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Bersambung di Hal. 11

Awak Media Divaksin 
COVID-19, PWI 

Apresiasi Pemerintah

Vaksinasi COVID-19 untuk wartawan di GBK.

Jakarta, SMN - Pres-
iden RI Joko Widodo (Jo-
kowi) menghadiri pelaksa-
naan vaksinasi COVID-19 
bagi 5.512 wartawan di 
Senayan yang dimulai hari 
ini. Jokowi menyampaikan 
alasan wartawan mendapa-
tkan vaksin karena bertu-
gas di lapangan dan sering 
bertemu dengan narasum-
ber.

“Sesuai dengan yang 
saya sampaikan pada saat 
HPN bahwa kita ingin 
mendahulukan insan pers 
untuk divaksinasi dan al-
hamdulillah pagi ini dimu-

lai untuk 5.512 awak media 
yang prosesnya tadi saya 
lihat berjalan lancar dan 
baik,” kata Jokowi, dalam 
keterangan tertulis Dewan 
Pers, Kamis (25/2/2021).

Jokowi berharap vak-
sinasi COVID-19 dapat 
melindungi awak media di 
lapangan. Hal itu karena tu-
gas wartawan yang bertemu 
dengan banyak narasumber 
setiap harinya.

“Wartawan sering ber-
interaksi dengan publik, 
dengan narasumber,” kata 
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Penandatanganan Nota Kesepahaman 
Antara Badan Narkotika Nasional dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung 

Bupati Tulungagung Drs. H. Maryoto Birowo, M.M.(kiri)

Tulungagung, SMN - Ka-
mis (25/2/2021) Dalam rangka 
upaya pencegahan dan pember-
antasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika (P4GN) 
di Indonesia, khususnya di 
wilayah kabupaten tulungagung 
dan percepatan pengembangan 
dan pembangunan kapasitas 
Badan Narkotika Nasional di 
Kabupaten Tulungagung, maka 
dilaksanakan Penandatanga-
nan Nota Kesepahaman An-
tara Badan Narkotika Nasional 

“Bupati Tulungagung 
menyampaikan apresiasi 
setinggi – tingginya ke-

pada BNN Provinsi Jawa 
Timur beserta jajaran, 

atas upaya dalam perang 
melawan narkoba.”

Perkembangan Covid-19 di 
Kabupaten Lumajang Terus Menurun

Rapat Evaluasi PPKM Mikro secara virtual

Lumajang, SMN - Bupa-
ti Lumajang, Thoriqul Haq 
mengikuti Rapat Evaluasi 
PPKM Mikro secara virtual, 

bertempat di Ruang Mahameru 
Kantor Bupati Lumajang, pada 
Selasa (23/02).

menjelaskan bahwa saat ini 

Kabupaten Lumajang.
Di Bulan Februari 2021 ini, Kabupaten 

Lumajang mengalami penurunan yang sangat 
drastis terkait perkembangan Covid-19, hal itu 
terlihat dari semakin sedikitnya pasien yang ter-
konfirmasi positif Covid-19.

“Saat ini Kabupaten Lumajang masih berada 
di zona orange, namun dengan nilai yang sangat 
baik, yaitu sekitar 2,25 ,jadi ada kemungkinan 
besar untuk segera menuju ke zona kuning,” 
harap Bupati Lumajang.

Menanggapi perkembangan Covid-19 di Ka-
bupaten Lumajang, Bupati juga menerangkan, 
bahwa kasus komulatif pertanggal 23 Februari 
2021 adalah 2.912 kasus terconfirm, dengan rin-
cian, kasus sembuh 2065 kasus (case recofery 
rate 71%),  kasus meninggal 252 kasus (case fa-
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Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar Penyampaian Laporan Hasil Reses

Suasana rapat paripurna
SMN, Blitar - DPRD Kabu-

paten Blitar menggelar Rapat 
Paripurna penyampaian Laporan 
Hasil Reses, Rabu (24/2). Setelah 

para wakil rakyat melakukan 
serap aspirasi masyarakat di 
daerah pemilihan (dapil) mas-
ing-masing pada 15 – 17 Febru-

ari 2021 lalu.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Ka-

bupaten Blitar Suwito Saren Satoto, didampingi 
Wakil Ketua DPRD Abdul Munib, Susi Narulita 
K.D, Mujib. Pada kesempatan itu Suwito me-
minta tiap koordinator dapil membacakan lapo-
ran hasil reses.

“Jadi hari ini disampaikan hasil reses para 
anggota dewan setelah turun di dapilnya,” ujar 
Suwito usai rapat.

Menurut Suwito, hasil reses ini menjadi hal 
yang penting bagi pembangunan Kabupaten Bli-
tar ke depan. Sebab hasil reses ini nantinya akan 
disampaikan ke dalam musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang).

Untuk reses kali ini, mayoritas anggota de-
wan menerima keluhan terkait infrastruktur yang 
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Hujan Deras Semalam, Permukiman 
Warga di Cilegon Terendam Banjir

Cilegon, SMN - Hujan deras mengguyur 
Kota Cilegon, Banten semalam. Akibatnya tiga 
permukiman warga di Kecamatan Ciwandan 
terendam banjir.

Laporan Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kota Cilegon menyebut ket-
inggian air bervariasi, mulai dari 30 hingga 50 
cm. Sebanyak 347 jiwa terdampak banjir.

“Air masih menggenang sekitar -+ 30 cm dan 
titik tertinggi -+ 50 cm pada Sabtu, 27 Februari 
2021, pukul 07:30 WIB,” kata Kepala BPBD 
Kota Cilegon, Erwin Harahap dalam keteran-
gannya kepada wartawan, Sabtu (27/2/2021).

Tiga wilayah yang terendam banjir adalah 
Cigading Pasar, Pintu Air dan Penauan. Selain 
akibat hujan deras, drainase yang tak berfungsi 
baik juga diduga jadi penyebab banjir.

“Penyebab kejadian hujan intensitas se-
dang-lebat di wilayah Kota Cilegon menye-
babkan air sungai meluap ke permukiman, dan 
drainase yang tidak berfungsi dengan baik,” 
ujarnya.

Permukiman di Cilegon terendam banjir pasca hujan lebat Bersambung di Hal. 11
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Cegah Covid- 19, Kapolres Pasuruan 
Kota Melaunching 19 Kampung 

Tangguh Semeru dan PPKM Mikro

Kapolres Pasuruan Kota bersama tiga pilar ketika Launching 
Kampung Tangguh Semeru

Pasuruan Kota, SMN 
- Kapolres Pasuruan Kota 
AKBP Arman S.I.K M.Si me-
launching Kampung Tangguh  
Semeru dan PPKM Mikro 
guna meminimalisir penularan 
Covid-19, Sabtu (20/2/2021).  

Kapolres Pasuruan kota me-

launching 19  Kampung Tang-
guh  Semeru dan PPKM Mikro 
dengan salah satunya berada 
di desa Kedawang, Mlaten, 
penunggul, kapasan, randuati, 
wotgalih, dandanggendis, se-
balong dan sanganom. Kegia-
tan ini bertujuan agar warga 

masyarakat tetap siap mengh-
adapi dan mencegah penularan 
Virus Covid- 19 juga mengan-
tisipasi gangguan Kamtibmas, 
dapat mencegah penyebaran 
Narkoba, dan segala kegiatan 
intoleransi, Radikalisme. 

“Saya harap Kampung tang-
guh Semeru di konsep dengan 
benar serta masing- masing se-
truktural mengetahui tugasnya. 
Satu desa wajib mempunyai 
Kampung Tangguh Semeru 
lebih dari satu, sehingga bisa 
di ikuti RT / RW lainnya. Ban-
yak pihak yang mempengaruhi 
masyarakat oleh orang tidak 
bertanggung jawab tujuan 
mereka banyak salah satun-
ya ingin menggagalkan pro-
gram pemerintah. Level halal 
sudah di siarkan oleh M.U.I 
saya sendiri sudah 2 (dua) kali 
suntik Vaksin Alhamdulillah 
sehat.” Ujar Kapolres Pasiruan 
Kota 

Ketua Puskesmas Ngul-
ing Dr Eko Santoso Macfur 
menambahkan masyarakat 
tidak ada yang perlu di takut-
kan, tenaga kesehatan di pusk-
esmas Nguling  sudah dua kali 
vaksin, selanjutnya TNI - Polri 
dan para kepala desa. Sebelum 
di vaksin kami mensekrening 
terlebih dahulu, kami meminta 
jangan ragu ragu tentang kea-
manan vaksin. Tidak ada ala-
san lagi untuk menolak, di pas-
tikan vaksin aman dan halal. 

“Dengan adanya kam-
pung tangguh kita semua bisa 
Mengedukasi ke masyarakat 
serta dapat mencegah penu-
laran Virus Covid- 19.” Tegas 
AKBP Arman 

Kegiatan dilanjutkan 
pengecekan posko² Kampung 
Tangguh Semeru. Selama ke-
biatan berjalan aman, tertib 
dan terkendali. (Haidir)

Kepala Lapas Pasuruan 
Menjumpai Kapolres Pasuruan Kota

Pasuruan Kota, SMN -Di 
sela sela kepadatan jadwal ker-
ja Kapolres Pasuran Kota, hari 
ini Kapolres menerima kunju-
gan   Kepala Lembaga Pemas-
yarakatan (Kalapas) Klas II B 
Yogha Aditya Kuswanto   Senin 
(22/02/2021) siang.

Dalam kunjungan tersebut, 
Kalapas beserta rombongan dis-
ambut langsung oleh Kapolres 
Pasuruan Kota AKBP Arman 
S.I.K M.SI yang di dampingi 
Kasat Tahti IPTU Karsono. un-

tuk selanjutnya Kalapas beserta 
rombongan di ajak Kapolres un-
tuk ramah tamah dan ber koor-
dinasi  di ruang kerja Kapolres.

Ka Lapas Kelas IIB Pasuru-
an, mengatakan kunjungan ker-
ja dilaksanakan dalam rangka 
memperkenalkan diri sebagai 
Ka Lapas yang baru dan men-
jalin silaturahmi serta koordi-
nasi antara Lapas Kelas IIB Pa-
suruan dengan Polres Pasuruan 
Kota terkait harkamtibmas.

Sementara itu Kapolres Pa-

Kapolres Pasuruan Kota saat berbincang dengan Kalapas 
Pasuruan yang Baru

suruan Kota mengucapkan 
terima kasih kepada Kalapas 
berserta rombongan yang telah 
mengunjungi dan bersilaturah-
mi.

Arman menerangkan bah-
wa, selama ini pihaknya sudah 
koordinasi dengan sangat baik 
dengan Lapas . Di samping itu 
Kapolres selalu memerintahkan 
baik Polsek dan sabhara un-
tuk menggerakkan personilnya 
dalam rangka harkamtibmas 
melalui patroli ke sejumlah 
obyek vital salah satunya Lapas 
Kelas IIB Pasuruan.

“Patroli sering kami gelar 
dalam rangka sambang di Lapas 
kelas IIB Pasuruan. Tujuannya 
untuk mengecek dan mengeta-
hui perkembangan terkini dari 
situasi di lingkungan Lapas,” 
katanya.

Sementara itu, Yhoga, men-
erangkan kunjungan ini dilaku-
kan sebagai bentuk Silaturahmi 
dan koordinasi diantara dua lem-
baga untuk menjaga keamanan, 
ketertiban masyarakat penghuni 
Rutan dan juga memantau serta 
memastikan keamanan dan ken-
yamanan para penghuni tahanan 
serta narapidana. (Haidir)

Polres Pasuruan Kota Melaksanakan 
Tes Urine Dadakan

Pasuruan Kota, SMN -Ke-
polisian Resor Pasuruan Kota 
secara mendadak menggelar 
tes atau pemeriksaan urine, 
bagi seluruh anggota.Selasa 
(23/02/2021)

Pagi ini setelah apel. Kasi 
Propam IPDA HARYONO, tiba 

tiba mengumumkan setelah apel 
di larang meninggalkan tempat. 
Dan seluruh anggota di arahkan 
menuju tempat pemeriksaan yg 
disiapkan . Dan diawasi langsung 
oleh seluruh anggota Provos.

Tes yang digelar secara da-
dakan dilaksanakan oleh Urusan 

Kesehatan (Urkes) Polres Pa-
suruan Kota atas perintah Kapol-
res , hal tersebut dilakukan  un-
tuk memastikan seluruh anggota 
Polres Pasuruan Kota, terbebas 
dari penyalahgunaan narkoba.

Kapolres Pasuruan Kota, 
AKBP Arman S.I.K M.SI men-
yampaikan bahwa dirinya sen-
gaja menginstruksikan untuk 
dilaksanakan pemeriksaan urine 
bagi seluruh anggotanya secara 
mendadak.

“Hari ini kita laksanakan tes 
urine secara mendadak kepada 
anggota yang bertugas di fung-
si opsnal maupun polsek Selain 
itu juga, merupakan pembinaan 
internal terhadap anggota agar ti-
dak main-main dengan narkoba. 
Tes urine ini dilaksanakan secara 
berkala dan acak,” tutur AKBP 
Arman.

AKBP Arman S.I.K M.SI 
juga menegaskan pihaknya akan 

menindak tegas siapa pun polisi 
yang terlibat kasus penggunaan 
narkoba.

“Tidak ada tempat bagi peng-
guna narkoba di kepolisian, siapa 
saja yang terlibat sudah pasti dip-
idana,” ucap Kapolres Pasuruan 
Kota.

AKBP Arman menyatakan, 
peringatan itu disampaikan untuk 
seluruh anggota Polri khususnya 
anggota Polres Pasuruan Kota 
agar tak menyentuh barang ha-
ram tersebut.

“Cicipi narkoba, bikin karir 
tamat, keluarga berantakan, hid-
up sengsara, akhirnya masuk 
penjara. Bagi seluruh anggota 
Polres Pasuruan Kota, hentikan 
menggunakan narkoba. Bila 
ditemukan, saya pastikan di-
proses pidana,”  kami tidak main 
main dg masalah ini kata AKBP 
Arman. (Haidir)

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman melihat langsung giat tes 
urine

Puluhan Pelanggar Prokes di 
Pasuruan Terjaring Razia

Pelanggar protokol kesehatan pada saat mengikuti sidang di 
tempat

Pasuruan, SMN - Puluhan 
pelanggar protokol kesehatan 
pencegahan Covid-19 terjaring 
operasi yustisi yang digelar petu-
gas gabungan dari Satpol-PP, 
TNI, Polri, Dishub, Hakim serta 
Jaksa. Yang kegiatannya dilak-

sanakan di Kecamatan Bangil 
Kabupaten Pasuruan, Provinsi 
Jawa Timur. Kamis (25/02/2021)

Kasatpol PP Kabupaten Pa-
suruan, Bhakti Jati Permana me-
negaskan, pelaksanaan operasi 
yustisi kemaren sesuai amanah 

inpres no 6 th 2020, untuk men-
egakkan protokol kesehatan 3M, 
utamanya pemakaian masker da-
lam rangka mencegah penularan 
covid-19. 

Seharusnya memakai masker 
sudah menjadi kebiasaan baru 
dalam mas pandemi ini, apalagi 
pemerintah sudah mulai tahun 
2020 mensosialisasikan dan 
mengedukasi terkait 3M ini,” 
terang Bakti

Sebagai warga negara yang 
baik, sudah seharusnya untuk 
ikut berpartisipasi dalam pence-
gahan penularan covid-19 ini,” 
tutup Bakti

Dalam kegiatan operasi yus-
tisi ini, didapati sebanyak 60 pe-
langgar protokol kesehatan kare-
na tidak Menggunakan masker 
hingga sebagai sanksi  dilakukan 
sidang ditempat sesuai Perda Ja-
tim no 2 th 2020.(hdr)

Polresta Pasuruan Gandeng Satpol PP  
Merazia Balap Liar

Pasuruan Kota, SMN - Polresta 
Pasuruan Sabtu malam (20/02/2021) 
melaksanakan apel gabungan bersa-
ma pleton siaga 2 Polres Pasuruan 
Kota dan Satpol PP Kota Pasuruan 
yang dipimpin Kapolres Pasuruan 
Kota AKBP Arman, S.I.K., M.Si den-
gan perwira pengendali Kasat Narko-
ba AKP Nanang Sugiyono S.H, M.H. 
dalam arahannya AKBP Arman men-
yampaikan bahwa, kegiatan malam 
ini adalah dalam rangka menjawab 
keluhan masyarakat mengenai balap 
liar yang mengganggu kenyamanan 
masyarakat pada jam istirahat, juga 
diakibatkan suara dari knalpot yang 
sangat mengganggu, Khususnya di 

sepanjang jalan Panglima Sudirman.
Dalam  pelaksanaan apel gabun-

gan dengan Sat Pol PP yang  dilak-
sanakan pukul 01.00 dini hari WIB. 
Kapolres memberikan penekanan 
bahwa penindakan harus sesuai 
ketentuan hukum. Dan dilakukan se-
cara hati-hati dan manusiawi.

Selain itu, Kapolres memerin-
tahkan Kasat Narkoba AKP Nanang 
Sugiyono S.H. untuk memimpin ke-
giatan operasi penertiban atau cipta 
kondisi dengan sasaran balap liar.

Benar saja, setelah  petugas 
gabungan sampai dilokasi, banyak 
pelaku balap liar sedang beraksi, di-
tambah dengan banyaknya remaja 

yang menonton balap liar tersebut. 
Tak menunggu lama petugas 

gabungan segera  menjaring para 
remaja baik pelaku balap liar maupun 
yang ikut menonton, untuk  dibawa 
ke Polres Pasuruan Kota guna dilaku-
kan pemeriksaan dan penindakan 
tilang.

Dari operasi tersebut berhasil di 
amankan sebanyak 27 unit sepeda 
motor termasuk pengendaranya, 
setelah dilakukan penegakan hukum 
berupa tilang dan di lakukan upaya 

pembinaan mereka diizinkan pulang, 
dan kendaraan bisa diambil setelah 
melaksanakan sidang di pengadilan 
satu bulan kedepan.

Untuk pengambilan kendaraan 
setelah sidang diwajibkan kendaraan 
dikembalikan pada posisi standart 
dan  orang tua wajib  dihadirkan un-
tuk upaya pembinaan, agar ikut tang-
gung jawab menjaga putra-putrinya 
agar tidak berbuat hal yang meng-
ganggu keamanan dan ketertiban,” 
imbuh Kapolres (Haidir)Anggota Polresta Pasuruan saat merazia balap liar
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ASN dan Pelayan Publik di Kabupaten 
Kediri Jalani Vaksinasi Covid-19

Kediri, SMN - Pasca vaksi-
nasi tahap 1 yang diperuntuk-
kan bagi tenaga kesehatan (na-
kes) dilaksanakan, kini giliran 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
dan petugas pelayanan publik 
Kabupaten Kediri yang menjal-
ani vaksinasi tahap 2.

Hari ini, mulai dari ASN, 
Anggota DPRD Kabupaten 
Kediri dan lainnya mengiku-
ti penyuntikan vaksin di tujuh 
tempat. Salah satunya di Lapa-
ngan Tenis Kantor Pemerin-
tah Kabupaten Kediri, Kamis 
(25/2/2021).

Dalam kegiatan vaksina-
si tersebut, pelayanan dibuka 
mulai pukul 08.00 WIB dengan 
mengerahkan belasan orang 
vaksinator.Tahapan vaksinasi 

kali ini tak jauh berbeda dengan 
sebelumnya.

Dimana, penerima vaksin 
akan melakukan registrasi den-
gan pengecekan kesehatan ter-
lebih dahulu. Jika lolos, akan 
diarahkan untuk melakukan 
vaksinasi dan observasi.

Seperti yang dialami oleh 
Kepala Dinas Kebudayaan dan 
Pariwisata Kabupaten Kediri 
Adi Suwignyo. Menurutnya, 
suntik vaksin yang diterima se-
jauh ini terasa biasa saja.

“Tidak terasa dan saya baik-
baik saja. Hanya efek saat 
jarum saat disuntikkan,” kata 
Adi Suwignyo.

Dalam kesempatan itu, 
Wignyo yang pernah kontak 
langsung dengan penderita 

Covid-19 mengajak masyarakat 
untuk taat protokol kesehatan. 
“Yang paling utama selalu pa-
kai masker dimana pun bera-
da. Seperti saya pernah kontak 
langsung dengan rekan yang 
positif, Alhamdulillah saya ti-
dak tertular,” jelasnya.

Disamping itu, vaksinasi 
tahap ke-2 ini juga diberikan 
kepada kalangan DPRD Ka-
bupaten Kediri. Terdiri dari 
50 orang anggota DPRD serta 
pegawai Sekretariat DPRD se-
jumlah 53 orang.

Ketua DPRD Kabupaten 
Kediri Dodik Purwanto me-
nuturkan, pelaksanaan proses 
vaksin berjalan dengan lancar. 
Menurutnya, vaksin adalah 
langkah sekunder dalam pence-

gahan Covid-19, sedangkan 
langkah premier yaitu dengan 
taat pada protokol kesehatan.

“Langkah premier dalam 
pencegahan dan penanganan 
Covid-19 tetap dengan me-
matuhi protokol kesehatan yang 
dikemas dalam program 3 M. 
Kemudian sekarang berkem-
bang menjadi 5M,” ajaknya. 

Data dari Pemkab Kedi-
ri menyebutkan, tujuh tempat 
pelaksanaan vaksinasi di Ka-
bupaten Kediri mulai dari RS 
Aura Shifa, Dinas Ketahanan 
Pangan dan Peternakan, RSUD 
SLG, Lapangan Tenis Pemkab 
Kediri, Joglo Pemkab Kediri, 
Convention Hall SLG dan Di-
nas Pendidikan. (*)

Vaksinasi Covid-19

Padat Karya Salah Satu Cara 
Pemerintah Tekan Pengangguran

Kediri, SMN - Menindak-
lanjuti release Kepala Badan 
Pusat Statistik (BPS) Jatim, 
tentang angka pengangguran 
di Jawa Timur yang naik sebe-
sar 2,03 persen atau berjumlah 
466.015 jiwa selama pandemi 
covid 19, Pemerintah Kabupat-
en Kediri melalui Dinas Tenaga 
Kerja melakukan berbagai pro-
gram kegiatan untuk mencip-
takan lapangan pekerjaan baru, 
salah satunya dengan program 
Padat Karya.

Program padat karya mer-
upakan kegiatan yang setiap 
tahun selalu dilaksanakan uta-
manya untuk pembangunan sa-
rana dan prasarana desa. Namun 
di era pandemi saat ini, program 
padat karya lebih diutamakan 
dengan mempekerjakan warga 
yang kehilangan pekerjaan aki-
bat pandemi atau dalam kategori 
mempunyai pekerjaan namun 
tidak menentu.

Salah satu desa yang sedang 
melakukan padat karya yakni 

Desa Kayen Kidul Kecamatan 
Kayen Kidul. Sebanyak 104 
warga yang masuk dalam Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) mengikuti program ini 
untuk melakukan normalisasi 
aliran sungai, karena jika hujan 
lebat arus sungai akan meluap 
hingga membanjiri sawah warga 
yang berujung gagal panen.

Dalam kegiatan ini, setiap 
pekerja diberikan upah sebesar 
Rp 70.000 per hari atau 6 jam 
kerja yang dimulai pukul 06.30 
hingga 12.30 WIB. Menurut 
Kepala Desa Kayen Kidul, 
Bambang Agus Pranoto, Pro-
gram Padat Karya tahun 2021 
merupakan program rutin desa 
yang diselenggarakan untuk 
pembangunan sarana maupun 
prasarana penunjang kegiatan 
masyarakat.

“Salah satu alasan kami 
mempekerjakan banyak orang 
ini untuk pemulihan ekonomi 
warga yang terdampak aki-
bat adanya pandemi covid 19 

dengan memberikan pekerjaan 
baru,” kata Kades.

Sementara itu, Jumadi Kabid 
Transmigrasi dan Penempatan 
Tenaga Kerja Disnaker Kabu-
paten Kediri mengungkapkan, 
padat karya merupakan program 
pemberdayaan masyarakat desa 
untuk membangun desanya 
sendiri.

“Program padat karya ini 
merupakan program yang sejak 
dulu telah ada, namun saat ini 
sistem dan polanya yang beru-
bah, dimana hasilnya dikemba-
likan lagi ke masyarakat desa 
tersebut,” ungkap Jumadi.

“Padat karya merupakan 
program dari pemerintah untuk 
mengurangi pengangguran di 
era pandemi Covid 19 dan untuk 
memberikan kesejahteraan ke-
pada masyarakat terutama yang 
benar-benar mengalami imbas 
dari pandemi saat ini,” tutup Ju-
madi.(Kominfo/kan)

Program Padat Karya

Pandangan Umum Para Faraksi Anggota 
DPRD Kab Sukabumi Terhadap 3 Raperda

Ketua Dprd Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara

Sukabumi, SMN - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Sukabumi 
gelar rapat paripurna lanjutan 
di Ruang Rapat Utama Ge-
dung DPRD Kabupaten Suk-

abumi, Komplek Perkantoran 
Jajaway, Palabuhanratu, Senin 
(22/2/2021).

“Hari ini pandangan frak-
si-fraksi atas Raperda tentang 
Ketahanan Pangan, Raperda 

tentang Dana Cadangan dan 
Raperda tentang Retribusi Pe-
manfaatan Anggaran dari Retri-
busi,” ucap Ketua DPRD Kab. 
Sukabumi, Yudha Sukmagara, 
kepada awak media, usai memi-
mpin rapat paripurna.

Yudha pun mengatakan, pi-
haknya dalam melahirkan Per-
da-perda akan berhati-hati agar 
berdaya guna untuk masyarakat, 
terutama di Perda Ketahanan 
Pangan dan Perda Dana Cadan-
gan.

“Dana cadangan sendiri 
adalah untuk persiapan DOB, 
karena DOB ini memang sangat 
dibutuhkan untuk Kabupaten 
Sukabumi karena sudah saatn-
ya ada pemekaran di Kabupaten 
Sukabumi. Jadi dana cadangan 
ini nanti bisa dialokasikan untuk 
persiapan DOB,” terangnya.

Selain itu, ia mengatakan 
dana cadangan juga untuk per-
siapan perhelatan Pilkada tahun 
2024. Menurutnya, agar jangan 

sampai Pilkada 2024 nanti kes-
iapan anggarannya mengambil 
dari anggaran di tahun tersebut.

“Jadi, dicadangkan dari seka-
rang. Kita juga berharap, pelak-
sanaan Pilkada 2024 nantinya 
juga bisa sesuai dengan apa 
yang diharapkan masyarakat,” 
imbuhnya.

Lebih lanjut Yudha menyam-
paikan, bahwa sidang selanjut-
nya mengagendakan jawaban 
dari Pemerintah Kabupaten Su-
kabumi atas pandangan umum 
fraksi-fraksi di DPRD Kabupat-
en Sukabumi.

“Untuk paripurna selanjutn-
ya hari kamis (25/2/2021) ada-
lah jawaban dari Pemkab Su-
kabumi, pastinya dari Bupati. 
Kita juga ada beberapa inisiatif 
DPRD salah satunya Raperda 
tentang Pendidikan terutama 
untuk para guru-guru.” Ucapnya 
(Roby)

Oss Integrasikan Pelayanan 
Perizinan Berusaha, Dukung 

Kebangkitan Ekonomi Bangsa

Sukabumi, SMN - Plh. Bu-
pati Sukabumi Zainul S mengi-
kuti secara virtual rapat koor-
dinasi tentang Penyelenggaraan 
Perizinan Berusaha di Daerah 
terkait Kesiapan Online Single 
Submission (OSS).

Seperti yang disampaikan 
Presiden Jokowi sebelumnya, 
bahwa pemerintah sudah men-
jalankan Online Single Sub-
mission (OSS) sebagai sistem 
yang mengintegrasikan seluruh 
pelayanan perizinan berusa-
ha yang menjadi kewenangan 
Menteri/Pimpinan Lembaga, 
Gubernur, atau Bupati/Waliko-
ta yang dilakukan secara elek-
tronik. Melalui reformasi sistem 
perizinan, kita mendorong stan-

dardisasi menjadikan birokrasi 
perizinan di tingkat pusat dan 
daerah lebih mudah, lebih cepat, 
dan juga lebih terintegrasi.

Dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan secara ketat. 
Plh. Bupati didampingi Perang-
kat Daerah terkait mengikuti 
acara tersebut dari di Pendopo 
Sukabumi. Selasa (23/2/2021)

Menko Perekonomian Air-
langga Hartarto mengatakan, 
2021 merupakan tahun keban-
gkitan ekonomi. Bahkan, pere-
konomian Indonesia diprediksi 
pulih di 2021. 

“2021 merupakan tahun yang 
penuh peluang,

apalagi, saat ini telah diter-
bitkannya Peraturan Pemerintah 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang 
Penyelenggaraan Perizinan Be-
rusaha Berbasis Risiko. Peratur-
an tersebut merupakan pelaksa-
naan Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (UU Ciptaker).” Jelas Air-
langga

Menurutnya, nanti 51 persen 
kegiatan usaha, cukup disele-
saikan melalui sistem OSS, 
karena itu dalam penggunaan 
sistem OSS tersebut, akan ada 
pelatihan dari Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM). Se-
hingga, pemerintah daerah ting-
gal menyiapkan sumber daya 
manusianya. 

“OSS ini ditargetkan Juli 
ditingkat daerah. Terkait jarin-
gan dan sistem telah didukung 
Kominfo,” ungkapnya.

Kepala BKPM Bahlil Laha-
dalia mengatakan, selain pener-
apan OSS, landasan UU Cipta 
Kerja juga memberikan kemu-
dahan berusaha dan meningkat-
kan investasi. Sebab, selama ini 
pelayanan berusaha tidak terlalu 
cepat, kurang transparan, dan bi-
aya tinggi.

“UU Cipta Kerja ditunggu 
pengusaha. Sebab, transparan, 
cepat, efisien, dan tidak bertele 
tele. Nanti Pemda wajib mengg-
gunakan sistem OSS ini,” pung-
kasnya. (Roby)

rapat koordinasi Secara Virtual

Didukung Menko Marves,  
Pembangunan Kawasan Ujunggenteng 

Menjadi Program Prioritas  Pusat

Sukabumi, SMN - 
Kemenko Maritim dan 
Investasi RI  menggelar 
rapat koordinasi serara 
virtual mengenai  pemba-
ngunan kawasan pesisir 
selatan Kabupaten Suk-
abumi. Rakor daring ini 
diikuti Plh Bupati Suka-

bumi Zainul S dari Pen-
dopo.  Rabu (24/2/2021).

Menko Maritim dan In-
vestasi RI Luhut Binsar 
Pandjaitan mengatakan, 
Kawasan selatan Kabu-
paten Sukabumi, khusus-
nya Ujunggenteng memi-
liki potensi yang luar 

biasa, terutama dari segi 
wisata dan perikanan.

“Potensi Ujunggen-
teng sangat luar biasa. 
Makanya harus ada pem-
bangunan. Sehingga, 
masyarakat di sana bisa 
merasakan manfaatnya,” 
ujarnya.

Berkaitan rencana 
pembangunan kawasan 
Ujunggenteng, dirinya 
mengaku telah berkoordi-
nasi dengan berbagai ke-
menterian. Untuk meny-
iapkan berbagai akses 
seperti pertanahan, air, 
jalan, listrik, dan lainnya.

“Tata ruang kunci da-
lam pengembangan ka-
wasan Ujunggenteng. 
Jangan sampai ada pem-
bangunan yang tidak ba-
gus,” ucapnya.

Plh Bupati Sukabumi 
Zainul S mengatakan, 
Ujunggenteng telah ma-

suk dalam kawasan pari-
wisata dan perikanan di 
dalam tata ruang Kabu-
paten Sukabumi. Apalagi 
wilayah itu masuk ke da-
lam masterplan Geopark 
Ciletuh Palabuhanratu.

“ P e m b a n g u n a n n y a 
pasti akan lebih terta-
ta. Kami pun bersyukur, 
pembangunan kawasan 
Ujunggenteng mendapat-
kan dukungan penuh dari 
pemerintah pusat,” ung-
kapnya.

Bahkan berbagai ke-
butuhan pembangunan 
Ujunggenteng akan di-
fasilitasi oleh pemerintah 
pusat. Mulai dari akses 
jalan dan lainnya.

“Kami berterima kasih 
banyak atas dukungan 
penuh ini,” pungkasnya.
(roby)

rapat koordinasi Secara Virtual
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Bupati Ony Anwar, Targetkan 100 Hari Kerja 

untuk Optimalkan Recovery Ekonomi

NGAWI, SMN - Optimal-
isasi vaksinasi diharapkan akan 
mendukung percepatan herd 

immunity di Ngawi. 
Selain itu harus segera ada 

strategi pemulihan ekonomi 

Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Ngawi di Grahadi Surabaya oleh 
Gubernur Jatim, diikuti Forpimda secara virtual

untuk masyarakat.
Tekad itu dikatakan Bupati 

Ngawi, Ony Anwar, saat ke-
baki ke Ngawi usai dilantik 
Gubernur Jawa Timur, Jumat 
(26/2/2021).

Ony dan Wakil Bupati Dwi 
Rianto Jatmiko, juga akan 
membuat strategi untuk recov-
ery atau pemulihan ekonomi 
masyarakat.

Ony berharap target vaksi-
nasi dan pemulihan ekonomi 
sudah bisa terlihat hasilnya se-
belum masa 100 hari yang di-
canangkan. 

“Karena sudah terjadwal dan 
tertata, kami harap dalam be-
berapa minggu pun sudah bisa 
dilakukan,” ujarnya. 

Pemulihan ekonomi ini 
diantaranya dengan segera 
meluncurkan program Ngawi 
organik sebagai implementasi 
kemandirian pertanian. 

Duet Ony dan Antok juga 
akan kembali memberi pelu-
ang dibukanya usaha wisata, 
berkesenian dan kegiatan mas-

yarakat, namun secara ber-
tahap.

Ony dan Antok juga akan 
tetap mengedepankan pem-
batasan kegiatan masyarakat 
skala mikro sehingga terpe-
takan titik sentuh penanganan 
Covid secara lebih spesifik.

Meskipun memiliki masa tu-
gas hanya 3 tahun yakni tahun 
2021-2024, namun Ony menga-
ku optimis kolaborasinya ber-
sama Dwi Rianto Jatmiko atau 
acap disapa Antok, berjalan 
maksimal.

Menurut Ony, optimismenya 
juga didasari pengalaman. Dia 
menjadi Wakil Bupati Ngawi 
selama dua periode dan 16 ta-
hun Antok sebagai wakil rakyat 
bahkan 3 periode diantaranya 
menjabat Ketua DPRD. 

“Jadi komunikasi dan tran-
formasi program semestinya 
tidak ada kendala. Waktu yang 
tiga tahun juga kita akan buat 
strategi agar 9 visi misi Bupa-
ti Ngawi berjalan efektif,” te-
gasnya. (ari)

Bupati-Wabup Dilantik di 
Grahadi, Forpimda Saksikan 

Secara Virtual

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono dan Wakil Bupati Dwi Rianto 
Jatmiko, siap dilantik dan majukan daerahnya.

NGAWI, SMN – Kabu-
paten Ngawi akan segera 
mendapatkan pemimpin baru. 
Kepastian pelantikan Bupa-
ti-Wakil Bupati Ngawi, Ony 
Anwar Harsono-Dwi Rianto 
Jatmiko akhirnya datang juga.

Pelantikan keduanya 
dilakukan Gubernur Jawa 
Timur, Jumat (26/2/2021). 
Undangan pun sudah bere-
dar, berikut berbagai ucapan 
selamat dan harapan-harapan 

baru untuk tampuk kepemi-
mpinan Ony-Antok di kabu-
paten terbarat di Jatim ini.

“Benar, kami para 
pimpinan DPRD Ngawi sudah 
menerima undangan pelanti-
kan,” tukas Sardjono, Wakil 
Ketua DPRD Ngawi.

Sardjono menyatakan, se-
mestinya pelantikan dilaku-
kan gubernur dengan dihadiri 
pimpinan DPRD kabupaten/
kota. Tetapi karena prosedur 

pencegahan penularan 
Covid-19, ada pembatasan 
jumlah orang di Grahadi.

“Bupati dan wakil bupati 
beserta istri mereka, hadir di 
Gedung Grahadi di Surabaya. 
Pimpinan DPRD kabupaten 
beserta unsur pimpinan daer-
ah lainnya menyaksikan se-
cara virtual,” ujar Sardjono.

Harapan-harapan pun 
menumpuk disematkan di 
pundak Ony dan Antok. Kelu-
han warga Ngawi yang paling 
marak, tentu saja peningkatan 
infrastruktur jalan dan bangu-
nan fisik.

“Semoga keduanya memi-
mpin dengan amanah dan 
mendahulukan hak publik 
daripada kepentingan priba-
di,” ungkap Ayu, salah satu 
pedagang kaki lima di Ngawi.

Ayu adalah salah satu war-
ga yang merasakan dampak 
melemahnya pemasukan kelu-
arganya akibat pandemi.

Sedangkan Santo, peda-
gang kambing asal Kedung-
galar, berharap pasar hewan 
segera dioperasikan agar dia 
bisa berjualan ternak lagi. 
Pasar hewan di Ngawi me-
mang banyak ditutup dengan 
alasan pencegahan Covid-19. 
(ari)

Perubahan UU ITE Diharapkan Tetap 
Lindungi Kebebasan Pers

NGAWI, SMN – Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) melak-
sanakan seminar secara virtual, 
dengan tema Menyikapi Perubah-
an UU ITE, secara virtual, Kamis 

(25/2/2021).
Pembicara kunci, yakni Menteri 

Koordinator Politik, Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, Mahfud M.D, 
menyatakan perubahan terhadap 

suatu undang-undang, tak terkec-
uali UU Informasi dan Transaksi 
Elektronik, bukanlah hal yang mus-
tahil.

“Tidak perlu alergi dengan pe-

rubahan, suatu undang-undang atau 
hukum, tentu bisa saja berubah se-
suai perkembangan masyarakat,” 
ujar Mahfud.

Mahfud juga menyatakan per-
setujuannya bila ada perubahan 
pada UU ITE , terutama untuk pas-
al-pasal multi tafsir atau pasal karet.

Sedangkan Ketua Dewan Pers, 
M. Nuh, mengatakan UU ITE jan-
gan menjadi pijakan untuk mem-
bungkam kritik dan kontrol.

Dia menyarankan perubahan 
UU tentang Informasi dan Transak-
si Elektronik (UU ITE) sebaiknya 
juga dilakukan dengan keterbukaan 
serta melibatkan banyak pihak.

“Saya hanya berpesan bahwa 
UU ITE jangan sampai memberan-
gus kebebasan pers. Kebebasan pers 
tidak dapat diganggu gugat,” tegas 
M. Nuh.

Selain soal potensi benturan UU 
ITE dengan kebebasan pers, mantan 
Menteri Komunikasi dan Informati-
ka ini juga meminta agar kebebasan 
berekspresi tidak dibelenggu dan 
perlu dijaga. (ari)

Menko Polhukam saat seminar secara virtual yang diselenggarakan PWI, Kamis (25/2/2021)
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Sampang, SMN - DPRD Kabu-
paten Sampang menggelar sidang 
peripurna penetapan Rancangan 
Peraturan Daerah menjadi Peratur-
an Daerah, raperda yang ditetapkan 
menjadi perda yakni Perda tentang 
Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani di Kabupaten Sampang, Ka-

mis (25/02).
Sidang dipimpin langsung oleh 

Ketua DPRD Sampang Kabupat-
en Sampang Fadol, dalam pembu-
kaaan sidang dirinya mengatakan 
DPRD bersama eksekutif (Pemkab 
Sampang) menetapkan persetujuan 
bersama terhadap 1 (satu) raperda 

Penandatanganan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan 
Petani, pada Kamis (25/02).

Paripurna Penandatanganan Raperda 
Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

menjadi Peraturan Daerah Kabupaten 
Sampang, "Mudah-mudahan setelah 
ditetapkan raperda ini menjadi per-
da ini akan membawa manfaat dan 
kemajuan bagi masyarakat Kabupat-
en Sampang, khususnya untuk para 
petani yang ada di Kabupaten Sam-
pang,mengingat petani adalah pen-
yokong dan pondasi ekonomi kelas 
bawah," ungkapnya.

Ditempat yang sama, Bupati 
Sampang H Selamet Junaidi yang di 
wakili oleh Wakil Bupati Sampang 
Abdullah Hidayat mengucapkan ter-
imakasih kepada semua pihak teru-
tama kepada seluruh fraksi DPRD 
Kabupaten Sampang yang telah 
memberikan tanggapan, pandangan, 
saran, koreksi, serta masukan atas 
raperda inisiatif yang kami sam-
paikan, sehingga pada hari ini sudah 
sampai tahap persetujuan.

Menurut dia raperda ini mencer-

minkan adanya komitmen bersama 
antara Pemerintah Daerah dan DPRD 
Kabupaten Sampang dalam mengop-
timalkan pemberian pelayanan kepa-
da masyarakat serta potensi dibeber-
apa aspek pembangunan di wilayah 
Kabupaten Sampang. 

"Kita patut bersyukur karena atas 
kerja keras yang dilakukan oleh pihak 
legislatif bersama jajaran eksekutif 
pada akhirnya mencapai hasil seper-
ti yang kita harapkan bersama, khu-
susnya bagi kaum petani dibawah, 
semoga perda ini mempermudah para 
petani untuk mendaptkan fasiltas dari 
pemerintah kabupaten sampang, ini 
bukti nyata bahwa pemerintah peduli 
kepada petani," ungkapnya singkat.

Diharapkan perda yang baru saja 
di undangkan agar segera dilakukan 
sosialisasi kepada seluruh komponen 
masyarakat dan kemudian menerap-
kannya sesuai dengan tugas, pokok 
dan fungsinya. Sehingga petani dapat 
merasakan langsung dari manfaat 
perda tersebut. Karena petani sebagai 
ujung tombak dari pembangunan da-
lam pemenuhan kebutuhan pangan 
nasional. (adv/why)

Wawali Madiun Turut Musnahkan 
Barang Ilegal Sitaan Bea Cukai

Madiun, SMN - Wakil Walikota Madiun, 
Jawa Timur, Inda Raya, turut memusnahkan 
barang ilegal hasil sitaan Kantor Pelayanan 
Bea dan Cukai Madiun tahun 2020, Jumat 26 
Februari 2021.

Pemusnahan ini dipimpin oleh Kepala 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai (DJBC) Jawa Timur II, Oertanto Wi-
bowo.

Pemusnahan barang-barang ilegal ini, 
juga diikuti oleh Kantor Pelayanan Bea Cu-
kai lainnya di wilayah DJBC Jatim II. Yakni, 
KPPBC Banyuwangi, Jember, Probolinggo, 
Malang, Blitar, dan Kediri secara virtual.

Total ada 2.973.010 batang rokok ilegal 
dan 4.335 gram tembakau iris ilegal yang 
dimusnahkan. Angka tersebut sesuai dengan 
jumlah yang telah mendapatkan persetujuan 
pemusnahan dari KPKNL.

Pada kesempatan tersebut, juga dimus-
nahkan barang milik negara lainnya hasil 
penindakan berupa 631 liter MMEA dan 
1.458 paket barang kiriman pos ilegal.

“Total nilai barang yang dimusnahkan 
pada hari ini sebesar Rp 2,2 miliar. Dengan 
kerugian negara mencapai Rp 1,5 miliar,” un-
gkap Oertanto.

Meski dalam masa pandemi Covid-19, 
peredaran barang ilegal masih cukup mere-
sahkan. Menurutnya, ada beberapa modus 
yang digunakan oleh pelaku untuk mengedar-

kan barang ilegal. Terutama, rokok. Antara 
lain, tidak dilengkapi pita cukai, dilekati pita 
cukai bekas atau pita cukai palsu, atau dilekati 
pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntu-
kannya.

“Untuk itu kami mengimbau kepada mas-
yarakat selalu waspada serta melaporkan seti-
ap barang ilegal yang ditemui kepada kantor 
bea cukai,” himbaunya.

Sementara itu, Kepala KPPBC Tipe 
Madya Pabean C Madiun, Iwan Hermawan, 
mengungkapkan, ada sekitar 600 bungkus 
SKT (sigaret kretek tangan) dan SKM (sig-
aret kretek mesin) hasil penindakan Bea Cu-
kai Madiun yang dimusnahkan hari ini’ 600 
bungkus rokok ilegal tersebut merupakan 
hasil penindakan selama Juli-Desember 2020.

“Memang tidak banyak karena pada 
akhir tahun lalu kami juga sudah melakukan 
pemusnahan sejumlah barang ilegal yang tel-
ah disetujui oleh KPKNL,” jelas Iwan.

Meski temuannya tidak besar, pelangga-
ran ini tetap membawa kerugian bagi nega-
ra. Maka dari itu, pihaknya terus mendorong 
jajarannya untuk melakukan pengawasan dan 
penindakan di wilayah Madiun.

“Sosialisasi juga sudah kita lakukan den-
gan masyarakat umum, sekolah, kampus, dan 
pemda setempat. Peredaran barang ilegal ini 
tak akan berlangsung optimal tanpa dukungan 
masyarakat. Untuk itu, mari kita sama-sama 
menolak peredaran barang ilegal dengan 
tidak memberikan celah bagi oknum untuk 
melakukan pelanggaran,” tandasnya. (sy)

Wakil Walikota Madiun Inda Raya bersama Forkopinda Kota Madiun dan 
petugas Bea & cukai Madiun dalam acara pemusnahan barang illegal hasil 

sitaan kantor pelayanan Bea& cukai Madiun.

Pemkot Madiun Gelar FPD Penyusunan 
Renja Perangkat Daerah Tahun 2022

Madiun, SMN - Pemerintah Kota 
Madiun, Jawa Timur, menggelar Fo-
rum Perangkat Daerah (FPD) Penyusu-
nan Rancangan Awal Dokumen Ren-
cana Kerja (Renja) Perangkat Daerah 
Tahun 2022, di gedung GCIO Dinas 
Kominfo, Kamis 25 Februari 2021.

Walikota Madiun, H. Maidi, men-
gatakan, perecanaan pengendalian dan 
evaluasi pembangunan daerah, tata 
cara evaluasi rancangan Perda tentang 
RJMD dan RKPD, rancangan awal ren-
ja perangkat daerah dibahas memang 
harus dibahas dengan para pemangku 
kepentingan untuk memperoleh saran 
dan pertimbangan.

Karena itu, ia mengharapkan perha-
tian dan kesungguhan semuanya untuk 
menyadari akan pentingnya tahapan 
perencanaan pembangunan dalam 
sistem perencanaan dan pelaksanaan 
pembangunan Kota Madiun, secara 
keseluruhan.

“Apalagi forum pada hari ini mer-
upakan proses penyusunan berbagai 
program dan kegiatan sebagai titik 
awal penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pemasyarakatan 
yang akan disinkronisasikan lebih lan-
jut pada penyusunan RKPD Kota Ma-
diun tahun 2022 dan rancangan peru-
bahan dokumen RPJMD Kota Madiun 
tahun 2019-2024,” kata H. Maidi.

Walikota juga minta, agar seluruh 
perangkat daerah dapat melakukan 

evaluasi terhadap pelaksanaan rencana 
kerja perangkat daerah tahun 2020 dan 
mempersiapkan formulasi program 
serta kegiatan yang akan dituangkan 
dalam rencana kerja tahun 2022 men-
datang.

“Pada saat penyusunan dokumen 
perencanaan pembangunan tahun ini, 
sejalan dengan tahun kedua masa 
kepemimpinan kami. Hingga tahun 
2020, telah tercapai 93 persen atau 31 
program dari 33 program unggulan 
yang kami janjikan untuk kesejahter-
aan masyarakat. Namun ada dua pro-

gram unggulan yang belum tercapai 
hingga tahun 2020. Kami pastikan pada 
tahun 2021 ini, bisa tercapai 100 pers-
en,” tandasnya.

Selain itu, lanjutnya, untuk menum-
buhkan sektor ekonomi dan pariwisata, 
telah terwujud. Diantaranya pemban-
gunan Pahlawan Street Center, pem-
bangunan taman Sumber Wangi dan 
wisata edukasi di lahan PDAM, taman 
ruang terbuka hijau serta lanjutan pem-
bangunan pendestrian jalan hingga 
wilayah stasiun kereta api.

“Pada tahun 2021 ini, Pemkot sudah 

menganggarkan lanjutan pembangu-
nan untuk menyempurnakan kawasan 
Sumber Wangi serta menyiapkan lahan 
untuk kantong parkir, lanjutan pemban-
gunan wilayah Proliman serta rintisan 
area Peceland,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, walikota 
juga menyinggung indek pembangunan 
manusia (IPM) yang tertinggi ketiga 
setelah Kota Malang dan Surabaya ser-
ta harapan hidup warga Kota Madiun.

“Pada tahun 2020, IMP kita men-
capai 80,91 persen. Ini naik diband-
ing tahun 2019 sebesar 80,88 persen. 
Sedangkan harapan hidup warga Kota 
Madiun, pada tahun 2020 mencapai 
72,81,” terangnya.

Menurutnya, dari data angka hara-
pan hidup di Kota Madiun, dari tahun 
ke tahun terus mengalami peningkatan.

“Artinya apa, hal ini menandakan 
adanya peningkatan derajat dan taraf 
hidup yang semakin sejahtera,” tuturn-
ya.

Hadir dalam kegiatan yang digelar 
secara virtual dengan seluruh pimpinan 
OPD, termasuk Camat dan Lurah ini, 
yakni Wakil Walikota, Inda Raya, dan 
Sekda, Rusdiyanto. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi dan Wakil Walikota Madiun Inda Raya bersama 
jajaran Forum Perangkat Daerah (FPD) dalam acara rapat penyusunan ran-

cangan awal dokumen rencana kerja (Renja Perangkat Daerah Tahun 2022).

Pemkab Madiun Lakukan Vaksinasi 
Covid-19 Terhadap Puluhan Wartawan

Madiun, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 
melakukan vaksinasi terhadap 
puluhan wartawan mitra Pem-
kab, di Pendopo Muda Graha, 
Kamis 25 Februari 2021.

Vaksinasi terhadap wartawan 
ini, merupakan gelombang 
kedua setelah sebelumnya pada 
gelombang pertama, dilakukan 

terhadap Forkopimda, tenaga 
kesehatan dan lainnya.

Salah satu wartawan mitra 
Pemkab Madiun, Sugeng Rudi-
anto, mengatakan, ketika divak-
sin pada bagian lengan kiri, ti-
dak ada rasa sakit. Pun demikian 
setelah 30 menit, juga tidak ada 
gejala apapun.

“Tidak sakit, tidak ada geja-

la. Saya yakin vaksin ini aman 
untuk siapapun sesuai ketentuan 
dan persyaratan,” ucap Sugeng.

Vaksinasi terhadap war-
tawan, lanjutnya, dapat mem-
berikan rasa aman terhadap diri 
sendiri, keluarga dan publik.

“Wartawan khan sering ber-
interaksi dengan publik, lebih 
lebih dengan pejabat. Jadi biar 
semuanya aman. Makanya harus 
divaksin,” tandasnya.

Sugeng, juga mengucapkan 
terima kasih kepada Pemkab 
Madiun, yang telah peduli akan 
kesehatan wartawan.

“Trima kasih pak Bupati, ter-
ima kasih Dinas Kesehatan, ter-
ima kasih Dinas Kominfo, dan 
unsur lainnya yang terlibat da-
lam kegiatan ini,” tuturnya. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama jajaran Forkopinda, OPD, dan petugas medis 
dalam acara pemberian vaksin Covid-19 tahap ke-2 di pendopo Graha Muda Kabupaten 

Madiun yang diikuti termasuk para wartawan yang bertugas di wilayah Madiun.
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Pemerintah Kota Probolinggo Terima Kunjungan 
Bakorwil V Jember Susun Paket Wisata Terpadu

Probolinggo, SMN - Badan 
Koordinasi Wilayah Pemerintah-
an dan Pembangunan Provinsi 
Jawa Timur V Jember berkunjung 
ke Kota Probolinggo, dalam rang-
ka penyusunan paket wisata ter-
padu, sebagai perwujudan jargon 
"Jatim Bangkit", Kamis (18/2).

Berlangsung di Gedung Puri 
Manggala Bhakti Kantor Pemkot 
Probolinggo, hadir Ketua Bakor-
wil V Jember R. Tjahjo Widodo 
yang ditemui oleh Asisten Pemer-
intahan Sekretariat Daerah Kota 
Probolinggo Paini, para staf ahli 
wali kota, para Asisten, Kepala 
perangkat daerah di lingkungan 
Pemkot Probolinggo. Selain itu 
juga hadir perwakilan dari Bakor-
wil I Madiun, Bakorwil II Bojo-
negoro, Bakorwil IV Pamekasan, 
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 
Timur dan pegiat pariwisata di 
Jawa Timur.

Asisten Pemerintahan Paini, 
dalam kesempatan tersebut men-

yampaikan bahwa Pemerintah 
Kota Probolinggo maupun mas-
yarakat sudah menunggu program 
paket wisata terpadu yang akan 
disusun oleh Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur. 

“Kami berharap dalam waktu 
yang tidak terlalu lama bisa di-
wujudkan, karena ditunggu oleh 
pemerintah dan kawan-kawan 
pelaku dan penggerak wisata,” 
ujarnya.

Lebih lanjut Paini menjelas-
kan, efek dari pandemi Covid 19 
telah mengakibatkan terpuruknya 
ekonomi masyarakat sehingga 
Pemerintah Kota Probolinggo 
berupaya untuk membangkitkan 
kembali, salah satunya melalui 
sektor pariwisata.

“Pak Budi Kris (Kepala Dinas 
Pemuda Olahraga dan Pariwisa-
ta) bersama-sama kawan-kawan 
Dispopar telah berupaya mem-
buka dan memulihkan kondisi 
pariwisata di Kota Probolinggo,” 

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

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 Muse-
um Rasulullah, BJBR, Pelabuhan 

Tanjung Tembaga/PPI, situs cagar 
budaya, batik kuno Probolinggo, 
Pantai Permata dan wisata seni 
tari.

Kepala Bakorwil V Jember R. 
Tjahjo Widodo menegaskan bah-
wa kebangkitan ekonomi Provinsi 
Jawa Timur tidak hanya terfokus 

pada destinasi wisata saja namun 
juga pada kebangkitan ekonomi 
UMKM-nya.

“Kembali, pada pertumbuhan 
ekonomi ini, harapan kita tidak 
hanya tempat wisata saja yang 
kita kunjungi tetapi sentra kun-
jungan 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 
pengembangan wisata di Kota 
Probolinggo. Menurut Andriyan-
to, konsep destinasi wisata perlu 
dibuat tematik.

“Kami titip adalah tematik, 
wisata apapun juga kalau dia tidak 
tematik 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 Pan-
tai Permata maka imunitas akan 

meningkat, kenapa? Karena ka-
lau sudah mengkonsumsi yang 
namanya mangga dan anggur itu 
vitamin C nya tinggi, ini luar biasa 
sekali,” urainya.

Lebih lanjut Andriyanto juga 
menitipkan pesan agar destinasi 
wisata harus dibuat ramah anak, 
baik dari rute, transportasi mau-
pun lingkungannya. 

“Beberapa wisata di kota 
Probolinggo itu akses pada anak 
itu diprioritaskan,” sambungnya.

Kepala Dispopar Kota 
Probolinggo Budi Krisyanto 
menyampaikan bahwa pemulihan 
ekonomi melalui wisata ini sudah 
menjadi program kerja Wali Kota 
Probolinggo. 

“Bahwa pemulihan ekonomi 
melalui sektor pariwisata ini men-
jadi prioritas dalam tema kerja ta-
hun 2021-2022,” ujar Budi.

Lebih lanjut Budi menjelas-
kan, untuk memudahkan para 
pegiat pariwisata dalam hal ini 
ASITA/ Asosiasi Travel Agent In-
donesia, dalam menyusun rencana 
kunjungan wisatawan, meng-
galang 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 Lumajang dan 
ke Jember. Paket ketiga masuk 
Probolinggo kemudian ke Jember 
lalu Banyuwangi, dan yang tera-
khir paket keempat, masuk kota 
Probolinggo, masuk ke Bromo 
Tengger Semeru. Jadi ada 4 rang-
kaian paket wisata,” jelasnya.

Selanjutnya Rombongon Ba-
korwil V Mengunjungi Destinasi 
Wisata Museum Rasulullah yang 
yang berada di Jalan Suroyo ini 
menjadi destinasi wisata pertama 
rombongan Bakorwil V Jember 
di Kota Probolinggo. Dalam per-
nyataan di depan awak media, 
Kepala Bakorwil V Jember men-
gaku kagum dengan Museum Ra-
sulullah. 

“Luar biasa ya, Kota 
Probolinggo mempunyai wisa-
ta peninggalan Rasulullah asli, 
bukan duplikasi, bukan buatan, 
langsung punya Rasulullah,” un-
gkapnya.

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

Bupati Probolinggo Serahkan 
1.091 Sertifikat Tanah Program PTSL 

Probolinggo, SMN - Bupa-
ti Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari menyerahkan 1.091 lembar 
sertifikat hak milik atas tanah 
milik Masyarakat Desa Sariwani 
Kecamatan Sukapura Kabupaten 
Probolinggo, melalui program 
Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap (PTSL).

Sertifikat tersebut secara sim-
bolis diserahkan oleh Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 
kepada 4 warga setempat, Kamis 
(25/2/2021) pagi di spot wisata 
Bukit Seribu Selfi Desa Sariwani 
Kecamatan Sukapura.

Penyerahan sertifikat tanah 
tersebut juga terangkai bersama 
kegiatan peringatan Hari Pers 
Nasional (HPN) tahun 2021 yang 
diselenggarakan oleh Dinas Ko-
munikasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian (Diskominfo) 
Kabupaten Probolinggo bersama 

para jurnalis pengurus Persatuan 
Wartawan Indonesia (PWI) Per-
siapan Perwakilan Probolinggo.

 Bupati Tantri, mengapresiasi 
jajaran anggota Forkopimka Su-
kapura beserta jajaran aparatur 
desa dan seluruh masyarakat Desa 
Sariwani atas support dan keber-
samaanya dalam mensukseskan 
program PTSL. Dimana Keca-
matan Sukapura merupakan pilot 
project kegiatan PTSL lengkap.

“InsyaAllah target kita seluruh 
lahan di wilayah Kecamatan Su-
kapura akan sudah tersertifikasi 
semua di tahun 2021. Berapapun 
biaya yang ditetapkan boleh saja 
senyampang telah dihitung sesuai 
dengan operasional dan kesepaka-
tan dalam musyawarah bersama 
masyarakat dan tidak melebihi 
batas maksimal biaya yang telah 
ditetapkan Pemkab Probolinggo 
sebesar Rp 550 ribu,” jelasnya.

Lebih lanjut Bupati Tantri, 
menekankan agar sertifikat tanah 
yang telah diterima warga mas-
yarakat ini agar dipergunakan 
dengan baik dan bijak. Adan-
ya penetapan Perdes (Peraturan 
Desa) di wilayah Kecamatan Su-
kapura untuk mengatur jual beli 
tanah, agar menjadi perhatian 
bagi masyarakat dan investor agar 
kedepannya tidak lagi dengan mu-
dah melakukan jual beli lahan di 
Kecamatan Sukapura. 

“Kearifan lokal ini harus bet-
ul-betul kita jaga bersama agar 
Kecamatan Sukapura dengan se-
gala kekayaannya ini tidak salah 
rawat seperti yang terjadi di beber-
apa daerah wisata lain di Indone-
sia. Dimana asset-aset strategisn-
ya dikuasai oleh investor-investor 
dari luar, bukan dari masyarakat 
setempat,” ungkapnya.

Bupati Tantri juga menegas-
kan bahwa investasi merupakan 
kekayaan dan menjadi warisan 
kepada keturunan kita kelak “Ini 
adalah investasi kita, mungkin 
saat ini belum begitu terasa, na-
mun seiring perubahan zaman dan 
perkembangannya pada 10 atau 
20 tahun kedepan, kita pasti akan 
menyadari bahwa hal ini akan 
menjadi kekayaan kita dan akan 
menjadi warisan yang baik bagi 
anak cucu kita kelak,” tandasnya. 
(edy)Bupati Hj. P. Tantriana Sari dalam kegiatan penyerahan sertifikat.

Setda Kota Probolinggo Hadiri 
Pemusnahan Rokok Ilegal 

Probolinggo, SMN - Sekretaris 
Daerah mewakili Pemerintah Kota 
Probolinggo menghadiri dan sangat 
mengapresiasi keberhasilan opera-
si gabungan Gempur Rokok Ilegal 
Tahun 2020 antara Satpol PP Kota 
Probolinggo dengan Tim Kantor Bea 
Cukai Probolinggo, (26/2).

Sekda dr. Ninik Ira Wibawati, 
dalam kesempatan tersebut menyam-
paikan Pemerintah Kota Probolinggo, 
pada agenda pemusnahan Satu Juta 
Batang Rokok Ilegal dan Barang Mi-
lik Negara lainnya ini sangat mensup-
port dan mendukung.

"Terima kasih sekali support ke-
pada Kepala Bea Cukai, ikut bangga 
melalui teman-teman Satpol PP ini 
bisa ikut andil untuk tugas peninda-
kan pengurangan Rokok Ilegal ini," 
katanya.

Sekda dr.Ninik juga menekankan 
komitmen sinergi antara Pemerintah 
Kota Probolinggo dengan Kantor Bea 
Cukai Probolinggo yang sudah ter-
jalin ini bertujuan untuk mewujudkan 
kenyamanan bagi masyarakat Kota 
Probolinggo. 

“(Melalui) Kerjasama tim yang 
baik, bisa menjadikan Kota Proboling-
go ini kota yang sangat nyaman tidak 
terjadi hal-hal yang tidak kita ingink-
an, seperti itu,” tegasnya. 

Lebih lanjut Sekda,menjelaskan 
bahwa Rokok ilegal merugikan pe-
merintah, pasalnya cukai atau pung-
utan negara yang seharusnya bisa ma-
suk ke kas negara dalam bentuk Dana 
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau 

(DHBCHT) menjadi hilang. Tahun 
2020 Kota Probolinggo menerima 
DHBCHT sebesar Rp 15 Miliar. 

“Kemudian anggaran sebagian 
dialokasikan untuk tugas-tugas pen-
egakan hukum di Kota Probolinggo,” 
jelasnya. 

Kepala KPPBC TMP C Proboling-
go Andi Hermawan dalam kesempatan 
tersebut menjelaskan jumlah rokok 
ilegal yang dimusnahkan pada agen-
da hari ini sebanyak kurang lebih satu 
juta batang. 

“Adapun untuk kali ini yang akan 
kita musnahkan rokok ilegal sejumlah 
1.023.038 batang rokok ilegal, den-
gan estimasi total nilai barang yang 

dimusnahkan Rp 1.098.912.540 dan 
total kerugian negara mencapai Rp 
483.372.460,” ujar Andi. 

Sedangkan total penindakan sela-
ma tahun 2020 telah disita sejumlah 
3.868.659 batang rokok ilegal dengan 
perkiraan estimasi nilai barang sekitar 
Rp 4.005.563.135 dan perkiraan keru-
gian negara sebesar Rp 1.774.084.465. 

Operasi Gempur Rokok Ilegal 
dan kegiatan pemusnahan rokok ile-
gal ini merupakan upaya Pemerintah 
Kota Probolinggo dan Bea Cukai 
Probolinggo dalam rangka mewujud-
kan pengamanan terhadap penerimaan 
cukai, perlindungan terhadap mas-
yarakat dari bahaya rokok ilegal ser-

ta perlindungan industri rokok yang 
legal. 

Andi juga berharap kerjasama Pe-
merintah kota dan KPPBC serta unsur 
keamanan tetap bersinergi, dan meng-
himbau kepada masyarakat untuk ti-
dak menggunakan rokok yang illegal, 
"Kami mengharap kepada pemerintah 
kota dan fihak keamanan selalu bersin-
ergi, Saya juga menghimbau kepada 
masyarakat agar tidak menggunakan 
rokok yang Iligal karena kwalitasnya 
sangat rendah, dan apabila mengeta-
hui keberadaan rokok ilegal diharap-
kan untuk melaporkan kepihak kami," 
himbaunya.

Agenda pemusnahan barang mi-
lik negara tersebut juga dilaksanakan 
secara daring dan serentak dengan 
seluruh satuan kerja di bawah Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai Jawa Timur II.

 Pemusnahan tersebut digelar 
di halaman Kantor Pengawasan 
dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 
Madya Pabean C (KPPBC TMP C) 
Probolinggo itu dihadiri oleh Waka-
polres Probolinggo Kota Kompol 
Teguh Santoso, Pabung Kodim 0820 
Mayor Inf Puguh Jatmiko, perwakilan 
Kejaksaan Negeri, Kepala Satpol PP 
Agus Efendi dan perwakilan pengusa-
ha pabrik rokok. (edy)

Sekda dr. Ninik Ira Wibawati dan Kepala KPPBC Andi Her-
mawan serta para pejabat Forkopinda saat memusnahkan 

Rokok Ilegal.

Jadi Sekolah Favorit, SMKN 1 Lahat 
Memiliki Segudang Prestasi

Lahat, SMN - Salah satu seko-
lah yang berada di Kabupaten Lahat, 
Provinsi Sumatera Selatan menjadi 
salah satu sekolah favorit bagi setiap 
murid setelah lulus Sekolah Menen-

gah Pertama (SMP), betapa tida-
k?sekolah yang memiliki berbagai 
prestasi ini dan telah berdiri sejak pu-
luhan tahun silam menjadi salah satu 
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Negeri terbaik di Provinsi Sumatera 
Selatan.

Menurut data yang di dapat dari 
Situs Website SMK Negeri 1 Lahat 
memiliki 1251 siswa, 127 guru, 42 
kelas, 11 jurusan dan 952 pelajar 
telah berhasil mengkuhkan berbagi 
prestasi,(25/2) lalu.

Beralamat di Bandar Agung La-
hat, telah terakreditasi B, sekolah ini 
nyatanya cukup banyak muridnya. 
Pantau Suara Media Nasional ketika 
ke Sekolah tersebut sangat nyaman 
bagi para siswa belum lagi sekolah 
menerapkan aturan yang ketat, dan ti-
dak segan-segan jika ada murid yang 
melanggar aturan akan mendapatkan 
sangsi.

Menurut salah satu murid yang 
enggan di sebutkan namanya saat 
berbincang dengan Suara Media Na-

sional mengatakan, Sekolah SMKN 1 
Lahat, sangat memberikan kenyaman 
dan kepuasan bagi kami selaku murid 
yang sedang menimbah ilmu disini, 
kenapa demikian?karena tidak semua 
bisa sekolah disini, karena sebelum 
masuk dan menjadi murid disini ban-
yak sekali tes tertulis yang di berikan. 
Memang dari puluhan tahun lalu se-
kolah ini sudah terkenal dan dikenal 
memiliki pretasi yang sangat banyak.

"Harapan saya selaku murid yang 
sedang menimbah ilmu disini dapat 
menyerap pelajaran yang di berikan 
kepada saya, karena setelah lulus 
dari sini, ada cita-cita yang inginkan 
untuk membuka bengkel sesuai den-
gan jurusan yang saya ikuti. Semoga 
SMKN 1 Lahat selalu jaya, dan lebih 
banyak berprestasi," ujar Salah Seo-
rang Murid Yang Enggan di Sebutkan 
Namanya Ini. 

Sementara itu Kepala Sekolah 
SMKN 1 Lahat ketika akan di mintai 
tanggapannya sedang tidak ada di ru-
ang, menurut penjaga yang ada bapak 
sedang keluar. (Ahmad)

SMKN 1 Lahat.

Terima 2.000 Mahasiswa UIN Palembang, PLH Bupati 
Nasrun Umar Berharap Dapat Berprilaku Baik

Muara Enim, SMN - Sebanyak 
2.000 mahasiswa Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) angkatan ke-74 tahun 2021 dari 
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden 
Fatah Palembang akan melaksanakan 
KKN di Bumi Serasan Sekundang 
mulai tanggal 25 Februari s.d tanggal 
2 April tahun 2021. Hal tersebut dapat 
terlaksana setelah serah terima maha-
siswa KKN dari Rektor UIN Raden 
Fatah Palembang kepada Plh Bupati 
Muara Enim H Nasrun Umar (HNU), 
(24/02) Lalu.

“Dalam masa pandemi Covid-19 
saat ini, saya berkewajiban mengingat-
kan kepada para mahasiswa dan dosen 
pembimbing lapangan agar dalam 
melaksanakan KKN nanti harus tetap 
disiplin menjalankan protokol kese-
hatan (Prokes) yang telah dianjurkan 

pemerintah, bahkan sebagai intelek-
tual muda jadilah agen pelopor untuk 
menggaungkan kedisiplinan tersebut 
mengingat yang akan melaksanakan 
KKN sebanyak 2.000 mahasiswa,” 
kata Plh Bupati diawal arahannya.

Plh Bupati berharap, semoga ke-
hadiran 2.000 mahasiswa UIN di Bumi 
Serasan Sekundang yang tersebar di 22 
Kecamatan dapat berkontribusi positif 
bagi pemberdayaan masyarakat, khu-
susnya dalam memberikan pembaruan 
ilmu dan sumbangsih pemikiran mau-
pun tenaga, buktikan kalau kalian bisa 
menciptakan suatu perubahan besar 
di Kabupaten Muara Enim utamanya 
di kalangan masyarakat tempat lokasi 
KKN.

“Mari bersama kita bersinergi 
mewujudkan cita-cita pembangu-

nan Kabupaten Muara Enim #MER-
AKYAT Muara Enim untuk Rakyat 
yang Agamis, Berdaya Saing, Mandiri, 

Sehat dan Sejahtera,” ajak Plh Bupati 
dengan semangatnya. (Ahmad)

Terima 2.000 Mahasiswa UIN Palembang, PLH Bupati Nasrun Umar 
Berharap Dapat Berprilaku Baik.

Usai Divaksin Tahap II, Wako Pagaralam 
Bersama Awak Media Bagikan Masker 

Pagaralam, SMN - Tak ada yang 
berbeda dari Walikota Pagaralam Al-
pian Maskoni usai di Vaksin Tahap I 
beberapa hari lalu, Kini orang nomor 
satu di Kota Pagaralam tersebut telah 
menjalankan vaksin tahap II bersama 
jajaran Pemkot Pagaralam. Dari hasil 
yang di rasakan usai di Vaksin Tahap 
satu lalu, tampaknya Alpian lebih se-
gar dan fit, tanpa ada keluhan usah di 
vaksin, (15/2 lalu.

Usai di Vaksin walikota Pagaralam 
beristirahat kurang lebih 30 menit, dan 
melihat fasilitas di RSUD Besemah, 
sekaligus membesuk salah seorang 
wartawan yang sedang menjali per-
watan di ruangan. Tak sampai di situ 
Wako Pagaralam menyempatkan 
turun langsung kejalan membagikan 
masker bersama awak media sekaligus 
memperingati Hari Pers Nasional.

Usai membagikan masker Alpian 
Maskoni menjelaskan, Pemerintah 
Kota Pagaralam sangat membutuhkan 
peran media dalam pemberitaan untuk 

membangun kota ini, karena dengan 
adanya dukungan dari awak media 
maka Pagaralam akan lebih baik 
kedepan. Terlebih di masa Pademi ini 
penyebarluasan berita yang berimbang 
dan akurat sangat di butuhkan penye-
barluasan informasi kemasyarakat 
kita.

"Saya sangat mengharapkan se-
mangat rekan - rekan media dalam 
penyampaian berita yang berimbang, 
tentunya kita tau bahwa di masa Pa-

demi pertumbahan ekonomi di Paga-
ralam terhambat oleh karena itu selaku 
warga kota Pagaralam hendaknya sa-
ling menggingatkan tetap jaga kes-
ehatan dengan mengedapankan 3M, 
memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak. Di Hari Pers Nasional 
ini kita bersama - sama membangun 
kota tercinta ini lebih baik, bersama 
awak media dalam penyebarluasan 
berita kita bisa," ujar Alpian Maskoni. 
(Ahmad)

Walikota Pagaralam Alpian Maskoni saat menerima vaksin dari 
petugas.
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Berlangsungnya kegiatan pencanangan Gerakan Santri Ber-
masker via video conference, pada Kamis (25/2).

Pencanangan Gerakan Santri Bermasker 
secara Serentak Melalui Virtual

Lumajang, SMN - Kapolres 
Lumajang AKBP Eka Yekti Hananto 
Seno, bersama Dandim 0821 Luma-
jang LETKOL INF Andi A. Wibowo, 
Kasubbag Kesra Pemkab Lumajang 
Agus Budi H (Mewakili Bupati 
Lumajang), Kasi Intel Kajari, Ferdy 
Siswandana (mewakili Kajari Luma-
jang), Kasi PD Pontren Kemenag, 
DR H A Mustain Billah (mewakili 
Kepala Kemenag Kab Lumajang), 
Ketua Rois Syuriah PCNU sekaligus 
Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum 
Ds Banyuputih Kidul Kec Jatiroto, 
KH RA Husni Zuhri, Ketua PCNU, 
Ust Mas'ud, Wakil Ketua MUI, H M 
Nur Sjahid, Ketua Yayasan Ponpes 
Miftahul Ulum Ds Banyuputih Kid-
ul Kec Jatiroto Ust Maksum, Ketua 
Yayasan Ponpes Kyai Syarifuddin 
Ds Wonorejo Kec Kedungjajang KH 
DR Abdul Wadud, Kasat Intelkam 

Polres Lumajang AKP Hari Akri-
yanto, Santri dari Ponpes Kyai Syar-
ifuddin sebanyak 3 orang, mengi-
kuti kegiatan pencanangan Gerakan 
Santri Bermasker secara serentak 
di wilayah Jawa Timur melalui vir-
tual video conference, pada Kamis 
(25/2), bertempat di ruang vidcon 
Polres Lumajang, Jalan Alun - alun 
utara Lumajang.

Dalam sambutannya, Kapolda 
Jatim mengatakan, bahwa pencanan-
gan Gerakan Santri Bermasker ini 
merupakan bagian penting dalam 
penanganan dan pencegahan wabah 
covid-19 di Jatim. Kapolda yakin 
dengan jumlah pesatren dan sant-
ri di Jawa Timur yang jumlahnya 
ribuan itu bisa memutus mata rantai 
covid-19.

"Kami mempunyai pemikiran, 
bahwa santri akan menjadi basis 

yang kuat dan penting dalam mengh-
adapi covid-19," kata Kapolda Jawa 
Timur pada Launching Pencanangan 
Gerakan Santri Bermasker.

Dalam acara ini Kapolda mem-
bagikan masker sebanyak 1.287.000 
secara simbolis yang di terima oleh 
perwakilan santri yang mengikuti 
acara ini.

Tak lupa Kapolda Jatim men-
gucapkan terimakasih kepada mas-
yarakat Jatim, para Kiai, Ulama, dan 
Santri atas identitas yang telah di ba-
ngun selama ini, bersama TNI, Polri 
dan Pemerintah daerah, serta seluruh 
kamtibmas di Jawa Timur, yang ber-
jalan kondusif dan baik.

"Saya mengajak seluruh mas-
yarakat Jawa Timur, untuk bermu-
najat dan berdoa bersama-sama, 
memohon pertolongan kepada tu-
han yang maha kuasa, semoga kita 
semua dapat terbebas dari covid-19, 
demi terwujudnya Jawa Timur ban-
gkit dan Indonesia maju," pungkas 
Irjen Pol Nico Afinta.

Sementara itu, Gubernur Jawa 
Timur, dalam kesempatan ini men-
gatakan bahwa dirinya ingin me-
manggil kembali memori warga 
bangsa, terutama Jawa Timur. Yang 
lebih spesifik adalah penguatan ber-
masker, tetap bisa menjadi bagian 
dari pelaksanaan disiplin protokol 
kesehatan.

"Hari ini, yang dilakukan adalah 
kembali pada gerakan bermasker 

untuk para santri, karena memang 
di Jawa Timur ini pesantren-pesant-
ren dengan jumlah santri ribuan itu 
cukup besar dan cukup banyak. Dan 
kegiatan di pesantren, harus terus 
dikawal protokol kesehatannya, ter-
utama bagaimana bermasker dengan 
benar, dan menjaga jarak serta men-
cuci tangan, 3M bahkan sekarang 
5M, ini menjadi bagian yang kita 
konsolidasikan seiring dengan pros-
es vaksinasi," papar Gubernur Jatim, 
Khofifah Indar Parawansa.

Usai acara, Kapolres men-
yampaikan, bahwa pihaknya telah 
mensosialisasikan Gerakan Santri 
Bermasker ini kebeberapa pondok 
pesantren di Lumajang, diantaranya 
di Ponpes Miftahul Ulum Jatiroto, 
Ponpes Kyai Syarifuddin Kedungja-
jang, dan Ponpes Ulul Albab Candi-
puro Lumajang. Dan ini akan terus 
dilanjutkan ke pondok pesantren 
yang lainnya.

Dalam rangka mendukung pro-
gram Kapolda, Gerakan Santri Ber-
masker, kami telah mengecek pro-
tokol kesehatan di beberapa pondok 
pesantren, dan menyampaikan Gera-
kan Santri Bermasker.

"Program ini akan terus kami 
sampaikan ke semua ponpes, dengan 
harapan seluruh pondok pesantren di 
Lumajang mematuhi protokol kese-
hatan 5M, guna antisipasi penyeba-
ran Covid 19 di Kabupaten Luma-
jang," harap Kapolres.

Dalam acara tersebut, Kapolres 
juga menyerahkan bantuan mask-
er kepada pondok pesantren, yang 
diwakili secara simbolis oleh santri 
Ponpes Syarifuddin Lumajang. (Tik) 

Silaturahmi Bupati Terpilih 
Kabupaten Situbondo ke Lumajang

Lumajang, SMN - H. Karna 
Suswandi hadir di Kabupaten 
Lumajang, setelah menjadi Bu-
pati terpilih Kabupaten Situbon-
do.

Kehadiran beliau sudah ti-
dak asing, karena beliau pernah 
mengabdikan diri di Kabupaten 
Lumajang sebagai ASN, dan 
menjabat sebagai Kepala Di-
nas Pekerjaan Umum dan Tata 
Ruang (DPUTR) Kabupaten 
Lumajang.

Karena hal tersebut, demi 
menjalin keakraban dan sila-
turrahmi, Bupati Lumajang, 

Thoriqul Haq dan Wakil Bupati 
Lumajang, Indah Amperawati 
beserta jajaran OPD di Lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Lumajang, menyambut hangat 
kedatangan beliau di Ruang 
Loby Kantor Bupati Lumajang, 
pada Selasa (23/2).

Dalam kesempatan tersebut, 
atas nama pemerintah Daerah 
Lumajang, Bupati mengucap-
kan terimakasih, karena peng-
abdian beliau untuk masyarakat 
Lumajang. Ia juga merasa ba-
hagia karena dengan adanya si-
laturrahmi tersebut, maka dapat 

menjalin rasa persaudaraan dan 
keakraban.

"Saya bersyukur, karena ban-
yak ide-ide Pak Karna, yang 
inovatif, ketika beliau masih 
menjabat kepala PUTR. Salah 
satu inovasinya yaitu Ngapling 
(Ngaspal Keliling)," ungkap 
Bupati Lumajang.

Atas nama Pemerintah Kabu-
paten Lumajang, Bupati luma-
jang siap untuk bersinergi den-
gan Bupati terpilih Kabupaten 
Situbondo, dalam melaksanakan 
pembangunan dan mensejahter-
akan masyarakat.

"Semoga silaturahmi ini bisa 
menjalin kerjasama yang baik 
antar dua kabupaten, sehingga 
bisa menguntungkan kedua be-
lah pihak," pungkasnya.

Sementara itu, saat dihubun-
gi lewat WhatsApp, Bupati ter-
pilih Kabupaten Situbondo, H. 
Karna Suswandi, mengaku san-
gat senang bisa berkunjung ke 
lumajang.

"Alhamdulillah luar biasa, 
saya sangat senang bisa men-
gunjungi Lumajang lagi, semo-
ga silaturahmi ini bisa memba-
wa kebaikan," tutupnya. (Tik)

Silaturahmi Bupati Terpilih Kabupaten Situbondo ke Lumajang.

Saat Dilantik, Mas Dhito Pakai Sepatu 
Buatan UMKM Kabupaten Kediri

Kediri, SMN – Bupati Kediri 
dan Wakil Bupati Kediri, Hanind-
hito Himawan Pramana dan 
Dewi Mariya Ulfa, akhirnya re-
smi dilantik oleh Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawan-
sa, di Gedung Negara Grahadi, 
Surabaya, Jawa Timur, bersama 
17 kepala daerah di Jawa Timur, 
Jumat (26/2/2021).

Bupati dan Wakil Bupati Kedi-
ri yang akrab disapa Mas Dhito 
dan Mbak Dewi sendiri dilantik 
di sesi ketiga, yaitu pukul 16.00 
WIB. Proses pelantikan memang 
dibagi tiga tahap secara hybrid. 
Tahap pertama pukul 09.00 WIB, 
kedua setelah Salat Jumat pukul 
13.00 WIB, dan yang ketiga 
pukul 16.00 WIB, dengan pro-
tokol kesehatan ketat.

Untuk sesi pertama, yakni 
Bupati Trenggalek, Bupati Su-
menep, Bupati Situbondo, Bupati 
Ngawi, Bupati Banyuwangi dan 
Bupati Ponorogo. Kemudian sesi 
kedua Bupati Blitar, Wali Kota 
Blitar, Wali Kota Pasuruan, Bu-
pati Malang, Bupati Mojokerto, 
dan Bupati Jember.

Selanjutnya untuk sesi keti-
ga, Khofifah melantik Wali Kota 
Surabaya, Bupati Sidoarjo, Bupa-
ti Kediri, Bupati Lamongan, dan 
Bupati Gresik.

Yang membanggakan mas-
yarakat Kabupaten Kediri ada-
lah, saat dilantik menjadi orang 
nomor 1 di Kabupaten Kediri 
itu, Mas Dhito, sapaan karib pu-
tra Menseskab Pramono Anung 
tersebut, memakai sepatu warna 
putih buatan pengrajin UMKM 
asli Kabupaten Kediri.

“Dalam pelantikan hari ini, 
saya mengenakan sepatu bua-
tan UMKM Kabupaten Kediri. 
Dan ini merupakan produk (bua-
tan-red) yang bikin anak-anak 
muda. Jadi di Kabupaten Kediri 
ini saya lagi genjot betul UM-
KM-nya. Karena, umkm adalah 
sendi perekonomian yang pal-
ing mendasar dan bisa bangkit-
kan ekonomi di masa pandemi 
Covid-19,” jelasnya.

Menurut Mas Dito, cara jitu 
untuk bangkitkan dayatarik atau 
kecintaan pada produk UMKM 
adalah dimulai dari pemerintah 

terlebih dahaulu. “ Mulai besuk, 
hari senin, saya akan perintah-
kan semua kepala dinas yang ada 
untuk mengunakan produk-pro-
duk UMKM, mulai dari cemi-
lan, sepatu dan pokokny apa pun 
yang berkaitan dengan produk 
UMKM,” tegasnya.

Selain itu, pihaknya beren-
cana membuat aplikasi halo Mas 
Bup sebagai media bagi mas-
yarakat Kabupaten Kediri untuk 
menyampaikan informasi atau 
aduan terkait Pemerintah Kabu-
paten Kediri.

Sementara, dalam momentum 
yang sama, Sekretaris Kabinet 
(Seskab) Pramono Anung juga 
nampak menghadiri pelantikan 
dan pengambilan sumpah jabatan 
putranya, Hanindhito Himawan 
Pramana di Gedung Negara Gra-
hadi.

Hanindhito terpilih sebagai 
Bupati Kediri pada Pilkada 2020. 
Kedatangan Pramono Anung 
disambut oleh Sekdaprov Jatim 
Heru Tjahjono.

“Siap, selamat datang pak 
Menseskab,” ujar Sekretaris 

Daerah Provinsi Jawa Timur 
Heru Tjahjono sembari memberi 
hormat saat menyambutnya di 
depan gerbang Gedung Nega-
ra Grahadi di Surabaya, Jumat 
(26/2/2021).

Pramono Anung datang did-
ampingi istrinya, Endang Nu-
grahani. Keduanya terlihat serasi 
mengenakan pakaian setelan jas 
dan berdasi berjalan melintasi 
karpet merah hingga menuju ru-
ang utama Gedung Grahadi.

Sekedar diketahui, Bupa-
ti Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana dan Wakil Bupati Dewi 
Mariya Ulfa pada Pilkada 2020 
merupakan pasangan calon tung-
gal di Kabupaten Kediri yang 
mendapatkan 590.644 suara, se-
dangkan kolom kosong mendapa-
tkan 181.155 suara.

Jumlah suara sah mencapai 
771.799 suara, suara tidak sah 
32.058 suara, sehingga total 
jumlah suara sah dan tidak sah 
803.857 suara dengan jumlah 
daftar pemilih tetap mencapai 
1.231.512 suara. (kan)

Prosesi Pelantikan Bupati dan wakil Bupati.

Riset: Warga RI Juara Belanja Online 
Meski Internet Lambat

Jakarta, SMN -- Indonesia di-
laporkan berada di urutan pertama 
sebagai negara dengan pengguna 
internet yang suka berbelanja lewat 
e-commerce atau belanja online 
pada tahun 2020.

Dalam laporan perusahaan 
marketing We Are Social berjudul 
'Digital 2021', 87 persen responden 
di Indonesia mengatakan bahwa 
mereka membeli sesuatu secara 
online dalam sebulan terakhir.

Posisi Indonesia diikuti oleh In-
ggris (85,5 persen), Thailand (83,6 
persen), Malaysia (82,9 persen), 
dan Jerman (81,6).

"Pengguna internet di Indone-
sia adalah yang paling mungkin 
melakukan pembelian e-com-
merce, dengan lebih dari 87 persen 
responden negara tersebut dalam 
survei GWI mengatakan bahwa 
mereka membeli sesuatu secara on-
line dalam sebulan terakhir," kutip 
laporan 'Digital 2021'.

Meski demikian, laporan itu 
menyebut bahwa kualitas internet 
di Indonesia berada di urutan 44 
dari 46 negara yang disurvei. Hasis 
pengetesan Ookla, kualitas internet 
Indonesia hanya 17,26 Mbps, kalah 
dari Nigeria dengan 18,40 Mbps 
atau Malaysia dengan 25,60 Mbps.

Adapun negara dengan kece-
patan internet pertama adalah Uni 
Emirat Arab dengan 177,52 Mbps. 
Sedangkan rata-rata kecepatan in-
ternet di dunia adalah 42,70 Mbps.

Terkait dengan e-commerce, 
laporan itu mengatakan bahwa 
pendapatan rata-rata e-commerce 
di Indonesia hanya US$219 juta 
atau Rp3,08 triliun (kurs Rp14.090) 
pada tahun 2020.

Jumlah itu terbilang tidak se-

banding dengan tingkat kesukaan 
pengguna internet di Indonesia un-
tuk berbelanja di e-commerce yang 
berada di urutan pertama.

Laporan Digital 2021 juga men-
yampaikan bahwa Indonesia bera-
da di urutan pertama sebagai neg-
ara dengan pengguna internet yang 
menggunakan perangkat untuk 
memblokir iklan online. Persentase 
perilaku itu di Indonesia mencapai 
56,8 persen.

Di posisi selanjutnya diikuti 
oleh India dengan 50,7 persen, Af-
rika Selatan dengan (49,2 persen), 
dan Malaysia (49 persen).

Kemudian, Indonesia dilapor-
kan sebagai negara dengan tingkat 
penggunaan aplikasi transportasi 
online tertinggi di dunia. Dalam 
laporkan itu, 65,3 persen pengguna 
internet di Indonesia menggunakan 
aplikasi itu untuk bepergian.

Di posisi kedua ditempati oleh 
Brasil (54,1 persen), Singapura (51 
persen), Meksiko (49,5 persen), 
dan Malaysia (39,6 persen).

Sejalan dengan itu, Indone-
sia juga menjadi jawara dalam 
penggunaan aplikasi pesan antar 
makanan. Persentase penggunaan 
aplikasi itu di Indonesia mencapai 
74,4 persen. Peringkat selanjutnya 
ditempati oleh Brasil (66,6 persen), 
Malaysia (66,5 persen), dan China 
(66,4 persen).

Di sisi lain, pengguna internet 
di Indonesia juga terbilang suka 
bermain vidoe game. Indonesia 
berada di urutan ketiga dengan 
persentasi 94,5 persen pengguna 
internet yang bermain video games 
di berbagai perangkat. Posisi perta-
ma ditempati oleh Thailand (96,6 
persen) dan kedua oleh Filipina 

(95,8 persen).
Sedangkan tingkat pernggu-

naan fitur voice search dan voice 
commands, Indonesia juga berada 
di urutan ketiga dengan persentase 
mencapai 51,9 persen. Di atas In-
donesia adalah China dengan 55,7 
persen dan India dengan 58,1 pers-
en.

We Are Social menyampaikan 
media digital, seluler, dan sosial 
telah menjadi bagian tak terpisah-
kan dari kehidupan sehari-hari bagi 
orang-orang di seluruh dunia.

Perusahaan mengatakan 5,22 
miliar orang menggunakan telepon 
seluler saat ini, setara dengan 66,6 
persen dari total populasi dunia 
yang mencapai 7,83 miliar pada 
awal 2021.

Pengguna seluler unik telah 
tumbuh 1,8 persen (93 juta) sejak 
Januari 2020, sementara jumlah 
koneksi seluler telah meningkat 72 
juta (0,9 persen) hingga mencapai 
total 8,02 miliar pada awal 2021.

4,66 miliar orang di seluruh 
dunia dilaporkan menggunakan 
internet pada Januari 2021, naik 
sebanyak 316 juta (7,3 persen) se-
jak tahun lalu. Sedangkan penetra-
si internet global saat ini mencapai 
59,5 persen.

Adapaun media sosial, peru-
sahaan menyampaikan sekarang 
ada 4,20 miliar pengguna media 
sosial di seluruh dunia. Angka itu 
telah tumbuh sebesar 490 juta sela-
ma 12 bulan terakhir, memberikan 
pertumbuhan tahun-ke-tahun lebih 
dari 13 persen.

Jumlah pengguna media sosial 
kini setara dengan lebih dari 53 
persen dari total populasi dunia. 
(cnn)

Ilustrasi belanja online. 
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Dukung PPKM Skala Mikro, Kapolres Salatiga Terjun Langsung 
Penyemprotan Disinfektan di Pasar Raya Salatiga

Salatiga, SMN - Kapolres 
Salatiga Polda Jateng AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. menyam-
paikan bahwa, "Penyemprotan 
Disinfektan diharapkan dapat 
mengurangi potensi penyebaran 
bakteri maupun virus khususn-
ya Covid-19.”

Hal tersebut disampaikan 
oleh Kapolres Salatiga saat 
memimpin Apel pelaksanaan 
penyemprotan disinfektan 
di sepanjang Jalan Jendral 
Sudirman dan Pasar Raya 
Salatiga yang diikuti oleh Sat-
uan Sabhara Polres Salatiga, 
Koramil Kota, Satpol PP, Dam-
kar dan PMI, kurang lebih 60 
(enam puluh) personil, dihala-
man Mall Tamansari Ramaya-
na, pada hari Jumat tanggal 
26/02/2021.

Lebih lanjut Kapolres Salati-
ga menyampaikan bahwa guna 
mengantisipasi penyebaran 
Virus Covid-19, laksanakan 
penyemprotan disinfektan ini 
dengan penuh semangat dan 
komitmen tinggi untuk mem-
berikan perlindungan, pengayo-

man dan pelayanan masyarakat 
khususnya Kota Salatiga, agar 
Kota Salatiga dapat segera men-
gatasi Covid-19 ini dengan baik, 
dalam beberapa hari terakhir 
terjadi penurunan namun juga 
sekali waktu ada kenaikan, un-
tuk itu kedepannya kita semua 
tidak tahu, untuk itu perlu kita 
laksanakan secara masif upaya 
pencegahan yang melibatkan 
seluruh stake holder yang ada di 
Kota Salatiga.

Hari ini TNI/Polri, Satpol 
PP dan PMI bergabung sebagai 
wujud komitmen bersama un-
tuk melakukan upaya pencega-
han penyebaran Covid-19 den-
gan penyemprotan disinfektan, 
diharapkan masyarakat dapat 
melihat yang kita laksanakan 
bersama ini sehingga dapat 
menggugah kesadaran mas-
yarakat dalam menjaga kebersi-
han diri, lingkungan dan kel-
uarga dalam upaya mencegah 
penyebaran Covid-19, karena 
upaya tersebut tidak bisa kita 
laksanakan sendiri namun harus 
berkolaborasi dengan seluruh 

pihak dan masyarakat, tutup 
AKBP Rahmad Hidayat, S.S.

Selanjutnya Kapolres Salati-
ga bersama seluruh personil 
yang mengikuti apel melak-
sanakan penyemprotan disin-
fektan dimulai dari Bundaran 
Ramansari-Sepanjang Jalan 
Jendral Sudirman-menuju Pas-
ar Raya Salatiga, tampak Ka-
polres Salatiga AKBP Radmad 
Hidayat SS didampingi Kasat 
Sabhara AKP Thourakhman 

SH MH dan Personil Satpol PP 
dan Anggota PMI melakukan 
penyemprotan disinfektan di se-
jumlah pertokoan di sepanjang 
Jalan Jendral Sudirman.

“Kita melakukan penyem-
protan disinfektan di beberapa 
titik keramaian dan ruas jalan 
utama pada hari ini, karena lo-
kasi tersebut merupakan daerah 
rawan penyebaran Covid-19," 
tutup AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S. (Agus P)

Kegiatan apel pelaksanaan penyemprotan disinfektan di sepan-
jang Jalan Jendral Sudirman dan Pasar Raya Salatiga.

Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono 
Tanam Pohon di Panorama Golf Merbabu 

Salatiga, SMN – Komandan 
Korem 073/Makutarama Kolo-
nel Inf Ari Yulianto, S.I.P, ber-
sama Kasdam IV/Diponegoro 
Brigjen TNI Widi Prasetijono 
melaksanakan penanaman po-
hon di lapangan Panorama Golf 
Merbabu, yang berlokasi di 
jalan Jendral Sumitro (belakang 
rusunawa kembangsari) Ke-
camatan Tengaran Kabupaten, 
Semarang Jawa Tengah, Jum’at 
(26/2/2021).

Kasdam IV/Diponegoro 
Brigjen TNI Widi Prasetijono 
yang didampingi Ibu menanam 
pohon bersama. Penanaman po-
hon ini dalam rangka rencana 
grand opening panorama golf 
merbabu yang akan diresmikan 
langsung oleh Danrem 073/
Makutarama Kolonel Inf Ari 
Yulianto, S.I.P,  Minggu tanggal 
28 Februari 2021.

Danrem 073/Makutarama 
Kolonel Inf Ari Yulianto, S.I.P, 
mengatakan, penanaman pohon 
ini bagian dari komitmen kita 
untuk peduli terhadap lingkun-
gan di lapangan Panorama Golf 
Merbabu, biar lapangan sema-
kin bagus, hijau serta rindang 

nantinya.
Diharapkan, semoga kegia-

tan pelestarian lapangan pan-
orama golf merbabu ini dapat 
berjalan dengan lancar serta 
kedepannya juga sesalu terpe-
lihara.

”Tujuan nantinya dapat dira-
sakan manfaatnya oleh mas-
yarakat Kabupaten Semarang 
maupun kota Salatiga ketika 
olahraga golf bersama keluarga 
sambil menikmati udara sejuk 
serta ke indahan alam gunung 
merbabu”, ujar Danrem.

Kasrem Letkol Czi Hendro 
Edi Busono menambahkan, 
Panorama Golf Merbabu ini 

menawarkan kepada komponen 
masyarakat pecinta olahraga 
golf untuk semua kalangan. Sa-
rana olahraga santai bersama 
keluarga sambil menikmati sua-
sana nyaman, udara bersih, se-
juk dan indah serta view peman-
dangan dibawah kaki gunung 
merbabu.

Hadir dalam penanaman 
pohon bersama tersebut, Kas-
dam IV/Diponegoro Brigjen 
TNI Widi Prasetijono beserta 
Ibu, Danrem 073/Makutarama 
beserta Ibu, Kasrem, para Kasi 
serta Pasi Korem 073/Maku-
tarama. (Agus P)

Penanaman pohon di lapangan Panorama Golf Merbabu, Keca-
matan Tengaran Kabupaten Semarang, Jum’at (26/2/2021).

Pandemi Covid-19 Ngesti Nugraha-Basari Dilantik sebagai 
Bupati dan Wakil Bupati Kab. Semarang secara Virtual

Semarang, SMN - Gubernur 
Jateng Ganjar Pranowo akhirn-
ya melantik secara virtual pas-
angan Ngesti Nugraha-Basari 
sebagai Bupati dan Wakil Bu-
pati Kabupaten Semarang peri-
ode terpilih 2021-2024, Jumat 
(26/02/2021). 

Bertempat di Gedung Bak-
ti Praja Komplek Perkanto-
ran Gubernur Jalan Pahlawan 
Semarang. Gubernur melantik 
secara virtual Ngesti Nugra-
ha-Basari dengan disaksikan 
udangan secara terbatas dengan 
menyesuaiakan prokes secara 
ketat. Disaksikan oleh beberapa 
kepala daerah secara bersamaan 
dikantor Gubernuran Jalan 
Pahlawan no.01 Semarang.

Dalam kesempatan ini Gu-
bernur memeberi pertanyaan 

sekaligus pesan moral, bah-
wa sebenarnya jabatan itu be-
nar-benar suatu amanah ataukah 
suatu musibah. Jabatan demi 
gengsi diri sendiri atau sebuah 
perjuangan untuk meperbaiki 
keadaan yang ada.

"Sumpah (jabatan) bukan 
sekedar kalimat protokoler teta-
pi mantra yang mengikat saat 
diucapkan sampai hari terakhir 
masa menjabat,” tegasnya Gu-
bernur.

Usai pelantikan, ucapan se-
lamat mengalir dari seluruh un-
dangan yang hadir seperti peja-
bat Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda), Bawas-
lu, Pimpinan Parpol, KPU, Ka-
polres, Kodim, Camat se-Kabu-
paten Semarang. Sesuai rencana 
undangan yang hadir terbatas 

hanya 25 orang.
Diketahui untuk mencegah 

kerumunan, Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) menyaksikan 
pelantikan melalui tayangan 
langsung live streaming dari 
rumah dinas pendopo Kabu-

paten Semarang yang juga di-
hadiri Forkopimda Kabupaten 
Semarang dan seluruh Camat 
Kab Semarang serta undangan 
lainnya sesuai dengan protokol 
kesehatan secara ketat. (Agus P)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Semarang secara 
virtual.

Polhut Mantingan Amankan 5 Batang Kayu Sonokeling 
di Dalam Truk Bermuatan Jagung dan Gabah

Rembang, SMN – Tim Buru 
Sergap (Buser) Bagian Kesatuan 
Pemangkuan Hutan (BKPH) Kebon 
Mantingan berhasil menyergap truk 
bermuatan jagung dan gabah yang 
disisipi kayu jenis sonokeling di 
jalan alur menuju petak 103 d RPH 
Timbrangan turut tanah Desa Trem-
bes, Kecamatan Gunem, Kabupat-
en Rembang, Jawa Tengah, Jumat 
(26/2/2021).

Dalam apel kegiatan rutin, Kapol-

sek Bulu AKP Roy Irawan melalui 
Iptu Parjana mengatakan patroli pre-
ventif ini bertujuan untuk mencegah 
dan menekan terjadinya tindakan 
ilegal loging di hutan BKPH Kebon 
Mantingan dan sekitarnya.

“Kami tetap mengedepankan 
pencegahan dalam kegiatan ilegal 
loging,” tuturnya.

Dimasa pandemi seperti sekarang 
ini, lanjut Prajana kejahatan pelaku 
ilegal loging kayu jenis sonokeling 

semakin meningkat. Banyak kejadian 
kayu jenis sonokeling di hutan yang 
hilang karena pencurian.

“Oleh karena itu, kami patroli pre-
ventif dari Desa Sadang, Desa Tegal-
dowo, Desa Pasucen, Desa Dowan 
dan Desa Timbrangan Mantingan. kita 
akan lewat alur yang rawan di bebera-
pa petak di RPH Sadang,” terangnya.

Prajana menjelaskan sekitar pukul 
14.00 WIB, tim meluncur bersama 
Polsek Bulu dan Polhut Mantingan 
menuju RPH sadang, Timbrangan. 
Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB 
tim berhenti di jalan alur menuju pe-
tak 103 d RPH Timbrangan.

“Begitu ada tim Buser truk yang 
mengangkut jagung dan gabah ti-
ba-tiba berhenti. melihat ada kegan-
jalan truk berhenti, tim Buser menco-
ba mendekati truk nopol K 1412 KN 
yang mengangkut gabah dan jagung 
kering itu,” terangnya.

Truk bermuatan jagung dan gab-
ah yang disisipi 5 batang kayu jenis 
sonokeling berhasil diamankan Pol-
hut Mantingan di petak 103 d RPH 
Timbrangan.

Prajana menambahkan sesampai 

di tempat kejadian perkara (TKP) 
ternyata sopir dan krunya sudah 
melarikan diri meninggalkan kenda-
raan di petak 143 d.

“Tim Buser lalu melakukan 
pengecekan muatan yang dibawa 
truk tersebut. Begitu pintu bak be-
lakang dibuka petugas melihat ada 
kayu tumpukan paling bawah. tim 
Buser langsung menurunkan muatan 
gabah dan jagung kering, didalam di 
dapati 5 batang kayu jenis sonokeling 
dengan kubikasi 0,34 meter kubik,” 
ungkapnya.

Sementara itu, Administratur 
KPH Mantingan melalui Wakil 
Administratur Dwi Anggoro kasih 
membenarkan bahwa tim Buser yang 
bekerja sama dengan Polsek Bulu 
berhasil menangkap kendaraan an-
gkut gabah dan jagung yang disisipi 
kayu jenis Sonokeling sebanyak 5 
batang.

“Untuk membuat efek jera, kend-
araan kita bawa ke Polres Rembang 
untuk barang bukti hasil ilegal loging. 
walaupun kayu hanya 5 batang tetap 
akan kami lacak pelakunya,” pung-
kasnya. (Orsal)

Kayu jenis sonokelin, yang berhasil diamankan Tim Buru 
Sergap (Buser) Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) 

Kebon Mantingan.

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 
Rembang Periode 2021-2026

Rembang, SMN – Secara 
resmi H. Abdul Hafidz dan H. 
Hanies Cholil Barro’ dilantik 
menjadi Bupati dan Wakil Bu-
pati Rembang periode 2021-
2026.

Tentu dengan dilantiknya 
duet ini, masyarakat Kabupaten 
Rembang tentu memiliki hara-
pan besar kepada mereka peri-
ode kepemimpinan yang baru.

Salah satunya seperti yang 
disampaikan oleh Muhtarom 
warga Sulang kepada Mbah Ha-
fidz dan Gus Hanies.

Selain mengemban amanah 
dengan sebaik- baiknya pening-
katan ekonomi dan kesejahter-

aan masyarakat. Serta, menelur-
kan kebijakan – kebijakan pro 
masyarakat.

“Tentunya Bapak Hafidz dan 
Gus Hanies bisa menjalankan 
tugas dengan sebaik- baiknya, 
sehingga pembangunan di Rem-
bang bisa terus berjalan. Intin-
ya ke depannya bisa memba-
wa peningkatan kesejahteraan 
masyarakat Rembang, tentunya 
diwujudkan dengan kebijakan 
yang berpihak kepada kepentin-
gan masyarakat, insyaAllah op-
timis,” kata bapak dua anak itu.

Terkait program 100 hari 
kerja, Hafidz- Hanies akan 
meneruskan perbaikan infra-

struktur (jalan) milik Pemkab 
Rembang. Karena jalan tanpa 
lubang menjadi harapan warga 
Rembang.

Seperti tanggapan Moch 
Chabib Khoirudin warga Ke-
camatan Lasem, yang menurut-
nya saat ini banyak ruas jalan 
yang rusak atau berlubangdan 
perlu sentuhan dari pemerintah 
secepatnya. Ia yakin keduanya 
mampu membawa Rembang 
menjadi kabupaten yang Gem-
ilang sesuai visi- misinya saat 
kampanye.

“Menanggapi 100 hari perta-
ma mau konsen perbaikan jalan 
yang rusak itu sangat baguslah. 
Ini kan musim penghujan , 
banyak jalan yang rusak, kalau 
konsen perbaikan jalan kan bisa 
memberi rasa aman bagi pen-
gendara, ” ungkapnya.

Dilantiknya pasangan Hafidz 
– Hanies banjir ucapan selamat 
dan do’a, baik melalui media 
karangan bunga, maupun jagat 
maya.

Karangan bunga berjajar 
diluar pendapa yang menjadi 
lokasi pelantikan, hingga dekat 
pendapa pelantikan. (Orsal)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Periode 2021-
2026.

Motif Sakit Hati, Ini Fakta Baru Pengakuan Sumani 
Tersangka Kasus Pembunuhan di Rembang

Rembang, SMN – Sumani (43) ter-
sangka kasus pembunuhan sadis empat 
orang dalam satu keluarga Anom Subekti 
di Desa Turusgede, Kecamatan Rem-
bang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah 
akhirnya menjalani penyidikan dan pena-
hanan lanjutan di Rutan Polres Rembang.

Sebelumnya, tersangka Sumani (43) 
dibantarkan dan menjalani perawatan in-
tensif di RSUD dr. R Soetrasno Rembang 
karena usai menenggak pestisida (obat 
rumput). Setelah dinyatakan sembuh oleh 
pihak dokter rumah sakit serta pemerik-
saan psikiater, tersangka kemudian dip-
indahkan ke Rutan Polres Rembang guna 
menjalani penyidikan dan penahanan lan-
jutan pada Selasa (16/2/2021) lalu.

Dalam penyidikan lanjutan, Suma-
ni (43) akhirnya mengakui bahwa motif 

pembunuhan empat orang dalam satu 
keluarga tersebut karena unsur sakit hati.

“Terkait motif, berdasarkan penga-
kuan tersangka karena sakit hati,” ungkap 
Kasat Reskrim Polres Rembang, AKP 
Bambang Sugito, saat ditemui di ruang 
kerjanya, Jumat (19/2/2021).

Bambang menjelaskan berdasarkan 
fakta hukum dan alat bukti yang sudah 
dikumpulkan, tersangka akhirnya men-
gakui sudah merencanakan aksi pem-
bunuhan itu dari rumahnya, tepatnya saat 
akan berkunjung ke rumah korban pada 
siang hari yakni Rabu (3/2/2021) lalu 
dengan alasan akan melakukan transaksi 
gamelan. Saat berada di rumah korban, 
tersangka kemudian melihat situasi dan 
kondisi sekeliling rumah korban.

“Disana tersangka setting tempat, 

semua di otak tersangka sudah dipenuhi 
perencanaan aksi pembunuhan itu. ter-
sangka sudah melihat dan mendapatkan 

alat yang nantinya akan digunakan un-
tuk mengeksekusi korban dan lain-lain. 
Kemudian tersangka berpamitan kepada 

Polres Rembang saat mengamankan tersangka kasus pem-
bunuhan.

korban pada sore harinya yakni pukul 
15.00 WIB dan janji akan datang lagi 
pada pukul 20.00 WIB,” terangnya.

Bambang mengatakan proses peny-
idikan lanjutan masih berlanjut, terkait 
barang bukti yang dibuang oleh tersang-
ka, untuk saat ini masih kami lakukan 
proses pencarian serta penyisiran di sun-
gai yang berada di bawah jembatan Desa 
Ngadem.

“Hari kedua ini terkendala banjir, 
nantinya setelah air sedikit menyusut 
akan kami lanjutan kembali proses pen-

carian dan penyisiran,” tuturnya.
Untuk rencana rekonstruksi, lanjut 

Bambang pihaknya masih menunggu 
proses penyidikan, dikarenakan proses 
penyidikan saat ini masih berjalan.

“Dalam tiga hari ini yakni Rabu, Ka-
mis, Jumat berturut-turut kami lakukan 
pemeriksaan, Kalau nanti semua sudah 
selesai pasti akan kita sampaikan. Kare-
na dengan kondisi seperti ini juga perlu 
waspada, jangan sampai kondisi keseha-
tan tersangka kembali sakit. Kalau selesai 
penyidikan ya langsung diistirahatkan. 

Nantinya tersangka menjalani kurungan 
di Rutan Polres Rembang selama 60 hari 
kedepan,” imbuhnya.

Bambang menambahkan untuk saat 
ini tersangka masih tunggal dan belum 
ada tambahan tersangka dalam kasus 
pembunuhan satu keluarga itu.

“Kalau tunggal atau lebih dari satu, 
kalau saat ini masih tunggal, karena ma-
sih ada proses penyidikan lanjutan saat 
ini dan ada beberapa yang harus kami 
periksa lagi. Nanti pasti akan kami sam-
paikan,” pungkasnya. (Orsal)
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Awak Media Divaksin COVID-19, 

PWI Apresiasi Pemerintah

Jakarta, SMN - Presiden RI 
Joko Widodo (Jokowi) meng-
hadiri pelaksanaan vaksinasi 
COVID-19 bagi 5.512 war-
tawan di Senayan yang dimulai 
hari ini. Jokowi menyampaikan 
alasan wartawan mendapatkan 
vaksin karena bertugas di lapa-
ngan dan sering bertemu dengan 
narasumber.

"Sesuai dengan yang saya 
sampaikan pada saat HPN bah-
wa kita ingin mendahulukan in-
san pers untuk divaksinasi dan 
alhamdulillah pagi ini dimulai 
untuk 5.512 awak media yang 
prosesnya tadi saya lihat ber-
jalan lancar dan baik," kata Jo-
kowi, dalam keterangan tertulis 
Dewan Pers, Kamis (25/2/2021).

Jokowi berharap vaksinasi 
COVID-19 dapat melindungi 
awak media di lapangan. Hal 
itu karena tugas wartawan yang 
bertemu dengan banyak nara-
sumber setiap harinya.

"Wartawan sering berinterak-
si dengan publik, dengan nara-
sumber," kata Jokowi.

Jokowi berharap proses vak-
sinasi massal wartawan yang 
berlangsung hingga 27 Februari 
2021 di Jakarta ini bisa dilaku-
kan di provinsi-provinsi lain. 
Hal itu agar seluruh awak media 
segera mendapat vaksin.

Jokowi menilai wartawan 
sebagai salah satu pihak yang 
melakukan pelayanan publik. 
Oleh karena itu, dimasukkan 
dalam program vaksinasi tahap 
kedua.

Dalam acara tersebut, turut 
hadir antara lain Menteri Kese-
hatan RI Budi Gunadi Sadikin, 
Menteri Informasi dan Informa-
tika RI Johnny G Plate, Ketua 
Dewan Pers Mohammad Nuh, 
serta Ketua Umum Persatu-
an Wartawan Indonesia (PWI) 
Pusat, yang juga penanggung 
jawab Hari Pers Nasional 2021 
Atal S Depari.

Mohammad Nuh menga-
takan vaksinasi COVID-19 bagi 
wartawan adalah bagian dari 
tugas Dewan Pers yaitu me-
lindungi pers dari tekanan dan 
ancaman dari luar ketika men-
jalankan tugas jurnalistik, selain 
ancaman penyakit dari dalam 
tumbuh.

"Karena itu, wartawan, insan 
pers, harus diberi perlindungan 
dengan vaksin, supaya sehat dan 
bisa menyajikan berita berkuali-
tas," ujar Mohammad Nuh.

Secara terpisah, Ketua 
Umum Persatuan Wartawan In-
donesia (PWI) Pusat Atal S De-
pari mengatakan pihaknya men-
gapresiasi pemerintah karena 
memberi perhatian kepada insan 
pers dalam pemberian vaksin 
COVID-19.

"Kami juga senang, pemer-
intah telah mengapresiasi in-
san pers yang melakukan tugas 
jurnalistik di tengah pandemi 
COVID-19. Risiko tertular 
COVID-19 bagi wartawan juga 
tinggi. Karena itu, pada kesem-
patan puncak acara Hari Pers 
Nasional 9 Februari yang lalu 

di Istana Negara, kami meminta 
Bapak Presiden menambah 
5.000 insan pers untuk divak-
sin," kata Atal, Selasa (23/2).

Selanjutnya, Ketua Panitia 
HPN 2021 Auri Jaya juga men-
gapresiasi Presiden Jokowi yang 
telah memberikan kesempatan 
lebih awal kepada pekerja me-
dia untuk mendapatkan vaksin 
COVID-19.

Dalam pelaksanaan vaksi-
nasi hari pertama berlangsung 
lancar dan tertib. Semua peserta 
dipersilakan duduk di kursi yang 
sudah disediakan.

Para peserta dilayani sesuai 
alur yang ditetapkan. Untuk 
registrasi disiapkan 20 meja, 
screening 25 meja, vaksinasi 25 
meja, dan pelaporan 10 meja.

Para penerima vaksin dipang-
gil secara bergelombang sesuai 
tempat mereka mendaftar, yak-
ni di 10 konstituen Dewan Pers 
dan Forum Pemred.

Ke-10 konstituen Dewan 
Pers adalah Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI), Aliansi Jurna-
lis Independen (AJI), Ikatan Jur-
nalis Televisi Indonesia (IJTI), 
Serikat Penerbit Pers (SPS), 
Persatuan Radio Siaran Swasta 
Nasional Indonesia (PRSSNI), 
Asosiasi Televisi Lokal Indo-
nesia (ATVLI), Asosiasi Tele-
visi Swasta Indonesia (ATVSI), 
Pewarta Foto Indonesia (PFI), 
Asosiasi Media Siber Indonesia 
(AMSI), dan Serikat Media Si-
ber Indonesia (SMSI). (dtk)

Vaksinasi COVID-19 untuk wartawan di GBK. 

BP2MI Gagalkan Pengiriman 
11 TKI Ilegal ke Timur Tengah

Jakarta, SMN - Badan Pe-
lindungan Pekerja Migran Indo-
nesia (BP2MI) menggagalkan 
pengiriman 11 calon Pekerja 
Migran Indonesia (PMI) dari 
upaya tindak pidana perdagan-
gan orang (TPPO) di Tangerang, 
Banten. Para calon PMI itu 
awalnya akan dikirim ke Timur 
Tengah.

Kepala BP2MI Benny Rham-
dani menyatakan, sebanyak 11 
calon PMI berhasil diselamat-
kan oleh BP2MI bekerja sama 
dengan Polda Banten. Upaya 
penyelamatan 11 calon PMI itu 
dilakukan pada Kamis (25/2).

"Ini upaya nyata dari aksi 
pemberantasan sindikat dan 
upaya nyata yang dilaksanakan 
BP2MI untuk menyelamatkan 
korban dari upaya tindak pidana 
perdagangan orang," kata Ben-
ny dalam keterangannya, Jumat 
(26/2/2021).

Benny menyebut awaln-
ya BP2MI menerima aduan 
dari masyarakat terkait adanya 
tempat yang diduga dijadikan 
penampungan CPMI Ilegal atau 
non prosedural di wilayah Ciku-
pa, Kabupaten Tangerang, Bant-
en. Atas laporan tersebut, petu-
gas mendatangi lokasi.

"Informasi kami terima Ka-
mis, 25 Februari 2021, sekitar 
pukul 14.20 WIB, melalui Kepa-
la UPT BP2MI Serang bahwa 
ada tempat penampungan yang 
diduga ilegal. Kemudian petu-
gas langsung menindaklanjuti 
tempat tersebut," ungkapnya.

Selanjutnya, petugas BP2MI 
mengecek ke dalam gedung 
yang awalnya dikunci seorang 
penjaga bernama Adum. Saat 
didatangi petugas, Adum awaln-
ya enggan membuka ruko terse-
but dengan alasan menunggu 
persetujuan atasannya. Namun, 
atas desakan petugas, tanpa ha-
langan berarti akhirnya pintu 
dibuka juga.

"Di mana di lantai dua ge-
dung terdapat 11 orang perem-
puan yang ketika ditanya petu-
gas, mereka menjawab bahwa 
ingin jadi PMI di Timur Ten-
gah," kata Benny.

Setelah dilakukan penelusu-
ran, Benny mengungkap patut 
diduga telah terjadi aktivitas 

pemberangkatan CPMI ilegal 
atau non prosedural.

"Karena disebutkan biasanya 
di sini hanya jadi tempat transit 
saja, untuk medical, lalu dibawa 
para CPMI dibawa ke Condet, 
Jakarta, sebelum diberangkat-
kan," ujarnya.

Lebih lanjut, Kepala UPT 
BP2MI Serang Lismia Elita 
mengatakan, setelah dilakukan 
koordinasi dengan Polda Bant-
en, 11 perempuan yang diduga 
calon PMI nonprosedural itu 
dibawa ke P4TKI Tangerang 
untuk dilakukan pendataan. 11 
calon PMI tujuan negara penem-
patan Timur Tengah itu ternyata 
tidak memiliki dokumen paspor.

"Setelah tiba P4TKI Tan-

gerang sekitar pukul 18.00 WIB, 
diberikan mereka diberikan ara-
han, dan selanjutnya dilakukan 
penanganan oleh Polda Banten, 
termasuk dokumen-dokumen 
yang ditemukan di lokasi. Na-
mun, tidak ada paspor dan tiket, 
hanya dokumen-dokumen pho-
to copy KK dan KTP yang ada 
pada PMI," katanya.

Lismia mengatakan, pihak-
nya telah berkoordinasi dengan 
UPT BP2MI Jakarta, apabi-
la diperlukan para calon PMI 
tersebut akan dibawa ke Shel-
ter UPT BP2MI Jakarta untuk 
diinapkan dan dilakukan tindak 
lanjut lainnya sesuai kebutuhan 
penegakan hukum selanjutnya. 
(dtk)

Kepala BP2MI Beny Rhamdani.

Erick Thohir: Holding BUMN Ultra Mikro 
Bukti Keberpihakan Negara ke UMKM

Jakarta, SMN - Menteri 
BUMN Erick Thohir berencana 
integrasi ekosistem BUMN un-
tuk ultra mikro akan melibatkan 
PT Bank Rakyat Indonesia (Per-
sero) Tbk., PT Pegadaian (Per-
sero), dan PT Permodalan Nasi-
onal Madani (Persero). Holding 
ini ditargetkan terbentuk pada 
2021.

Erick Thohir menjelaskan, 
ada tiga program prioritas pe-
merintah yakni Indonesia Sehat, 
Indonesia Bekerja, dan Indone-
sia Tumbuh. Integrasi ekosistem 
BUMN untuk ultra mikro masuk 
dalam bagian program Indone-
sia Bekerja, sebagai pembuktian 
keberpihakan negara terhadap 
upaya pengembangan dan pem-
berdayaan usaha, mikro, kecil 
dan menengah (UMKM).

 “Yang tidak kalah pentingn-
ya juga kami sedang mengem-
bangkan bagaimana sinergitas 
daripada pengembangan ultra 
mikro dengan adanya BRI, 
PNM, Pegadaian, yang kami 
tentu harapan ke depan, ini pem-

bentukan dari keberpihakan ke-
pada UMKM bisa tercerminkan 
dari program konsolidasi ini,” 
kata Menteri BUMN, dalam ket-
erangannya Jumat (26/2/2021).

Lanjutnya, pembentukan in-
tegrasi BUMN ini akan dilaku-
kan melalui aksi rights issue, 
setelah mendapat arahan dari 
Komite Privatisasi dan re-
komendasi dari Menteri Keuan-
gan serta konsultasi dengan 
DPR.

Dimana negara akan men-
gambil bagian dengan men-
galihkan seluruh saham seri B 
di Pegadaian dan PNM untuk 
disetorkan ke BRI. Kepemi-
likan saham pemerintah di BRI 
dipastikan terjaga di level 56,75 
persen.

“Setelah integrasi terben-
tuk, BRI akan memegang 99,99 
persen saham PNM dan Pega-
daian, sedangkan pemerintah RI 
tetap memiliki kendali terhadap 
Pegadaian dan PNM melalui 
kepemilikan saham Seri A Dwi-
warna,” ujarnya.

Adapun Direktur Utama BRI 
Sunarso, menegaskan,  integra-
si BUMN untuk ultra mikro ti-
dak sama dengan aksi korporasi 
akuisisi dan holding. Melalui 
integrasi, pemerintah dijamin 
tetap akan memiliki kontrol 
terhadap BRI, PNM, dan Pega-
daian. Selain itu, aksi ini juga 
akan menjamin terciptanya ker-
jasama dan koordinasi yang leb-
ih terukur.

“Kenapa perlu dibangun eko-
sistem ini? Supaya nggak jalan 
sendiri-sendiri, dan kemudian 
sinerginya memang diikat oleh 
kepemilikan, bukan seremonial, 
tanda tangan MOU, cengar-cen-
gir saja. Ini memang diikat se-
cara equity,” kata Sunarso.

Kemudian apa yang disasar? 
Apakah tidak memakan pangsa 
pasarnya BRI? Jawab Sunarso 
‘tidak’. Ini adalah sejalan den-
gan strategi pertumbuhan BRI, 
menumbuh kembangkan yang 
sudah ada dan kemudian juga 
mencari ke segmen yang belum 
di-touch oleh lembaga keuangan 

yang formal.
 Sunarso menyebut, saat ini 

masih ada sekitar 30 juta pelaku 
UMKM yang belum terlayani 
lembaga keuangan formal. 
Kemudian, 5 juta di antaranya 
masih mengandalkan layanan 
para lintah darat atau rentenir 
untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Sunarso, pelaku 
UMKM dan usaha ultra mikro 
yang belum tersentuh lemba-
ga keuangan formal ini harus 
menanggung beban berat sela-
ma ini, karena kerap mendapat 
pinjaman berbiaya tinggi hingga 
100-150 persen per tahun.

“Ada juga 7 juta di antara-
nya (pelaku UMKM) kalau 
butuh pinjaman, pinjam ke 
kerabat. Ada 18 juta yang be-
lum terlayani sama sekali. Jadi 
sasaran kita ketika membentuk 
ekosistem ini adalah memasuk-
kan 18 juta (pelaku UMKM) itu 
dalam sistem lembaga keuangan 
formal supaya bisa dilayani leb-
ih baik,” tandas Sunarso. (lp6)

Ketua Pelaksana Komite Penanggulangan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erick Thohir membahas perlindungan 
tenaga kesehatan dari paparan COVID-19 dalam pertemuan dengan IDI di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (3/9/2020). 

Jokowi Minta RI Tak Jadi Korban 
Raksasa Internet Dunia

Jakarta, SMN -- Presi-
den Joko Widodo (Jokowi) 
meminta agar Indonesia tidak 
menjadi korban praktik tidak 
adil dari raksasa internet dunia.

Namun, ia pun tak ingin me-
nerapkan proteksionisme yang 
dinilai bakal merugikan. Sebab, 
menurutnya tranformasi digital 
harus menjadi solusi yang men-
guntungkan semua pihak.

"Kita bukan bangsa yang 
menyukai proteksionisme, bu-
kan. Karena sejarah membukti-
kan proteksionisme justru mer-
ugikan. Tetapi, kita juga tidak 
boleh menjadi korban unfair 
practices (praktek tak adil) dari 
raksasa digital dunia," ujarnya 
dalam acara peluncuran Pro-
gram Konektivitas Digital 2021 
di Istana Negara, Jakarta, Jumat 
(26/2).

Sehingga, ia berharap pro-
gram Konektivitas 2021 men-
jadi momentum penting yang 
bisa menghubungkan bangsa 

Indonesia dengan teknologi 
baru, pola pikir baru, kesempa-
tan bisnis global baru, dan den-
gan masa depan baru menuju 
Indonesia maju.

"Kita harus memastikan 
transformasi digital jangan han-
ya menguntungkan pihak luar," 
ujar Jokowi.

Politisi PDIP itu mengaskan 
kedaulatan dan kemandirian 
digital harus menjadi prinsip 
penting dalam transformasi 
digital di Indonesia. Misalnya, 
transformasi mendorong pe-
makaian produk dalam negeri, 
serta mendorong penguasaan 
teknologi mutakhir oleh semua 
anak bangsa.

Jokowi menambahkan 
konektivitas digital harus tetap 
berpegang teguh pada kedaula-
tan bangsa di tengah globalisasi 
dan persaingan global.

Jokowi memerintahkan 
Menkominfo Johnny G Plate 
agar infrastruktur kabel optik 

Palapa Ring yang sudah diba-
ngun, bisa dinikmati hingga ke 
rumah-rumah.

Hal ini menjadi catatan Pres-
iden terkait dengan kondisi 
konektivitas digital di Indone-
sia. Sehingga, Palapa Ring tidak 
sebatas backbone saja, tapi bisa 
dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Saya minta kepada Men-
kominfo untuk memastikan 
agar Palapa Ring tidak berhen-
ti sebagai backbone saja, tetapi 
tersambung sampai ke rumah 
tangga," ujar Jokowi dalam aca-
ra peluncuruan Program Konek-
tivitas Digital 2021 di Istana 
Negara, Jakarta, Jumat (26/2).

Jokowi menuturkan utilitas 
Palapa Ring jangan hanya men-
capai 50 persen. Berdasarkan 
data yang dimilikinya, utilitas 
Palapa Ring di wilayah Indo-
nesia tengah dan timur masih 
sekitar 20 persen.

"Ini harus digenjot terus," 
tegasnya.

Menurut Jokowi, peningka-
tan pemanfaatan Palapa Ring 
diperlukan agar investasi dalam 
jumlah besar dalam proyek itu 
bisa dimanfaatkan oleh seluruh 
masyarakat. Selain itu, pe-
manfaatan Palapa Ring sangat 
diperlukan di tengah situasi 
pandemi Covid-19.

Jokowi mengklaim pemer-
intah telah bekerja keras mem-
bangun konektivitas nasional 

dalam lima tahun terakhir. Mis-
alnya, dia berkata pemerintah 
membangun tol laut, jaringan 
rel kereta api, jalan tol, jalan 
perbatasan, bandara, dan pela-
buhan.

Selain itu, Jokowi menyam-
paikan pemerintah membangun 
konektivitas digital yang men-
ghubungkan seluruh pelosok 
Nusantara melalui tol langit.

Jokowi menuturkan pemba-

ngunan konektivitas di berb-
agai sektor bukan hanya untuk 
kepentingan ekonomi. Dia 
menyatakan pembangunan itu 
untuk merangkai negara Indo-
nesia yang terdiri dari banyak 
pulau.

Dengan adanya pembangu-
nan konektivitas, dia menilai 
sejumlah hal akan berjalan leb-
ih cepat. Misalnya, pelayanan 
pendidikan, kesehatan, hingga 

mendukung sinergi budaya nu-
santara dan memperkokoh ke-
satuan.

Pembangunan konektivitas 
dan talenta digital, kata Jokowi 
sudah dilakukan lewat bebera-
pa program, seperti penyediaan 
satelit multifungsi pemerin-
tah (SATRIA), pembangunan 
menara BTS, program bea-
siswa, hingga gerakan nasional 
literasi digital. (cnn)

Presiden Joko Widodo minta Indonesia tak jadi korban ketidakadilan raksasa internet dunia.
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Duh, Alisson Tak Bisa Hadiri 

Pemakaman Ayahnya
Liverpool, SMN - Alisson 

Becker mendapat kabar tak 
menyenangkan lagi usai kema-
tian ayahnya. Kiper Liverpool 
itu dipastikan tidak bisa meng-
hadiri pemakaman. Duh!

Seperti diberitakan sebel-
umnya, Alisson harus kehilan-
gan ayahnya Jose Becker yang 
meninggal saat sedang bere-
nang di danau dekat properti 
miliknya di selatan Brasil.

Kabar duka itu lantas men-
jadi viral dan Alisson langsung 
mendapat ucapan belasungka-
wa dari rekan-rekan sejawatn-
ya serta beberapa klub Brasil 
serta tentunya Liverpool.

Sebagai anak, Alisson tentu 
ingin mengantarkan ayahnya 
ke peristirahatan terakhir. Tapi, 
sayangnya keinginan Alisson 

tidak akan tercapai.
Dikutip dari Daily Mail, ti-

dak ada penerbangan langsung 
dari Inggris ke Brasil karena 
pandemi virus corona. Di Bra-
sil, khususnya di negara bagian 
Rio Grande do Sul sudah diber-
lakukan lockdown karena ang-
ka penularannya meningkat.

Alhasil, Alisson harus mena-
han keinginannya itu dan cuma 
bisa melihat dari panggilan vid-
eo saat ayahnya dikebumikan. 
Apalagi istri Alisson, Natalia, 
lagi mengandung anak ketigan-
ya yang berusia 28 minggu.

"Dia sudah melakukan berb-
agai cara untuk bisa pulang, 
dia frustrasi karena tidak men-
emukan penerbangan dan cara 
untuk bisa melanggar larangan 
penerbangan dari Inggris serta 

beberapa negara bagian yang 
dilockdown," ujar salah satu 
sumber dekat keluarga Alisson.

Alisson pun berterima kasih 
atas ucapan belasungkawa 
yang diterima dari seluruh kha-
layak.

"Saya ingin berterima kasih 
kepada semuanya atas pe-
san sekaligus tribute untuk 
ayah tercinta! Keluarga kami 
merasa tersentuh! Semoga Tu-
han memberkati hidup kalian 
semua," ujar Alisson di akun 
instagram-nya.

Tak cuma Alisson Beck-
er, manajer Liverpool Juergen 
Klopp juga tidak bisa meng-
hadiri pemakaman ibunya 
Elisabeth Januari lalu, karena 
pendatang dari Inggris dilarang 
masuk ke Jerman. (dtk)

Alisson Becker tidak bisa menghadiri pemakaman ayahnya.

Kata Kiper Elche Saat Diminta Lionel Messi 
Tukar Jersey Usai Lawan Barcelona

Dortmund, SMN - Kiper 
Elche Edgar Badia tak akan per-
nah bermimpi diminta langsung 
oleh Lionel Messi untuk tukar 
jersey. Ini terjadi usai Elche ka-
lah 0-3 dari Barcelona di Camp 
Nou, Kamis (25/2/2021) dini 
hari WIB.

Badia mengaku dirinya me-
mang meminta tukar jersey 
dengan Lionel Messi. Namun 
dia tak menyangka Messi bakal 
melakukan hal yang sama.

Tangkapan layar televisi 
memperlihatkan betapa gembi-
ranya kiper Elche itu saat ber-
tukar jersey dengan kapten Bar-
celona tersebut. Badia mengaku 
terkejut saat Messi meminta jer-
seynya juga.

"Ya saya memang terkejut. 
Tapi tahukah kamu apa yang 
saya pikirkan selain hasil akhir? 
" tulis Badia.

"Tim ini akan selamat dari 

degradasi, sebagai tim dan 
grup. Kami akan terus maju dan 
berkembang dan bersaing mela-
wan tim rival."

 Saat menghadapi Barcelona, 
Badia tampil bagus. Setidaknya 
di babak pertama.

Dia mampu menepis be-
berapa peluang dari Trincao 
dan Ousmane Dembele. Ini 
yang membuatnya puas dengan 
penampilan timnya.

"Babak pertama yang luar bi-
asa kemarin. Ayo bangkit."

 Pada akhirnya, Lionel Messi 
yang berhasil taklukkan Badia 
saat Barcelona melawan Elche. 
Di awal babak kedua, Messi 
membuka gembok pertahanan 
lewat golnya di menit ke-48.

Dia lalu mencetak gol kedua 
di menit ke-69. Kemenangan 
Barcelona disempurnakan Jordi 
Alba yang mencetak gol ketiga. 
(lp6)

Edgar Badia sempat membuat Barcelona kesulitan cetak gol pertama kala melawan Elche.

Kairus Sahel Mantan Pelatih 
Ellyas Pical Meninggal Dunia

Jakarta, SMN - Kabar duka 
datang dari tinju Tanah Air. 
Salah seorang pelatih legendaris 
yang pernah menangani Ellyas 
Pical, Kairus Sahel, 65 tahun, 
meninggal dunia di rumah sakit 
Rumah Sakit Pusat Otak Nasi-
onal Prof. Dr. dr. Mahar Mard-
jono, Cawang, Kramat Jati, Ja-
karta Timur, Jumat, 26 Februari 
2021.

Seperti dikutip dari situs 
Rondeaktual.com, kabar duka 
ini pertama kali disampaikan 
oleh salah seorang murid tinju 
Kairus Sahel paling sukses, Oki 
Abibakrin. Oki adalah petinju 
kidal dan mantan juara Indone-
sia kelas bulu dan kelas ringan 
yunior.

"Kabar duka kami terima 
dari putri Bung Kairus, Fitri. 
Meninggal dunia di Rumah 
Sakit PON. Fitri menghubungi 
saya pukul 06.38. Setelah itu ti-
dak bisa komunikasi,” kata Oki 
Abibakrin.

Semasa hidupnya, Kairus Sa-
hel banyak menangani petinju 
profesional Indonesia, yang ber-
latih di Garuda Jaya Pancoran, 
Arseto Tanah Abang, Satria Ki-
najungan Warung Buncit, Cakra 
Pegangsaan Dua Cakung. Kai-
rus Sahel juga ikut mengantar 
petinju kebanggaan Indonesia 
Ellyas Pical menjadi juara dunia 
IBF pada 1985. 

 Kairus Sahel ikut bersama 
Simson Tambunan ikut menan-
gani Ellyas Pical saat merebut 

gelar juara dunia IBF dari tangan 
sang juara Joo-do Chun (Korea) 
di Istora Senayan, Jakarta, Ju-
mat, 3 Mei 1985. Setelah Elly 
meninggalkan Garuda Jaya, sa-
sana yang mencetaknya sampai 
juara dunia, Kairus berperan 
penting sebagai pelatih tunggal 
Ellyas Pical, meneruskan pelatih 
Simson Tambunan. Kairus be-
berapa kali terlihat di sudut El-
lyas Pical dalam duel kejuaraan 
dunia IBF kelas bantam yunior.

Total 8 pertandingan Ellyas 
Pical ditangani sendiri oleh 
Khairus. Terakhir, Khairus ma-
sih menjadi pelatih saat Ellyas 
Pical menelan kekalahan drama-
tis atas petinju Khaosai Galaxy 
pada tahun 1987.

Kairus Sahel sejak Januari 
lalu diketahui telah menderita 
sakit komplikasi dan tinggal di 
rumah istri keduanya di Sukabu-
mi, Jawa Barat. Kairus berobat 
kerumah sakit. Tetapi, untuk 
kepentingan perawatan, Fitri, 
putri kesayangan Kairus Sahel, 
mengajak orangtuanya ke Beka-
si, rumah tinggal Fitri.

Di Bekasi, Fitri merawat 
Kairus Sahel, pelatih tinju len-
gendaris yang banyak mela-
hirkan juara. Menurut laporan 
Rondeaktual, Kairus Sahel 
diketahui sudah menderita berb-
agai penyakit, seperti pengro-
posan tulang, jantung, korest-
erol, membuatnya mengalami 
serangan stroke. (lp6)

Legenda tinju Indonesia, Ellyas Pical, berpose saat sesi pem-
otretan di Kawasan Bintaro, Jumat (13/7/2018). Ellyas Pical 

adalah petinju Indonesia pertama yang berhasil menjadi juara 
dunia.

Wapres Ma'ruf Amin Ungkap Alasan 
Vaksinasi Atlet Penting

Jakarta, SMN -- Wakil Pres-
iden Ma'ruf Amin memberikan 
motivasi kepada atlet, pelatih dan 
tenaga pendukung saat vaksinasi 
perdana bidang olahraga di Istora 
Senayan, Jakarta, Jumat (26/2).

Motivasi itu disampaikan Wa-
pres saat didampingi Menteri 
Pemuda dan Olahraga (Menpora) 
Zainudin Amali di sela pelaksa-
naan vaksinasi.

"Alhamdulliah saya bisa 
mengikuti vaksinasi para at-
let. Pemerintah memang ingin 
melakukan upaya percepatan vak-
sin supaya segera memperoleh 
kekebalan imunitas. Tapi memang 
dilakukan secara bertahap," kata 
Ma'ruf.

Ma'ruf yang telah lebih dulu 
menerima vaksin mengaku ti-
dak merasakan apa-apa sampai 
saat ini. Ia mengaku sehat-sehat 
saja karena vaksin Sinovac sudah 
memperoleh uji klinis dan re-
komendasi fatwa halal dari Maje-
lis Ulama Indonesia (MUI).

Lanjut Wapres Ma'ruf, atlet 
menjadi salah satu prioritas un-
tuk mendapatkan vaksin bersama 

tenaga kesehatan, TNI-Polri, guru 
dan jurnalis karena mereka akan 
mengikuti event baik domestik 
dan global.

"Karena event-event olahraga 
ini memang terus berjalan walau-
pun masa pandemi. Meski di be-
berapa negara juga tidak dihadiri 
penonton. Event olahraga ini pent-
ing, selain untuk hiburan tapi juga 
memenuhi kebutuhan komersial 
para atlet itu sendiri," jelasnya.

"Apalagi atlet yang disiapkan 
mengikuti event internasional sep-
erti Olimpiade, menjadi penting 
dan disiapkan dari jauh-jauh hari 
supaya bisa sehat pada saat men-
capai puncaknya. Oleh karena itu 
pemerintah harus bantu. Jika mer-
eka terpapar tak bisa ikut mereka," 
ucap Ma'ruf.

Buat Ma'ruf, peran atlet men-
jadi bagian penting untuk bisa 

mengharumkan nama bangsa. Se-
bab itu, pemerintah berharap usai 
divaksin, para atlet bisa memiliki 

fisik yang kuat.
"Kita harapkan melalui vaksin 

ini jadi motivasi. Semoga vaksin 

berjalan baik dan Allah member-
ikan hidayahnya," ucap Ma'ruf. 
(lp6)

  Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan motivasi kepada atlet saat vaksinasi perdana bidang 
olahraga.

Marquez Terpuruk Sih karena Cedera Parah, tapi ...
Jakarta, SMN - Marc 

Marquez mengaku sem-
pat terpuruk karena cede-
ra parah yang dialaminya. 
Meski begitu, tidak per-
nah terlintas dalam pikiran 
Marquez bahwa dirinya 
akan pensiun.

Rider Repsol Honda itu 
mengalami patah lengan 
kanan akibat kecelakaan 
di seri pertama MotoGP 
2020. Marquez langsung 
operasi lalu memaksakan 
diri untuk mengikuti seri 
kedua Andalusia, namun 
mundur setelah melakoni 
sesi latihan bebas.

Cedera Marquez sema-
kin parah sehingga mem-
butuhkan operasi kedua 
yang dilakoni pada Agus-
tus. Pemulihan cedera juara 
dunia delapan kali tersebut 
rupanya lebih lambat dari 

perkiraan, yang diketahui 
disebabkan infeksi.

Marc Marquez lantas 
naik meja bedah lagi pada 
Desember dan hingga kini 
belum bisa dipastikan ka-
pan bisa comeback. Al-
hasil, pebalap berusia 28 
tahun itu dipastikan akan 
melewatkan tes pramusim 
resmi di Qatar pada bulan 
depan.

Musim gugur tahun lalu 
merupakan titik terendah 
Marquez ketika lengannya 
tidak mengalami kema-
juan. Kendati demikian, 
Marquez tetap optimistis 
akan bisa balapan lagi.

"Ya, tentu saja saat itu 
berat dan sulit pada sisi fisk 
melainkan juga psikis, ter-
utama terasa sangat berat 
pada sekitar bulan Septem-
ber, Oktober karena saat 

itu setiap pekan, setiap hari 
sepanjang bulan-bulan itu 
lenganku terasa sama saja, 
tidak ada perkembangan," 
ungkap Marquez di Motor-
sport.

"Tapi setelah operasi ke-
tiga, berat karena selama 
10 hari aku harus di rumah 
sakit dan di hari-hari itu 
perasaanku tidak bagus. 
Namun sejak saat itu, aku 
mulai membuat sejumlah 
langkah maju dengan len-
ganku, dengan rasanya, 
dan kemudian aku berusa-
ha agar selalu optimistis."

"Aku sih tidak pernah 
berpikir aku tidak akan 
balapan lagi. Aku sela-
lu berpikir tentang kapan 
balapannya, kapan tes beri-
kutnya," imbuh Marc Mar-
quez. (dtk) Marc Marquez sempat terpuruk saat mengalami cedera parah. 
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dengan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Tulungagung yang 
dilaksanakan di Pendopo Kon-
gas Arum Kusumaning Bong-
so pada pukul 08.00 WIB. 
Penandatangan ini dilakukan 
oleh Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM dengan 
Kepala BNN Propinsi Jawa 
Timur Brigjen Pol Drs. Idris 
Kadir,SH.,M.Hum.

Dalam sambutannya Kepala 
BNN Propinsi Jawa Timur Brig-
jen Pol Drs. Idris Kadir,SH.,M.
Hum menyampaikan bahwa 
penyalahgunaan dan peredaran 
gelap narkotika dan prekursor 
narkotika di dalam masyarakat 
menunjukkan kecenderungan 
semakin meningkat dengan 
korban yang meluas, terutama 
di kalangan anakanak, rema-
ja dan generasi muda. Hal ini 
harus mendapat perhatian seri-
us dari kita semua apabila kita 
tidak ingin generasi bangsa ini 
hancur karena narkotika. oleh 
karena itu, sangat diperlukan 
peran serta aktif dan kerja sama 
yang sinergis antara bnn den-
gan seluruh instansi pemerintah 
dan komponen masyarakat da-
lam upaya P4GN guna mewu-
judkan indonesia yang bersih 

dari penyalahgunaan dan pere-
daran gelap narkotika. 

Dalam menghadapi tugas 
yang berat ini, BNN membuka 
diri untuk bersinergi dengan 
seluruh instansi pemerintah dan 
komponen masyarakat guna 
memperkuat barisan dalam 
menghadapi ancaman bahaya 
narkotika.

Setelah penandatanganan 
nota kesepahaman ini, saya 
berharap segera ditindaklanjuti 
secara langsung dengan lang-
kah-langkah teknis dan oper-
asional antara BNN dengan 
Pemerintah Kabupaten Tulun-
gagung. Teriring pula sebuah 
harapan agar keluarga besar 
Pemerintah Kabupaten Tulun-
gagung dapat bersama-sama 
dengan BNN melaksanakan 
program-program P4GN baik 
dalam bentuk pencegahan pen-
yalahgunaan narkotika, dan 
pemberdayaan masyarakat.

Dilanjutkan dengan sambu-
tan Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM yang 
menyampaikan apresiasi set-
inggi – tingginya kepada BNN 
Provinsi Jawa Timur beser-
ta jajaran, atas upaya dalam 
perang melawan narkoba (War 

On Drugs) di seluruh wilayah 
Jawa Timur. Penandatanganan 
nota kesepahaman dan perjan-
jian kerja sama ini merupakan 
perwujudan kebulatan tekad 
dan komitmen bersama, dalam 
upaya pencegahan dan pember-
antasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan 
prekursor narkotika (P4GN) Di 
Indonesia, khususnya di Kabu-
paten Tulungagung 

Pelaksanaan penandatan-
ganan nota kesepahaman dan 
perjanjian kerja sama ini, mer-
upakan langkah nyata

untuk percepatan pengem-
bangan dan pembangunan kap-
asitas BNN DI Kabupaten Tu-
lungagung, yang meliputi

1. Penyediaan tanah dan 
gedung dalam rangka pengem-
bangan fasilitas kantor BNN 
Kabupaten Tulungagung

yang dilakukan melalui me-
kanisme hibah;

2. Pemberian bantuan pen-
dampingan untuk biaya op-
erasional melalui mekanisme 
hibah;

3. Penyediaan sarana dan 
prasarana, baik dalam bentuk 
pinjam pakai maupun hibah, 
dalam rangka pelaksanaan ke-

giatan dan operasional BNN 
Kabupaten Tulungagung. Se-
bagai stakeholder yang berada 
di garda depan Pemerintah-
an Kabupaten Tulungagung, 
diperlukan upaya

persuasif yang masif kepada 
masyarakat, untuk turut serta 
dalam peningkatan ketahanan 
diri serta kesadaran untuk ikut 
serta dalam perang melawan 
narkoba (WAR ON DRUGS). 
ketahanan diri masyarakat ini 
sangat penting agar mereka 
mampu dan tangguh dalam 
mengendalikan diri, mengh-
indar dari dan menolak segala 
bentuk pemyalahgunaan nar-
koba.

Selanjutnya, agar mam-
pu mewujudkan Tulungagung 
bersinar (bersih dari narkoba, 
diperlukan partisipasi seluruh 
jajaran lembaga pemerintah-
an di Kabupaten Tulungagung 
untuk berperan aktif dalam 
fasilitasi program P4GN, yang 
bermuara pada kesuksesan 
pelaksanaan program nasional 
indonesia bersinar.(hms/adv/
kan)

Jokowi. Jokowi berharap pros-
es vaksinasi massal wartawan 
yang berlangsung hingga 27 
Februari 2021 di Jakarta ini 
bisa dilakukan di provin-
si-provinsi lain. Hal itu agar 
seluruh awak media segera 
mendapat vaksin.

Jokowi menilai wartawan 
sebagai salah satu pihak yang 
melakukan pelayanan publik. 
Oleh karena itu, dimasukkan 
dalam program vaksinasi tahap 
kedua.

Dalam acara tersebut, turut 
hadir antara lain Menteri Kese-
hatan RI Budi Gunadi Sadikin, 
Menteri Informasi dan Infor-
matika RI Johnny G Plate, 
Ketua Dewan Pers Moham-
mad Nuh, serta Ketua Umum 
Persatuan Wartawan Indonesia 
(PWI) Pusat, yang juga pen-
anggung jawab Hari Pers Nasi-
onal 2021 Atal S Depari.

Mohammad Nuh menga-
takan vaksinasi COVID-19 
bagi wartawan adalah bagian 
dari tugas Dewan Pers yaitu 
melindungi pers dari tekanan 
dan ancaman dari luar ketika 
menjalankan tugas jurnalistik, 
selain ancaman penyakit dari 
dalam tumbuh.

“Karena itu, wartawan, in-
san pers, harus diberi perlind-
ungan dengan vaksin, supaya 
sehat dan bisa menyajikan ber-
ita berkualitas,” ujar Moham-
mad Nuh.

PWI Sambut Baik Vaksinasi
Secara terpisah, Ketua 

Umum Persatuan Wartawan 
Indonesia (PWI) Pusat Atal S 
Depari mengatakan pihakn-
ya mengapresiasi pemerintah 
karena memberi perhatian ke-
pada insan pers dalam pembe-
rian vaksin COVID-19.

“Kami juga senang, pe-
merintah telah mengapresiasi 
insan pers yang melakukan 
tugas jurnalistik di tengah 
pandemi COVID-19. Risiko 
tertular COVID-19 bagi war-
tawan juga tinggi. Karena itu, 
pada kesempatan puncak acara 
Hari Pers Nasional 9 Februari 
yang lalu di Istana Negara, 
kami meminta Bapak Presiden 
menambah 5.000 insan pers 
untuk divaksin,” kata Atal, Se-
lasa (23/2).

Selanjutnya, Ketua Pani-
tia HPN 2021 Auri Jaya juga 
mengapresiasi Presiden Jo-
kowi yang telah memberikan 
kesempatan lebih awal kepada 

pekerja media untuk mendapa-
tkan vaksin COVID-19.

Dalam pelaksanaan vaksi-
nasi hari pertama berlangsung 
lancar dan tertib. Semua peser-
ta dipersilakan duduk di kursi 
yang sudah disediakan.

Para peserta dilayani sesuai 
alur yang ditetapkan. Untuk 
registrasi disiapkan 20 meja, 
screening 25 meja, vaksina-
si 25 meja, dan pelaporan 10 
meja.

Para penerima vaksin di-
panggil secara bergelombang 
sesuai tempat mereka mendaft-
ar, yakni di 10 konstituen De-
wan Pers dan Forum Pemred.

Ke-10 konstituen Dewan 
Pers adalah Persatuan War-
tawan Indonesia (PWI), Alian-
si Jurnalis Independen (AJI), 
Ikatan Jurnalis Televisi Indo-
nesia (IJTI), Serikat Penerbit 
Pers (SPS), Persatuan Radio 
Siaran Swasta Nasional Indo-
nesia (PRSSNI), Asosiasi Tele-
visi Lokal Indonesia (ATVLI), 
Asosiasi Televisi Swasta Indo-
nesia (ATVSI), Pewarta Foto 
Indonesia (PFI), Asosiasi Me-
dia Siber Indonesia (AMSI), 
dan Serikat Media Siber Indo-
nesia (SMSI).(dtk)

tality rate 9%) dan jumlah kasus 
aktif 55 kasus.

Ia juga menyampaikan trend 
kasus rawat inap di Rumah Sakit 
rujukan, juga cenderung terus 
mengalami penurunan selama 
bulan Februari 2021, yakni den-
gan rata-rata 45 kasus.

“Jumlah ini merupakan 
17,44% dari kapasitas total 258 

ruang isolasi Rumah Sakit ruju-
kan di Kabupaten Lumajang,” 
jelasnya.

Dari kondisi semakin mem-
baiknya kasus penyebaran 
Covid-19 di Lumajang, bupati 
menyampaikan bahwa Pemkab 
Lumajang bersama Forkopim-
da, akan terus berupaya untuk 
melakukan langkah-langkah 

preventif, dalam penerapan 
kegiatan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) berbasis mikro, seperti 
melakukan sosialisasi pener-
apan 5 M kepada masyarakat, 
hingga ke tingkat RT, mengak-
tifkan posko Satgas Covid-19, 
pemberian bantuan masker dan 
lain-lain.

“Saya optimis, jika pelak-
sanaan PPKM Mikro berjalan 
dengan optimal, maka Kabupat-
en Lumajang akan segera menu-
ju ke zona kuning, dan ber-
harap berada dalam zona hijau 
atau wilayah bebas tanpa kasus 
Covid-19,” pungkasnya. (Tik) 

ada di Kabupaten Blitar. Salah 
satu paling umum adalah mas-

alah kerusakan jalan sejumlah 
wilayah untuk segera diperbaiki.

“Kita lihat direses ini secara 
umum soal infrastruktur. Tapi 

untuk detailnya kita rekap dulu 
dari dapil,” jelasnya. (mam)

Petugas BPBD masih 
melakukan pendataan wilayah 

yang terendam banjir. Petugas 
gabungan diturunkan untuk 

membantu warga di tiga per-
mukiman tersebut.(dtk)

Setelah Dua Kali Menerima Suntik Vaksin,Wakil 
Bupati Nganjuk Positif Covid-19

Wakil Bupati Nganjuk,Marhaen Djumadi

Nganjuk, SMN - Seseorang 
yang telah menerima suntikan 
vaksin covid-19 tidak serta 
merta kebal dari paparan virus 
covid-19 ini.

Hal ini dialami oleh Wakil 
Bupati Nganjuk,Marhaen Dju-
madi yang berdasarkan hasil tes 

swab antigen dan tes swab PCR 
pada hari Kamis tanggal 18 pe-
bruari 2021 di RSUD Nganjuk 
bahwa dirinya telah terkonfir-
masi positif covid-19 meski 
sebelumnya telah menerima 
suntikan vaksinasi covid-19 se-
banyak dua kali.Yaitu yang per-

tama tanggal 27 Januari 2021 
bersama jajaran FORKOPIM-
DA,dan yang kedua pada tang-
gal 10 Pebruari 2021.

Setelah beberapa hari 
dirawat di ruang Isola-
si di RSUD Kertosono,pada 
Rabu(24/02/2021) Wakil Bupa-
ti Nganjuk,Marhaen Djumadi 
akhirnya dirujuk di RSUD dr 
Soetomo,Karang Menjangan 
Surabaya agar mendapatkan 
perawatan dan penanganan kes-
ehatan yang lebih optimal.

“Pada hari Sab-
tu(13/02/2021) saya dinyatakan 
negatif,baik swab antigen mau-
pun PCR”ungkap kang Mar-
haen,panggilan akrab Wakil 
Bupati Nganjuk ini.

Marhaen juga mengungkap-
kan bahwa beberapa hari tera-
khir menjalani aktivitas yang 
cukup padat hingga kurang 
memperhatikan kondisi tubuh.

“Saya lengah,meski kondisi 
fisik tidak memungkinkan tapi 
saya tetap antusias beraktivi-
tas”pungkas kang Marhaen.

Dirinya juga menghimbau 
kepada seluruh warga mas-
yarakat agar tetap menerapa-
kan protokol kesehatan yang 

ketat,yaitu memakai mask-
er,sering cuci tangan memakai 
sabun,jaga jarak dan hindari 
kerumunan.

Juru bicara Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 Kabu-
paten Nganjuk,dr Hendriyanto 
mengungkapkan bahwa bisa 
saja penerima vaksin covid-19 
terpapar covid-19.Sebab An-
tibodi penerima vaksin baru 
terbentuk sekitar satu bulan 
setelah disuntik vaksin.

“Seseorang yang sudah dis-
untik vaksin tidak dijamin ke-
bal terhadap covid-19”ungkap 
dr.Hendriyanto.

“Tapi resiko orang yang 
tidak di vaksinasi tiga kali li-
pat dibanding orang yang di 
vaksin,resiko terkena covid.
Dan andaikata kita yang sudah 
di vaksin terkena,diharapkan 
gejalanya lebih ringan”lanjut 
Hendriyanto.

Hendriyanto menghimbau 
agar masyarakat tetap me-
matuhi protokol kesehatan 
covid-19.Sebab kepatuhan 
terhadap protokol kesehatan 
merupakan kunci melawan 
covid-19.(Yan)

Kunjungan Bupati ke Lokasi Longsor di Desa Krosok 

Tulungagung, SMN - 
Senin (22/2/2021), Bupati 
Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM yang did-
ampingi oleh Kepala BPB-
DKabupaten Tulungagung, 
Kepala Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
Kabupaten Tulungagung, 
Plt. Kepala Dinas PUPR 
Kabupaten Tulungagung, 
Forkopimcam Kecamatan 
Sendang dan Kepala Desa 
Krosok Kecamatan Sen-
dang melaksanakan kun-
jungan ke lokasi bencana 
tanah longsor di Desa Kro-
sok Kecamatan Sendang 

pada pukul 10.00 WIB. 
Kegiatan ini dalam rang-

ka melihat bencana tanah 
longsor tersebut. Bencana 
tanah longsor ini terjadi 
setelah wilayah tersebut 
diguyur hujan yang men-
gakibatkan putusnya jalan 
antar desa yaitu antara desa 
Krosok dan desa Nglutung 
Kecamatan Sendang. Ada-
pun jalan yang terputus 
ini sepanjang kurang lebih 
150 meter dengan keting-
gian kurang lebih 7,5 me-
ter.(hms/adv/kan)

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, saat kunjungan ke lokasi longsor di desa krosok

Kecamatan Sendang

Marwan-Iyos Pimpin Wilayah 
Terluas Kedua Se-Jawa Bali

Sukabumi, SMN - Pas-
angan Bupati dan Wakil Bupa-
ti, H.Marwan Hamami dan H. 
Iyos Somantri dilantik Gubernur 
Jawabarat Ridwan Kamil, se-
bagai Bupati dan Wakil Bupati 
Sukabumi, digedung Merdeka, 
Jl. Asia Afrika Bandung, Jum’at 
(26/02/2021)

Acara pelantikan dilak-
sanakan dengan memberlakukan 
protokol kesehatan dan terbatas, 
sementara untuk masyarakat 
yang ingin menyaksikan prosesi 
pelantikan, pemerintah Provinsi 
Jawabarat menyediakan akses 
secara Virtual baik melalui zoom 
meeting atau chanel youtube 
yang dikelola pemerintah.

H.Marwan Hamami men-
yampaikan ada satu visi dan em-
pat misi yang di usungnya untuk 
memajukan Kabupaten Suka-
bumi sebagai wilayan terluas 
kedua se Jawa Bali.

“Visi kami adalah Religius, 
Maju dan Inovatif Menuju Mas-
yarakat Sejahtera Lahir Batin” 
ungkap H. marwan Hamami 
usai pelantikan.Sementara itu, 
visi tersebut di dukung dengan 
empat Misi yaitu ;

1.Membangun Sumber Daya 
Manusia yang Beriman, Ber-
budaya dan Berdaya Saing, 
2.Meningkatkan Produktivitas 
dan Daya Saing Ekonomi Ber-
basis Agrobisnis dan Pariwisata 

Berkelanjutan
3.Meningkatkan Konektivi-

tas untuk Percepatan Pertumbu-
han Wilayah, dan

4. Meningkatkan kualitas Pe-
layanan Publik yang Inovatif, 
Profesional dan Akuntabel

Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami mengatakan, pasca pe-
lantikan ini, dirinya bersama H. 
Iyos Somantri akan mengopti-
malkan target kinerja yang su-
dah menjadi program

“ capaiannya harus bisa dira-
sakan masyarakat,” ujarnya.

H.Marwan Hamami pun 
menargetkan pelayanan yang 
prima untuk masyarakat, terma-
suk mempercepat pelayanan in-
formasi berbasis teknologi.

“Para Kepala Perangkat 
Daerah harus bisa menjawab 
harapan dan keinginan mas-
yarakat serta dituntut bisa me-
layani masyarakat dengan baik, 
optimal dan profesional,” ucap-
nya.

Bahkan dimasa pandemi 
covid-19 layanan kesehatan 
akan ditingkatkan melalui pro-
gram dokter masuk kampung 
hingga Puskesmas gratis.

Terkait infrastruktur jalan 
H.Marwan Hamami akan terus 
menggenjotnya Sehingga Ka-
bupaten Sukabumi bisa semakin 
maju

Adapun mengenai Pusat 

Perkantoran H. Marwam akan 
menyelesaikan pembangunan 
pusat perkantoran di 2021 Seh-
ingga 2022, seluruh perangkat 
daerah sudah berkantor di Pala-
buhanratu.

“Dengan terpusatnya per-
kantoran, akan mempermudah 
pelayanan dan tidak ada lagi 
hambatan kinerja ataupun koor-
dinasi,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
H. Marwan mengucapkan ter-
ima kasih kepada semua pihak 
yang telah mendukungnya dan 
mengajak seluruh elemen mas-
yarakat untuk sama berjuang 
untuk memajukan kabupaten 
Sukabumi.

Sementara itu, Gubernur 
Jawa Barat H. Mochamad Rid-
wan Kamil berpesan kepada para 
Bupati dan Walikota yang sudah 
dilantik untuk menjaga kondusif-
itas wilayah, pria yang akrab disa-
pa Kang Emil ini mengamanatkan 
tiga hal. Pertama semua kepala 
daerah harus menjaga integritas.

“ benteng dari kepemimpinan 
ialah integritas ke depan godaan 
akan banyak, makanya harus 
menjaga integritas. Integritas ha-
rus menjadi sistem,” terangnya

Kedua, Kang Emil juga men-
gajak untuk mensukseskan pro-
gram Jabar Juara dengan mer-
angkul semua pihak di wilayah 
masing masing.

“Ikhtiar hari ini harus ber-
manfaat dan mari sukseskan 
Jabar juara lahir batin melalui 
inovasi dan kolaborasi. Jaga 
kondusifitas serta rangkul semua 
pemangku kepentingan. Tanpa 
kondusifitas, sulit memajukan 
pembangunan daerah. Dan yang 
ketiga saya mengajak untuk 
mensukseskan program vaksin 
covid 19 agar ekonomi pulih dan 
corona menurun,” pungkasnya. 
(Roby)

Acara pelantikan
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Pengambilan Sumpah Jabatan serta Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto Terpilih

Mojokerto, SMN - Ik-
fina Fahmawati dan Mu-
hammad Albarraa resmi 
dilantik sebagai Bupati dan 
Wakil Bupati Mojokerto 
hasil pilkada serentak 2020, 

oleh Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa, 
Jumat (25/2) siang Gedung 
Negara Grahadi Surabaya.

Dari pelantikan ini, maka 
Ikfina Fahmawati resmi ter-

catat sebagai bupati wanita 
pertama dalam sejarah Pe-
merintah Kabupaten Mo-
jokerto.

Selain Bupati dan Wakil 
Bupati Mojokerto, pada 
kesempatan tersebut turut 
dilantik Shofiya Hanak Al-
barraa sebagai Ketua TP 
PKK dan Dekranasda Ka-
bupaten Mojokerto. Shofi-
ya dilantik oleh Arumi Emil 
Elestianto Dardak selaku 
Ketua TP PKK dan Dekra-
nasda Provinsi Jawa Timur.

Pada sambutan arahan, 
Gubernur Khofifah men-
yampaikan banyak pesan 
penting. Baik kepada para 
kepala daerah terlantik, 
hingga gambaran kondisi 
dan program-program pem-
bangunan di Jawa Timur. 

Khofifah juga menyam-
paikan apresiasinya, kare-
na pilkada serentak 2020 
berlangsung lancar dengan 
partisipasi masyarakat san-
gat tinggi.

“Meski dalam pandemi 

Covid-19, partisipasi mas-
yarakat tercatat sangat 
tinggi mencapai 68 pers-
en, melebihi tahun 2019 
yang berkisar 66,92 persen. 
Saya juga mengingatkan, 
dari beberapa kepala daer-
ah yang dilantik di sesi ini, 
mungkin ada yang belum 
menjalankan Perbub Dana 
Desa, mohon untuk sece-
patnya menindaklanjuti,” 
kata Khofifah.

Selain itu, Khofifah 
juga menyebut semangat 
Jawa Timur Bangkit dapat 
diimplementasikan melalui 
Bangga Buatan Indonesia 
dan Wisata Indonesia. Hal 
ini kemudian dapat direal-
isasikan dengan pemaksi-
malan UMKM yang ada, 
dengan dukungan penuh 
Pemerintah. Tak lupa, 
Khofifah memperingatkan 
ancaman bencana alam 
yang masih berpotensi ter-
jadi seperti tanah longsor 
dan banjir.

“Jack Ma selaku found-

er Alibaba, memprediksi 
tahun 2030 adalah surgan-
ya UMKM. Kita melihat 
itu sebagai hal yang baik, 
tentu dengan didukung 
Pemerintah beserta pola 
digitalisasinya. Saya juga 
ingin mengingatkan ke-
waspadaan pada potensi 
bencana alam. Indeks risiko 
bencana bahkan bisa men-
capai 80 persen, yang ber-
dampak pada kemisikinan 
masyarakat. Sungai banyak 
yang mengalami sedimen-
tasi contohnya. Saya mo-
hon agar kita semua lebih 
peduli lingkungan,” tandas 
Khofifah.

Seterusnya usai melantik 
Ketua TP PKK dan Dekra-
nasda masing-masing daer-
ah, Arumi Emil Elestianto 
Dardak pada sambutan ar-
ahan menitipkan bebera-
pa harapan. Diantaranya 
agar Ketua TP PKK dan 
Dekranasda terlantik, dapat 
mengemban tugasnya den-
gan menegedepankan visi 

misi.
“Saya harap Ketua TP 

PKK dan Dekranasda ter-
lantik, dapat lebih tanggap 
menjalankan visi misi dan 
rencana induk. Semua ha-
rus selaras, bersinergi dan 
efektif, terlebih pada masa 
pandemi yang sangat berat 
ini.  Dekranasda juga harus 
membantu industri kecil, 
agar bisa masuk pasar dig-
ital dan mengembangkan 
SDM. Produk-produk lokal 
harus ditingkatkan juga,” 
pesan Arumi.

Terpisah saat menyapa 
awak media di luar gedung, 
Bupati Ikfina Fahmawati 
menyampaikan bahwa di-
rinya dan Gus Barra akan 
menjalankan amanah se-
baik-baiknya.

“Banyak PR yang ha-
rus kita kerjakan, apalagi 
dalam pandemi Covid-19. 
Pesan Gubernur tadi, kita 
harus waspada bencana 
alam. Akan kami lakukan 
pemetaan agar tidak ter-

jadi hal tidak diinginkan. 
Semua dilaksanakan sesuai 
APBD yang disetujui. Un-
tuk menurunkan angka ke-
miskian, itu juga akan kita 
petakan nanti. Saat kampa-
nye lalu, selalu ditekankan 
Mojokerto Adil Makmur, 
itu akan kita mulai dari 
desa. Dari 299 desa dan 5 
kelurahan di wilayah kita, 
potensinya beda-beda. Na-
mun semua akan kita laku-
kan secara terpadu. Nanti 
di awal (hari Senin), kami 
melaksanakan rapat staff, 
dan minta laporan untuk 
menentukan apa yang akan 
dilaksanakan,” tegas Ikfina.

Sebagai informasi, be-
berapa kepala daerah terpi-
lih juga dilantik berbaren-
gan dengan Kabupaten 
Mojokerto pada kesempatan 
ini. Antara lain Kota Blitar, 
Kota Pasuruan, Kabupaten 
Jember, Kabupaten Malang 
serta Kabupaten Blitar.
(hms/adv/sl)

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Mojokerto

Gubernur Khofifah Bersama Forkopimda Jatim 
Canangkan Gerakan Santri Bermasker 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, SMN - Berbagai 
langkah untuk mencegah penyeba-
ran Covid-19 di Jatim terus dilaku-
kan.  Salah satunya, hari ini, Kamis 
(25/2/2021), Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa bersama 
Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta, 
Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI 
Suharyanto, Pangkoarmada II Laks-
da TNI I N.G. Sudihartawan men-
canangkan Gerakan Santri Bermask-
er yang digagas oleh Polda Jatim 
di Ruang Rapat Utama (Rupatama) 
Polda Jatim. 

Kegiatan tersebut juga dihadi-
ri langsung oleh Pimpinan Ponpes 
Bumi Sholawat Sidoarjo KH. Agoes 

Ali Masyhuri, Ketua PW Muham-
madiyah Jatim KH. Saad Ibrahim, 
Sekretaris Umum MUI Jatim Prof. 
Dr. Muzakky, Bendahara PWNU 
Jawa Timur KH. Rosidi, Wakapol-
da Jatim Brigjen Pol Slamet Hadi 
Supraptoyo, serta Sekdaprov Jatim 
Heru Tjahjono. 

Pada saat pencanangan, per-
wakilan santri dan santriwati dari 
Pesantren Bumi Sholawat Sidoar-
jo membacakan Ikrar Santri Jawa 
Timur. Dimana, terdapat 5 poin yang 
menjadi hal penting dalam ikrar 
tersebut.

Diantaranya, pertama, selalu me-
makai masker dalam setiap kegiatan 

di dalam dan luar pondok pesantren. 
Kedua, selalu menjaga jarak antar 
santri maupun orang lain. Ketiga, 
menjaga kebersihan dengan sering 
mencuci tangan menggunakan sabun 
atau hand sanitizer. Keempat, mem-
batasi mobilitas dan interaksi yang 
tidak perlu. Kelima, menghindari 
kerumunan dengan jarak minimal 
satu meter.

Seusai pencanangan, Gubernur 
Jatim yang akrab disapa Khofifah ini 
menegaskan bahwa masker berfung-
si melindungi para santri dari baha-
ya penularan Covid-19. Tak hanya 
mengingatkan pentingnya bermasker, 
dirinya juga mengingatkan pentin-
gnya menggunakan masker dengan 
benar. 

“Gerakan santri bermasker men-
jadi ikhtiar bersama untuk saling 
melindungi satu sama  lain, sehingga 
bisa saling terlindungi dari Covid-19. 
Karenanya, bagi para santri tidak bisa 
satu bermasker, satunya lagi melepas 
masker,” tegas Khofifah.

Menurut Gubernur perempuan 
pertama di Jatim ini, Gerakan Santri 
Bermasker ini bisa menjadi bagian 
penguatan dari pelaksanaan disiplin 
protokol kesehatan di Jatim. Apala-
gi di Jatim terdapat lebih enam ribu   
pondok pesantren, dengan jumlah 

santri mencapai hingga sembilan ra-
tus ribu lebih. 

“Jumlah santri di Jatim cukup 
banyak,  dan kegiatan mereka juga 
sangat padat. Karenanya, protokol 
kesehatannya harus betul-betul 
dikawal,” terang Khofifah. 

Pada kesemptan yang sama, 
Gubernur Khofifah kembali meng-
ingatkan kepada para santri untuk 
tetap disiplin menjalankan protokol 
kesehatan 5M. Seperti memakai 
masker, menjaga jarak yang aman, 
mencuci tangan dengan air mengalir 
dan sabun, menjauhi kerumunan, dan 
mengurangi mobilitas. Ini penting, 
karena seperti diketahui bersama 
meskipun sudah ada upaya vaksinasi 
tetapi Covid-19 sampai saat ini be-
lum ada obatnya. 

“Meskipun sudah mulai dilakukan 
proses pemberian vaksinasi Covid-19 
pada tahap kedua, semua elemen mas-
yarakat harus tetap meningkatkan 
kedisiplinan dalam menjalankan pro-
tokol kesehatan,” ujar Khofifah sam-
bil menjelaskan berdasarkam data Ke-
menkes tokoh agama  yang diberikan 
vaksinasi Covid-19 untuk tahap kedua 
di  Jawa Timur  sebanyak 9.377 orang 
sebagaimana diketahui  tahap pertama 
baru untuk tenaga kesehatan.. 

Sementara itu, Kapolda Jatim 

Irjen Pol Nico 
Afinta menga-
takan, Gerakan 
Santri Bermasker 
menjadi bagian 
penting dalam 
menghadapi pan-
demi Covid-19 di 
Jatim. Karenanya, 

guna mendukung gerakan tersebut, 
pihaknya juga membagikan sebanyak 
1.212.000 masker untuk pondok pe-
santren yang ada di Jatim. 

“Santri menjadi basis yang kuat 
dan penting dalam menghadapi 
Covid-19,” jelasnya. 

Pada kesempatan yang sama, Ia 
menyampaikan terima kasih atas 
sinergitas yang telah dibangun sela-
ma ini, baik antar Forkopimda Jatim 
maupun dengan masyarakat. Sehing-
ga kondisi Kamtibmas berjalan den-
gan kondusif, aman dan terkendali. 
Begitu juga dengan sinergitas dalam 
menghadapi Covid-19 juga berjalan 
dengan baik. (*) 


