampah. Sehingga 
berhasil mendapat penghargaan 

Piaga Adipura Tahun 2019.
“penanganan sampah yang 

kita lakukan
setiap hari tidak lebih dari 

24 jam, sehingga kebersihannya 
terjaga, poin tertinggi kita da-
lam penanganan sampah di TPA 
yakni 76 point,” katanya

Diceritakan T Indra kebersi-
han keberhasilan Pelalawan 
mendapatkan piala Adipura 
kemarin besar poin didapatkan 
dari Tempat Pembuaangan Akh-
ir (TPA) sampah. dan landfill 
kita tertutup,timbangan, dan 
beberapa item lainnya.pagar 
nya kita buat dari tanaman hid-
up yakni bambu. kebersihan di 
pasar dengan membangun TPA, 
jelasnya.

“Bak besi sampah (BIN,red) 
kita tempatkan disejumlah se-
kolah serta rumah sakit. serta 
pemilahan sampah dan juga 
membangun bank sampah.se-
belumnya ada juga kunjungan 
dari komisi III DPRD Siak ter-
kait penanganan sampah dan 
juga retribusi sampah,” jelasn-
ya.(MD)

Kejari Pelalawan Tetapkan 
Pejabat BUMD Tuah Sekata 
Tersangka Dugaan Korupsi

Pelalawan, SMN - Kejaksaan 
Negeri (Kejari) Kabupaten Pelal-
awan, telah menetapkan tersang-
ka dalam perkara dugaan Tindak 
Pidana Korupsi penyimpangan 
kegiatan di tubuh Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) PD Tuah 
sekata Kabupaten Pelalawan.

Hal ini disampaikan Kepala 
Kejaksaan Negeri Pelalawan, 
Nophy T South, SH MH melalui 
Kasi Intel Kejaksaan Sumriadi, 
SH, Kamis (18/2/2021). Kepada 
Awak Media

 Menurutnya, penetapan ter-
sangka tindak pidana korupsi 

dalam perkara penyimpangan 
dalam Kegiatan Belanja Barang 
Operasional Kelistrikan pada 
BUMD PD Tuah Sekata Kabu-
paten Pelalawan Tahun 2012 
hingga 2016 ini, dilaksanakan 
pada Rabu (17/2/2021).

Dia menyebutkan tersangka 
perkara dugaan tindak pidana 
korupsi penyimpangan dalam 
kegiatan belanja barang opera-
sional kelistrikan pada BUMD 
PD Tuah Sekata Kabupaten 
Pelalawan Tahun 2012 sampai 
dengan Tahun 2016 ini, sudah 
ditetapkan.

“Penetapan tersangka ini, ber-
dasarkan Surat Perintah Peny-
idikan kepala Kejaksaan Negeri 
Pelalawan, terkait dengan ker-
ugian keuangan negara yang 
sedang proses perhitungannya,” 
bebernya.

Kepada Awak Media, Sumri-
adi,SH menerangkan bahwa ter-
sangka yang ditetapkan dengan 
Inisial atas nama “AF” salah satu 
pejabat pada Perusahaan Daerah 
Tuah Sekata Kabupaten Pelala-
wan.

“Benar, tersangka yang 
ditetapkan, diduga melanggar 
Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 3 jo Pas-
al 18 Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah dan ditam-
bah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,” terangnya.

Lanjutnya, penyidik juga ber-
pendapat bahwa tidak menutup 
kemungkinan akan ditetapkan 
tersangka-tersangka berikutnya 
dalam perkara dimaksud sesuai 
dengan perkembangan peny-
idikan.(MD) 

Di Akhir Purna Tugas, Bupati 
Pelalawan Pamit Saat Pelaksanaan 

Musrenbang di Kuala Kampar

Pelalawan, SMN – Bupati 
Pelalawan HM Harris membuka 
pelaksanaan Musyawarah Ren-
cana Pembangunan (Musrenbang) 
Tingkat Kecamatan Pelalawan Ka-
bupaten Pelalawan Propinsi Riau 
Tahun 2021. Musrenbang  terakhir 
dimasa pemimpin HM Harris bagi 
Kecamatan Kuala Kampar. Ber-

tempat di Gedung Penghulu Mo-
nel.Rabu (17/02/2021).

Dalam arahannya Bupati Pelal-
awan HM Harris mengatakan Ka-
bupaten Pelalawan termasuk salah 
satu daerah yang memilik peluang 
investasi dalam persaingan global. 
Dalam persaingan global tersebut 
kita tidak akan bersaing sesama di 

dalam akan tetapi kita akan ber-
saing di luar dengan negara lain, 
dalam persaingan tersebut kita su-
dah persiapkan Sumber Daya Ma-
nusia (SDM ) agar siap bersaing 
nantinya kedepan. Disamping itu 
juga melalui 7 Program Prioritas 
Pemerintah Daerah di periode 
2011-2016 dengan visi pembaha-
ruan menuju kemandirian dan di 
Periode 2016-2021 dengan visi 
Inovasi Menuju Pelalawan Emas. 
Melalui salah satu contohnya 
Pelalawan Cerdas Pemerintah 
Daerah mensekolahkan anak dan 
cucu kita agar cerdas dan terampil 
dalam menghadapi persaingan 
kedepan. Saatnya kita merubah 
pola pikir agar dapat bersaing den-
gan negara luar dan tidak menjadi 
penonton di negeri sendiri. 

Di akhir sambutan mengakhiri 
akhir purna tugas jabatan sebagai 
Bupati Pelalawan periode 2016-
2021 Bupati Harris menyam-

paikan permohonan maaf kepada 
masyarakat Kabupaten Pelalawan 
dan juga menyampaikan ucapan 
terima kasih atas support dan 
dukungan dalam mensukseskan 
program pemerintah daerah selain 
itu juga Bupati Harris berpesan 
dan mohon pamit dan berharap 
Kabupaten Pelalawan semakin 
maju dalam pembangunan dan 
kondusif karena Kabupaten Pelal-
awan terdiri dari 34 paguyuban 
dan kita berharap masyarakat tetap 
kondusif. 

“ Di Kecamatan Kuala Kam-
par ini saya mohon pamit di akhir 
purna tugas saya nantinya sebagai 
Bupati Pelalawan Periode 2016-
2021 terima kasih atas support dan 
dukungan dalam mensukseskan 
program pemerintah daerah dan 
saya juga mohon maaf. Saya ber-
harap Pelalawan semakin maju da-
lam pembangunan dan masyarakat 
tetap kondusif.(MD)

Sidoarjo Diguyur Hujan Beberapa 
Wilayah Terendam Banjir

Sidoarjo, SMN - Hujan lebat 
mengguyur Kabupaten Sidoar-
jo, Senin (15/02) menyebabkan 
sungai meluap dan menyebabkan 
banjir di sejumlah Wilayah.

Banjir antara lain terjadi di 
Jalan Raya Porong mencapai 50 
centimeter sehingga arus lalu lintas 
di jalan itu ditutup untuk sementa-
ra.

Kepala Unit Pengaturan Pen-
jagaan Pengawalan dan Patroli 
(Turjawali) Polresta Sidoarjo Iptu 
Cholil di Sidoarjo, mengatakan 

arus kendaraan di Jalan Raya Po-
rong terpaksa dialihkan.

“Untuk yang dari arah Kota 
Sidoarjo menuju ke Pasuruan dia-
lihkan ke jalan arteri. Begitu pula 
untuk dari arah Pasuruan dialihkan 
sejak dari pertigaan Pusdik Porong 
menuju ke jalan arteri,” ujarnya.

Meskipun dialihkan, lokasi 
Jalan Raya Porong banyak kenda-
raan yang nekad menerabas hing-
ga akhirnya terjebak dan mogok di 
tengah banjir.

Untuk mengurangi ketinggian 

banjir di wilayah itu, sejumlah 
pompa milik Pusat Pengendalian 
Lumpur Sidoarjo (PPLS) dikerah-
kan untuk mengalirkan air banjir 
ke dalam kolam penampungan.

Di lokasi lain, banjir di Kabu-
paten Sidoarjo terjadi di Peruma-
han Sidokare akibat meluapnya 
sungai setempat dengan keting-
gian 30 sentimeter.

Sementara, Badan Meteorologi 
Klimatologi dan Geofisika Juan-
da mengatakan sejumlah wilayah 
di Jawa Timur masih berpotensi 
terjadi hujan lebat dengan intensi-
tas tinggi selama beberapa hari ke 
depan.

Kepala Seksi Data dan Infor-
masi BMKG Juanda Teguh Tri 
Susanto mengatakan masyarakat 
diharapkan waspada terhadap po-
tensi terjadinya bencana hidrome-
teorologi.

“Masyarakat sebaiknya waspa-
da potensi terjadinya bencana hi-
drometeorologi,” ujarnya.(anang)
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LEPRID Beri Penghargaan pada Kanang 

Mantan Bupati Ngawi, Karena Dapat 
11.478 Baliho Ucapan Terimakasih

Kanang saat menerima penghargaan dari LEPRID, Rabu 
malam (17/2/2021) di pendapa Wedya Graha.

NGAWI, SMN – Mantan 
Bupati Ngawi, Budi Sulistyo-

no atau acap disapa Kanang, 
meraih penghargaan Lembaga 

Prestasi Indonesia Dunia (LEP-
RID), Rabu malam (17/2/2021).

Raihan penghargaan itu 
diberikan atas ribuan baliho, 
spanduk dan karangan bunga 
berisi ucapan terimakasih.

Menurut Paulus Pangka, Ket-
ua Umum dan pendiri LEPRID, 
pihaknya memberikan peng-
hargaan itu dengan mendasar 
perhitungan dan jumlah ucapan 
mencapai 11.478.

“Kami lakukan dengan men-
gambil bukti pembelian baliho 
atau spanduk ucapannya itu, 
juga melakukan pengamatan ke 
berbagai desa dan kecamatan, 
serta pengambilan video,” ujar 
Paulus.

“Itu baru pertama kali terja-
di,” tukasnya.

Usai menerima penghargaan, 
Kanang meminta, kepemi-
mpinannya di Ngawi selama ini 

dapat dikenang dengan positif 
oleh masyarakat.

Dia berharap penerusnya, 
yakni Bupati dan Wabup Ngawi 
terpilih, Ony Anwar-Dwi Riyan-
to Jatmiko, dia harapkan juga 
melanjutkan program kemas-
yarakatan yang dapat menjadi 
solusi atas problem mereka.

Duet Ony-Antok juga dia 
harap mendukung terciptanya 
kondusifitas masyarakat Ngawi 
yang sudah berlangsung selama 
ini.

Kanang cukup lama menja-
bat di Ngawi. Bermula menja-
di wakil bupati selama kurun 
2000-2010, kemudian sebagai 
bupati periode 2010-2015 dan 
periode kedua yang dilantik ta-
hun 2016, serta berakhir 17 Feb-
ruari 2021. (ari)

Lengser Jadi Bupati Ngawi, 
Kanang Bagikan Kisahnya 

Dikerjai Wartawan

Kanang usai memimpin apel Korpri terakhirnya dan kemudian 
lengser jabatan, Selasa (17/2/2021)

NGAWI, SMN – Rangkaian 
bunga melati yang terkalung di 
lehernya, menguarkan aroma ha-
rum dari badan Budi Sulistyono 
atau acap disapa Kanang, bersa-
ma sang istri, Antiek.

Pasangan ini kompak men-
gulas senyum sembari melam-
baikan tangan pada ASN yang 
mengantarnya. Kanang baru saja 
meletakkan jabatannya sebagai 
Bupati Ngawi, pada hari itu, Rabu 
(17/2/2021). Apel Korpri di pagi 
itu adalah yang terakhir dia pimp-
in.

“Kembali ke masyarakat, 
rasanya juga lega, pasti tidak akan 
terlalu banyak pikiran dan beban 
seperti sebelumnya. Saya ucap-
kan terima kasih untuk semuan-
ya,” ujar Kanang.

Selama dua puluh tahun, 
Kanang menjadi kepala daerah 

di Ngawi. Dua periode yakni ku-
run tahun 2000-2005 dan 2005-
2010, dia menjabat Wakil Bupati 
Ngawi. Posisi ini dilanjutkan dua 
periode sebagai bupati daerah itu, 
yakni tahun 2010-2015 dan 2016-
2021.

“Saya senang sebab selama itu 
Ngawi dikenal kondusif, dapat 
melaksanakan pembangunan di 
berbagai bidang,” ungkapnya.

tersuratkan pujian untuk 
kepemimpinannya selama dua 
periode menjadi Bupati Ngawi.

“Itu benar-benar murni dari 
mereka sendiri, bukan pengatur-
an. Saya dulu itu kan bukan sia-
pa-siapa, modal saya ya hanya 
mendengar dan berdialog,” ujarn-
ya.

Hubungan dengan para war-
tawan juga dikenang secara manis 
oleh Kanang. Dia berkisah, di hari 

ulang tahunnya, pernah diker-
jai alias kena prank.Saat itu, dua 
wartawan ribut di depan Kanang, 
nyaris berkelahi.

“Saya itu ya kaget, ya marah, 
jadi mau emosi juga. Eh, ternyata 
hanya prank karena hari itu kebe-
tulan ulang tahun saya. Ini tanda 
kedekatan kami, mana ada bera-
ni nge-prank kalau tidak merasa 
dekat dan ada hubungan batin,” 
katanya.

Kanang mengaku akan banyak 
menghabiskan waktu bersama 
istri serta cucunya. Ada satu hal 
yang sebenarnya ingin dilakukan 
Kanang bersama istri dan keluar-
ganya setelah lepas jabatan, yaitu 
melaksanakan umroh.

“Tetapi ya bagaimana seka-
rang mau umroh, ada pandemi 
dan Makkah juga ditutup,” ses-
alnya.

Karena sulit meninggal-
kan politik, Kanang menerima 
tawaran menjadi pendamping 
atau konsultan bagi para kepala 
daerah yang akan dilantik akhir 
Februari ini.

Wakil Ketua DPD PDI Per-
juangan Jawa Timur ini, mengaku 
sudah didatangi 12 kepala daerah 
untuk memberi bimbingan.

Mereka memintanya men-
duduki posisi tersebut sebab me-
nilai Kanang berhasil menjalani 
10 tahun jabatan bupati tanpa ada 
gejolak berarti. (ari)

Dua RT di Kecamatan Kendal 
Ditetapkan Berstatus PPKM Mikro

Petugas posko penanganan PPKM mikro di Kecamatan Kend-
al, menerima bantuan dsri Kapolres.

NGAWI, SMN – Dua 
wilayah setingkat Rukun 
Tetangga (RT) di dua desa di 
Kecamatan Kendal, ditetapkan 
sebagai wilayah dengan Pem-
berlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) berskala 
mikro.

PPKM skala mikro itu dilak-

sanakan di satu RT masing-mas-
ing di Desa Ploso dan Desa 
Patalan. Selama bulan Februari 
saja, ada 5 orang yang mening-
gal dengan hasil swab positif, 
dan 15 orang dirawat karena vi-
rus yang sama.

“PPKM mikro ini dilak-
sanakan dengan tolok ukurnya 

bukan jumlah penderita saja na-
mun rumah. Empat rumah atau 
lebih dalam satu RT yang ter-
jangkit, akan ditetapkan PPKM 
skala mikro,” ungkap Camat 
Kendal, Kusnu Heri Purwanto.

Sebagai Ketua Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 di Ke-
camatan Kendal, Kusnu men-
gakui, daerah tugasnya itu me-
mang berbatasan dengan daerah 
lain, juga masih banyaknya 
masyarakat yang abai dengan 
protokol kesehatan.

Bahkan sampai kini, hanya 
di Kendal saja dari 19 keca-
matan di Ngawi yang memiliki 
wilayah berstatus PPKM mikro.

“Makanya kami dari gugus 
tugas selalu gencar menghim-
bau agar disiplin pelaksanaan 
protokol kesehatan, sudah ban-
yak yang pernah terjangkit dan 
beberapa juga meninggal, hasil 
swabnya positif Covid-19,” ujar 
Kusnu.

Camat Kendal ini juga men-
jelaskan, , penderita Covid-19 
yang tinggal di kedua RT itu, 

merupakan orang tak menunjuk-
kan gejala sakit, sehingga boleh 
isolasi mandiri. Sedangkan yang 
mengalami gejala dievakuasi ke 
rumah sakit.

Anggota keluarga yang 
swabnya negatif diminta ber-
pindah sementara ke kerabat 
terdekat. Di wilayah berstatus 
PPKM mikro, dilarang adanya 
akses keluar masuk penduduk. 
Konsekuensinya, gugus tugas 
memberikan bantuan bahan 
pangan pada seluruh rumah di 
RT tersebut.

“Kami dirikan posko peman-
tauan. Bantuan makanan dan 
bahan pangan diberikan. Akses 
penduduk memang dilarang 
keluar dari RT tersebut. Kami 
dibantu aparat kepolisian juga 
untuk menjaga,” tuturnya.

Saat ini, belum ada penam-
bahan baru di Kendal. Setelah 
pelaksanaan PPKM mikro, 
11 orang hasil swabnya sudah 
negatif, namun masih harus 
menjalani swab kedua sekitar 7 
hari lagi. (ari)

Kapolres Pasuruan Kota Launching 13 
Kampung Tangguh Semeru dan PPKM Mikro

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman saat memberikan sam-
butan di giat Launching Kampung Tangguh Semeru

Pasuruan Kota, SMN -           
Polresta Pasuruan Launching 
13 Kampung Tangguh  Semeru 
dan PPKM Mikro guna menin-
daklanjuti Inmendagri Nomor 3 
tahun 2021, Kapolres Pasuruan 
Kota AKBP Arman S.I.K, M.Si 
didampingi PJU dan Kapolsek, 
Jumat (19/2/2021).  

13 Kampung Tangguh  Se-
meru dan PPKM Mikro salah 

satunya berlokasi di desa Ke-
dungbako, Kawisrejo, Karang-
pandan, dan Rejosolor wilayah 
hukum Polres Pasuruan Kota. 

Dalam Launching Kam-
pung Tangguh  Semeru dan 
PPKM Mikro, Kapolres Pa-
suruan Kota menyampaikan 
tujuan Kampung Tangguh yang 
utama mencegah adanya penu-
laran bahaya Covid- 19. Serta 

dapat mengantisipasi gangguan 
Kamtibmas, dapat mencegah 
penyebaran Narkoba, dan segala 
kegiatan intoleransi. Berharap 
Kampung Tangguh Semeru di 
konsep dengan benar serta mas-
ing - masing setruktural meng-
etahui tugasnya. PPKM Mikro 
adopsi dari Kampung Tangguh, 
Bilamana ada yang terkonfirm 
wajib di Tracing orang yang per-
nah kontak. 

Dalam memberikan himbau-
an program pemerintah yaitu 
Vaksin Covid- 19 harus di kuat-
kan melalui Desa, RT, dan RW 
tentang Vaksin Covid- 19. Vak-
sin Covid- 19 di pastikan aman 
dan halal. 

“Saya sendiri sudah 2 (dua) 
kali suntik faksin Alhamdulillah 
sehat.” Ujar AKBP Arman 

Launching Kampung Tang-
guh  Semeru dan PPKM Mikro 
bertujuan untuk mendorong 
masyarakat guna meminimalisir 
penularan Covid-19. (Haidir)

227 Warga Desa Bangbayang Dapatkan 
Bantuan Kemensos

Foto Saat pembagian Bantuan Kemensos 2021untuk Warga 
Masyarakat Desa Bangbayang Cicurug Sukabumi yang ter-

dampak Covid-19

Sukabumi, SMN - Hala-
man Kantor Desa Bangbayang 
Kecamatan Cicurug Kabupaten 

Sukabumi dipenuhi oleh warga 
masyarakat yang akan mengambil 
bantuan sosial (bansos) Kemen-

trian Sosial ( Kemensos ) tahap II 
yang berupa uang dengan nom-
inal Rp. 300,000 untuk Warga 
yang terdampak Covid-19. Rabu 
(17/02/2021).

Dengan menerapkan Protokol 
Kesehatan ( Prokes ) Terlihat saat 
pembagian bantuan oleh PT Pos 
Indonesia Cabang Cicurug, di-
awasi oleh unsur Kecamatan Ci-
curug, Babinkabtibmas, Binmas 
dan para Lembaga Desa Bang-
bayang.

Bantuan disalurkan un-
tuk memperkuat daya beli dan 
meningkatkan konsumsi mas-
yarakat. Sehingga, diharapkan bisa 
mempercepat pemulihan ekonomi 
di tengah pandemi virus corona, 
hal itu diungkapkan Kepala Desa 
Bangbayang Dadang saat ditemui 
Kantornya.

Ditengah pandemi ini banyakn-
ya warga masyarakat yang menge-

luhkan menurunnya pendapatan 
ekonominya gara-gara Covid-19.

“Pandemi ini tidak pandang 
bulu menyerang siapa dan apa 
saja temasuk pendapatan ekonomi 
warga Desa.” Ucap Dadang

Lanjutnya, Tahun 2021 ada 
227 Kartu Keluarga (KK) yang 
mendapatkan Bantuan ini yang 
bertujuan untuk membantu pere-
konomian para Warga Desa yang 
terdampak Covid-19.

“Mudah-mudah dengan adanya 
bantuan ini perekonomian warga 
bisa berjalan lagi dan membantu 
di saat krisis untuk mencukupi ke-
butuhan sehari-hari.” Ujar Dadang

Ia berharap bantuan tersebut 
dapat bermanfaat bagi warganya. 
selain itu Dadang juga berharap 
situasi yang sedang tidak kondusif 
ini segera berakhir dan normal sep-
erti biasanya. (Roby)

Motif Dendam, Pelaku Pembacokan 
Pasutri di Lamongan Ditangkap Polisi

Lamongan, SMN - Sa-
treskrim Polres Lamongan 
akhirnya berhasil menangkap 
pelaku pembacokan terhadap 
pasangan suami-istri (pasutri) 

Siswo Sumarto (56) dan Sukasri 
(51) warga gang pemuda Desa/
Kecamatan Brondong.

Pelaku yang berinisial TF 
(40) ini jengkel kepada korban 

karena tidak kunjung pindah 
rumah. Padahal, rumah yang 
ditempati korban adalah milik 
keluarga pelaku.

“Motifnya dendam, pelaku 
jengkel kepada korban karena 
tak kunjung pindah rumah,” 
kata Kapolres Lamongan AKBP 
Miko Indrayana melalui Kasat 
Reskrim AKP David Manurung, 
Kamis (18/2/2021).

David menjelaskan, sebelum 
ditempati korban, rumah itu di-
tempati pelaku. Setelah pelaku 
bekerja di Surabaya, akhirnya 
rumah itu ditempati korban.

“Nah saat pelaku pulang 
langsung kaget, karena rumah 
sudah ditempati korban,” ung-
kapnya.

David melanjutkan, sebe-
narnya pelaku ini sudah beber-
apa kali meminta korban untuk 
segera pindah rumah, namun 

tidak digubris oleh korban.
“Pelaku akhirnya dendam 

kepada korban,” katanya.
Masih menurut David, niat 

pelaku untuk mencelakai kor-
ban sebenarnya sudah diren-
canakan cukup lama. Sebulan 
yang lalu pelaku juga sudah 
merencanakan mau melukai 
korban dan sudah membawa sa-
jam juga.

“Tetapi dibatalkan niatn-
ya karena kasihan. Puncaknya 
kemarin itu Rabu (17/2/2021) 
sekitar pukul 15.30 WIB,” tam-
bahnya.

Terkait kondisi korban, Da-
vid menyebut jika kondisi kor-
ban masih belum pulih setelah 
selesai dilakukan operasi di 
bagian kepala. Korban masih 
mendapat perawatan intensif di 
RS Muhammadiyah Lamongan.

Pelaku Pembacokan Pasutri di Lamongan Ditangkap Polisi
“Kondisi korban masih be-

lum sadar, selesai operasi,” 
terangnya.

Seperti yang diketahui, Sis-
wo Sumarto (65) dan Sukasri 
(50) warga Brondong yang men-
gontrak rumah di Dusun Modo, 

Desa Kebonsari, Kecamatan 
Sukodadi ditemukan bersimbah 
dengan terluka parah akibat di-
bacok pelaku.

Korban Siswo Sumarto men-
galami luka bacokan di kepala 
belakang dan Sukasri men-

galami luka bacokan di tangan. 
Kedua korban di larikan ker-
umah sakit Muhammadiyah 
Lamongan dalam keadaan kritis 
untuk menjalani perawatan in-
tensif.(PRAYITNO)

271 Warga Desa Mekarsari 
Dapatkan Bantuan Kemensos

Saat pembagian Bansos Kemensos Tahap XI 2021
Sukabumi, SMN - Den-

gan menerapkan Protokol 
Kesehatan ( Prokes ) Pagi 
ini terlihat Halaman Kantor 
Desa Mekarsari Kecamatan 
Cicurug Kabupaten Sukabu-
mi dipenuhi oleh warga mas-
yarakat yang ingin mengam-
bil bantuan sosial (bansos) 
Kementrian Sosial ( Kemen-
sos ) tahap XI berupa uang 
dengan nominal Rp. 300,000 
untuk Warganya yang ter-

dampak Covid-19. Jumat 
(19/02/2021).

Bansos disalurkan untuk 
memperkuat daya beli dan 
meningkatkan konsumsi 
masyarakat. Sehingga, di-
harapkan bisa mempercepat 
pemulihan ekonomi di ten-
gah pandemi virus corona 
itu yang diungkapkan Kasi 
kesejahtraan (Kesra) Desa 
Mekarsari Rizal Afrizal saat 
ditemui Kantornya.

Lanjutnya, Ditengah pan-
demi ini banyaknya warga 
masyarakat yang mengeluh-
kan menurunnya pendapa-
tan ekonominya gara-gara 
Covid-19.

“Pandemi ini tidak pan-
dang bulu menyerang sia-
pa dan apa saja temasuk 
pendapatan ekonomi warga 
Desa.” Ucapnya

Sesuai data yang diterima 
Desa ada 271 Penerima yang 
mendapatkan Bantuan beru-
pa uang ini bertujuan untuk 
membantu perekonomian 
Warganya.

“Mudah-mudah dengan 
adanya bantuan ini pere-
konomian warga bisa ber-
jalan lagi dan membantu di 
saat krisis untuk mencukupi 
kebutuhan sehari-hari.” Ujar 
Rizal

Ia berharap bantuan terse-
but dapat bermanfaat bagi 
warganya. selain itu Rizal 
juga berharap situasi yang 
sedang tidak kondusif ini 
segera berakhir dan normal 
seperti biasanya. (Roby)
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Bupati: PPKM Mikro di Kabupaten Madiun, 
Berjalan Lancar

Madiun, SMN - Bupati Madi-
un, H. Ahmad Dawami, mengikuti 
rapat evaluasi PPKM Mikro yang 

diselenggarakan Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur bersama bupati/walikota 
melalui video conference, Kamis 18 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyampaikan bahwa PPKM 
Mikro di Kabupaten Madiun berjalan lancar.

Februari 2021.
Dalam rapat ini setiap kepala 

daerah melaporkan hasil perkemban-
gan PPKM mikro yang sudah ter-
laksana selama 10 hari terakhir. Ter-
masuk terkait pencairan Dana Desa, 
pembentukan Posko PPKM di tingkat 
desa/kelurahan dan penjelasan zona 
merah, kuning, dan hijau Covid-19 di 
masing-masing RT maupun desa/kota 
di Jawa Timur.

Bupati Madiun, H. Ahmad Dawa-
mi, mengatakan, pencairan dana desa 
lancar dan tidak ada kendala. Karena 
Kabupaten Madiun tercepat penyalu-
ran dana desa tingkat nasional yang 
penghargaannya pada waktu lalu dis-
ampaikan oleh gubenur.

“Minimal delapan persen penggu-
naan dana desa sudah kita alokasikan 
langsung. Kita turunkan melalui surat 
edaran bahwa itu suatu kewajiban. 

Total Rp. 163 milyar. Semuanya su-
dah clear,” terang H. Ahmad Dawa-
mi.

Terkait Posko PPKM di tingkat 
desa/kelurahan dan zona, sebelum 
diberlakukan PPKM Mikro, Kabu-
paten Madiun sudah melakukan one 
gate sistem dan itu diberlakukan di 
seluruh wilayah.

“Jadi, 206 desa/kelurahan di Ka-
bupaten Madiun sudah terbentuk ke-
giatan posko. Mulai dari tingkat desa, 
kecamatan maupun kabupaten. Ka-
bupaten Madiun terdapat 4.845 RT, 
yang zona kuning 50 RT. Sisanya hi-
jau semua. Kita berharap yang kuning 
ini segera menjadi hijau. Kita juga 
berharap, seluruh RT di Kabupaten 
Madiun tetap patuh terhadap protokol 
Covid-19 dan kita selalu melakukan 
pengawasan di setiap pos,” tandasn-
ya. (sy)

Serahkan Gerobak DID, Walikota Singgung 
Keberhasilan Penanganan Covid-19

Madiun, SMN - Walikota Madi-
un, Jawa Timur, menyerahkan gero-
bak tempat berjualan yang dibeli 
dari Dana Intensif Daerah (DID) dan 
meresmikan Green House di Taman 
Bantaran Kali Madiun, Jumat 19 
Februari 2021.

Sebelum melakukan agenda dia-
tas, kegiatan diawali dengan gowes 
bersama Kapolres Madiun Kota, 
AKBP Dewa Putu Eka D, SIK, dari 
halaman balaikota meninjau enam 
lapak UMKM kelurahan. Diantaran-
ya Kelurahan Manisrejo, Demangan 
dan Oro Oro Ombo, serta Kelurahan 
Sukosari.

Walikota Madiun, H. Maidi, 
mengatakan, lapak UMKM di kelu-
rahan, sudah bagus. Namun ada 
yang tidak ada tempat parkirnya. 
Karena itu, untuk lapak yang ber-
diri diatas tanah Pemkot, nantinya 
akan dibuatkan tempat untuk parkir. 
Termasuk payung yang dibawahnya 
ada tempat duduknya.

“Jadi nanti yang tidak ada tem-

pat parkir, kita buatkan. Minimal 
lima meter. Biar kalau parkir tidak 
mengganggu pengguna jalan,” tutur 
H. Maidi.

Selain meninjau lapak, walikota 
juga meninjau dua makam. Yakni 
di Kelurahan Nambangan Lor dan 
Manisrejo. Ia meminta, agar di dekat 
makam yang ada tanah kosong, un-
tuk ditanami bunga kenanga. Jika ti-
dak ada lahan, dapat ditanam di tepi 
area pemakaman.

“Madsudnya apa, biar nanti yang 
ziarah ke makam, tidak repot repot 
beli kembang. Atau setidaknya, ka-
lau beli kembang tidak usah jauh 
jauh,” pintanya.

Seperti biasa, setiap kali keliling 
wilayah, dalam kesempatan terse-
but, walikota juga membagikan susu 
dan masker kepada masyarakat. 
Bahkan ia sempat berhenti menda-
dak, hanya karena ingin memberi 
susu dan masker kepada warga yang 
sedang membersihkan rumput disela 
sela tanaman padi.

Usai gowes, saat tiba di Taman 
Bantaran, walikota menyerahkan 
secara simbolis beberapa gerobak 
tempat jualan. Kemudian dilanjut-
kan dengan peresmian angkringan 
Green House Hydro, dan panen 
perdana sayuran hydrophonic, yang 
dikelola oleh Hydrophonic Commu-
nity Kelurahan Pangongangan.

Dalam kesempatan ini, walikota 
juga menyinggung terkait penan-
ganan Covid-19 di Kota Madiun. 
Menurutnya, selama PPKM Mikro, 
jajaran Forkopimda dan unsur ter-
kait dengan dibantu masyarakat, 
mampu mengerem laju Covid-19. 
Indikatornya, yang positif kian 
berkurang, dan yang sembuh ber-
tambah serta angka kematian karena 
Covid-19, dapat ditekan.

“Saat PPKM ketiga (mikro) pr-
tokol kesehatan kita disiplinkan, 
lampu jalan sampai pukul 21.00 
WIB. Fokus kita, gas ekonomi, rem 
Covid-19,” tandasnya.

Menurutnya lagi, selama PPKM 
ketiga, dari 1.125 RT yang ada di 
Kota Madiun, yang masuk zona 
kuning tinggal 40. Sisanya semua 
sudah hijau.

“Ini tangggung jawab kita ber-
sama. Karena itu, jangan lupa 5M. 
Memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak, menjauhi kerumu-
nan, dan mengurangi mobilitas,” 
pesannya.

Hadir dalam kegiatan ini dian-
taranya Ketua TP PKK Kotd Madi-
un, Ny. Yuni Maidi, dan kepala Or-
gananisasi Perangkat Daerah (OPD) 
terkait. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama istri dan jajaran Forkopinda gow-
es bersama dan menyerahkan gerobak DID dan meresmikan green 

house di taman Bantaran Kali Madiun.

Turut Peringati HPN, Pemkot Madiun 
Bagikan Sembako untuk Wartawan

Madiun, SMN - Dalam rangka 
memperingati Hari Pers Nasional 
(HPN) yang jatuh 9 Februari, Pe-
merintah Kota Madiun, Jawa Timur, 
membagikan paket sembako dan 
masker untuk wartawan mitra Pemkot.

Namun karena masa pandemi 
Covid-19, bingkisan yang diserah-
kan oleh walikota, dilakukan secara 
simbolis kepada tiga perwakilan war-
tawan yang tergabung dalam PWI 
dengan tetap memperhatikan protokol 
kesehatan, di halaman balaikota, Sela-
sa 16 Februari 2021.

Selain kepada wartawan, Pemkot 
juga membagikan sembako untuk 
warga kurang mampu di 27 kelurah-
an yang ada di tiga kecamatan. Hara-
pannya, agar bisa menjadi pendorong 
perekonomian masyarakat kurang 
mampu.

Sembako ini, terdiri dari 1.000 
masker, 80 kilogram telur ayam, 200 
kilogram gula pasir, 200 liter minyak, 
14 dos mie instan, dan 16 dos susu 
yang dikemas dalam 200 paket sem-
bako dan masker. Selain itu, masker 
juga akan dibagikan pada saat pelak-
sanaan siaran keliling himbauan pro-
tokol kesehatan guna penanggulangan 
Covid-19 yang rutin dilaksanakan se-

tiap malam.
Dalam HPN di Kota Madiun den-

gan tema “Bangkit Dari Pandemi, 
Sinergitas Pers dan Pemerintah Kota 
Madiun Bantu Pulihkan Ekonomi” 
ini, Walikota Madiun, H. Maidi, men-
gatakan, peringatan HPN Tahun 2021, 
memang sedikit berbeda.

“Peringatan HPN kali ini, kita 
melakukan mulai dari rapid tes mas-
sal gratis untuk wartawan sampai 
dengan penyerahan bantuan sembako 
dan masker. Harapannya, selain dapat 
menanggulangi penyebaran Covid 19, 
dapat meringankan beban serta menja-
di pelecut pemulihan ekonomi. Semo-
ga bantuan ini dapat bermanfaat. Saya 
menghimbau, tetap patuhi protokol 
kesehatan. Pers dan masyarakat sen-
ang, imun meningkat,” tutur H. Maidi.

Walikota berharap, insan pers 
juga harus menyuguhkan pemberita-
an yang positif kepada khalayak, agar 
masyarakat senang.

“Ibarat menyemai rumput hijau 
ke padang luas, itulah fungsi pers da-
lam menyebarkan informasi positif ke 
padang belantara luas nan kering. Tan-
pa ada media yang tepat seperti tanah 
yang baik, rumput itu tak akan dapat 
tumbuh subur sebagaimana yang di-
harapkan.

Selamat Hari Pers Nasional Tahun 
2021. Bersama pers bangkit dari pan-
demi, melalui perannya sebagai aksel-
erator perubahan menuju Indonesia 
lebih baik,” ucapnya.

“Mudahan mudahan dunia pers ke 
depan makin sukses. Mudahan muda-
han teman teman pers semua selalu 

sehat wal afiat dan jauh dari Covid-19. 
Saya titip, untuk Kota Madiun yang 
sedang membangun ini, yang sedang 
mengegas ekonomi, tolong dibantu. 
Agar tujuan Pemkot tercapai demi 
kebahagian dan kesejahteraan mas-
yarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Informatika (Kominfo) 
Kota Madiun, Subakri, meyampaikan, 
wartawan harus profesional dalam 
menyampaikan apa yang telah diraih 
oleh Pemkot Madiun.

“Pemkot Madiun berusaha men-
gerem Covid-19 dan mengegas pere-
konomian. Mudahan mudahan PPKM 
mikro ini segera selesai. Sehingga 
perekonomian segera seperti semu-
la,” kata Subakri, dengan didampingi 
Kabid Pengelolaan Informasi dan Ko-
munikasi Publik, R. Juvita Rosa, dan 
Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik, 
Lelly Dharma Indriyani.

Terkait pemberitaan, Subakri me-
nilai, wartawan sudah memberitakan 
secara profesional sesuai tugas dan 
fungsi media.

“Mudah mudahan kedepan lebih 
profesional, yang bagus pertahankan, 
yang kurang bagus diperbaiki. Se-
lamat HPN, semoga semua selalu se-
hat,” pungkasnya.

Pada penghujung acara HPN yang 
dimotori oleh Dinas Kominfo ini, wa-
likota memotong tumpeng dan diser-
ahkan kepada ketua PWI Madiun, Sis-
wo Widodo. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi turut peringati Hari Pers Nasional (HPN) 
serta membagikan sembako untuk wartawan yang bekerja di 

wilayah Kota Madiun.

Ajak Seluruh Elemen Masyarakat Bersama 
Wujudkan Kaltara Maju dan Sejahtera

Tanjung Selor, SMN - Mem-
bangun Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) tidak bisa hanya dilakukan 
oleh Gubernur dan Wakil Gubernur 
(Wagub) maupun jajaran pemerintah-
an, tapi perlu dukungan seluruh ele-
men masyarakat Kaltara.

Demikian disampaikan Gubernur 
Kaltara H Zainal A Paliwang saat 
menyampaikan pidato sambutan per-
tama sebagai Gubernur pada Rapat 
Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 
2021 DPRD Provinsi Kaltara, Jumat 
(19/02/2021).

“Kaltara Rumah Kita Bersama, 
dengan kabupaten kota sebagai pilar. 
Ini akan benar-benar kita wujudkan 
untuk mencapai misi Kaltara Maju 
dan Sejahtera,” kata Zainal.

Diungkapkan dalam sebuah pan-
tun, Gubernur mengajak seluruh el-
emen masyarakat, selalu bersama, 

bersinergi membangun Kalimantan 
Utara.

“Kerja sama yang baik, dan sinergi 
semua pihak sangat diperlukan dalam 
membangun. Termasuk sinergi yang 
baik dengan DPRD, dan juga dengan 
kabupaten/kota sebagai pilarnya,” 
kata Zainal.

Dalam kesempatan itu, Gubernur 
tak lupa menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan kepada para 
sesepuh dan tokoh pendiri Provinsi 
Kaltara. Juga kepada seluruh mas-
yarakat Kaltara.

Acara rapat paripurna diawali 
dengan Serah Terima Jabatan (Serti-
jab) kepala daerah, oleh Sekretaris 
Provinsi Kaltara H Suriansyah kepada 
Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara 
periode 2021-2024.

Rapat paripurna dipimpin oleh 
Ketua DPRD Norhayati Andris. 

Hadir Wagub Kaltara Dr Yansen TP, 
pimpinan dan Angota DPRD, unsur 
Forkopimda Kaltara, para kepala OPD 
dan sejumlah tokoh masyarakat.

“Atas nama pimpinan dan anggo-
ta DPRD, serta seluruh masyarakat 
Kaltara, sata menyampaikan terima 

kasih dan penghargaan setinggi-ting-
ginya kepada Bapak H Irianto Lam-
brie dan Bapak H Udin Hianggio 
sebagai gubernur dan wakil gubernur 
yang telah memimpin Kaltara selama 
5 tahun ini,” ucap Norhayati dalam 
paripurna tersebut. (syah)

Sertijab Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara periode 2021-2024.

Gubernur Kaltara Langsung Tancap Gas
Tarakan, SMN – Guber-

nur Kalimantan Utara (Kaltara), 
Zainal Arifin Paliwang tiba di 
VIP Room Bandara Juwata, Kota 
Tarakan pada Rabu (17/2) siang 
usai dilantik dalam jabatan terse-
but oleh Presiden RI Joko Wido-
do pada Senin (15/2) di Istana 
Negara, Jakarta. Di Tarakan, Gu-
bernur didampingi sang istri, Hj 
Rahmawati.

Kedatangan orang nomor satu 
di Benuanta-sebutan Provinsi 
Kaltara-itu, disambut Sekretaris 
Provinsi (Sekprov) Kaltara H Su-
riansyah dan sejumlah kepala Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) 
di lingkup Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Kaltara.

“Saya akan secepat-cepatnya 
merealisasikan visi-misi yang 
sudah dicanangkan sebelumnya,” 
kata Zainal.

Gubernur juga menyatakan 
bahwa dalam 100 hari kedepan, 
ada beberapa langkah strategis 
yang perlu dilakukan dan disin-
ergikan seluruh OPD di Pemprov 
Kaltara. Termasuk pemerintah ka-
bupaten dan kota yang ada.

“Dalam 100 hari kedepan, 
yang paling penting dilakukan 
adalah menekan angka penyeb-
aran Covid-19. Untuk itu, saya 
memerintahkan dibangun Pos-
ko Antisipasi dan Pengawasan 
Penyebaran Covid-19 di wilayah 
perbatasan,” tutur Gubernur.

Menurut Zainal, ini pent-
ing dilakukan karena selama ini 
posko seperti itu, belum pernah 
dibentuk. 

“Di posko tersebut, keluar ma-
suk orang, khususnya yang dari 
luar Kaltara akan diawasi ketat. 
Tanpa hasil Rapid Antigen den-
gan hasil negatif, tak bisa masuk,” 
jelas Zainal.

Tak itu saja, dalam waktu 
dekat, Gubernur juga akan mem-

bahas proses pengalihan penge-
lolaan aset Pelabuhan Tengkayu 
I atau SDF dan Tengkayu II atau 
Perikanan. 

“Pemprov Kaltara dan Pemkot 
Tarakan akan menggelar rapat 
terbatas membahas masalah ini. 
Termasuk, soal bagi hasil yang 
akan diterima Pemprov dari pen-
gelolaan aset tersebut oleh Pem-
kot Tarakan,” tutup Gubernur. 
(syah)

Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal Arifin Paliwang.

Jokowi Resmi Lantik Zainal A Paliwang dan Yansen TP 
Sebagai Gubernur dan Wagub Kaltara

Tarakan, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) melantik 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
(Wagub) terpilih Kalimantan 
Utara (Kaltara) masa jabatan 
2021-2024 Zainal Arifin Pali-
wang dan Yansen TP. Pelantikan 
dilaksanakan di Istana Nega-
ra, Senin (15/1), serta disiarkan 
langsung secara virtual.

Selain gubernur dan wakil 
gubernur Kaltara, Jokowi juga 
melantik Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Utara terpilih 

masa jabatan tahun 2021-2024 
Olly Dondokambey dan Steven 
O.E Kandeuw.

Pelantikan dilakukan, sesuai 
Keputusan Presiden Republik In-
donesia Nomor 19P tahun 2021 
dan Nomor 21P tentang penge-
sahan pengangkatan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Kalimantan 
Utara dan Sulawesi Utara masa 
jabatan tahun 2021-2024.

Presiden Jokowi mengambil 
sumpah jabatan kepada mereka 
ditemani Wakil Presiden Ma'ruf 

Amin. Turut hadir langsung juga 
Menteri Dalam Negeri Tito Kar-
navian, Ketua DPRD Kaltara 
Norhayati Andris, juga ketua 
DPRD Sulut.

"Harap mengikuti kata-kata 
saya, bahwa saya akan memenuhi 
kewajiban sebagai gubernur se-
bagai wakil gubernur, dengan se-
baik-baiknya dan seadil adilnya, 
memegang teguh undang-undang 
dasar Republik Indonesia tahun 
1945, dan menjalankan segala 
undang-undang dan peraturann-
ya dengan selurus lurusnya serta 
berbakti kepada masyarakat nusa 
dan bangsa," kata Presiden Joko-
wi diikuti empat kepala daerah 
terpilih itu.

Setelah dilantik, Kepala Neg-
ara memberikan selamat kepada 
mereka dan berfoto bersama.

Acara berlangsung khidmat 
dengan penerapan protokol kes-
ehatan ketat. Sementara itu di 
Kaltara, para kepala OPD dan 
sejumlah pejabat lainnya turut 
mengikuti acara secara virtu-
al dari kantor masing-masing. 
(syah)

Pelantikan Gubernur Kalimantan Utara, Zainal Arifin Paliwang dan 
Wakil Gubernur Yansen TP dan Pelantikan Gubernur dan Wakil 

Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey dan Steven Kandouw 
di Istana Negara.

Diduga Hebat dan Kebal Hukum, Toko Pojok Jaya Bertahun-tahun 
Bebas Jualan Miras di Depan Kantor Kecamatan Limpung

Batang, SMN - Sejumlah to-
koh masyarakat di Kecamatan 
Limpung Kabupaten Batang, 
mengeluh dengan adanya agen 
penjual Minuman Keras (MIRAS) 
jenis AO dan lain lain, yang ter-
letak tidak jauh dari Kantor Keca-
matan Limpung dan kantor Polsek 
Limpung, hal tersebut merupakan 
suatu pelanggaran dan meresahkan 
masyarakat merusak moral Pemu-
da generasi Bangsa.

Hal itu dikatakan para tokoh 
masyarakat setempat pada hari ini 
Senin tanggal 15/2/2021 ketika tim 
Wartawan bertemu dengan sejum-
lah tokoh masyarakat usai melak-
sanakan Sholat dhuhur di Masjid 
Limpung.

Menurut sejumlah tokoh mas-
yarakat Limpung menerangkan, 
"Dengan adanya agen miras Toko 
Pojok Jaya di depan Kecamatan, 
masyarakat Limpung lebih mu-
dah untuk membeli Miras, tentun-

ya akan mempengaruhi generasi 
muda dan merusak penerus bang-
sa," terang tokoh masyarakat Lim-
pung.

Salah satu Tokoh masyarakat 
berinisial (SA) juga menambah-
kan, "Padahal sudah jelas bahwa 
penjualan miras katanya dilarang 
keras oleh pemerintah dan melang-
gar Undang Undang tentang Miras 
karena dapat merusak moral peng-
hancur masa depan Anak muda, 
seperti contoh tindak pidana krim-
inal apapun yang sering dilakukan 
anak muda, kebanyakan efek dari 
minuman keras," ujar salah satu 
tokoh masyarakat Limpung.

Setelah tim awak media Jateng 
klarifikasi ke pihak pemilik toko, 
pemilik toko menegaskan, "Bahwa 
saya sudah ngasih atensi ke ok-
num pihak pihak terkait, jadi saya 
tidak takut kalau tidak boleh jual-
an miras, suruh tutup pabriknya," 
tegas pemilik toko kepada Awak 

Media Jateng. 
Selain itu sejumlah tokoh 

masyarakat Kecamatan Limpung 
sangat berharap agar pemerintah 
kecamatan dan pihak penegak 
hukum agar memberantas tuntas 

adanya agen miras di Limpung 
supaya bisa mengurangi menekan 
angka kriminal apapun yang sering 
terjadi wilayah Kecamatan Lim-
pung, pungkasnya. (Suroto Anto 
Saputro)

Diduga Hebat dan Kebal Hukum, Toko Pojok Jaya Bertahun-tahun 
Bebas Jualan Miras di Depan Kantor Kecamatan Limpung.
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Kerjasama dengan TNI dan POLRI
Probolinggo, SMN - Dalam 

rangka peringati Hari Pers Nasi-
onal (HPN), Alifiasi Wartawan 
Probolinggo Raya (AWPR), ker-
jasama dengan TNI juga POL-
RI, menggelar aksi sosial be-
rupa bagi-bagi masker kepada 
masyarakat, Jumat (19/2) di depan 
GOR A.Yani di Jalan Dr Soetomo 
Kota Probolinggo.

Ketua AWPR Fahrul Muza da-
lam kesempatan tersebut menga-
takan bahwa kegiatan tersebut da-
lam rangka membantu pemerintah 
di masa pandemi covid 19, “HPN 
pada tahun 2021 ini karena berte-
patan dengan pandemi Covid-19, 
jadi kami memperingati HPN 
dengan cara membagikan 1000 
masker kepada masyarakat dima-
na masker ini sangat berguna pada 
situasi ini,” ujar Fahrul Mozza.

Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kota Probolinggo 
Aman Suryaman yang menghadiri 
undangan AWPR pagi itu menya-
takan bahwa pers merupakan gar-

da terdepan kepada masyarakat, 
menjadi penyejuk dan motivasi 
bagi masyarakat.

“Pers dapat memberikan se-
mangat kepada masyarakat da-
lam menghadapi situasi seperti 
ini karena kita tahu, pandemi 
ini membuat sebagian dari kita 
mendapat pukulan psikologis, 
sesuai dengan jargon HPN 2021 
yaitu Bangkit dari Pandemi. Saya 
juga berharap agar Pers dan Pem-
kot Probolinggo tetap melakukan 
sinergi informasi ke depannya,” 
terangnya.

Lebih lanjut Aman Suryaman 
mengaku sangat mengapresia-
si acara ini karena merupakan 
bentuk kepedulian Pers terhadap 
masyarakat dan juga mengimbau 
kepada seluruh masyarakat agar 
tetap disiplin menjalankan pro-
tokol kesehatan.

KBO Polres Probolinggo Kota 
Kompol Toyyib Subur, yang me-
wakili Kapolresta mengatakan, 
bahwa Media mempunyai peran 

AWPR saat menggelar HPN ke-75.

yang sangat krusial di tengah mas-
yarakat.

“Saya harap rekan-rekan jur-
nalis lebih profesional karena 
masyarakat membutuhkan media 
yang lebih cepat dan akurat,” im-
buhnya.

Pasi Intel Kodim 0820 
Probolinggo Kapt Heri Widodo 
berharap media dapat menjadi pi-
lar informasi dan selalu rukun. 

“Acara pembagian masker gra-
tis ini sangatlah bagus karena mer-
upakan upaya pencegahan penu-
laran covid-19, semoga ini dapat 
berjalan secara kontinyu jangan 
sampai kendor di tengah jalan,” 
katanya.

Kegiatan HPN tersebut ditutup 
dengan pemotongan nasi tumpeng 
dan juga ramah tamah dari semua 
yang hadir. (edy)

Bupati Probolinggo Canangkan 
Vaksin Covid-19 Bagi Tokoh Publik

Probolinggo, SMN - Bupa-
ti Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, secara resmi mencanangkan 
vaksin Covid-19 bagi tokoh pub-
lik di Kabupaten Probolinggo, 
Jumat (19/2/2021) di Pendopo 
Prasaja Ngesti Wibawa Kabupaten 
Probolinggo.

Vaksin Sinovac Covid-19 telah 
dinyatakan aman dan halal. Pem-
berian vaksin ini bertujuan untuk 
mengurangi transmisi/penularan 
Covid-19, memberikan kekebal-
an dalam tubuh agar masyarakat 
tidak terpapar virus Covid-19 dan 
melindungi masyarakat dari baha-
ya virus Covid-19. Dengan adanya 
vaksinasi ini nantinya masyarakat 
agar tetap produktif secara sosial 
maupun secara ekonomi.

Sejumlah 13 orang tokoh 
publik yang berkesempatan di-
vaksin Sinovac pada momentum 
pencanangan vaksin Covid-19. 
Diantaranya, Ketua DPRD Kabu-
paten Probolinggo Andi Suryanto 
Wibowo, Rais Syuriyah PCNU 
Kota Kraksaan KH. Wasik Hanan, 
Kepala Pondok Pesantren Nurul 
Jadid Paiton KH. Abdul Hamid 
Wahid, Pengasuh Pondok Pe-
santren Zainul Hasan Genggong 
Muhammad Haris dan Wakapol-
res Probolinggo Kompol Agung 
Setyono.

 Pasi Ops Kodim 0820 
Probolinggo Kapten Inf. Muham-
mad Yusuf, Tokoh Pemuda H. Zul-
mi Noor Hasani, Pengusaha Habib 
Salim Qurays, Asisten Pemerin-
tahan dan Kesra Sekretaris Daerah 
Kabupaten Probolinggo Tutug Edi 
Utomo, KH. Fadlol dari PD Mu-
hammadiyah, Habiburrahman dari 
PCNU Kota Kraksaan, Muham-
mad Hasan dari PCNU Kabupaten 
Probolinggo dan Ketua Muslimat 
NU Kabupaten Probolinggo Hj. 
Nurayati.

Sebelum divaksinasi, 13 to-
koh publik dengan ketentuan usia 
dibawah 60 tahun ini mengikuti 

proses yang telah ditentukan yaitu 
proses registrasi verifikasi sasa-
ran data sasaran vaksinasi yang 
diperoleh dari sistem informasi 
satu data vaksinasi Covid-19 dari 
Kementerian Kesehatan (Kemen-
kes) RI di meja 1. Selanjutnya di 
meja 2 dilakukan skrining dengan 
anamesa, pemeriksaan fisik dan 
mengidentifikasi penyakit penyer-
ta/komorbid.

Untuk di meja 3 adalah pelak-
sanaan prosesi vaksinasi oleh 
tenaga kesehatan terlatih/vaksina-
tor yang telah mendapatkan pela-
tihan. Setiap peserta memperoleh 
dosis vaksin Sinovac 0,5 ml untuk 
penyuntikan pertama dan proses 
penyuntikan kedua akan dilakukan 
dengan interval minimal 14 hari 
dengan ukuran dosis yang sama.

Bupati Probolinggo Hj. P. Tan-
triana Sari, menjelaskan vaksin 
Sinovac Covid-19 didistribusikan 
kepada tokoh publik dan telah din-
yatakan aman dan halal. Tentunya 
ini sebuah kenyataan sehingga 
dapat menambah kepercayaan 
publik. Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo terus berupaya secara 
berkelanjutan pemberian vaksina-
si kepada masyarakat agar supaya 
masyarakat dijauhkan dari bahaya 
virus Covid-19. 

“Sebagaimana vaksin Sinovac 
Covid-19 yang pernah dilakukan 
kepada tenaga kesehatan, para 

tenaga kesehatan di Kabupaten 
Probolinggo yang sudah divak-
sinasi tidak menimbulkan reaksi 
yang mengkhawatirkan. Geja-
la-gejala ringan vaksin Covid-19 
adalah mengantuk atau mudah 
lapar,” ungkapnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri,men-
jelaskan kegiatan pencanangan 
vaksin Covid-19 kepada tokoh 
publik ini dilakukan sebagai salah 
satu edukasi bagi masyarakat, seh-
ingga masyarakat nantinya tambah 
yakin untuk divaksinasi.

“Sekaligus mensosialisasikan 
tentang vaksinasi Covid-19 kepa-
da masyarakat sangatlah penting. 
Dimana tujuan dilakukannya vak-
sinasi untuk mengantisipasi adan-
ya penularan virus Covid-19, khu-
susnya di Kabupaten Probolinggo 
dan tidak menimbulkan baha-
ya-bahaya lain bagi masyarakat,” 
jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten 
Probolinggo Andi Suryanto Wi-
bowo menyatakan vaksin ini tidak 
berbahaya dan tidak memberikan 
dampak negatif. 

“Benar yang dikatakan oleh 
pemerintah bahwasannya vaksin 
Covid-19 ini sangat aman dan ti-
dak menimbulkan gejala-gejala 
lain. Harapan kepada masyarakat, 
janganlah takut untuk divaksinasi 
dan vaksin ini aman dan halal,” 
pesannya. (edy)

Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari dalam kegiatan Pencanan-
gan Vaksin kepada Tokoh Publik.

Pemkot Probolinggo Bersama Bakorwil V Jember 
Susun Paket Wisata Terpadu

Probolinggo, SMN - Badan 
Koordinasi Wilayah Pemerintahan 
dan Pembangunan Provinsi Jawa 
Timur V Jember berkunjung ke 
Kota Probolinggo, dalam rangka 
penyusunan paket wisata terpadu, 
sebagai perwujudan jargon, "Jatim 
Bangkit", Kamis (18/2).

Berlangsung di Gedung Puri 
Manggala Bhakti Kantor Pemkot 
Probolinggo, hadir Ketua Bakorwil 
V Jember R. Tjahjo Widodo yang 
ditemui oleh Asisten Pemerintahan 
Sekretariat Daerah Kota Proboling-
go Paini, para staf ahli wali kota, 
para Asisten, Kepala perangkat daer-
ah di lingkungan Pemkot Proboling-
go. Selain itu juga hadir perwakilan 
dari Bakorwil I Madiun, Bakorwil 
II Bojonegoro, Bakorwil IV Pame-
kasan, Dinas Perhubungan Provinsi 
Jawa Timur dan pegiat pariwisata di 
Jawa Timur.

Asisten Pemerintahan Paini, 
dalam kesempatan tersebut men-
yampaikan bahwa Pemerintah Kota 
Probolinggo maupun masyarakat 
sudah menunggu program paket 
wisata terpadu yang akan disusun 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 

Timur. 
“Kami berharap dalam waktu 

yang tidak terlalu lama bisa diwu-
judkan, karena ditunggu oleh pe-
merintah dan kawan-kawan pelaku 
dan penggerak wisata,” ujarnya.

Lebih lanjut Paini menjelas-
kan, efek dari pandemi Covid 19 
telah mengakibatkan terpurukn-
ya ekonomi masyarakat sehingga 
Pemerintah Kota Probolinggo be-
rupaya untuk membangkitkan kem-
bali, salah satunya melalui sektor 
pariwisata. 

“Pak Budi Kris (Kepala Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisata) 
bersama-sama kawan-kawan Dis-
popar telah berupaya membuka dan 
memulihkan kondisi pariwisata di 
Kota Probolinggo,” jelasnya.

Salah satu upaya meningkat-
kan geliat pariwisata, Pemerintah 
Probolinggo melalui Dispopar tel-
ah menggagas 7 destinasi wisata di 
Kota Probolinggo. Destinasi wisata 
tersebut antara lain Museum Rasu-
lullah, BJBR, Pelabuhan Tanjung 
Tembaga/PPI, situs cagar budaya, 
batik kuno Probolinggo, Pantai Per-
mata dan wisata seni tari.

Kepala Bakorwil V Jember R. 
Tjahjo Widodo menegaskan bahwa 
kebangkitan ekonomi Provinsi Jawa 
Timur tidak hanya terfokus pada 
destinasi wisata saja namun juga 
pada kebangkitan ekonomi UM-
KM-nya. 

“Kembali, pada pertumbuhan 
ekonomi ini, harapan kita tidak han-
ya tempat wisata saja yang kita kun-
jungi tetapi sentra kunjungan UKM 
yang ada di Kota Probolinggo dan 
Kabupaten/Kota yang ada di bawah 
Bakorwil V perlu kita kunjungi,” 
kata Tjahjo.

Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan 
Kependudukan Provinsi Jawa Timur 
Andriyanto, mengenai pengemban-
gan wisata di Kota Probolinggo. 
Menurut Andriyanto, konsep desti-
nasi wisata perlu dibuat tematik. 

“Kami titip adalah tematik, wisa-
ta apapun juga kalau dia tidak tem-
atik tidak diberi unsur tema tertentu 
tidak ada daya tariknya,” jelasnya.

Andriyanto juga mencontoh-
kan, penggabungan promosi Pan-
tai Permata dengan keunggulan 
buah Mangga dan Anggur Kota 
Probolinggo. 

”Maka ini adalah momentum 
yang tepat, datanglah ke Pantai Per-
mata maka imunitas akan meningkat, 
kenapa? Karena kalau sudah meng-
konsumsi yang namanya mangga 
dan anggur itu vitamin C nya tinggi, 
ini luar biasa sekali,” urainya.

Lebih lanjut Andriyanto juga me-
nitipkan pesan agar destinasi wisata 
harus dibuat ramah anak, baik dari 
rute, transportasi maupun lingkun-
gannya, “Beberapa wisata di kota 
Probolinggo itu akses pada anak itu 
diprioritaskan,” sambungnya.

Kepala Dispopar Kota Proboling-

go Budi Krisyanto menyampaikan 
bahwa pemulihan ekonomi melalui 
wisata ini sudah menjadi program 
kerja Wali Kota Probolinggo, “Bah-
wa pemulihan ekonomi melalui sek-
tor pariwisata ini menjadi prioritas 
dalam tema kerja tahun 2021-2022,” 
ujar Budi.

Lebih lanjut Budi menjelaskan, 
untuk memudahkan para pegiat pari-
wisata dalam hal ini ASITA/ Asosi-
asi Travel Agent Indonesia, dalam 
menyusun rencana kunjungan wisa-
tawan, menggalang kerjasama antar 
daerah dengan menawarkan empat 
paket wisata. Yaitu, hari pertama 
Kota Probolinggo, kemudian ke Ka-
bupaten Probolinggo, Situbondo dan 
Bondowoso. 

“Itu jalur timur Paket A. Paket B 
masuk Kota Probolinggo ke Luma-
jang dan ke Jember. Paket ketiga 
masuk Probolinggo kemudian ke 
Jember lalu Banyuwangi, dan yang 
terakhir paket keempat, masuk kota 
Probolinggo, masuk ke Bromo Teng-
ger Semeru. Jadi ada 4 rangkaian pa-
ket wisata,” jelasnya.

Selanjutnya Rombongon Bakor-
wil V Mengunjungi Destinasi Wisa-
ta Museum Rasulullah yang yang 
berada di Jalan Suroyo ini menjadi 
destinasi wisata pertama rombon-
gan Bakorwil V Jember di Kota 
Probolinggo. Dalam pernyataan di 
depan awak media, Kepala Bakor-
wil V Jember mengaku kagum den-
gan Museum Rasulullah. 

“Luar biasa ya, Kota Proboling-
go mempunyai wisata peninggalan 
Rasulullah asli, bukan duplikasi, 
bukan buatan, langsung punya Ra-
sulullah,” ungkapnya.

Dan selanjutnya kunjungan ke 
Destinasi destinasi yang ada di kota 
Probolinggo. (edy)

Kepala Bakorwil V R Tjahjo Widodo didampingi Asisten Pemer-
intahan Paini saat lakukan Audien dalam kunjungannya.

Akhir Damai Kepsek-Guru Honorer 
yang Dipecat Usai Posting 

Gaji Rp 700 Ribu

Bone, SMN - Hervina 
(34), guru honorer 16 tahun 
di SDN 169 Desa Sadar, Ka-
bupaten Bone, Sulawesi Se-
latan (Sulsel), akhirnya dapat 
kembali mengajar setelah 
dipecat karena mem-posting 
gaji Rp 700 ribu di media 
sosial. Hervina didamaikan 
dengan kepala sekolah 
(kepsek) yang memecatnya, 
Hamsinah.

"Untuk masalah Hervi-
na sebagai (guru) honorer 
itu sudah berdamai (dengan 
kepala sekolah yang me-
mecat)," ujar Ketua DPRD 
Bone Irwandi Burhan saat 
ditemui di kantornya, Selasa 
(16/2/2021).

Dalam mediasi yang 
dilakukan DPRD Bone, 
Hervina dan Hamsinah sal-
ing meminta maaf. Setelah 
itu, Irwandi menyebut kese-
pakatan damai telah menga-
tur agar nama Hervina akan 
dimasukkan kembali sebagai 
guru honorer di Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik).

"Kalau itu (kembali men-

gajar) sudah pasti, akan kem-
bali didaftarkan di Dapodik," 
tegas Irwandi.

Dengan demikian, asa 
sang guru honorer agar bisa 
kembali mengajar di SDN 
169 Desa Sadar kini terbuka 
lebar. Sang guru honorer bisa 
kembali melanjutkan peng-
abdian yang dilakukan sejak 
2005 atau 16 tahun silam.

"Kemungkinan (menga-
jar) di tempat yang semula, 
tapi tentu secara teknis kita 
serahkan ke Dinas Pendi-
dikan," imbuhnya.

Sejalan dengan wacana 
mengembalikan Hervina 
mengajar di tempat semula, 
Kadisdik Bone Andi Samsiar 
Halif menyebut pihaknya 
memang sedang mengupaya-
kan Hervina kembali menga-
jar di SDN 169 Desa Sadar.

"Kita usahakan Hervina 
bisa kembali ke SD Sadar 
169 karena jarak kediaman-
nya yang dekat dengan se-
kolah. Yang terpenting kita 
usahakan yang terbaiklah 
untuk kedua belah pihak," 

ujar Samsiar saat ditemui di 
DPRD Bone, Selasa (16/2).

Samsiar mengatakan jalan 
damai ini adalah jalan yang 
terbaik. Jika ada kesempatan, 
dia berharap Hervina dapat 
menjadi guru dengan status 
PNS di kemudian hari.

"Kami ingin mencari jalan 
yang terbaik. Jalan keluarnya 
sudah ada perdamaian. Mu-
dah-mudahan ke depannya 
Ibu Hervina bisa menjadi 
PNS, itu yang kami harap-
kan," imbuhnya.

Sementara itu, Hervina 
mengaku sangat lega karena 
dapat kembali mengajar. Per-
juangannya mencari keadilan 
setelah dipecat hanya karena 
mem-posting gaji Rp 700 
ribu di media sosial tak bera-
khir dengan sia-sia.

"Tadi Kepala Sekolah su-
dah minta maaf. Katanya 
akan dikembalikan lagi men-
gajar. Saya merasa lega," un-
gkap Hervina kepada awak 
media. (dtk)

Guru honorer di Bone yang dipecat gegara posting gaji berharap kembali mengajar. 

Alat Berat Dikerahkan Kubur 
Bangkai Paus di Pantai Bangkalan

Surabaya, SMN - Puluhan 
paus jenis pilot yang terdampar 
di pantai Desa Patereman, Mo-
dung, Bangkalan mulai dikubur. 
Dua alat berat dari Pemprov Ja-

tim dikerahkan untuk mengubur 
mamalia laut itu.

Kapolsek Modung AKP Su-
waji mengatakan penggalian 
lubang untuk mengubur paus 

mulai dilakukan sejak pukul 
05.30 WIB. Adapun lokasinya 
ada dua titik yang terletak di bi-
bir pantai.

"Sejak pagi pukul 05.30 mu-

lai penggalian lubang. Ini sudah 
dimasukkan ke lubang pausnya. 
Tinggal nimbun," ujar Suwaji 
kepada awak media saat dikon-
firmasi, Sabtu (20/2/2021).

Menurut Suwaji, untuk 
menggali lubang kuburan paus 
terdampar, dua alat berat di-
kerahkan. Alat itu didatangkan 
khusus dari Pemprov Jatim.

"Ada dua alat berat yang di-
datangkan. Alatnya bantuan dari 
provinsi. Kalau petugas yang 
mengubur banyak ada dari poli-
si, TNI, masyarakat sekitar dan 
relawan, banyak kok," terangn-
ya.

Lalu berapa paus yang di-
kubur? Suwaji belum bisa me-
mastikan. Karena saat ini masih 
proses menguburkan dan belum 
dihitung ulang.

"Ya belum tahu. Ini kan ada 2 
titik. Ya nanti kita kumpulin dan 
dihitung lagi. Kan kemarin dari 
data sementara ada 49," tandas 
Suwaji.

Sebelumnya, puluhan paus 
terdampar di pantai Desa Pa-
tereman, Modung, Bangkalan. 
Ada total 49 paus pilot yang 
terdampar. 46 di antaranya mati 
dan 3 masih hidup. (dtk)

 Paus-paus yang mati karena terdampar dikubur.
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Apresiasi Bupati Lumajang Terhadap Kinerja Kapolres Eka 
Yekti Hananto Seno.

Apresiasi Bupati Lumajang Terhadap Kinerja 
Kapolres Eka Yekti Hananto Seno

Lumajang, SMN - Da-
lam beberapa pekan ini, polres 
Lumajang berhasil mengungkap 
sebanyak 23 kasus kriminalitas 
di beberapa tempat kejadian per-
kara (TKP) yang berbeda.

Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Lumajang mengapresiasi 
pencapaian kinerja Polres Luma-
jang, terhadap langkah-langkah 
yang telah dilakukan dalam me-
ngungkap tindakan kasus krim-
inalitas diwilayah hukum polres 
lumajang.

"Kapolres bersama jajaran, 
melangkah secara terukur, dan 
dalam beberapa pekan ini ban-
yak mengungkap kasus-kasus 
kriminalitas yang meresahkan 
masyarakat, dan saya sangat 
mengapresiasi kinerja polres 
Lumajang," tutur Bupati Luma-
jang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) 
saat dimintai keterangan di 
Mapolres Lumajang, pada Rabu 
(17/2).

Dalam kesempatan tersebut, 
Cak Thoriq juga mengimbau ke-

pada seluruh warga masyarakat, 
agar dapat menjaga dan berha-
ti-hati dalam menyimpan barang 
bawaan, seperti Hand Phone, 
serta benda berharga lainnya.

Menurutnya, tindakan krimi-
nalitas dapat terjadi apabila ada 
kesempatan, seperti masyarakat 
yang lengah saat menyimpan ba-
rang bawaannya.

Selain itu, masyarakat juga 
dihimbau untuk turut men-
dukung Pemerintah, TNI dan 
Polri dalam rangka menciptakan 
wilayah yang aman dan tentram, 
khusunya di wilayah pedesaan.

"Pada dasarnya, keamanan 
ini merupakan kesepahaman kita 
bersama untuk mau aman, jadi 
ayo para perangkat desa, bersa-
ma masyarakat bersatu dalam 
satu persepsi, untuk menjaga 
keamanan dilingkungannya," 
harapnya.

Sementara itu, Kapolres 
Lumajang, AKBP. Eka Yekti 
Hananto Seno mengungkap-
kan, bahwa dalam menciptakan 
wilayah yang aman, pihaknya 
akan menindak tegas pelaku ke-
jahatan, terutama pelaku yang 
dinilai tidak kooperatif atau mel-

awan petugas.
"Tindakan tegas dan terukur 

akan kita lakukan, terutama ke-
pada pelaku yang tidak koopera-
tif atau melawan," jelasnya.

Oleh karena itu, dirinya 
mengimbau kepada seluruh 
warga masyarakat, agar dapat 
mundukung, Pemerintah, TNI 
maupun Polri, sehingga dapat 
menciptakan kabupaten yang 
aman dan tentram.

Lebih jauh kapolres menga-
takan, jika keamanan bukan ha-
nya tugas pemerintah, TNI dan 
Polri, namun masyarakat yang 
paling penting.

Setelah mendapatkan apresi-
asi dari masyarakat dan Bupati 
Lumajang, karena berhasil me-
ngungkap sejumlah kasus, Ka-
polres Eka Yekti Hananto Seno, 
meminta masyarakat agar tetap 
waspada terhadap terjadinya tin-
dak kejahatan.

"Saya bangga bisa mengung-
kap banyak kasus, dan lebih 
bangga lagi apabila tumbuh ke-
sadaran masyarakat untuk men-
jadi polisi bagi dirinya sendiri 
dalam menjaga lingkungannya," 
pungkasnya. (Tik)

Bupati Karimun Menghadiri Pelantikan Pengurus 
Himpunan Mahasiswa Pelajaran Pemuda Kundur

Karimun, SMN - Bupati Kari-
mun, Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, 
M.Si., menghadiri Pelantikan Pengu-
rus Himpunan Mahasiswa Pelajaran 
Pemuda Kundur (Himap2k) Periode 
2021 - 2022 serta Pembukaan Kegia-
tan Edusoc ke-10 di Aula Haji Keca-
matan Kundur. Selasa (16/02). Acara 
Pelantikan ini juga dihadiri, Asisten 
III, Kadispora, Kabag Perlengkapan, 
Camat Kundur, Camat Kundur Barat, 
Camat Kundur Utara, Perwakilan 
Camat Ungar, Lurah Gading Sari, Lu-
rah Tanjungbatu Kota, Lurah Tanjung-
batu Barat, serta Alumni Himap2k. 
Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, 
S.Sos, M.Si, Berkunjung Ke Keca-
matan Kundur dalam agenda melantik 
pengurus Himpunan Mahasiswa Pe-
lajar dan Pemuda Kundur (Himap2k) 
Pekanbaru sekaligus membuka Kegia-
tan EDUSOC ke-10 Himap2k. Ada-
pun kegiatan pelantikan ini di tandai 
dengan penandatangan SK pengurus 
yang di tanda tangani oleh Bupati 
Karimun. Kemudian di lanjutkan pem-
bacaan Sumpah Kepengurusan yang 
di pimpin Yusnizar (Ketua Umum 
Himap2k). Yusnizar Ketua Umum 
Himap2k Terpilih dalam sambutanya 
mengucapkan banyak terimakasih ke-

pada pihak-pihak yang telah mensuk-
seskan Himap2k selama ini. 

"Tak tarterlepas juga ucapan ter-
imakasih kepada Bupati Karimun, 
pada umumnya Pemerintah Daerah 
Kabupaten Karimun yang selama ini 
telah memperhatikan Kami juga tel-
ah banyak membantu organisasi ini," 
ucap Yusnizar. Dalam sambutannya, 
Bupati Karimun, Dr. H. Aunur Rafiq, 
S.Sos, M.Si, mengatakan, Maha-
siswa harus energik, mahasiswa ha-
rus memiliki visi, baik untuk dirinya 
sendiri maupun organisasi, dan kemu-
dian mahasiwa harus kritis memiliki 
integritas, memiliki kepribadian tapi 
yang harus memberikan solusi yang 
sifatnya konstruktif untuk kemajuan 
daerah. Bupati Karimun, Dr. H. Aunur 
Rafiq, S.Sos, M.Si, juga menyam-
paikan terkait Covid 19 untuk kondi-
si Kabupaten Karimun masih dalam 
zona Kuning, tetapi Alhamdulillah 
9 Kecamatan telah berubah menjadi 
zona hijau, termasuk Kecamatan Kun-
dur yang sebelumnya zona kuning, 
adapun daerah yang masih bersetatus 
zona kuning yaitu Kecamatan Meral, 
Kecamatan Tebing dan Kecamatan 
Karimun. Selanjutnya Bupati Kari-
mun juga menyampaikan, Covid-19 

ini bukan hanya tanggung jawab 
Saya pribadi maupun seselaku Bupati 
Karimun tetapi wabah ini juga men-
jadi tanggung jawab kita semua, dari 
semue jajaran tertinggi sampai jajaran 
terbawah ikut bertanggung jawab, 
bagaimana tanggung jawab kita yaitu 
ikut aturan Protokol Kesehatan.

"Melihat kondisi Covid - 19 hari 
ini Saya masih menerapkan sekolah 
yang menggunakan sistem buka tutup 
dan belum memberikan edaran untuk 

membuka sekolah-sekolah, kenapa 
kita lakukan, karena kita lebih meng-
utamakan keselamatan. Bukan kita 
mengabaikan pendidikan, kenapa kita 
mengutamakan kesalamatan di sebab-
kan karena ketidak mampuan daerah 
dalam penanganan Covid - 19. Apa 
bila terjadi lonjakan yang cukup ting-
gi, daya tampung rumah sakit kita ter-
batas, ruangan isolasi kita terbatas dan 
tenaga medis kita juga terbatas,” ung-
kap Bupati Karimun mengakhiri. (tbl)

Bupati Karimun hadiri pelantikan Pengurus Himpunan Maha-
siswa Pelajaran Pemuda Kundur.

Hindari Pungli, Propam dan Seksi Pengawas 
Polres Pekalongan Kota Sidak ke Tempat Pelayanan Masyarakat

Kota Pekalongan, SMN - Pol-
res Pekalongan Kota, dalam rangka 
menciptakan ruang pelayanan pub-
lik yang bebas dari pungli atau per-
caloan, serta memberikan kepuasan 
bagi masyarakat dengan pelayanan 
yang dilakukan oleh personel Polres 
Pekalongan kota, Seksi Pengawasan 
dan Propam Polres Pekalongan kota 
menggelar kegiatan pengawasan 
ruang pelayanan publik, baik itu di 
Satpas SIM, Samsat dan pelayanan 
SKCK, Jum'at (19/2/2021).

Pengawasan pelayanan publik 
langsung dipimpin Kasi Propam Pol-
res Pekalongan kota Iptu Safrowi SH, 
bersama anggota Siwas dan personel 
sie propam Polres Pekalongan kota.

Kegiatan tersebut berupa penga-
wasan dan imbauan terhadap pers-
onel Polres Pekalongan kota yang 

bertugas pada ruang pelayanan pub-
lik Polres Pekalongan kota agar tidak 
melakukan praktek pungli atau per-
caloan.

“Kami juga mengajukan Croos 
Cek kepada masyarakat mengenai 
pelayanan yang diberikan oleh per-
sonel Polres Pekalongan kota dalam 
ruang pelayanan publik,” ucap Kasie 
propam Iptu Safrowi,SH.

Lebih lanjut, “Pihaknya juga me-
minta peran aktif masyarakat untuk 
bersama-sama menghilangkan pung-
li, dengan tidak memberikan sesuatu 
apabila ada oknum Polisi melakukan 
pungli. Selain itu, jika ada praktik 
pungli yang dilakukan oleh oknum 
anggota Polri silahkan laporkan ke 
Propam Polres Pekalongan kota atau 
bisa hubungi nomor pengaduan mas-
yarakat yang sudah ada di setiap tem-

pat pelayanan masyarakat, laporan 
akan langsung ditindaklanjuti oleh 
Propam,” tandas Iptu Safrowi.

Dalam kegiatan pengawasan ru-
ang pelayanan publik tersebut, kes-

eluruhan kegiatan berjalan lancar dan 
tidak ditemukan adanya pelanggaran 
yang dilakukan personil Polres Pe-
kalongan kota seperti pungli ataupun 
percaloan. (Suroto Anto Saputro)

Seksi Pengawasan dan Propam Polres Pekalongan kota meng-
gelar kegiatan pengawasan ruang pelayanan publik.

Satlantas Polrestabes Semarang dan TNI Bagikan 
1.300 Nasi Kotak di Dua Titik, Serta 2000 Masker

Semarang, SMN - Sat-
lantas Polrestabes Semarang 
dan PSMTI Paguyuban Sosial 
Marga Tionghoa Indonesia, 
membagikan makan malam 
gratis bersama 8 Komuni-
tas Kota Semarang, Jumat 
(19/02/2021).

Diketahui, ada sekitar 
1.300 nasi kotak yang siap di 
bagikan di dua tempat Sim-
pang Lima depan Satlantas 
Polrestabes Semarang dan Tu-
gumuda Semarang. Tak hanya 
nasi kotak saja, Satlantas juga 

membagikan 2000 masker ke-
pada masyarakat.

Ketua PSMTI, Dewi Susi-
lo Budihardjo mengungkap-
kan, adapun nasi kotak yanh 
dibagikan tersebut, memang di 
prioritaskan untuk kaum duafa 
dan pengemudi ojol yang ada 
di Kota Semarang.

"Hal tersebut dilaksanakan-
nya dalam mendukung pro-
gram Walikota Semarang, 
dalam mengatasi pandemi ini 
dan mencegah penyebaran 
Covid 19," kata Dewi.

Lanjut Ketua PSMTI ini, 
Pihaknya menggerakan beber-
apa komunitas untuk menang-
gulangi dan memberi empati, 
serta support dengan makan 
malam yang diberi tema, 
"Berbagi Meja", tersebut.

"Dalam berbagi ini, karena 
kami mengerti kondisi sauda-
ra kita yang kesulitan karena 
Pandemi," ucapnya.

Dewi Susilo juga men-
gungkapkan, pihaknya setiap 
hari mengeluarkan 1.000-
1500 nasi kotak makan malam 
yang siap dibagikan kepada 
masyarakat sekitar yang tel-
ah digelar dari tanggal 17-23 
Februari kemarin.

"Dengan makan malam ini, 
harapan saya saudara kita bisa 
tidur dengan nyenyak bangun 
besok pagi dengan kondisi 
sehat dan bisa melewati pan-
demi yang belum tau kapan 
ujungnya," tutupnya.

Sememtara itu, Kasatlantas 
Polrestabes Semarang AKBP 
Sigit, S.I.K., M.H., menga-
takan, selain membagikan 
makanan, kepolisian Satlantas 
Polrestabes Semarang bersa-
ma TNI membagikan 2000 
masker kepada warga kota 
Semarang.

"Pembagian masker Gratis 
ini, dalam rangka memutus 
penyebaran virus covid 19 dan 
pembagian makan gratis untuk 
warga yg melintas dikawasan 
simpang 5 Semarang," jelas 
Sigit.

Meskipun tidak seberapa, 
lanjut Sigit, hal ini bisa mem-
berikan atau meringankan se-
dikit beban terhadap mereka 
yang membutuhkan disaat pa-
demi seperti ini.

"Semoga masker yang kami 
bagikan ini, dapat bermanfaat 
bagi warga semarang. Dan 
kita harapkan kepada warga 

Semarang, untuk tetap me-
matuhi dan menerapkan pro-
tokol kesehatan," ungkapnya.

Kegiatan pembagian 
masker dan nasi ini, diikuti 
oleh Kasatlantas Polrestabes 
Semarang, Wakasatlantas 
Polrestabes Semarang, KBO 
satlantas Polrestabes Sema-
rang, Perwira polrestabes 
Semarang, Personel satlantas 
Polrestabes Semarang, per-
sonil dari TNI, Paguyuban 
sosial marga tionghoa indone-
sia (PSMTI), Nahdatul Ulama 
(NU), GP. Ansor, Perempuan 
Relawan Jokowi (Pertiwi), 
Lindu aji, Komite Pengusa-
ha UMKM kota Semarang, 
Badan Musyawarah Antar Ge-
reja( BAMAG), Persaudaraan 
Wanita Tionghwa Indonesia  
(Perwanti) dan Yayasan Berk-
ah bagi bangsa. (Suroto Anto 
Saputro)Satlantas Polrestabes Semarang dan TNI Bagikan 1.300 Nasi 

Kotak di Dua Titik, Serta 2000 Masker.

Wartawan Miliki Peran Penting 
dalam Menjaga Stabilitas Bangsa
Kendal, SMN - Stabilitas 

keamanan maupun menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa 
sangat diperlukan dalam men-
jaga tetap utuh dan tegaknya 
NKRI. Wartawan sebagai salah 
satu komponen bangsa memi-
liki peran yang sangat penting 
untuk mewujudkan stabilitas 
bangsa melalui informasi yang 
akan ditayangkan atau disajikan 
di media massa. 

"Informasi yang disajikan 
harus bisa memberikan edukasi 
dan bisa mempererat persatuan 

dan kesatuan bangsa, bukan jus-
tru sebaliknya.”

Demikian pesan Dandim 
0715/Kendal Letkol Inf Iman 
Widhiarto, S.T. pada acara ngo-
pi bareng Dandim dengan War-
tawan Kendal di Aula Makod-
im, Jum'at (20/02/21) pagi. 

Dandim juga mengingat-
kan kepada wartawan agar 
membentengi dirinya dengan 
iman dan taqwa kepada Tuhan 
YME. Pertimbangkan dengan 
baik efek dari pemberitaan kita, 
apakah berdampak positif atau 

negatif.
"Ini hal yang paling penting 

yang akan meluruskan niat anda 
sebagai pewarta, yang nantin-
ya akan dimintai pertanggung-
jawaban atas amanah yang tel-
ah diberikan oleh Tuhan YME. 
Berbekal itu pula dampaknya 
akan dapat memberikan man-
faat bagi kemajuan, keutuhan 
dan kebesaran Bangsa dan Neg-
ara", jelasnya. 

Lebih lanjut disampaikan 
bahwa acara ngopi bareng ini 
dimaksudkan untuk menjalin si-
laturahmi, komunikasi, koordi-
nasi dan saling menukar infor-
masi baik antara Kodim dengan 
insan media, sesama wartawan 
dan seluruh instansi maupun 
komponen bangsa lainnya.

"Kita harus kompak dan 
solid, demi terwujudnya sta-
bilitas nasional dan kondusifit-
as wilayah khususnya di Kab. 
Kendal,” pungkasnya. 

Turut hadir dalam acara yang 
diikuti lebih dari 50 wartawan 
di Kab. Kendal itu, Kasdim dan 
para Pasi Kodim 0715/Kendal. 
(Suroto Anto Saputro)

Dandim 0715/Kendal Letkol Inf Iman Widhiarto, S.T. pada acara 
ngopi bareng Dandim dengan Wartawan Kendal di Aula Makod-

im, Jum'at (20/02/21) pagi. 

Jokowi Tunjuk Achmad Yurianto 
jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan

Jakarta, SMN - Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
menunjuk mantan juru bicara 
pemerintah untuk penanganan 
covid-19 Achmad Yurianto 
sebagai Ketua Dewan Penga-
was BPJS Kesehatan. Jabatan 
tersebut berlaku untuk periode 
2021-2026.

Hal ini tertuang dalam 
Keputusan Presiden Nomor 37 
Tahun 2021 tentang Pengang-
katan Keanggotaan Dewan 
Pengawas dan Keanggotaan 
Direksi BPJS Kesehatan Masa 
Jabatan Tahun 2021-2026. Be-
leid ini ditetapkan Jokowi pada 
pada 19 Februari 2021.

Yurianto menyatakan pelan-
tikan untuk Dewan Pengawas 
BPJS Kesehatan akan dilaku-
kan pada Senin (22/2). Pelanti-
kan dilakukan secara langsung 
oleh Jokowi.

"Benar (ditunjuk sebagai 
Ketua Dewan Pengawas BPJS 
Kesehatan dan akan dilantik 
Senin). Ini bersama Dewan 
Pengawas dan Direksi BPJS 
Kesehatan dan BPJS Ketenaga-
kerjaan," ucap Yurianto ketika 
dikonfirmasi oleh awak media, 
Sabtu (20/2).

Selain itu, Jokowi juga 
menunjuk Regina Maria Wi-
wieng sebagai anggota Dewan 
Pengawas BPJS Kesehatan 
yang berasal dari unsur pemer-
intah, Indra Yana dari unsur 
pekerja, Siruaya Utamawan 
dari unsur pekerja, Iftida Yasar 
dari unsur pemberi kerja, Inda 
Deryanne Hasman dari unsur 
pemberi kerja, dan Ibnu Nas-
er Arrohimi dari unsur tokoh 
masyarakat.

Lalu, Jokowi juga menunjuk 
Ali Ghufron Mukti sebagai Di-

rektur Utama BPJS Kesehatan. 
Kemudian, jabatan direktur 
akan ditempati oleh Andi Af-
dal, Aried Witjaksono Juwono 
Putro, David Bangun, Edwin 
Aristiawan, Lily Krenowati, 
Mahlil Ruby, dan Mundiharno.

Penunjukan ini sekaligus 
memberhentikan Dewan Pen-
gawas periode 2016-2021. 
Mereka adalah Chairul Radjab 
Nasution, Sri Hartati, Michael 
Johannis Latuwael, Roni Febri-
anto, Misbahul Munir, La Tun-
reng, dan Karun.

Kemudian, Dewan Direksi 
yang juga habis masa jabatan-
nya dan diberhentikan dengan 
hormat, antara lain Fachmi Id-
ris, Kemal Imam Santoso, Bayu 
Wahyudi, Maya Amiarny Ru-
sady, Andayani Budi Lestari, 
Mira Anggraini, Mundiharno, 
dan Wahyuddin Bagenda. (cnn)

Achmad Yurianto. 
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Babinsa Koramil Bawen 
Cek Posko PPKM Mikro

Semarang, SMN - Upaya pe-
merintah dalam penanggulangan 
percepatan wabah covid-19 di 
tanah air mendapat perhatian dan 
tanggapan yang positif dari esel-
on tingkat bawah sampai pusat.

Seperti yang dilaksanakan 
oleh Satgas covid tingkat Desa 
yang terdiri dari tiga (3) pilar 
yaitu Babinsa, Bhabinkamtib-
mas, Bidan, dan perangkat Desa 
selalu berupaya bersama un-
tuk ikut aktif membantu dalam 

pencegahan dan penanggulangan 
perkembangan wabah covid di 
tingkat Desa dengan mendirikan 
Posko PPKM Mikro di tingkat Rt 
dan Rw.

Selain mendirikan Posko, 
peran Satgas covid adalah aktif 
bersosialisasi kepada masyarakat 
untuk memberikan arahan serta 
himbauan agar masyarakat tetap 
mentaati protokol kesehatan 
yang terdiri dari 5M serta men-
data warga yang terindikasi posi-

tif covid.
Seperti yang dilaksanakan 

Babinsa Koramil 13 Bawen Ko-
dim 0714 Salatiga Sertu Heri 
Roffi beserta Bidan Desa dan 
perangkat Desa Poncoruso den-
gan melaksanakan pendamp-
ingan dan pengecekan Posko 
PPKM Mikro di Dsn Srumbung 
Gunung Rt 02/ Rw 01 Ds Pon-
coruso Kec Bawen Kab Sema-
rang, Rabu (17/02/2021).

Dalam kesempatan ini Sertu 
Heri Roffi selaku Babinsa Ds 
Poncoruso memberikan arahan 
dan himbauan kepada anak-anak 
kecil yang tengah asik bermain 
di sekitar Posko agar mematuhi 
protkes 5M yaitu dengan cara 
rajin mencuci tangan,memakai 
masker,menjaga jarak,menjauhi 
kerumunan, dan mengurangi 
mobilitas yang tidak penting.

Sertu Heri Roffi berharap sin-
ergitas dan kebersamaan 3 Pilar 
dalam menjalankan tugas bisa 
terus dijaga dengan baik untuk 
mendukung tugas pemerintah 
pusat dalam hal ini Kemenkes RI 
bisa secepatnya segera menghen-
tikan perkembangan virus dan 
wabah covid-19. (Agus P)

Satgas covid saat memberikan arahan dan himbauan kepada 
anak-anak Desa Poncoruso.

Kapolda Jateng Bersama Pangdam Cek Posko PPKM Mikro 
Kota Salatiga dan Sempatkan Singgah ke Benteng De Hock
Salatiga, SMN - Kepala Ke-

polisian Daerah Jawa Tengah 
(Kapolda Jateng) Irjend Pol Drs 
Ahmad Luthfi S.H S.St M.K, 
bersama Pangdam IV Dipone-
goro Mayjend TNI Bakti Agus 
Fadjari S.I.P M.Si didampingi 
sejumlah Pejabat Utama Polda 
Jateng dan Kapolres Salatiga 
AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 
melaksanakan pengecekan ke 
Posko PPKM Skala Mikro yang 
ada di Kutowinangun Lor Keca-
matan Tingkir Kota Salatiga, se-
belum melanjutkan pengecekan 
kewilayah Kabupaten Boyolali, 
Kapolda beserta Rombongan 

menyempatkan diri mengunjun-
gi Benteng De Hock yang saat 
ini merupakan Kantor Satlantas 
Polres Salatiga, pada hari ini 
Kamis tanggal 18/02/2021.

Kapolda Jateng dan Pangdam 
saat melakukan pengecekan di 
Posko PPKM Kutowinangun 
Lor Tingkir Kota Salatiga, da-
lam arahannya menyampaikan 
bahwa Kapolda dan Pangdam 
adalah Satuan Gugus Tugas 
yang membantu Komandan Gu-
gus Tugas yaitu Gubernur dalam 
rangka Implementasi Instruksi 
Presiden No 9 Tahun 2021, dan 
dari hasil pengecekan Posko 

PPKM Mikro diseluruh Kota 
Salatiga sangat luar biasa bagus 
dan lengkap sarana prasaranan-
ya hal tersebut tentunya berkat 
dukungan seluruh pihak baik 
dari DPRD, Walikota, Tenaga 
Kesehatan dan Aparat Keaman-
an serta seluruh komponen mas-
yarakat.

Kapolda Jateng selanjutnya 
mengingatkan khususnya petu-
gas garda terdepan penanganan 
Covid-19 mulai dari Tenaga 
Kesehatan, Bhabinkamtibmas 
dan Babinsa pastikan sebelum 
anda menyehatkan masyarakat 
anda harus sehat terlebih dahulu, 
pastikan pahlawan paling ujung 
ini sehat dan kuat, ini semua 
demi terwujudnya kesehatan 
masyarakat, dan yang terakhir 
semoga Covid-19 khususnya di 
Kota Salatiga segera hilang, tu-
tup Irjen Pol Drs. Ahmad Luthfi 
SH SSt MK.

Lebih lanjut Kapolda Jateng 
Irjen Pol Drs Ahmad Luthfi SH 
SSt MK menyampaikan bahwa 
dengan adanya prasarana yang 
memadai mulai dari tingkat Pos-
ko PPKM RT dan RW, dihara-
pkan apabila ada masyarakat 
yang terpapar COVID-19 

dapat segera tertangani dan 
langsung dilaksanakan isolasi 
di ruang yang sudah disiapkan 
atau isolasi mandiri, kemudian 
Bhabinkamtibmas dan Babin-
sa segera lakukan tracing agar 
tidak menyebar luas, selanjut-
nya tindakan pemeriksaan ses-
uai prosedur kesehatan secara 
ketat, hal ini guna memastikan 
masyarakat dalam kondisi se-
hat, tutup Kapolda Jateng yang 
selanjutnya bersama rombongan 
meninggalkan lokasi menuju 
Benteng De Hock yang bera-
da di Jalan Diponegoro Kota 
Salatiga.

Sesampainya di lokasi Ben-
teng De Hock Kapolda Jateng 
sangat kagum dan mengapre-
siasi kinerja Kapolres Salatiga 
AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 
bersama Jajarannya yang telah 
merestorasi Benteng De Hock 
menjadi lebih representatif se-
hingga dapat meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat, 
"Salut terhadap upaya melestari-
kan peninggalan sejarah yang 
dilakukan Polres Salatiga" ucap 
Irjen Pol Ahmad Luthfi SH SSt 
MK. (Agus P)Kapolda Jateng bersama Pangdam Cek Posko PPKM Mikro 

Kota Salatiga dan tinjau Benteng De Hock.

Ketua Persit Koorcab Rem 073/MKT Hadiri Video Conference 
dalam Rangka Hari Kanker Sedunia Tahun 2021

Salatiga, SMN - Ketua Per-
sit Kartika Chandra Kirana 
(KCK) Koorcabrem 073/Ma-
kutarama PD IV Diponegoro 
Ny. Dyah Ari Yulianto yang 
didampingi wakil ketua ser-
ta pengurus Koorcabrem 073/
Makutarama mengikuti Virtual 
Talk Show persembahan bagi 
anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana dalam pendampingan 
Yayasan Kanker Payudara In-
donesia (YKPI) dengan ketua 
umum Persit Kartika Chandra 
Kirana, Ny. Hetty Andika Per-
kasa dan ketua pembina yayasan 
kanker payudara Indonesia Ny. 
Linda Agum Gumelar, Rabu 
(17/2/2021).

Bertempat di Aula Makorem 
073/Makutarama jalan Dipone-
goro No. 28 Salatiga Jawa Ten-
gah. Dalam pertemuan tersebut, 

dalam rangka hari kanker se-
dunia tahun 2021 secara Virtual 
dengan tema, “Bersahabat Den-
gan Diri Sendiri".

Selain memperingati hari 
kanker sedunia tahun 2021, Per-
sit Kartika Chandra Kirana dan 
yayasan kanker payudara Indo-
nesia bekerja sama untuk mem-
berikan informasi dan pengeta-
huan yang benar.

Diharapkan dengan adannya 
diskusi secara Virtual tersebut, 
dapat memberikan edukasi yang 
baik dan benar serta menambah 
pengetahuan anggota Persit Kar-
tika Chandra Kirana di seluruh 
Indonesia terhadap kanker, teru-
tama dimasa Pandemi Covid-19 
saat ini.

Dr. Rahmat Budi Santoso. 
SP.U, sebagai pembicara men-
gatakan, peringatan hari kanker 

sedunia tahun 2021 dengan tu-
juan melindungi pasien kanker 
dari Covid-19. kanker merupa-
kan salah satu penyakit kronis 
yang berpotensi tinggi mengaki-
batkan komplikasi serius akibat 
Covid-19.

“Pasien kanker perlu san-
gat waspada di tengah wabah 

Covid-19, karena lebih mudah 
terinfeksi virus Corona dan 
mengalami gejala yang par-
ah akibat Covid-19. Sehingga 
diperlukan tindakan pencegah-
an yang tepat agar pasien tidak 
sampai terinfeksi virus Corona," 
ujar dr. Rahmat. (Agus P)

Ketua Persit Koorcab Rem 073/MKT saat mengikuti Virtual Talk 
Show.

Mulai Belajar Tatap Muka, Puluhan Santri 
di Pekanbaru Terpapar Covid-19

Pekanbaru, SMN - Se-
banyak 29 santri di Pesant-
ren Darel Hikmah Kota Pe-
kanbaru terpapar Covid-19. 
Ini menjadi klaster baru 
penyebaran Covid-19 di 
Riau setelah pemberlakuan 
belajar tatap muka terbatas 
di Bumi Lancang Kuning.

Kepala Polsek Tam-
pan Komisaris Hotmartua 
Ambarita SIK menyebut 
kawasan di Jalan Manyar 
Sakti, Kelurahan Simpang 
Baru, Kecamatan Bina 
Widya itu, sudah ditutup. 
Aktivitas masyarakat di 
sekitar lokasi juga dibatasi.

Ambarita menyebut dir-
inya bersama kepala pusk-
esmas, camat, bersama 

unsur terkait sudah men-
datangi pesantren itu untuk 
berkoordinasi terkait pen-
anganan klaster Covid-19 
tersebut. Tes usap massal 
juga sudah dilakukan beri-
kut rencana pemindahan 
santri positif ke fasilitas 
kesehatan.

"Dari koordinasi itu, pi-
hak pesantren menyebut 
awalnya ada satu santri 
yang kehilangan indra pen-
ciuman," jelas Ambarita, 
Jumat siang, 19 Februari 
2021.

Dari sini dilakukan pel-
acakan kontak terhadap 
teman santri itu, mulai dari 
yang sekamar ataupun yang 
kontak langsung dengan 

seorang santri tersebut.
Hasilnya diketahui ada 

47 orang santri kontak 
langsung dengan satu santri 
tadi. Mereka semua menjal-
ani tes swab hingga akhirn-
ya 29 santri dinyatakan ter-
konfirmasi Covid-19.

 Ambarita menyebut 29 
santri itu sudah menjalani 
perawatan ataupun isolasi 
mandiri. Sebanyak 13 san-
tri dirawat di Rumah Sakit 
Aulia, 6 orang di Bapelkes, 
dan sisanya atas perminta-
an sendiri menjalani isolasi 
mandiri.

"Ada 16 santri yang men-
jalani swab dan dinyatakan 
negatif sudah dipulangkan 
ke rumah masing-masing," 

jelas Ambarita.
Terkait klaster Covid-19 

di pesantren ini, Ambarita 
meminta pihak sekolah un-
tuk tidak belajar tatap muka 
lagi. Tujuannya, mengh-
indari adanya penamba-
han santri terkonfirmasi 
Covid-19.

Jika nantinya ada penam-
bahan kasus baru, Ambarita 
meminta pihak pesantren 
tidak memulangkan sant-
ri ke rumah. Hal ini untuk 
menghindari klaster baru di 
lingkungan keluarga.

"Semua pihak wajib 
menjalankan protokol kes-
ehatan karena pandemi be-
lum berakhir," imbuh Am-
barita. (lp6)

Kepala Polsek Tampan Kompol Ambarita berkoordinasi dengan pengurus Pesantren Darel Hik-
mah yang terdapat klaster Covid-19. 

Tanggul Jebol, Pondok Gede 
Permai Bekasi Banjir 1 Meter

Jakarta, SMN - Ban-
jir melanda permukiman 
Pondok Gede Permai, 
Kelurahan Jatirasa, Ke-
camatan Jatiasih, Kota 
Bekasi, sejak kemarin. 
Warga menyebut ban-
jir terjadi akibat tanggul 
yang jebol setelah hujan 

deras.
"Kemarin pagi jam 

11 itu ada tanggul jebol, 
terus ada kiriman (air hu-
jan) dari Bogor Cikeas ke 
sini. Sampai sekarang ini 
air masih banyak kare-
na mungkin di sini kan 
bocor tanggulnya. Nah, 

dari situ," ucap salah satu 
warga Pondok Gede Per-
mai, Elli, di lokasi, Sabtu 
(20/2/2021).

Pantauan awak media 
di lokasi, genangan sudah 
setinggi 1 meter. Air su-
dah masuk ke rumah-ru-
mah warga di Pondok 
Gede Permai.

Beberapa warga telah 
dievakuasi dan tinggal 
di posko pengungsian di 
kantor Logistik dan Pera-
latan BNPB. Namun ada 
juga warga yang memilih 
bertahan di lantai dua ru-
mah mereka.

Petugas juga berkelil-
ing ke lokasi banjir meng-
gunakan perahu karet. 
Mereka mengirimkan 
bantuan berupa makanan 
bagi warga yang masih 
bertahan. (dtk)

Tanggul Jebol, Pondok Gede Permai Bekasi Banjir 1 Meter.
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Ayah Cabuli 5 Putri Kandung di Medan

Medan, SMN -- Seorang 
ayah berinisial S (38) di Keca-
matan Medan Perjuangan, Kota 
Medan tega mencabuli lima 
putri kandungnya yang masih 
berusia di bawah umur. Pencab-
ulan itu dilakukan tersangka be-
rulangkali sejak Oktober 2020 
silam.

Menurut Kasat Reskrim Pol-
restabes Medan, Kompol Mar-
tuasah Tobing melalui Kanit 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak ( PPA ) AKP M Ginting, 
lima anak korban yang dicabuli 
berinisial N (14), VL (13), DN 
(10) dan GZ (7) serta NA (4).

"Pencabulan itu terjadi sejak 
bulan Oktober 2020 saat kor-
bannya sedang tidur," katanya, 
Jumat (19/2).

Dia menyebutkan kejadi-
an ini terungkap setelah salah 
satu korban berinisial N dan 

VL menceritakan kejadian yang 
menimpanya kepada ibu kand-
ungnya berinisial A ( 38).

"Jadi si tersangka S dan is-
trinya A rumah tangganya ku-
rang harmonis dan kerap ber-
tengkar hingga akhirnya istrinya 
itu meninggalkan rumah dan 
memilih tinggal di daerah Mare-
lan," paparnya.

Aksi pencabulan ini kerap 
dilakukan ayah korban dan ter-
akhir dilakukan pada 8 Januari 
2021 di ruang tamu rumahnya.

"Anaknya berinisial N dan 
VL ngadu sama mamanya dan 
cerita kalau mereka kerap di-
cabuli ayahnya, atas dasar pen-
gakuan anaknya inilah ibunya 
membuat laporan ke Polrestabes 
Medan," ungkapnya.

Polisi melakukan penyeli-
dikan kasus itu dengan memer-
iksa korban dan hasil visum 

mendukung. Polisi akhirnya me-
ringkus tersangka di rumahnya.

"Pada tanggal 18 Februari 
2021 tersangka kami tangkap di 
rumahnya," ucapnya.

Dari hasil interogasi, tersang-
ka mengaku hanya mencabuli 
satu putrinya. Namun dari hasil 
visum kelima anak kandungnya 
menguatkan dugaan pencabu-
lan.

"Tersangka kita jerat den-
gan Pasal 82 ayat 1 dan 2 
Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2014 atas Perubahan 
Undang-undang Nomor 23 ta-
hun 2002 tentang Perlindungan 
Anak dengan ancaman 15 tahun 
penjara. Karena dilakukan oleh 
ayah kandungnya, hukuman 
ditambah 1/3 lagi. Kami juga 
akan memasukan Perpres nomor 
70 tahun 2020 tentang Kebiri," 
pungkasnya. (cnn)

Ilustrasi. 

Banjir Rendam Rumah Warga 
di Kampung Melayu Jaktim, 
Tinggi Air Capai 1,5 Meter

Jakarta, SMN - Banjir ma-
sih merendam rumah warga di 
Kelurahan Kampung Melayu, 
Jakarta Timur (Jaktim), siang 
ini. Ketinggian air mencapai 1,5 
meter.

Pantauan dari awak media 
di RT 13 RW 4, Kebon Pala 2, 
Kampung Melayu, Jatinegara, 
sekitar pukul 11.30 WIB, banjir 
tampak terlihat setinggi ping-
gang orang dewasa. Terlihat 
warga masih ada yang bertahan 
di rumah masing-masing. Mere-
ka berada di lantai 2 rumah.

Namun ada juga warga yang 
terlihat tengah mengamankan 
sejumlah barang agar tak teren-
dam banjir. Mereka membawa 
barang tersebut ke rumah kera-
bat di dataran yang lebih tinggi 
dan tidak terendam banjir.

Ketua RT 13 RW 4, Kebon 
Pala 2, Kampung Melayu, Jatin-
egara, Sanusi, mengatakan ban-
jir mulai merendam rumah war-
ga sejak hujan deras kemarin. 

Air sempat surut pagi tadi, tapi 
naik lagi siang ini.

"Kalau banjir udah dari ke-
marin sejak hujan pukul 11.30 
WIB, terus lanjut sampai pagi 
hari tadi. Air masuk pukul 5 sore 
(kemarin). Ketinggian sekitar 50 
cm, sempat surut tadi pagi, naik 
lagi," kata Sanusi di lokasi, Ju-
mat (19/2/2021).

Sanusi mengatakan sebagian 
warga yang rumahnya terendam 
banjir telah dievakuasi. Teru-
tama warga yang masih balita 
dievakuasi ke rumah-rumah ker-
abatnya di lantai 2 rumah.

Dia menyebut sekitar 50 ru-
mah yang terdiri atas 250 jiwa 
terdampak banjir di RT 13 ini. 
Pihaknya akan mengevakuasi 
warga ke tempat pengungsian 
jika di Katulampa Siaga I.

"Kalau di RT 13 sekitar 50 
rumah, jumlah 250 jiwa. (Ket-
inggian air tertinggi) 150 cm," 
katanya. (dtk)

Banjir di RT 13 RW 4, Kebon Pala 2, Kampung Melayu, Jatineg-
ara.

Komplotan Perampok di 
Medan Ditangkap, Modusnya 

Ajak Kencan Via MiChat

Medan, SMN - Polisi 
menangkap tiga orang yang di-
duga melakukan perampokan di 
Medan, Sumatera Utara (Sumut). 
Modus perampokan tersebut ada-
lah mengajak kencan melalui ap-
likasi MiChat.

"Peristiwa itu Sabtu (13/2) 
sekitar pukul 13.30 WIB, kor-
ban melakukan chatting melalui 
aplikasi MiChat kepada pemilik 
aplikasi atas nama Clarisa. Pelaku 
menyuruh korban datang dan ber-
temu di salah satu hotel yang be-
rada di Jalan KH Wahid Hasyim, 
Medan," kata Kapolsek Medan 
Baru Kompol Aris Wibowo, Ju-
mat (19/2/2021).

Aris mengatakan korban pun 
mendatangi lokasi hotel, tapi 
wanita yang ditemui tidak sesuai 
dengan foto yang ada di aplikasi. 
Karena itu, korban meminta agar 
rencana kencan mereka dibatal-
kan.

Pelaku kemudian meminta 
uang Rp 500 ribu sebagai gan-
ti rugi pembatalan kencan yang 
dilakukan korban. Namun korban 

menolak dan terjadi keributan.
"Teman pelaku datang. Di situ 

ada yang melakukan kekerasan 
dengan meninju dan menendang 
korban. Ada juga yang menja-
ga pintu. Sedangkan perempuan 
yang mengaku bernama Clarisa 
merampas handphone milik kor-
ban," tutur Aris.

"Korban yang tak bisa berbuat 
apa-apa akhirnya menyerahkan 
uang Rp 400 ribu kepada pelaku, 
bahkan pelaku juga merampas 
kalung emas milik korban dari 
lehernya," imbuhnya. Kini polisi 
telah mengamankan tiga orang 
terduga pelaku perampokan beri-
nisial RHN, MS, dan SP. Semen-
tara itu, perempuan yang men-
gaku Clarisa diketahui berinisial 
L. Dia masih dalam pengejaran 
bersama satu orang rekan lainnya 
berinisial S.

"Saat ini petugas masih 
melakukan pengejaran terhadap 
dua pelaku lainnya. Dan ketiga 
pelaku yang sudah ditangkap di-
jerat dengan ancaman 9 tahun 
penjara," jelas Aris. (dtk)

Ilustrasi penangkapan.

Indonesia Gandeng Jepang Bereskan Masalah 
Sampah dan Pencemaran Sungai Citarum

Jakarta, SMN - Menteri 
Koordinator Bidang Kemari-
timan dan Investasi (Menko 
Marves) Luhut B. Pandjaitan 
melaksanakan Pertemuan Bi-
lateral Tingkat Menteri dengan 
Menteri Lingkungan Jepang 
Koizumi Shinjiro dan Menteri 
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan Siti Nurbaya Bakar 
secara virtual pada Hari Kamis 
(18/2).

Pertemuan ini diadakan un-
tuk membahas berbagai kerja 
sama antara pemerintah Indo-
nesia dan Jepang, khususnya 
dalam hal pengelolaan sampah, 
penanganan sampah laut, pen-
anganan pencemaran air di Sun-
gai Citarum, dan isu perubahan 
iklim. Menko Luhut memapar-
kan bagaimana selama ini Indo-
nesia dan Jepang sudah bekerja 
sama untuk menangani perma-
salahan mengenai lingkungan, 
terutama di bidang pencemaran 
lingkungan dan penanganan 
sampah laut proses yang sudah 
mulai terbangun di tahun 2019.

"Kerja sama dengan pihak 
Jepang sudah kita laksanakan 
saat pertemuan G20 di Osaka, 
Jepang pada tahun 2019. Sejak 
saat itulah, kita terus untuk ber-
komunikasi dalam hal penanga-
nan isu lingkungan di Indonesia 
secara lebih intensif dengan Je-
pang," ujar Menko Luhut dalam 
pernyataannya, Jumat (19/2).

Menko Luhut bilang, usaha 
pemerintah Indonesia menan-

gani isu lingkungan seperti 
penanganan sampah laut telah 
berjalan dan dibuktikan dengan 
menerbitkan kebijakan.

"Kebijakan ini merupakan 
Peraturan Presiden (PP) Nomor 
83 Tahun 2018 yang melibatkan 
16 kementerian atau lembaga 
terkait, untuk menyinergikan 
kegiatan yang berkontribusi 
pada penanganan sampah laut 
tersebut.  Ditargetkan pada ta-
hun 2025,  penanganan sampah 
di laut sudah mencapai angka 70 
persen," tambahnya.

Pengelolaan sampah di laut 
sudah seharusnya dilakukan se-
cara sinergi, mulai dari hulu ke 
hilir. Untuk itu, diperlukan pen-
anganan pencemaran di Daerah 
Aliran Sungai (DAS) karena 
limbah. Ini juga menjadi salah 
satu solusi adanya proses pen-
anganan sampah di laut yang 
sinergi dari hulu ke hilir. Salah 
satu contohnya adalah penanga-
nan pencemaran di DAS Sungai 
Citarum.

"Kami sudah melakukan 
berbagai kebijakan dan men-
jalankan berbagai program mu-
lai dari 2018 sampai tahun 2020. 
Kami telah berhasil mengurangi 
kebocoran sampah ke laut dari 
sungai sebesar 15 persen ber-
kat program seperti penanganan 
DAS di kawasan Sungai Cita-
rum,"jelasnya.

Dia menambahkan, bahwa 
DAS yang tercemar oleh lim-
bah perlu mulai diolah. Melalui 

kerja sama Indonesia dan Je-
pang mengenai Waste to Energy 
(WTE) sejak tahun 2017, adan-
ya limbah yang menjadi polutan 
di DAS mulai diolah.

Sedangkan pihak Jepang 
sudah mulai merealisasikann-
ya dengan Pengolah Sampah 
Menjadi Energi Listrik Berbasis 
Teknologi Ramah Lingkungan 
(PSEL). PSEL ini dibangun 
oleh pihak Jepang melalui JICA  
yang telah melakukan kajian 
dalam upaya agar PSEL Legok 
Nangka di Jawa Barat, dapat 
menjadi contoh pengimplemen-
tasian PSEL bagi daerah lain.

"Kami bersyukur dengan 
adanya proyek fasilitas pengola-
han limbah bersama pemerintah 
Indonesia dan Jepang melalui 
JICA di Legok Nangka. Fasili-
tas pengolahan limbah memang 
sangat dibutuhkan dan sangat 
efektif untuk menanggulangi 
sampah laut, mempromosikan 
ekonomi berkelanjutan, dan 
mengurangi kebocoran sampah 
plastik dari sungai ke laut," kata 
Menteri Koizumi.

Dengan ini, kita mampu se-
dikit demi sedikit menanggulan-
gi bahaya dari perubahan iklim. 
Ini merupakan proses, tetapi 
dengan adanya komunikasi 
yang konstan dengan pemerin-
tah Indonesia, maka kami sangat 
positif untuk terus bekerja sama 
mengenai isu lingkungan,"  lan-
jut dia.

Pemerintah Jepang memili-

ki komitmen yang kuat dalam 
hal menanggulangi perubahan 
iklim, dimana hal ini dilakukan 
melalui kebijakannya untuk 
mewujudkan carbon neutral. 
Pada sisi yang sama, Indonesia 
pun memiliki komitmen yang 
sama dan diimplementasikan 
melalui adanya regulasi tentang 
penyelenggaraan Nilai Ekonomi 
Karbon (carbon credit) untuk 
pencapaian penurunan emisi 
karbon nasional dan pengenda-
lian emisi karbon dalam pemba-
ngunan

"Ini penting mengingat In-
donesia memiliki 75-80 persen 
_carbon credit_ dunia yang ber-
asal dari hutan, mangrove, gam-
but, padang lamun dan terumbu 
karang. Kami telah mencanang-
kan target rehabilitasi ekosistem 
mangrove seluas 620.000 hektar 
pada periode 2021 - 2024 den-
gan dukungan multi _stakehold-
ers_. Semua ini dilakukan den-
gan dasar komitmen kami untuk 
menurunkan emisi karbon nasi-
onal dan dalam pembangunan," 
timpal Menko Luhut.

Di akhir paparannya Menko 
Luhut mengajak pemerintah Je-
pang untuk berkolaborasi dalam 
menangani berbagai macam isu 
lingkungan, mengingat Jepang 
memiliki rekam jejak yang baik 
dalam hal menangani isu seper-
ti ini. Dalam hal ini, komitmen 
tersebut adalah untuk turut men-
jaga peningkatan suhu global. 
(lp6)

Warga mencari sampah plastik untuk didaur ulang di aliran Sungai Citarum, Bandung, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019). Berbagai up-
aya dilakukan pemerintah untuk membersihkan sungai yang menyandang predikat salah satu tempat paling tercemar di dunia ini. 

Ironi Kompol Yuni, dari Kasat Narkoba 
sampai Terjerumus Sabu

Jakarta, SMN -- Mantan Ka-
polsek Astanaanyar, Kompol Yuni 
Purwanti Kusuma Dewi tengah 
menjalani proses hukum di bidang 
Profesi dan Pengamanan (Propam) 
Polda Jawa Barat lantaran ketahuan 
menggunakan narkoba jenis sabu.

 Yuni bersama 11 anak buahnya 
ditangkap oleh koleganya sesama 
aparat polisi. Berdasarkan hasil 
tes urine, Kompol Yuni dinyatakan 
positif mengkonsumsi narkotika je-
nis sabu.

Dia pun langsung dicopot dari 
jabatannya dan dimutasi menjadi 
perwira menengah (Pamen) Pol-
da Jabar untuk penyidikan kasus 
dugaan penyalahgunaan narkoba 
tersebut. Pencopotan Kompol Yuni 
tertuang dalam surat telegram Ka-
polda Jabar dengan nomor ST/267/
II/KEP/2021 tertanggal 17 Februari 
2021.

Yuni sendiri sebenarnya mer-
upakan sosok perwira kepolisian 
yang cukup berprestasi di bidang 
reserse, khususnya terkait narko-
tika. Dia sudah malang melintang 
berkiprah di lingkungan dinas Pol-
da Jabar.

Dia sempat menjabat sebagai 
Kepala Satuan Narkoba Polres 
Bogor saat masih berpangkat Ajun 
Komisaris Polisi (AKP). Kala itu, 
Yuni sempat masuk dalam tayan-
gan program televisi 86 ketika 
memimpin operasi penggerebekan 
rumah bandar narkoba pada 28 Jan-
uari 2016 di Cileungsi, Bogor, Jawa 
Barat.

Dari tayangan itu, sosok Yuni 
muncul sebagai seorang polisi 
wanita (Polwan) yang memimpin 
sejumlah penyidik narkoba lainnya 
meringkus tersangka dan mendapa-
ti puluhan pil ekstasi.

Dalam sesi wawancaranya pun, 
Yuni sempat membeberkan pro-
filing dan pandangannya terhadap 
para pelaku pengedar, maupun 
pengguna narkoba yang acapkali 
mencari lokasi aman sehingga tak 
terendus polisi.

"Rata-rata setiap orang yang 
penyalahguna narkoba ada dia 
pengedar narkoba, dia akan men-
cari tempat yang sangat-sangat 
safety yang tidak akan berpikir 
kami dari pihak kepolisian untuk 
nyampe ke tempat di situ," kata 
Yuni dalam tayangan yang disiar-
kan di YouTube pada 9 Februari 
2016 lalu.

Kemudian, Yuni juga sempat 
bekerja di Direktorat Reserse Nar-
koba Polda Jawa Barat. Berdasar-
kan penelusuran, dia sudah tiga 
kali menjabat sebagai Kapolsek 
di wilayah Bandung, yakni Polsek 
Bojongloa Kidul, Polsek Sukasari, 
dan Astanaanyar.

Polsek Astanaanyar merupa-
kan salah satu Polsek bergengsi di 
wilayah kerja Polrestabes Band-
ung, sebab posisinya yang berada 
di pusat kota. Tak sedikit perwira 
pertama polisi yang berlomba-lom-
ba untuk bisa menduduki jabatan 
tersebut.

Mabes Polri pun bersuara ter-
kait karier Yuni yang sudah sering 
berkiprah di dunia narkotika sela-
ma bertugas sebagai polisi. Kepala 
Bagian Penerangan Umum (Ka-
bagpenum) Polri, Kombes Ahmad 
Ramadhan mengatakan tugas di 
bidang narkoba tidak selalu identik 
atau dipastikan rentan terjerat nar-
koba

Ramadhan mengatakan, tudin-
gan bahwa polisi di bidang narko-
ba pasti akan terjerembab ke kasus 

penyalahgunaan juga tidak bisa 
dipukul rata ke seluruh anggota 
Korps Bhayangkara.

"Itu tidak bisa digeneralisir. Se-
tiap anggota yang bertugas di nar-
koba rentan, itu tidak bisa. Nanti 
seperti apa kita lihat," kata Ramad-
han kepada wartawan di Mabes 
Polri, Jakarta, Kamis (18/2).

Menurut Ramadhan, penangka-
pan Yuni oleh Propam merupakan 
bentuk pengawasan berjenjang di 
internal kepolisian. Sehingga, dia 
mewanti-wanti agar tak ada polisi 
lain yang terjerumus dalam kasus 
serupa.

Yuni tercatat memiliki harta 
sebesar Rp450 juta berdasarkan 
Laporan Harta Kekayaan Penye-
lenggara Negara (LHKPN) yang 
disampaikan ke Komisi Pemberan-
tasan Korupsi (KPK) pada 19 Ma-
ret 2020.

Hanya saja, dari keseluruhan 
harta itu dia juga melaporkan bah-
wa dirinya memiliki utang Rp340 
juta. Sehingga, jika diakumulasikan 
maka total harga yang dimilikinya 
sebesar Rp110 juta.

Dalam laporan tersebut, selain 
riwayat utang, Kompol Yuni men-
cantumkan kepemilikan Tanah dan 
Bangunan seluas 100 meter persegi 
di Kota Bandung dengan nilai esti-
masi mencapai Rp350 juta. Selain 
itu, ia juga melaporkan alat trans-
portasi berupa mobil Toyota Avan-
za Tahun 2009 dengan nilai Rp100 
juta.

Laporan itu dibuat terakhir saat 
dirinya masih menjabat Kapolsek 
Sukasari. Hanya saja, dalam do-
kumen terbuka itu tak ada laporan 
mengenai harta bergerak lainnya, 
surat berharga maupun Kas dan Se-
tara Kas. (cnn)

Kompol Yuni Purwanti Kusuma Dewi tercatat berprestasi di bidang reserse, khususnya terkait 
narkotika. Tapi kini karirnya justru tersandung kasus dugaan penyalahgunaan narkoba.
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Bagnaia Ogah Dibanding-bandingkan 
dengan Rossi di Ducati

Jakarta, SMN - Usai Val-
entino Rossi pernah gagal di 
Ducati, Francesco Bagnaia kini 
akan mencoba peruntungannya 
di sana. Namun, Bagnaia ogah 
dibandingkan dengan 'gurunya' 
itu.

Rossi pernah menjalani kari-
er yang kelabu saat memperkuat 
Ducati di antara 2011-2012. 
Selama periode itu, the Doctor 
gagal memenangi satu balapan 
pun dan cuma meraih tiga podi-
um sebelum kembali ke Yama-
ha.

Bagnaia merupakan pebal-
ap yang membela Sky Racing 

Team VR46 kepunyaan Rossi 
di kelas Moto3 dan Moto2 sebe-
lum terjun ke MotoGP. Pebalap 
Italia itu merebut titel juara dun-
ia pertamanya di kelas medium 
pada tiga tahun silam.

Sedangkan di kelas MotoGP, 
Bagnaia berkarier bersama Pra-
mac selama dua musim dengan 
torehan satu podium yang diukir 
di San Marino 2020. Rider be-
rusia 24 tahun itu lantas dipro-
mosikan ke tim pabrikan Ducati 
untuk menggantikan Andrea 
Dovizioso, yang hengkang di 
akhir musim lalu.

Fancesco Bagnaia tidak me-

mungkiri bahwa Desmosedici 
bukan motor yang gampang di-
jinakkan. Bagaimanapun, Duca-
ti dulu dengan yang sekarang 
sudah berbeda.

"Kupikir Ducati ini tidak ada 
hubungannya dengan yang Ros-
si tunggangi dan orang-orang 
yang bekerja di sana juga sudah 
berganti," ungkap Bagnaia ke-
pada AS.

"Banyak pebalap yang tidak 
mampu menunggangi motor itu, 
Dovi juga mengalami kesulitan 
di awal. Ketika Vale kembali ke 
Yamaha dia kembali menang."

Menjadi pebalap tim pabri-

Francesco Bagnaia enggan dibandingkan dengan Valentino Rossi jelang mengawali kariernya di Ducati. 

kan berarti tekanannya praktis 
lebih besar. Namun, Bagnaia 
menegaskan fokus utamanya 
adalah bisa menjuarai satu bala-
pan lebih dulu.

"Terus terang, ketika Anda 
balapan dengan tim ini Anda 
harus memikirkan tentang ti-
tel juara. Namun yang pertama 
akan sangat penting bagiku un-
tuk menemukan kesuksesan per-
tamaku di MotoGP. Bagaimana-
pun, apa yang sudah kulakukan 
di Moto2: Aku mendapatkan 
kemenangan pertamaku dan 
kemudian aku mulai bersaing 
untuk gelar juara yang kemudi-
an bisa kumenangkan," Bagnaia 
menambahkan.(dtk)

Indonesia Open dan Indonesia 
Masters 2021 Ditunda

Jakarta, SMN -- Dua tur-
namen badminton Indonesia 
Open 2021 dan Indonesia Mas-
ters 2021 ditunda oleh Feder-
asi Badminton Internasional 
(BWF).

Dalam kalender di situs re-
smi BWF, Indonesia Open 2021 
yang semula dijadwalkan ber-
langsung 8-13 Juni mendatang 
dipastikan ditunda. Begitu juga 
Indonesia Masters 2021 yang 
semula dijadwalkan 1-6 Juni.

Hingga kini pihak BWF be-
lum menentukan tanggal peng-
ganti dua turnamen badminton 
di Indonesia tersebut. Namun, 

BWF telah menggeser jadwal 
Singapura Open 2021 ke tang-
gal 1-6 Juni 2021, yang semula 
menjadi tanggal perhelatan In-
donesia Masters.

BWF juga mengundur jadw-
al Malaysia Open 2021 ke 25-30 
Mei 2021. Sedangkan Malay-
sia Masters 2021 yang semula 
dijadwalkan berlangsung 6-11 
April juga ditunda.

Sejumlah penundaan tur-
namen juga membuat BWF 
memperpanjang periode kuali-
fikasi menuju Olimpiade Tokyo 
2021. Dikutip dari Badminton 
Talk, semula kualifikasi dijad-

walkan berakhir di India Open 
pada 11-16 Mei mendatang, na-
mun kini kualifikasi diperpan-
jang hingga 15 Juni 2021.

Dengan demikian turnamen 
terakhir yang masuk hitungan 
kualifikasi menuju Olimpiade 
Tokyo adalah Singapura Open 
2021.

Awak medai sudah berusaha 
meminta konfirmasi PBSI ter-
kait kabar penundaan Indonesia 
Open dan Indonesia Masters 
2021. Namun, hingga berita ini 
diturunkan pihak PBSI belum 
merespons. (cnn)

Indonesia Open dan Indonesia Masters 2021 ditunda. 

Man City Tawar Gaji Baru 
untuk Messi, Turun Rp3,3 Triliun

Jakarta, SMN -- Manches-
ter City dikabarkan mengajukan 
penawaran baru untuk meya-
kinkan Lionel Messi berlabuh 
di Stadion Etihad musim de-
pan. Namun, penawaran baru 
itu turun £170 juta atau setara 
Rp3,3 triliun.

Man City bersama Paris 
Saint-Germain dikabarkan men-

jadi dua klub yang paling ber-
peluang merekrut Messi. Mes-
ki Messi akan berstatus bebas 
transfer, baik Man City dan PSG 
harus berlomba-lomba member-
ikan penawaran terbaik untuk 
La Pulga.

Daily Mail mengutip The 
Sun, mengabarkan Man City 
masih berambisi mendapat-

kan Messi. Namun dalam pen-
awaran terbaru Man City, The 
Citizens memberi penawaran 
gaji yang lebih kecil. 

Jika pada awal musim ini 
Man City dikabarkan sempat 
menawarkan gaji £600 juta (se-
tara Rp11,7 triliun) untuk durasi 
kontrak lima tahun, kali ini Man 
City hanya menawarkan paket 

gaji £430 juta (setara Rp8,4 tri-
liun).

City Football Group asal Uni 
Emirat Arab, pemilik Man City, 
dikabarkan menawarkan proyek 
jangka panjang untuk Messi. 
Pemain asal Argentina itu ren-
cananya hanya akan maksimal 
tiga musim bermain di Man 
City, setelah itu Messi akan ber-
main untuk New York City FC 
yang merupakan sister club Man 
City.

Jika setuju bergabung den-
gan Man City, Messi berpeluang 
menjalani proyek hingga dela-
pan tahun. Pasalnya, Man City 
juga menawarkan Messi untuk 
menjadi duta besar klub setelah 
pensiun.

Qatar Sports Investments, 
pemilik PSG, juga dikabarkan 
sudah mempersiapkan tawaran 
menggiurkan untuk Messi. PSG 
diklaim siap memberi Messi 
gaji £800 ribu (Rp15,7 miliar) 
per pekan dalam durasi kontrak 
lima tahun.

Jumlah itu jauh lebih tinggi 
dari apa yang didapat Messi di 
Barcelona saat ini, yakni £550 
ribu (setara Rp10,8 miliar) per 
pekan. (cnn)

Lionel Messi diminati Manchester City dan PSG. 

Sabah FC Umumkan 
Perekrutan Saddil Ramdani

Jakarta, SMN - Saddil 
Ramdani resmi menjadi pe-
main baru Sabah FC. Klub 
Liga Super Malaysia itu 
sudah mengumumkan per-
ekrutan pemain muda Indo-
nesia itu.

Bukan perkara mudah 
bagi Sabah untuk men-
datangkan Saddil. Bhayang-
kara Solo FC sempat enggan 
melepas salah satu andalan-
nya itu secara cuma-cuma.

Bhayangkara mau Sa-
bah membayar kompensasi 
untuk mengamankan tanda 
tangan eks pemain Timnas 
Indonesia U-19. Padahal, 
kontrak Saddil segera bera-
khir hingga akhir Februari 
ini.

Pada akhirnya Bhayang-
kara melunak dan melepas 
eks Persela Lamongan se-
cara bebas transfer. "Be-
bas transfer," kata Manajer 

Bhayangkara Solo FC, I 
Nyoman Yogi Hermawan, 
kepada awak media pada 6 
Februari lalu.

Dua pekan setelah penga-
kuan Bhayangkara itu, kini 
Saddil sudah resmi dilepas 
ke Sabah. Klub yang ter-
letak di utara Borneo itu 
secara resmi telah mengu-
mumkan kedatangan Saddil.

"Selamat Datang Saddil 
Ramdani ke Sabah FC," tu-
lis pengumuman resmi klub 
di media sosial yang belum 
banyak memberikan detail 
kontrak Saddil.

Ketertarikan Sabah FC 
terhadap Saddil tak lepas 
dari andil pelatih mereka 
Kurniawan Dwi Yulian-
to yang notabene asal In-
donesia. Kurniawan juga 
sebelumnya mengincar 
pemain-pemain sayap Indo-
nesia lainnya seperti Febri 

Hariyadi dan Kushedya Hari 
Yudo.

Bagi Saddil, ini adalah 
kali kedua buatnya bermain 
di Malaysia. Ia sebelumnya 
juga pernah memperkuat 
Pahang FC (kini bernama 
Sri Pahang FC) pada Liga 
Super Malaysia 2019.

Bersama Pahang, Saddil 
Ramdani cukup diandalkan 
dengan catatan penampi-
lan sebanyak 21 kali dan 
menyumbang dua gol. Rin-
ciannya, ia saat itu 16 kali 
tampil starter, lima kali ma-
suk dari bangku cadangan 
dan 11 kali ditarik keluar.

Pada musim itu, Pahang 
menjadi runner-up Liga Su-
per Malaysia dengan tore-
han 43 poin. Mereka terting-
gal 10 poin dari Johor Darul 
Takzim yang keluar sebagai 
juara musim itu. (dtk)

Sabah FC Umumkan Perekrutan Saddil Ramdani. 

Solskjaer: Man United Bisa Sangat 
Berbahaya, Ini Syaratnya

Jakarta, SMN - Manches-
ter United memetik kemenan-
gan besar atas Real Sociedad di 
Liga Europa. Setan Merah dise-
but Ole Gunnar Solskjaer bisa 
sangat berbahaya dengan satu 
syarat.

Dalam pertandingan di Ju-
ventus Stadium, Turin, Jumat 
(19/2/2021) dini hari WIB, MU 
menuai kemenangan 4-0 atas 
Sociedad. Bruno Fernandes 
mencetak dua gol dalam laga 
itu, ditambah gol dari Marcus 
Rashford dan Daniel James.

Gol-gol MU di laga itu had-
ir lewat serangan-serangan ce-
pat. Kalah penguasaan bola, 
Ther Red Devils mengandalkan 
serangan balik untuk menjaring-
kan bola.

Situs resmi UEFA melansir 
data bahwa MU melakukan 44 
persen penguasaan bola, ber-
banding 56 persen ball posses-
sion Sociedad.

Soal percobaan, MU unggul 
jauh. Ada 13 tembakan yang 
dilepaskan Scott McTominay 
cs, tuan rumah sebanyak 7 kali 
menembak.

"Kami mencetak beberapa 
gol bagus dan memperagakan 
permainan sepakbola yang ba-
gus. Kami pantas menang, tapi 
tidak dengan mencatatkan em-
pat gol. Di malam seperti ini, 
saat kami menemukan ruang 
maka kami bisa menjadi tim 
yang berbahaya," kata Solskjaer.

"Kami harus bertahan den-
gan baik, mereka mempunyai 

beberapa pemain luar biasa di 
lini depan dan kami mempunyai 
kemampuan untuk melakukan 
serangan balik cepat. Mereka 
terbuka dan kami mendapat ru-
ang yang kami inginkan."

"Setiap tim menyerang 
anda, itu mengenai menemu-
kan momen dan menemukan 
ruang. Kami sedang dalam pros-
es, kami belajar dan beberapa 
pertandingan belum bisa kami 
menangi di akhir-akhir ini," kata 
dia menambahkan.

Kemenangan atas Sociedad 
ini menjadi obat kekecewaan 
MU usai terpeleset di Liga In-
ggris akhir pekan ini. Mereka 
baru saja diimbangi oleh West 
Bromwich Albion dengan skor 
1-1. (dtk)Ole Gunnar Solskjaer mengungkap Manchester United bisa sangat berbahaya dengan syarat ini.
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ga sedang. “Jadi enggak terus 
kencang gitu enggak, ada masa 
jedanya, misalnya besok itu 
dari prediksi kami memasuki 
masa jeda. Tanggal 21 Febru-
ari ini jeda, 22 Februari mulai 
meningkat berangsur-ang-
sur tapi tidak seketika,” ujar 
Dwikorita.

Ia menuturkan, curah hujan 

pada 22 hingga 24 Februari 
2021 diprediksi berangsur-ang-
sur menguat dengan intensitas 
sedang dapat menjadi lebat di 
wilayah DKI Jakarta bagian 
selatan dan tenggara. “Meski-
pun tadi saya sampaikan ter-
utama di wilayah selatan dan 
tenggara, itu limpasan air hu-
jannya bisa mengalir ke arah 

pusat, ke arah DKI,” kata dia. 
Oleh karena itu, ia mengingat-
kan seluruh masyarakat untuk 
terus waspada. Adapun Hujan 
deras yang mengguyur DKI 
Jakarta dan sekitarnya sejak 
Jumat (19/2/2021) malam 
hingga Sabtu (20/2/2021) pagi 
telah menyebabkan sejumlah 
titik di wilayah Jabodetabek 

tergenang banjir. Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
DKI Jakarta pun merilis tinggi 
muka air di tiga pintu air su-
dah berstatus waspada pada 
Sabtu pagi pukul 06.00 WIB. 
Tiga pintu air yang dimaksud 
adalah Pintu Air Karet, Pintu 
Air Angke Hulu, dan Pintu Air 
Sunter Hulu.(dtk)

bilitasi lahan itu sangat penting 
sekali. Penghutanan kembali, 
penanaman kembali di lah-
an-lahan terutama yang ber-
kaitan dengan DAS yang ada, 
perlu segera dilakukan secara 
besar-besaran kalau kita tidak 
mau lagi terkena banjir di ma-
sa-masa yang akan datang,” 
ujar Jokowi di sela acara pere-
smian Bendungan Tapin yang 
terletak di Desa Pipitak Jaya, 
Kabupaten Tapin, Kalsel, Ka-
mis, 18 Februari 2021.

Provinsi Kalimantan Selatan 
yang mencakup dua kota dan 11 
kabupaten, ujar Jokowi, mer-
upakan area yang sangat luas 
dan memerlukan penanganan 
yang komprehensif dari hulu 
sampai hilir.

Jokowi sebelumnya menye-
but, banjir Kalsel pada Januari 
lalu terjadi karena tingginya 
curah hujan selama 10 hari ber-
turut-turut yang mengakibatkan 
Sungai Barito meluap hingga 
air membanjiri 10 kabupaten 

dan kota di Kalimantan Selatan.
Pernyataan Jokowi tersebut 

lantas dikritik sejumlah aktivis 
lingkungan. Greenpeace Indo-
nesia menilai bencana itu ter-
jadi karena dampak kerusakan 
hutan yang menyebabkan se-
makin berkurangnya tutupan 
hutan di sekitar daerah aliran 
sungai (DAS) Barito dan DAS 
Maluka.

Dari total luas DAS Barito 
seluas 6,2 juta hektar, tutupan 
hutannya pada 2019 hanya 
tinggal 3,5 juta saja, atau 49 
persen. Adapun DAS Maluka, 
dari total luas 88 ribu hektare, 
hanya menyisakan 0,97 persen 
tutupan hutan atau seluas 854 
hektare saja.

“Fakta di Kalimantan 
menunjukkan deforestasi dan 
penggunaan tata guna lahan 
berkontribusi nyata terhadap 
terjadinya banjir di Kalimantan 
Selatan,” kata Juru Kampanye 
Hutan Greenpeace, Arie Rom-
pas, dalam diskusi daring, Ju-

mat, 29 Januari 2021.
Ia mengatakan hal ini tak ter-

lepas dari komoditas-komodi-
tas dari kayu-kayu alam, sawit, 
hingga tambang batubara. Dari 
data Greenpeace, di DAS Bari-
to saja sudah ada 94 konsesi 
perusahaan kelapa sawit, 19 
konsesi HTI, 34 konsesi HPH, 
dan 354 konsesi tambang.

“Totalnya di DAS Barito ini 
sudah mengambil 53 persen 
wilayahnya. Jadi tutupan hutan-
nya sudah sedikit, di bawah 50 
persen, izin konsesinya sudah 
53 persen,” kata Arie.

Ia mengatakan deforestasi 
atau penggundulan hutan sejak 
1973 hingga di masa pemer-
intahan Jokowi saat ini, men-
gakibatkan perubahan iklim. 
“Akumulasi kerusakan hutan di 
Kalimantan meningkatkan suhu 
harian lokal dan suhu ekstrem 
di wilayah tersebut dan men-
gakibatkan perubahan iklim,” 
kata dia menjelaskan soal akar 
dari banjir Kalsel.(tmpo)

makmuran hati pascapelaksa-
naan haji,” ujarnya. 

Bupati Karimun, Aunur Rafiq 
mengucapkan, selamat kepada 
pengurus PD IPHI yang baru 
saja dilantik dan mudah-muda-
han dapat mengemban amanah 
dan tanggung jawab sebagaima-
na sumpah yang telah disam-
paikan. Ia juga menyampaikan, 
ucapan terima kasih sebagaima-
na upaya-upaya yang telah 
dilakukan IPHI khusunya pem-
binaan jamaah calon haji dan 
juga rasa perihatin karena tahun 
lalu tidak dapat melakasanakan 
haji. “Kemungkinan besar pada 
tahun ini kita dapat melak-
sanakan haji kembali. 

Semoga Covid-19 segera be-
rakhir di Kabupaten Karimun,” 
harap Aunur Rafiq. Sementara 
Ketua PW IPHI Provinsi Kepri, 
TS Arif Fadillah, mengucap-
kan selamat kepada pengurus 
yang baru dan terus memban-
gun umatnya dengan melaku-
kan kegiatan-kegiatan dakwa. 
“Perkuat pembinaan umat dan 
sebagaimana hasil muktamar 
di pusat bahwa IPHI itu selalu 
membantu pemerintah dalam 
rangka mendukung kegaitan 
dakwa dan menjaga keimanan 
umat,” kata dia. 

Arif Fadillah berpesan, agar 
IPHI bisa memelihara dan men-
gupayakan kelestarian haji yang 

mabrur guna meningkatkan par-
tisipasi umat dalam pembangu-
nan dan negara. IPHI bertugas 
melaksanakan pembinaan bimb-
ingan penyuluhan dan peneran-
gan kepada calon jamaah haji 
dan pascahaji. “Kami menilai 
IPHI Karimun ini termasuk suk-
ses. 

Mohon bantuan juga dengan 
pengurus PD IPHI Kabupaten 
Karimun untuk memberikan so-
sialisasi vaksin dan mengimbau 
kepada masyarakat supaya jan-
gan ada yang ragu lagi dengan 
vaksin, karena vaksin itu sudah 
dapat rekomendasi dari MUI 
dan BPOM,” pungkasnya.(tbl)

Lebih jauh dr Bayu menjelas-
kan, bahwa positip Swab setelah 
divaksin itu tidak ada. Dan  ke-
benaran Swab negatif tidak 100 
persen, sehingga biasanya dua 
kali dalam waktu 24 jam bila 
ada gejala covid, dan positip,  
pasti itu ada virus.

“Bisa saja sebelum dan ses-
udah vaksinasi orang terpapar, 

dan masih bisa sakit, namun 
teorinya sakitnya lebih ringan  
dibanding bila tidak diimunisa-
si,” imbuhnya.

Kementerian Kesehatan 
RI, juga mengeluarkan Kepu-
tusan yang tertuang dalam 
Surat Edaran (SE) Nomor 
: HK.02.02/I/368/2021ten-
tang izin pemberian vaksin 

COVID-19 bagi kelompok usia 
60 tahun ke atas, penderita ko-
morbid, penyintas COVID-19 
dan ibu menyusui, dengan ter-
lebih dahulu dilakukan anamne-
sa tambahan.

Namun perlu diingat, setelah 
divaksin, tetap ada aturannya, 
harus tetap menjaga dan men-
jalankan protokol kesehatan, 

agar tidak terpapar.
“Prokes harus tetap dijalank-

an, tetap gunakan masker, men-
cuci tangan, menghindari keru-
munan, agar bisa memutus mata 
rantai penyebaran covid-19, 
karena kesehatan jiwa adalah 
bagian krusial dalam kesehatan 
itu sendiri, “ pungkasnya. (Tik) 

rang-lebih sedada,” kata Djaha-
rudin saat dihubungi detikcom, 
Sabtu (20/2/2021).

Djaharudin mengatakan, se-
lain luapan kali, tanggul jebol 
membuat air melimpas ke per-
mukiman warga. Selain di kan-

tor Kecamatan Mampang Prapa-
tan, banjir terdapat di beberapa 
titik lainnya.

“Iya, itu tanggul jebol di be-
lakang, sedada. Terus di Pon-
dok Karya, Pondok Jaya, Jalan 
Kemang Utara IX, akses ke Jl 

Bank Kelurahan Pela, Kuningan 
Barat, juga ya kan 45 (kebanji-
ran),” katanya.

Saat ini pihak Kecamatan 
Mampang Prapatan masih terus 
mendata titik-titik banjir dan be-
rapa jiwa yang terdampak. Na-

mun, untuk saat ini, setidaknya 
sudah ada seratusan orang yang 
dievakuasi di posko karena ru-
mahnya kebanjiran.

“100 orang (yang dievakua-
si) kalau di kecamatan saja,” 
imbuhnya.(dtk)

Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 
DPRD Terhadap LKPJ Bupati Tahun 2020

SMN, Blitar - Mayoritas 
Fraksi DPRD Kabupaten Blitar 
memberikan tanggapan positif 
terhadap pemerintahan Bupati 
dan Wakil Bupati Rijanto-Mar-
haenis. Untuk selanjutnya bisa 
dipertahankan bahkan ditingkat-
kan di pemerintahan ke depan.

Hal demikian disampaikan 
di Rapat Paripurna Pandangan 
Umum Fraksi terhadap Lapo-
ran Keterangan Pertanggung-
jawaban Bupati Tahun 2020 
yang merupakan tahun terakhir 

kepemimpinan Bupati Rijanto 
dalam periode 2016-2021.

Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito Saren Satoto 
didampingi Wakil Ketua Abdul 
Munib, Susi Narulita K.D dan 
Mujib dalam memimpin rapat 
meminta juru bicara fraksi mem-
bacakan pandangan umum ber-
urutan dari Fraksi PDIP, Fraksi 
GPN (Gerindra, PPP, Nasdem, 
PKS), Fraksi Golkar-Demokrat, 
Fraksi PKB, terakhir Fraksi 
PAN.

Suasana rapat paripurna

Hampir semuanya memberi 
apresiasi seperti disampaikan 
Fraksi PDIP mengucapkan ter-
ima kasih selama bekerja sama 
mengelola pemerintahan 5 tahun 
berjalan lancar, dengan pengab-
dian penuh tanggung jawab.

Demikian pula Fraksi GPN 
memberi utamanya di masa 
pandemi Pemerintah Kabupaten 
Blitar bisa menjalankan dengan 
baik prioritas dalam pembiasaan 
new normal, pelaksanaan jaring 
pengaman sosial, perlindungan 
usaha mikro di bidang pertanian 
dan pariwisata, dan pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Daerah 2020 
yang partisipasi masyarakat 
cukup tinggi.

Di bidang kesehatan, Fraksi 
Golkar Demokrat menyambut 
baik dengan pendirian rumah 
sakit baru RSUD Srengat un-
tuk pemerataan pelayanan bagi 
masyarakat Blitar bagian barat. 
Serta pengadaan alat PCR dan 
PCR mobile untuk pendeteksian 
cepat infeksi Covid-19 di mas-
yarakat.

Sedang Fraksi PAN men-
gapresiasi banyaknya prestasi, 
yang dalam satu tahun Kabu-

paten Blitar mendapat 26 peng-
hargaan. Artinya tiap bulan 2 
penghargaan dan prestasi diraih 
menjadi hal yang perlu dipertah-
ankan bahkan ditingkatkan ke 
depan.

Fraksi PKB memberikan 
sambutan positif namun ber-
sama sejumlah kritikan. Dian-
taranya lemahnya koordinasi 
antar satuan kerja pemerintah 
kabupaten Blitar yang membuat 
pembangunan menjadi lambat, 
di samping kurang kompetennya 
pejabat di bidangnya. Perenca-
naan pembangunan melibatkan 
masyarakat agar memenuhi asas 
pemerataan. Serta implementasi 
teknologi dalam memudahkan 
layanan ke masyarakat.

Usai pembacaan pandan-
gan umum fraksi-fraksi, Ketua 
DPRD Kabupaten Blitar, Suwito 
Saren Satoto menjelaskan di ra-
pat pandangan fraksi juga Pani-
tia Khusus (Pansus) membahas 
ranperda LKPJ Bupati Tahun 
2020. Dengan pimpinan pansus 
LKPJ Gatot Darwoto dari Fraksi 
PDIP, dan wakil Ansori Baidowi 
dari Fraksi GPN.(mam)

Pemerintah Desa Nyangkowek 
Realisasikan Bansos 

Kemensos RI Tahap XI

Sukabumi, SMN - Ratusan 
Warga Desa Nyangkowek Ke-
camatan Cicurug Kabupaten 
Sukabumi ramaikan Halaman 
Parkir Desa Nyangkowek un-
tuk mengambil Bantuan Sosial 
(bansos) Kementrian Sosial ( 
Kemensos ) Republik Indonesia 
tahap XI 2021 berupa uang den-
gan nominal Rp. 300,000. Jumat 
(19/02/2021).

Bansos Kemensos RI 2021 
disalurkan untuk memperkuat 
daya beli dan meningkatkan 
konsumsi masyarakat termasuk 
di Daerah dan Desa-desa. Seh-
ingga, bisa mempercepat pemu-
lihan ekonomi yang diakibatkan 
Pandemi ini yang masih hadir di 

tengah kehidupan Masyarakat.
Ditengah pelaksanaan pem-

bagian bantuan, warga Desa di 
awasi dan diingatkan (Bhayang-
kara Pembina Keamanan 
dan Ketertiban Masyarakat) 
Bhabinkamtibmas Desa, Bintara 
Binaan Desa (Babinsa) dan Pi-
hak Kecamatan Cicurug agar se-
lalu disiplin Protokol Kesehatan 
(Prokes) untuk memutus mata 
rantai Covid-19.

“Untuk mengedapkan kon-
dusifitas saat pelaksanaan pem-
bagian Bantuan ini pihak kami 
di bantu oleh Babinkabtibnas, 
Binmas dan pihak Kecamatan 
Cicurug untuk menertibkan 
warga dalam antrian dan meng-

Saat pembagian Bansos Kemensos RI Tahap XI 2021 di Desa 
Aula Desa Nyangkowek Kec Cicurug Kabupaten Sukabumi

ingatkan untuk menerapkan 
prokes.” itu yang diungkapkan 
Kasi kesejahtraan (Kesra) Desa 
Nyangkowek Oki Rachman 
Bassit saat Realisasikan Bansos 
Kemensos.

Oki juga menjelaskan, Diten-
gah pandemi ini banyaknya 
warga masyarakat yang menge-
luhkan menurunnya pendapatan 
ekonomi gara-gara Pandemi 
Covid-19.

“Pandemi ini tidak pandang 
bulu menyerang siapa dan 
apa saja temasuk pendapatan 
ekonomi warga Desa.” Ucap-
nya.

Ia pun menambahkan, ber-
dasarkan data yang diterima pi-
hak Desanya ada 315 Kartu Kel-
uarga (KK) yang mendapatkan 
bantuan ini untuk membantu 
perekonomian para Warga desa.

“Mudah-mudah dengan 
adanya bantuan ini perekono-
mian warga bisa berjalan lagi 
dan membantu di saat krisis 
untuk mencukupi kebutuhan se-
hari-hari.” Ucapnya.

“Bantuan tersebut dapat ber-
manfaat bagi warga yang me-
nerima, dan kami berharap situ-
asi yang sedang tidak kondusif 
ini segera berakhir dan normal 
seperti biasanya.” Tambah Oki 
(Roby)

Mensos,Tri Rismaharini dan Bupati Nganjuk 
Tinjau Langsung Korban Tanah Longsor

Nganjuk, SMN - Ment-
eri Sosial Tri Rismaharini dan 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 
Hidayat,Selasa(16/02/2021) 
meninjau langsung korban tanah 
longsor di dusun Selopuro,Desa 
Ngetos,Kecamatan Ngetos,Ka-
bupaten Nganjuk.

Mensos Risma yang datang 
sekitar pukul 14.11 WIB 
langsung menyapa dan berdia-
log dengan para pengungsi kor-
ban bencana tanah longsor yang 

ada di SDN Ngetos 3.
Selanjutnya mantan Waliko-

ta Surabaya ini mengunjungi 
Posko utama tanggap darurat 
bencana tanah longsor di Kantor 
Kecamatan Ngetos.

“Nanti saya akan koordi-
nasikan dengan Forkompimda 
dan Pemkab Nganjuk untuk up-
aya relokasi tempat tinggal kor-
ban bencana ini”,ungkap Risma.

“Karena seperti kejadian 
di Kebumen dan Halmahera 

Mensos,Tri Rismaharini(baju putih) saat meninjau korban ben-
cama tanah longsor di Kabupaten Nganjuk

Utara,rumah para korban tidak 
bisa ditempati lagi.Kalau ada 
yang menempati lagi takutn-
ya terjadi longsor lagi”,lanjut 
Mensos Risma saat ada di Posko 
utama tanggap darurat di kantor 
Kecamatan Ngetos.

Risma langsung berkoordi-
nasi dan berkomunikasi dengan 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 
Hidayat,Camat Ngetos hing-
ga Kepala Desa Ngetos untuk 
menyiapkan upaya Relokasi 
korban tanah longsor di Ngan-
juk ini.

Bupati Nganjuk Novi Rah-
man Hidayat menyampaikan 
bahwa terdapat 54 KK(Kepala 
Keluarga) atau 186 jiwa yang 
terdampak bencana tanah long-
sor di Dusun Selopuro,Desa/Ke-
camatan Ngetos ini.Jadi lahan 
yang diperlukan untuk relokasi 
luasnya kurang lebih 25 hektar.

Bupati Novi juga menyam-
paikan bahwa saat ini Pemerin-
tah Kabupataen nganjuk telah 
menyiapkan rumah hunian se-
mentara sebelum warga yang 
terdampak di relokasi ke hunian 
baru,yaitu di Desa Sendang Bu-

men,Kecamatan Berbek,Kabu-
paten Nganjuk.

“Di Sendang Bumen ada 
rumah eks pemberian hibah 
dari Kementerian PUPR yang 
dulu digunakan untuk Transmi-
grasi,ada 80 unit rumah.Yang 
40 rumah terisi dan 40 unit ru-
mah kosong,jadi 40 rumah yang 
kosong ini bisa ditempati”terang 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 
Hidayat.

Dalam upaya penanganan 
dan pemenuhan kebutuhan kor-
ban bencana tanah longsor di 
Nganjuk ini,Kementerian Sosial 
menyalurkan bantuan senilai Rp 
443 940.300 yang terdiri dari 
300 paket makanan siap saji,300 
paket makanan anak,300 lembar 
matras,200 lembar kasur,200 
lembar selimut,50 paket kids 
wear(pakaian anak-anak) dan 
100 tenda gulung serta san-
tunan untuk 12 ahli waris(mas-
ing-masing 15 juta) juga san-
tunan untuk 2 korban selamat 
yang luka berat(masing-nasing 
5 juta).(Yan)

Pj Bupati Minta Sisa Stock Aspal Diserahkan di 
Kecamatan Agar Penaganan Cepat Jalan

Sidoarjo, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo memastikan 
mempercepat proses perbaikan 
jalan rusak di kabupaten setem-
pat, menyusul pasokan aspal 
saat ini masih tersedia di gudang 

workshop penyimpanan aspal mi-
lik Dinas Pekerjaan Umum Bina 
Marga dan Sumber Daya Air Ka-
bupaten Sidoarjo.

Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono 
Jumat, (19/2/) mengatakan,” saat 

ini di gudang workshop dinas PU 
BM SDA di kecamatan Sukodono 
ada sekitar 64 Drum aspal yang 
siap digunakan, sebagai bentuk 
akselerasi percepatan perbaikan 
jalan rusak, maka camat bisa 

menggunakan aspal tersebut un-
tuk membantu proses perbaikan 
jalan,” ujarnya.

“Ia juga menambahkan nantin-
ya para camat bisa menggunakan 
dana pagu indikatif wilayah ke-

camatan (PIWK) yang dananya 
sudah ditransfer ke masing-mas-

ing kecamatan, jadi kalau ada 
laporan jalan rusak dan menim-

bulkan korban, maka camat bisa 
langsung memperbaikinya tanpa 
harus menunggu perbaikan dari 
dinas terkait,” tambahnya.

Mujiono, Plt. Kepala Bidang 
Jalan dan Jembatan yang ikut 
mendampingi sidak di workshop 
menyampaikan,” saat ini pihak-
nya sedang dalam proses lelang 
pembelian aspal karena stoknya 
sudah menipis, Proses lelang ku-
rang lebih dibutuhkan waktu seki-
tar dua bulan, stok aspal yang ada 
sekarang sudah menipis,” kata 
Mujiono.(anang)
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Gubernur Khofifah Dan Pangdam 
Dampingi Kapolda Jatim Terima Dosis 

Kedua Vaksin Covid-19

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa dan Pangdam V Brawi-
jaya mendampingi Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Nico Af-
inta menerima vaksin Covid-19 
dosis kedua di Gedung Negara 
Grahadi Surabaya pada Jum’at 
(19/2) siang. 

Seperti diketahui, Guber-
nur Khofifah dan Pangdam 
V Brawijaya  juga turut men-
dampingi Irjen Pol Nico Afinta 
saat  mendapatkan vaksin dosis 
pertama di Makodam V Braw-
ijaya pada Minggu (31/1) lalu. 
Bertindak sebagai vaksinator  
Kapolda Jatim adalah Direktur 
RSUD Dr. Soetomo Dr. Joni 
Wahyuhadi. 

“Jika dosis pertama waktu 
itu di Makodam, hari ini dosis 
kedua dilaksanakan di Grahadi. 
Jadi hari ini Bapak Kapolda 
sudah selesai mengikuti rang-
kaian proses vaksinasi dan tel-
ah menerima sertifikat,” tutur 
Gubernur Khofifah seusai meli-
hat langsung proses pelaksanan 
vaksin Covid-19 dosis kedua 
kepada Kapolda Jatim. 

Dengan diterimanya vak-

sin dosis kedua oleh Kapolda 
Jatim, maka tercatat seluruh 
jajaran Forkopimda Jatim tel-
ah melaksanakan vaksinasi. 
Menanggapi hal tersebut, Gu-
bernur Khofifah pun menya-
takan bahwa Pemprov Jatim 
tengah menunggu kedatangan 
vaksin dari pemerintah pusat 
untuk melaksanakan vaksinasi 
tahap kedua yang diprioritas-
kan bagi pemberi  pelayanan 
publik. 

“Sasaran tahap dua adalah 
pemberi pelayanan publik yang 
beresiko tinggi, seperti TNI, 
Polri, para guru yang sedang 
memberi pengajaran di voca-
tional training dimana harus 
bertatap muka,  pedagang di 
pasar dan plaza serta jurnalis 
dan sebagainya,” jelas Guber-
nur perempuan pertama Jatim 
ini. 

Bahkan, Gubernur Khofi-
fah menyebut bahwa ada 104 
item yang saat ini  masuk ke 
dalam daftar identifikasi pem-
beri  pelayanan publik. Ke 104 
item tersebut diharapkan bisa 
menerima vaksin pada tahap 
kedua yang rencananya akan 

dimulai pada pekan ke empat 
bulan Februari 2021. 

“Kita sebetulnya telah men-
gidentifikasi sebenarnya ada 
sekitar 104 item. Tentunya kita 
akan tetap terus mengikuti ar-
ahan dan kedatangan vaksin 
tahap dua dari pemerintah pu-
sat,” imbuhnya. 

Dirinya menambahkan, 
berdasarkan update data dari 
Kementerian Kesehatan RI 
per Jum’at (12/2), ditargetkan 
sekitar 4,5 juta orang yang akan 
menerima vaksin covid-19 
tahap kedua. 

Untuk itu, Khofifah juga me-
minta kerjasama dan kesabaran 
dari seluruh pihak utamanya 
yang berada di Kab/Kota. Hal 
ini dikarenakan prioritas pe-
merintah pusat masih berada 
di kawasan Ibukota. Sehingga 
penyampaian vaksin pun harus 
mengikuti SOP (Standard Op-
erational Procedure) dan regu-
lasi yang telah ditetapkan. 

“Kita semua menunggu 
datangnya vaksin dari pemer-
intah pusat. Saya minta tolong 
kesabaran dari semuanya. Jadi 
disini perlu dibangun kesepaha-

man antara Kabupaten/Kota,” 
pungkas Gubernur Khofifah. 

Dalam kesempatan yang 
sama, Kapolda Jatim Irjen Pol 
Nico Afinta juga berbagi pen-
galaman setelah menerima 
vaksin Covid-19. Dirinya men-
yatakan bahwa vaksin ini aman 
dan berharap agar para anggota 
dan pelayan masyarakat lainn-
ya bisa segera menerima vaksin 
Covid-19. 

“Vaksinasi ini aman. Pada 
tahap satu saya tidak mera-
sa dan mudah-mudahan yang 
kedua ini juga sama. Sebagain 
besar Nakes di Polda telah 
mengikuti tes dan tidak ada  
laporan adanya efek samping,” 
tuturnya. 

Kapolda Jatim menyebut-
kan ada sekitar 42.000 orang 
personil di Polda Jatim yang 
diharapkan bisa masuk dalam 
vaksinasi tahap dua pada akhir 
Februari mendatang. 

Turut hadir dalam kesem-
patan tersebut Pangdam V/
Brawijaya Mayor Jenderal TNI 
Suharyanto, S.Sos., M.M., dan 
Sekretaris Daerah Prov. Jatim 
Heru Tjahjono.(*)

Gubernur Jatim Bersama Pangdam V Brawijaya Mendampingi Kapolda Jatim Menerima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Pemkab Serahkan Bantuan 
Logistik Bencana Banjir Jotangan

Mojokerto, SMN - Plh Bu-
pati Mojokerto Didik Chusnul 
Yakin didampingi M. Zaini 
Kepala Pelaksana Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD), Kepala Dinas Kese-
hatan Sujatmiko beserta OPD, 
menyerahkan bantuan logistik 
dan meninjau lokasi bencana 
banjir disertai angin puting be-
liung yang melanda Desa Jotan-
gan Kecamatan Mojosari beber-
apa waktu lalu.

Bencana banjir telah meren-
dam kurang lebih 15 hektar lah-

an persawahan, dan menggenan-
gi sedikitnya 23 rumah dari 
total 310 KK. Namun, kondisi 
tersebut saat ini sudah berang-
sur-angsur normal dan pulih 
kembali. BPBD sejak tanggal 
16 Februari hingga saat ini pun, 
terus melakukan penyedotan 
dengan pompa air.

“Pemda terus melakukan up-
aya penanganan, dan akan se-
lalu sigap bencana. Terpenting 
pula saat ini adalah kesehatan 
warga, serta kecukupan logis-
tik,” terang Didik, Kamis (18/2) 

pagi saat menilik rumah pompa 
pengendali banjir Gedang Desa 
Randubango Kecamatan Mojo-
sari.

Menindaklanjuti kesiapsiag-
aan bencana di masa cuaca ek-
strem, Didik mengatakan akan 
segera merencanakan rapat den-
gan dinas instansi terkait, kades 
maupun camat dari wilayah-
wilayah rawan bencana banjir. 
Contohnya Sooko, Pungging, 
Ngoro, Bangsal, Mojoanyar, 
Mojosari dan beberapa lainnya.
(hms/sl)

Plh Bupati Meninjau dan Menyerahkan Logistik Banjir Ds. Jotangan Kec. Mojosari

Pemkab Ngawi Gelar Apel Kehormatan untuk Purna Tugas Bupati Budi Sulistyono

Ngawi, SMN - Purna tu-
gas Bupati Ngawi dua periode, 
Budi Sulistyono. Atau akrab 
disapa Kanang, ditandai dengan 
pelaksanaan apel kehormatan di 
Pendapa Wedya Graha, 17 Feb-
ruari 2021.  

Apel kehormatan ini dilaku-
kan secara virtual, menandai 

pelepasan jabatan Bupati Nga-
wi, Budi Sulistyono Kanang 
setelah sekitar 20 tahun memi-
mpin Ngawi.

Jabatan Kanang dimulai saat 
dirinya menjadi Wakil Bupati 
Ngawi selama dua periode dan 
dilanjutkan dua periode pula 
menjadi Bupati Ngawi. 

Ribuan ucapan terimak-
sih atas pengabdian Kanang, 
juga terpampang di berbagai 
ruas jalan desa dan kota. Usai 
melakukan apel, Kanang men-
gaku lega telah melepas jabatan-
nya dan kembali ke masyarakat.

“Kembali ke masyarakat, 
rasanya juga lega, pasti tidak 

Penandatanganan purna tugas Budi Sulistyono sebagai Bupati Ngawi periode 2016-2021

akan terlalu banyak kesibu-
kan seperti sebelumnya,” ujar 
Kanang.

Kanang mengaku, dia mer-
intis perjalanan politiknya dari 
nol. Saat itu dia bahkan pulang 
dari Samarinda dan berlatar be-
lakang profesional sebab beker-
ja dj BUMN.

Menurut Kanang, dia banyak 
mendengarkan keluhan yang 
dilontarkan masyarakat dan be-
rusaha mengajak berdialog da-
lam mencari solusinya. Modal 
inilah yang mengantarkannya 
menjadikan Ngawi sebagai 

daerah yang aman dan kondusif.
“Saya senang sebab selama 

itu Ngawi dikenal kondusif, 
dapat melaksanakan pembangu-
nan di berbagai bidang,” ungkap 
Kanang yang juga terkenal den-
gan panggilan Mbah Kung ini.

Rasa haru juga dirasakan 
Kanang oleh banyaknya banner 
serta spanduk yang dipasang 
oleh masyarakat, tersuratkan 
pujian untuk kepemimpinannya 
selama dua periode menjadi Bu-
pati Ngawi.

Ribuan ucapan terimakasih 
tersebut juga diapresiasi sebuah 

lembaga pencatat prestasi, den-
gan memberikan penghargaan 
untuknya karena raihan 11.478 
ucapan terimakasih melalui 
baliho dan karangan bunga.

Meskipun telah melepaskan 
jabatannya, Kanang mengaku 
tak dapat meninggalkan pang-
gung politik. Dia pun kini ber-
siap menjadi mentor bagi 12 
kepala daerah di Jawa Timur 
hasil Pilkada 2020 lalu.

“Bisa diistilahkan menjadi 
guru atau pendampingnya be-
lasan kepala daerah tadi, mun-
gkin karena melihat selama ini 
Ngawi juga aman dan kondusif. 

Kondisi ini sudah dikenal dima-
na-mana bahwa Ngawi kotanya 
ramah dan kondusif,” ungkap-
nya.

Kabupaten Ngawi sendiri 
akan segera dipimpin pasangan 
bupati dan wail bupati baru ha-
sil Pilkada serentak tahun 2020 
lalu. Duet Ony Anwar dan Dwi 
Rianto Jatmiko, akan melanjut-
kan tampuk kepemimpinan di 
Ngawi.

“Selamat menjalani purna 
tugas Mbah Kung, rakyat Nga-
wi akan selalu mengingatmu!” 
(ADV Dinas Kominfo/ari) 

Pelepasan Budi Sulistyono alias Kanang dilakukan dalam apel 
kehormatan di Pendapa Wedya Graha Ngawi (17/2/2021)

Budi Sulistyono alias Kanang

Banjir 1,5 Meter Rendam Permukiman 
di Ciracas Jaktim, 3 RT Terdampak

Proses evakuasi warga di Ciracas, Jakarta Timur
Jakarta, SMN - Banjir 

merendam permukiman war-
ga wilayah Ciracas, Jakarta 
Timur. Ketinggian air saat ini 

mencapai 1,5 meter.
Ketua RT 08 RW 05, Cira-

cas, Jaktim, Adi Rahmat men-
yampaikan banjir itu terjadi 
sejak dini hari tadi. Menurut-
nya, banjir ini terjadi karena 
hujan deras dan air kiriman 
dari Bogor.

“(Ketinggian)150 cm , ban-
jir dari jam satu malam. Hujan 
deras sama kiriman dari Bo-
gor,” kata Adi, kepada detik-
com melalui pesan singkat, 
Sabtu (20/2/2021).

Adi menyebut banjir itu 
berdampak ke tiga RT setem-
pat. Warga yang rumahnya 
terendam banjir saat ini sudah 
mengungsi.

“Yang terdampak ada 3 
RT, RT 04, 08, dan 09. Warga 
ngungsi sekarang,” ujarnya.

Hingga saat ini banjir ma-
sih menggenangi kawasan 
tersebut. Bahkan Adi men-
gatakan ketinggian air makin 
bertambah.

“Banjir sekarang masih, 
malah tambah tinggi,” ujarn-
ya.

Sejumlah wilayah Jakar-
ta memang menjadi dampak 
akibat hujan. Selain Ciracas, 
banjir juga terjadi Cipinang 
Melayu, Pejaten Barat, Pas-
ar Minggu hingga Mampang 
Prapatan.(dtk)


