
Nomor ISSN : 2355-6501

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

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

Edisi 479
Tahun XIII / 08 - 14 Maret 2021

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

Iklan / Langganan Hubungi : Tlp. (0354) 2897707 , HP. 081 333 002 657 Email : suaramedianasional@gmail.com
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Dibuka Jokowi, Raker 
Pengusaha Muda Bahas 

Resep Pulihkan Ekonomi

Rakernas HIPMI

Jakarta, SMN - Pengu-
saha muda yang tergabung 
dalam Himpunan Pengusa-
ha Muda Indonesia (HIP-
MI) ingin ikut memberikan 
andil dalam pemulihan 
ekonomi nasional (PEN) 
dari pandemi COVID-19. 
Hal itu juga disampaikan 
dalam Rapat Kerja Nasion-
al (Rakernas) XVII.

Rakernas itu dibuka 
oleh Presiden Joko Widodo 
(Jokowi). Acara tersebut 
pun dibahas oleh netizen 
dan menjadi trending topic 
di Twitter.

“Kami terus mendorong 

gagasan positif untuk men-
dongkrak perekonomian 
di tengah pandemi. Meski 
kondisi berat, kami sebagai 
pengusaha muda berjuang 
bersama pemerintah,” kata 
Wakil Ketua Umum Badan 
Pengurus Pusat Himpunan 
Pengusaha Muda Indone-
sia, Eka Sastra yang dikutip 
Jumat (5/3/2021).

Kontribusi pengusa-
ha muda, dikatakan Eka 
melalui terobosan besar da-
lam rangka membangkitkan 
perekonomian nasional. 

Bersambung di Hal. 11

Bupati Sidak Longsor di Desa Gambiran 

Bupati Tulungagung Drs. H. Maryoto Birowo, M.M.Saat sidak longsor di desa gambiran

Tulungagung, SMN - Hu-
jan dengan intensitas tinggi 
pada hari Rabu, 03/01/2021, 
sekitar pukul 04.00 wi di-
wilayah Kecamatan pagerwojo 
mengakibatkan tanah longsor 
di Dusun Bulusari Desa Gam-
biran Kecamatan Pagerwojo  
dan akibat longsornya tanah 
ini menyebabkan rumah milik 
Misdi warga desa Dusun Bu-
lusari Desa Gambiran Keca-
matan Pagerwojo mengalami 
kerusakan ( diding dapur ru-
mah roboh ) . 

  Mendengar adanya beri-
ta tentang tanah longsor yang 
mengakibatkan rumah salah 
seorang warga Desa Gambi-
ran ini rusak maka Bupati Tu-
lungagung Drs. Maryoto Bi-

“Bupati mengin-

struksikan kepada para 

OPD terkait untuk segera 

mengambil langkah - 

langkah yang diperlukan 

guna mengatasi masalah 

tersebut”

Pemerintah Desa Besuki Salurkan BLT 
DD Bulan Ke-1Tahun 2021

Hj. Siti Umi Hanik Kepala Desa Besuki saat berikan BLT DD 
kepada warganya

Blitar, SMN -   Pemer-
intah Desa Besuki, Keca-
matan Udanawu, Kabupaten 
Blitar menyalurkan Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa bu-
lan ke 1, Kamis, (04-03-2021), 
bertempat di balai Desa Besuki, 
dalam acara tersebut dipimp-
in langsung oleh Kepala Desa 
Besuki Hj.Siti Umi Hanik serta 
dihadiri oleh babinkamtibmas, 
pendamping dari kecamatan 
serta perangkat Desa Besuki. 
Dalam acara penyaluran BLT 
DD ini pemerintah Desa Be-
suki juga menerapkan protokol 
kesehatan yang sangat ketat 
kepada para penerima bantuan, 
hal ini dilakukan guna mence-
gah penyebaran virus covid 19, 

meskipun saat ini Desa Besuki 
masuk zona hijau.

Hj. Siti Umi Hanik selaku 
Kepala Desa Besuki menyam-
paikan bahwa penyaluran BLT 
DD ini terkait dengan APBdes 
tahun 2021, yang mana untuk 
Desa Besuki ini ada 60 Kelu-
arga Penerima Manfaat (KPM), 
yang semula adalah 56 KPM 
dan ada penambahan 4 orang, 
hal ini terkait dengan adanya 
warga disabilitas yang belum 
di masukkan, semoga dengan 
adanya bantuan BLT DD ini 
bisa dimanfaatkan sebaik-bai-
knya oleh masyarakat Desa Be-
suki sesuai dengan kebutuhann-
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Sertijab Bupati Mojokerto dan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Mojokerto
Mojokerto, SMN - 

Mengutip arahan Presi-
den Republik Indonesia 
Joko Widodo, Gubernur 
Jawa Timur Khofifah In-
dar Parawansa menyeru-
kan ajakan untuk bekerja 
extraordinary (luar biasa) 
dan penuh inovasi meski 
dalam pandemi Covid-19. 
Ajakan tersebut disam-
paikan Gubernur Khofi-
fah saat menghadiri Serti-
jab Bupati Mojokerto dan 
Rapat Paripurna DPRD, 
Jumat (5/3) pagi di Ge-
dung DPRD Kabupaten 
Mojokerto, Jl. Raya R.A. 
Basoeni, Sooko.

“Di saat krisis seperti 
dalam pandemi ini, kita 
harus bisa mengubah 
frekuensi. Dari normal, 
ke extraordinary. Dari 
yang biasanya kerja ruti-
nitas, jadi kerja inovatif. 
Cara berpikir juga harus 
out of the box,” bunyi 
arahan Presiden Joko 

Widodo yang diperden-
garkan bersama.

Khofifah tak lupa 
menyampaikan bebera-
pa arahan penting terkait 
ekonomi makro Kabupat-
en Mojokerto. Mulai dari 
akselerasi pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi 
lewat pengembangan 
sektor unggulan berdaya 
saing tinggi, modernisasi 
infrastruktur dan pengem-
bangan SDM, mendorong 
investasi, meningkatkan 
produksi serta efisiensi 
sektor unggulan.

Sejalan dengan arahan 
tersebut, Bupati Mojok-
erto Ikfina Fahmawati 
yang hadir didampingi 
Wakil Bupati Muhammad 
Albarraa, Forkopimda 
Mojokerto dan OPD, da-
lam acara ini menyatakan 
akan selalu konsisten 
dalam menjalankan visi 
misi serta program kerja.

“Visi kami adalah ter-

wujudnya Kabupaten 
Mojokerto maju, adil dan 
makmur melalui pengua-
tan infrastruktur dan pen-
ingkatan kualitas SDM. 
Kami juga punya misi un-
tuk mewujudkan SDM se-
hat, cerdas, terampil dan 
produktif dilandasi nilai-
nilai keimanan dan ke-
takwaan. Kami pun ingin 
membangun kemandirian 
ekonomi yang berdimensi 
kerakyatan. Mewujudkan 
tata kelola pemerintahan 
yang berintregitas, akunt-
abel, bersih, dan trans-
paran. Serta, pemerataan 
dan perluasan pembangu-
nan infrastruktur semua 
sektor demi mendorong 
pertumbuhan ekonomi, 
sosial, budaya, dan pele-
starian lingkungan,” ja-
bar Ikfina lengkap.

Di akhir sambutan, 
Bupati Ikfina mengajak 
semua untuk menguatkan 
tekad, demi mewujudkan 

Kabupaten Mojokerto 
untuk meraih yang ter-
baik ke depannya. Bupati 
Ikfina secara tegas juga 
berkomitmen untuk men-
jalankan birkorasi bersih, 
jujur, amanah dan bebas 
tindak KKN.

“Kita harus solid, ker-
ja jujur, cermat dengan 
dilandasi niat bekerja 
sebagai ibadah untuk 
memperoleh ridha Allah 
SWT,” tandas Bupati Ik-
fina.

Turut hadir dalam aca-
ra ini Wakil Ketua DPRD 
Provinsi Jawa Timur Sa-
hat Tua P. Simanjuntak, 
Ketua TP PKK Kabupaten 
Mojokerto Shofiya Hanak 
Albarraa, Pimpinan dan 
anggota DPRD Kabu-
paten Mojokerto, serta 
Pimpinan OPD Provinsi 
Jawa Timur.(hms/adv/sl) 

Sertijab Bupati Mojokerto

Bupati Nganjuk, Novi Rahman 
Hidayat Hadiri Penutupan 
Musancab PDI Perjuangan

Novi Rahman Hidayat(tiga dari kanan) di acara Musancab PDI 
Perjuangan

Nganjuk, SMN - Bupati 
Nganjuk Novi Rahman Hi-
daya t ,Se lasa (02 /03 /2021) 
menghadiri penutupan Musy-
awarah Anak Cabang(Musan-

cab) Partai Demokrasi Indone-
sia Perjuangan(PDIP) Nganjuk 
yang digelar di gedung serbagu-
na PDI Perjuangan Kabupaten 
Nganjuk.

Mas Novi menegaskan bah-
wa dirinya adalah kader partai 
PDI Perjuangan yang ditugas-
kan di eksekutif,bukan kader 
partai lain seperti suara yang 
santer berhembus bahwa dir-
inya adalah menjadi pengurus 
di salah satu partai ditingkat 
Propinsi.

“Saya adalah Kader Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuan-
gan”,tegas Mas Novi yang dis-
ambut tepuk tangan peserta Mu-
sancab.

Novi juga mengharap kepada 
kader PDI Perjuangan yang baru 
dari hasil Musancab ini untuk 

Bersambung di Hal. 11Cegah Corona B117, Kemenkes Perketat 
Pintu Masuk RI di Bandara Hingga Laut

Jakarta, SMN - Kementeri-
an Kesehatan (Kemenkes) me-
minta masyarakat seperti arahan 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
untuk tidak khawatir terhadap 
virus Corona varian baru berna-
ma B117. Kemenkes menyebut 
pemerintah akan memperketat 
pintu masuk negara baik dari 
udara maupun laut.

“Betul kita tidak perlu pan-
ik dan khawatir karena kita kan 
sudah tahu upaya pencegahan-
nya adalah dengan penerapan 
protokol kesehatan,” kata juru 

bicara Kemenkes, Nadia Wi-
weko, saat dihubungi, Jumat 
(5/3/2021).

Nadia mengatakan terkait 
dua kasus yang ditemukan ter-
kait virus baru Corona ini juga 
sudah sembuh. Selain itu, upaya 
tracing juga sudah dilakukan ter-
hadap kontak terdekat dari dua 
kasus tersebut. “Kedua kasus ini 
karena positif sudah dilakukan 
pengobatan sehingga mereka 
dinyatakan sembuh dan sudah 
berkumpul bersama keluarga, 
sudah dilakukan pelacakan kon-

tak kepada keluarga dan kontak 
terdekat dan hasil pemeriksaan 
nya negatif serta tidak ada yang 
sakit COVID-19,” ucapnya.

Tak hanya itu, Nadia juga 
memastikan pencegahan di pin-
tu masuk negara baik di bandara 
dan di pelabuhan akan diper-
ketat. Upaya testing dan tracing 
di pintu masuk negara, kata dia, 
juga akan digencarkan.

“Pemerintah akan terus 
memperketat pencegahan di 
pintu masuk negara baik ban-
dara dan laut untuk mencegah Foto Ilustrasi

mutasi ini, dan juga penguatan 
testing, pelacakan kasus dengan 
menambah tracer dan penguatan 
untuk segera isolasi bila ada ge-
jala. Masyarakat diminta untuk 
semakin disiplin dalam men-
jalankan 3 M termasuk mengh-
indari kerumunan,” ujarnya.

Presiden Jokowi sebelumnya 
meminta masyarakat tidak kha-
watir atas ditemukannya kasus 
mutasi Corona varian baru B117 
di RI. Terlebih 2 kasus yang 
ditemukan saat ini sudah dinya-
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Bupati Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 
Administrator, Pengawas dan Fungsional

Tulungagung, SMN - Selasa, 
02/03/2021, sekitar pukul 10.00 wib 
Bupati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM melantik  Pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama, Admin-
istrator, Pengawas dan Fungsion-
al Fungsional di lingkup Pemkab 
Tulungagung serta melakukan 
penyerahan surat keputusan pega-
wai pemerintah dengan perjanjian 
kerja Pemerintah Kabupaten Tulun-
gagung  tahap I di lingkungan Pe-
meritah Kabupaten Tulungagung di 
Pendopo Kongas Arum Kusuman-
ing Bongso . 

Dalam pelantikan ini Bupati 
Tulungagung  didampingi Ketua 
DPRD Tulungagung Marsono,S.
Sos, Ketua Komisi A DPRD Tulun-
gagung, Sekertaris Daerah Kabupat-
en Tulungagung Drs. Sukaji, M.Si 
dan Kepala BKD Tulungagung Drs. 
Budiono, M.si. 

Bupati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM dalam sambutanya 

pada acara ini diantaranya menga-
takan pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan pejabat setiap in-
stansi pemerintah merupakan bagian 
dari kehidupan organisasi dalam 
rangka pemantapan dan pengang-
katan kapasitas kelembagaan serta 
merupakan bagian dari pada pembi-
naan karier pegawai. ” Pengemban-
gan karier pegawai tidak dilakukan 
semata-mata untuk kepentingan 
pegawai itu sendiri, melainkan pem-
benahan dan pemantapan organisasi 
dalam rangka meningkatkan penye-
lenggaraan tugas dan pelayanan 
publik agar tetap berjalan dengan 
baik, terutama dalam kaitannya den-
gan kegiatan prioritas pembangunan. 
Dalam undang-undang nomor 5 ta-
hun 2014 tentang aparatur sipil neg-
ara, ASN terdiri dari pegawai negeri 
sipil (PNS) dan pegawai pemerintah 
dengan perjanjian kerja (PPPK). Se-
dangkan jabatan dalam PNS dibagi 
menjadi 3 yaitu jabatan pimpinan 

tinggi, jabatan fungsional dan ja-
batan administrasi. Masing-masing 
jabatan mempunyai tugas pokok dan 
fungsi yang berbeda “. Kata Bupati 

Selanjutnya Bupati mengatakan 
bahwa Selaku pejabat pembina 
kepegawaian (PPK ) dirinya mem-
punyai kewenangan untuk menetap-
kan pengangkatan, pemindaan dan 
pemberhentian pegawai aparatur 
sipil negara di instansi pemerintah 
sesuai dengan ketentuan perun-
dang-undangan. “Selaku pejabat 
pembina kepegawaian (PPK) saya 
mempunyai kewenangan untuk 
menetapkan pengangkatan, pe-
mindaan dan pemberhentian pega-
wai aparatur sipil negara di instansi 
pemerintah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. Meskipun 
demikian saya tetap melakukan per-
timbangan yang berdasarkan kepada 
obyektifitas, kepangkatan, kompe-
tensi, kinerja yang tentunya sejalan 
dengan tim penilai kerja kepega-

waian “ lanjut Bupati.
Bupati juga menerangkan bahwa 

pada kesempatan ini telah dilaku-
kan pelantikan dan pengambilan 
sumpah/janji PNS dalam jabatan 
pimpinan tinggi pratama sebanyak 
14 (empatbelas) orang, jabatan ad-
ministrator sebanyak 12 orang, ja-
batan pengawas sebanyak 2 orang, 
dan jabatan fungsional sebanyak 56 
orang. ” kali ini Pada kesempatan ini 
bersama-sama telah dilakukan pe-
lantikan dan pengambilan sumpah/
janji PNS dalam jabatan pimpinan 
tinggi pratama sebanyak 14 (empat-
belas) orang, jabatan administrator 
sebanyak 12 orang, jabatan penga-
was sebanyak 2 orang, dan jabatan 
fungsional sebanyak 56 orang” . 
terang bupati. 

Bupati juga mengucapkan se-
lamat kepada para pejabat yang baru 
dilantik dan berharap agar mereka 
meningkatkan pelayanannya kepada 
masyarakat. (hms/adv/kan) 

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM melantik  Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Ad-
ministrator, Pengawas dan Fungsional

Polres Pasuruan Kota Gelar Ops Yustisi Prokes

Polres Pasuruan Kota dan instansi terkait ketika apel sebelum 
melakukan razia yustisi

Pasuruan Kota, SMN - Guna mengedukasi masyarakat 

dan mencegah penyebaran 
Covid-19, Polres Pasuruan Kota 
dan Polsek jajarannya ser-
ta Instansi terkait secara rutin 
melaksanakan Razia Operasi 
Yustisi Penegakan Disiplin se-
suai dengan Intruksi Presiden 
No.6 tahun 2020, dalam rangka 
Peningkatan Disiplin dan Pen-
egakan Hukum Protokol Kes-
ehatan Dalam Pencegahan dan 
Pengendalian Covid 19, Minggu 
(28/02/2021).

Sasaran dalam pelaksanaan 
Operasi Yustisi Prokes yaitu 
masyarakat yang tidak meng-
gunakan masker baik pejalan 

kaki, pengguna R2 maupun 
R4, kemudian sanksi terhadap 
pelanggar yaitu membersihkan 
lingkungan sekitar tempat Ops 
Yustisi berlangsung dan men-
yanyikan lagu kebangsaan.

Dalam kegiatan operasi yus-
tisi dilaksanakan di Jl. Hayam 
Wuruk Kota Pasuruan. Personil 
Polres Pasuruan Kota menghim-
bau masyarakat dan pengendara 
agar selalu menerapkan pro-
tokol kesehatan seperti selalu 
menjaga jarak, sering mencuci 
tangan dan selalu menggunakan 
masker. (Haidir)

Polres Pasuruan Kota Bagi 
Masker Gratis

Polres Pasuruan Kota membagikan masker ke warga dan 
pedagang

Pasuruan Kota, SMN - Da-
lam rangka mencegah penyeba-
ran virus korona atau Covid-19, 
Polres Pasuruan Kota dan Satpol 
PP Kota Pasuruan membagikan 
masker kepada masyarakat di Jl 
Hayam Wuruk Kota Pasuruan, 
Minggu (28/02/2021).

Kasat Narkoba AKP Nanang 
Sugiono S.H. menyampaikan, 
“bahwa kegiatan ini merupakan 
tindakan yang dapat mendi-
siplinkan warga agar menggu-
nakan masker sesuai dengan 
Pergub 53 tahun 2020 tentang 
penerapan disiplin dan penega-

kan hukum protokol kesehatan 
sebagai upaya pencegahan dan 
pengendalian Covid-19 di Kota 
Pasuruan dengan cara member-
ikan masker kepada masyarakat 
yang tidak memakai masker saat 
melakukan aktivitas di luar ru-
mah.

Hal itu dilakukan untuk me-
lindungi diri sendiri, keluarga, 
dan orang-orang di sekitar kita 
agar selalu mematuhi protokol 
kesehatan untuk pencegahan 
penyebaran virus korona atau 
Covid-19 di wilayah Kota Pa-
suruan.

Kasat Narkoba menyam-
paikan “Kepada masyarakat 
mari kita sadar dan peduli untuk 
memakai masker semoga pan-
demi Covid-19 cepat berakhir,” 
jelasnya. (Haidir)

Cegah Covid-19, Polres Pasuruan Kota 
Tertibkan Pasar Tumpah

Pasuruan Kota, SMN - 
Personil Polres Pasuruan Kota, 
Kodim 0819 Pasuruan dan Sat-
pol PP melakukan penertiban 
pedagang kaki lima (PKL) di 

Jl. Sultan Agung Kota Pasuruan 
Minggu (28/02/2021).

Setiap hari Sabtu dan minggu 
sebelum adanya pandemi Covid 
19 di Jl Sultan agung Kota Pa-

Polres Pasuruan Kota, Kodim 0819 dan Satpol-PP saat apel 
sebelum melakukan penertiban PKL

suruan memang di berlakukan 
CAR FREE DAY. Sehingga 
jalan tersebut penuh dengan 
pedagang  dan pejalan kaki yg 
lalu lalang.

Sejak pandemi covid 19 pe-
merintah kota memutuskan un-
tuk melarang kegiatan yang me-
nimbulkan kerumunan. 

Mengantisipasi hal tersebut 
, Petugas Polres pasuruan kota 
bersama instasi terkait melak-
sanakan penertiban. Karena 
dirasa mulai ada kegiatan yg 
mengarah pada kerumunan

Kegiatan penertiban di pimp-
in oleh Kapolsek Purworejo 
Kompol Agus Muklison dan dii-
kuti oleh personel Polsek Pur-
worejo, Anggota Kodim 0819 

Pasuruan dan anggota Satpol PP 
Kota Pasuruan.

Kegiatan tersebut dilaku-
kan sebagai upaya pencega-
han Covid-19. Petugas turun 
langsung ke lapangan melaku-
kan pendataan, penertiban, pi-
haknya sudah memberikan so-
sialisasi agar para penjual tidak 
menggelar pasar tumpah guna 
pencegahan Covid-19 di Kota 
Pasuruan.

Kapolsek Purworejo Kompol 
Agus Mukhlison S.H menga-
takan “melalui sinergi dan pen-
ertiban PKL di Jl. Sultan Agung 
diharapkan dapat meminimalisir 
penyebaran virus Covid-19 di 
wilayah Kota Pasuruan. (Haidir)

Polsek Purwodadi Amankan Dua 
Pemuda Pengedar Sabu

Satu dari dua tersangka pengedar sabu

Pasuruan, SMN - Polsek 
Purwodadi, Polres Pasuruan 
berhasil mengamankan dua 
orang tersangka narkotika. 
Mereka diketahui merupa-
kan pengedar narkoba jenis 
sabu.

Yakni berinisial DS, 24, 
warga Desa Kertosari, Ke-
camatan Puwosari, Kabu-
paten Pasuruan. Selain itu 
ada juga MA, 24, warga 
Desa Kertosari, Kecamatan 
Purwosari, Kabupaten Pa-
suruan.

Keduanya diamankan 

saat sedang melintas di jalan 
raya Surabaya-Malang, 
Selasa (2/3). Tepatnya di 
Dusun Krajan, Desa Purwo-
dadi, Kecamatan Purwoda-
di. 

Keduanya diamankan 
saat sedang melintas den-
gan menaiki sepeda motor. 
Mereka mengaku disuruh 
mengirim sabu dari seseo-
rang bernama Suwardi dan 
hendak diantar ke Rohmad.

“Anggota melakukan 
penggeledahan badan. Di 
pakaian tersangka, ditemu-

kan barang bukti berupa 
satu buah HP yang di da-
lam silikon ditemukan satu 
poket sabu dengan berat 
kotor 0,3 gram,” terang Ka-
polsek Purwodadi AKP Su-
maryanto, Rabu (3/3).

Setelah itu menurut dia 

tersangka dan barang bukti 
di bawa ke kantor Polsek 
Purwodadi untuk di lakukan 
penyidikan lebih lanjut.

Keduanya dijerat den-
gan tindak pidana Pasal 114 
ayat (1) dan/atau pasal 112 

ayat (1) UU RI No.35 Tahun 
2009 tentang Narkotika.

“Selanjutnya kami koor-
dinasikan dengan Satres-
narkoba Polres Pasuruan,” 
imbuh perwira dengan tiga 
balok ini. (Haidir)



Edisi 479 / XIII / 08 - 14 Maret 2021
Goa Selomangkleng Kediri Simpang  Lima Gumul Kediri

KEDIRI RAYA
3Dari Kediri Untuk Indonesia

Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

Cegah Korupsi, Bupati Kediri 
Gelar Rakor Bersama KPK

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana

Kediri, SMN - Bupati Kedi-
ri, Hanindhito Himawan Prama-
na, memimpin Rapat Koordinasi 
Pencegahan Korupsi di Pemkab 
Kediri bersama KPK RI. Kegia-
tan ini dilaksanakan di Pendopo 
Kabupaten Kediri, Kamis (4/3).

Mas Bup Dhito, saat mem-
buka rakor menyampaikan agar 
seluruh OPD memanfaatkan 
maksimal momen langka dapat 
berkoordinasi secara langsung 
dengan KPK. Sehingga dapat 
mempertebal keilmuan terkait 
pencegahan tindak pidana ko-
rupsi.

“Kekayaan pengetahuan 
tahap pencegahan korupsi dapat 
memperdalam pemahaman akan 
elemen-elemen yang dapat me-
nekan terjadinya tindakan ko-

rupsi. Selaras dengan visi misi 
kami yakni reformasi birokrasi 
dan peningkatan layanan publik. 
Dimana program reformasi bi-
rokrasi tidak akan berjalan kalau 
pencegahan korupsinya jalan di 
tempat,” jelas Mas Bup.

“Menurut hemat saya, resep 
utama pencegahan korupsi ada-
lah harus selesai dengan dirinya 
sendiri. Saat saya memutuskan 
maju pilkada saya punya satu 
value saja. Saya berkomitmen 
tidak akan mengambil satu rupi-
ah pun dari Kabupaten Kediri,” 
tambah Mas Bup.

“Saya berpesan kepada 
seluruh kepala OPD agar ber-
gotong royong dalam mening-
katkan capaian kinerja mon-
itoring center lebih baik dari 

tahun sebelumnya. Kesempa-
tan berkoordinasi dengan KPK 
dapat dimaksimalkan agar kita 
dapat terhindar dari tindak pi-
dana korupsi,” imbuh Mas Bup.

Direkur Bidang Koordinasi 
dan Supervisi Wilayah III KPK, 
Brigjen Polisi Bahtiar Ujang 
Purnama, menjabarkan bahwa 
visi KPK adalah bersama ele-
men bangsa mewujudkan Indo-
nesia yang bersih dari korupsi. 
Sedangkan misi KPK adalah 
meningkatkan efisiensi dan 
efektifitas penegak hukum dan 
menurunkan tingkat korupsi di 
Indonesia melalui koordinasi, 
supervisi, monitor pencegahan 
dan penindakan dengan peran 
serta seluruh elemen bangsa.

“Jadi sudah menjadi komit-

men KPK agar mengedepankan 
pencegahan tindak pidana ko-
rupsi dengan melakukan koor-
dinasi dan supervisi kepada in-
stansi terkait. Jadi penindakan 
menjadi pilihan terakhir apabila 
pemahaman terkait pencegahan 
korupsi sudah diakukan,” terang 
jendral bintang satu ini.

“Silahkan kita manfaatkan 
kesempatan ini untuk bertukar 
informasi dan koordinasi terkait 
menciptakan sistem yang bebas 
korupsi. Sehingga bila sudah 
tersiapkan sistem dan adanya 
kepahaman akan macam jenis 
tindakan korupsi, dapat mem-
bantu kita mencegah dari tindak 
pidana korupsi yang merugikan 
rakyat, bangsa dan negara,” 
tambah Bahtiar. (Kominfo/kan)

Mas Bup Tinjau Layanan 
Kesehatan RSKK dan RSUD SLG

Kediri, SMN - Penanganan 
Pandemi. Itulah fokus utama 
kerja Bupati Kediri, Hanindhito 
Himawan Pramana, atau akrab 
dipanggil Mas Bup di awal masa 
baktinya di Bumi Panji Kediri. 
Diutarakan kala usai diambil 
sumpah jabatan, diyakini bahwa 
proses pemulihan ekonomi di 
Kabupaten Kediri akan berband-
ing lurus dengan keberhasilan 
program pengendalian pandemi 
Covid 19.

Hal itu dibuktikan dengan si-
dak yang dilakukannya pada dua 
rumah sakit yang dikelola Pe-
merintah Kabupaten Kediri. Yak-
ni di Rumah Sakit Kabupaten 
Kediri (RSKK) dan RSUD Sim-
pang Lima Gumul Selasa, (2/3).

“Layanan kesehatan adalah 
layanan dasar yang harus diber-
ikan pemerintah. Pada hari ini 
saya ingin mengecek kesiapan 
rumah sakit dalam penanganan 
pasien dan melihat langsung 

bagaimana flow kerja di dua 
rumah sakit ini. Semua pen-
gamatan hari ini akan menjadi 
bahan diskusi dengan pihak ter-
kait guna kemajuan layanan kes-
ehatan Kabupaten Kediri,” jelas 
Mas Bup.

Pada kesempatan ini, Mas 
Bup juga mencoba secara 
langsung untuk antri mendapa-
tkan layanan kesehatan guna 
membuktikan bagaimana pen-
anganan pasien dan kekurangan 
yang harus dibenahi. Tidak han-
ya itu, Mas Bup juga menyem-
patkan diri untuk menyerap 
aspirasi dengan berkomunikasi 
dengan para pasien yang sedang 
antri berobat. 

Salah satunya adalah Sunarti, 
warga Mejono yang menyam-
paikan kepada Mas Bup agar 
dapat meningkatkan layanan 
kesehatan terutama kemudahan 
mendapatkan informasi terkait 
jadwal operasi. Diceritakan Su-

narti, suaminya kini menderita 
katarak dan masih menunggu in-
formasi jadwal operasi.

“Saya telpon, katanya dok-
ternya masih sakit. Lalu saya 
kesini saja untuk mendapat in-
formasi lebih lanjut. Saya harap 
ada kemudahan akses komunika-
si dengan pasien sehingga tidak 
perlu datang ke RS, terlebih di 
masa pandemi,” ujar Sunarti ke-
pada Mas Bup.

Mas Bup juga meninjau ham-
pir seluruh ruangan yang ada di 
rumah sakit. Mulai resepsionis 
hingga ruangan-ruangan. Di 
ruang bagian umum, Mas Bup 
menyapa staff vaksinator yang 
sedang bekerja melaksanakan 
vaksinasi. Dirinya menyeman-
gati para vaksinator untuk men-
jalankan tugas dan mengucapkan 
terima kasih atas waktu dan tena-
ganya selama ini dalam menan-
gani pandemi. (Kominfo/kan)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana Tinjau Layanan Kesehatan RSKK dan RSUD SLG

Kapolres Pasuruan Kota Gelar Konferensi 
Pers Kasus Spesialis Curat, Curanmor

Pasuruan Kota, SMN 
-               Polres Pasuruan Kota 
kembali merelease kasus pen-
curian dengan pemberatan di da-
lam rumah yang dilakukan oleh 
tersangka M dan S, Konferensi 
Pers bertempat di Joglo Polres 
Pasuruan Kota Jl. Gajah Mada 
No. 19 Kel. Karanganyar Kec. 
Panggungrejo Kota Pasuruan. 

Jumat (05/03/2021) pagi pukul 
07.30 WIB.

Kapolres Pasuruan Kota 
AKBP Arman S.I.K M.Si mem-
perlihatkan tersangka dan ba-
rang bukti TKP di Polsek Lekok. 
1 (satu) Buah HP SAMSUNG 
A70 warna hitam beserta doz 
box, 1 (satu) Buah HP OPPO 
F1 warna emas, celana panjang 

jeans warna hitam beserta dos 
box, 2 (Dua) Buah Besi ulir 
diameter 2cm yang ujungnya 
pipih, dan 2 (dua) Buah Kunci 
kontak Sepeda motor yamaha 
Vixion dan Vario, barang bukti 
di TKP lain yaitu 2 (dua) unit 
sepeda motor scoopy dan 3 
(tiga) unit sepeda motor honda 
beat. 

Kapolres Pasuruan Kota 
menyampaikan  “Baru saja 
Polsek Lekok dibantu dengan 
Team Resmob Suropati Sat 
Reskrim Polres Pasuruan Kota 
mengungkap jaringan curanmor 
atau pelaku 363 ayat 1, yang 
bersangkutan keduanya adalah 
residivis yang sudah pernah di-
tangkap sebelumnya oleh Polres 
kabupaten Pasuruan dan Polres 
Pasuruan Kota, memang kedua 
orang ini terkenal dengan spe-
sialis curanmor. berdasarkan 
Laporan Polisi bulan November 
2020 di TKP Dusun Lampaian, 
Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok 
tanggal 1 November pada saat 

itu yang bersangkutan mencu-
ri dua sepeda motor sekaligus, 
mencuri apa saja yang ada di 
dalam TKP yaitu uang maupun 
emas, dan kemarin tanggal 1 
Maret 2021 berhasil ditangkap 
di rumahnya, di Desa Balung 
Anyar Kecamatan lekok dan 
Desa Rawa Gempol Kecamatan 
Lekok.

“Modus operandinya yai-
tu tersangka M mengantar dan 
menunjukkan jalan menuju TKP 
kemudian yang melakukan ek-
sekusi masuk ke dalam rumah 
dengan cara mencongkel dan 
mencuri motor dan barang-ba-
rang apapun yang ada di dalam 
yaitu tersangka S. kemudian 
yang menjual ke penadah itu 
saudara M” jelas Arman. 

Selanjutnya kedua pelaku 
masih dalam proses penyidikan 
dan pengembangan lebih lanjut 
di Polres Pasuruan Kota. (Haid-
ir)

Kapolres Pasuruan Kota ketika memperlihatkan tersangka dan 
barang bukti

Ngopi Bareng di Pintu Langit Sambil Menikmati 
Pemandangan di Pucuk Gunung Desa Ledok

Taman Barista

P a s u r u a n , S M N - N g o p i 
bareng di pintu langit di hari 
Minggu pagi, (28/02/2021). 
Sangat di minati wisatawan 
domestik terutama diwilayah 
provinsi Jawa Timur. Diantara-
nya pengunjung dari Malang, 
Probolinggo, Surabaya, Sidoar-
jo, dan tidak ketinggalan juga 

wilayah Kabupaten Pasuruan 
Khususnya.

Ngopi bareng di pintu lan-
git, terletak di Desa Ledok Ke-
camatan Prigen kabupaten Pa-
suruan yang merupakan tempat 
wisata yang sejuk dan panorama 
yang indah, buka mulai pukul 
09.00 WIB. Pagi Sampai Pukul 

08.00 WIB. Malam dimasa Pan-
demi.  

Ngopi bareng di pintu langit, 
tersedia berbagai macam menu 
makanan khas Jawa timur dan 
berbagai macam minuman jenis 
kopi dan teh, dengan harga yang 
terjangkau, bagi kalangan me-
nengah kebawah. 

“Ngopi bareng di pintu langit 
merupakan destinasi wisata yang 
merupakan kebanggaan Desa 
Ledok yang dapat meningkatkan 
perekonomian warga sekitar dan 
juga menjadikan penghasilan 
untuk warga”. (Ungkap) Manag-
er Operasional pintu langit Mas 
Pramono.

“Bagi pengunjung pintu lan-
git, yang memasuki area pintu 
masuk harus melalui prosedur 
cek poin dan mentaati peratur-
an Covid 19, yakni harus men-
cuci tangan, menjaga jarak, dan 
memakai masker dan ada pem-
batasan prosentase pengunjung.” 
(Kata) General Manager pintu 
langit Bpk. Farid. (Fatchur)

Ketua komisi IV DPRD Kabupaten Pasuruan dan 
GMBI, Mencari Solusi Kartu Indonesia Sehat

Pasuruan, SMN - 
Komisi IV mengadakan 
rapat di ruang kantor 
DPRD di lantai dua ber-
sama kepala dinas so-
sial, dan kepala dinas 
kesehatan, serta kepada 
semua pengurus GMBI 
se Kabupaten Pasuruan, 
yang diadakan dikantor 
Raci DPRD kabupaten 

Pasuruan, (04/03/2021). 
Pukul 10.30 WIB. Sam-
pai 13.30 WIB.

Rapat di hadiri oleh 
ketua komisi IV DPRD 
kabupaten Pasuruan ba-
pak H.RUSLAN, Kepa-
la Dinas Sosial Kabu-
paten Pasuruan H. M. 
SUWITO ADI, S. Sos, 

Ketua DPRD Komisi IV Bapak Ruslan bersama Kepala dinas 
Sosial dan Kepala Dinas Kesehatan

M. Si., Kepala Dinas 
Kesehatan Latifah, dan 
ketua GMBI M.Asy’ari, 
Serta pengurus GMBI 
se Kabupaten Pasuruan.

“Perlu diketahui bah-
wa GMBI merupakan 
pelaku pegiat sosial 
dan sosial kontrol untuk 
membantu masyarakat 
dan mereka secara ikh-
las tidak menerima ba-
yaran untuk mencari 
solusi kepada komisi IV 
tentang KIS dan BPJS 
yang terjadi di mas-
yarakat untuk di tinda-
klanjuti.” (Kata) Ketua 
GMBI Kabupaten Pa-
suruan.

“Ketua DPRD Komisi 
IV Bapak Ruslan terus 
berjuang, terkait dengan 
Kartu Indonesia Sehat 
maupun permasalah-

an pendidikan Negeri 
Maupun Swasta. Saya 
berusaha mati-matian. 
Alhamdulillah berhasil 
mencapai  85% terkafer 
seluruhnya.” (Ungkap) 
Bapak Ruslan.

“Jangan sekali-kali 
ada masyarakat yang 
membutuhkan Kartu 
Indonesia Sehat dan ti-
dak terselesaikan per-
masalahan tersebut.” ( 
Pungkas ) Ketua Komi-
si IV DPRD Pasuruan 
Bapak Ruslan.

Dalam rapat di ruang 
kantor DPRD Kabupat-
en Pasuruan, pada siang 
hari ini, berjalan dengan 
tertib dan lancar ser-
ta  mematuhi prosedur 
peraturan Covid-19. 
(Naufal).
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Hadiri Sertijab, Gubernur Ingatkan 4 Pekerjaan Rumah Bupati Ony Anwar

NGAWI, SMN - Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, menghadiri Bu-
pati-Wakil Bupati Ngawi, di 
Pendapa Wedya Graha, Kamis 
malam (4/3/2021).

Setah terima jabatan dilaku-
kan dari pelaksana harian Sodik 
Tri Widianto pada Bupati Ony 

Anwar- Wakil Bupati Dwi Ri-
anto Jatmiko. 

Sertijab ini juga dihadiri bu-
pati periode sebelumnya, Budi 
Sulistyono, dan dipuji guber-
nur bahwa pergantian estafet 
kepemimpinan di Ngawi patut 
dicontoh. 

Ony Anwar pun memapar-

kan kembali visinya tentang 
mewujudkan masyarakat Nga-
wi yang mandiri, berakhlak, 
makmur dan berdaya saing. 

“Kami juga akan intensif 
menyelaraskan antara prioritas  
pembangunan nasional dengan 
sistem pembangunan provinsi 
serta kabupaten,” ungkap Ony 

Sertijab Bupati-Wabup Ngawi dari pelaksana harian M. Sodik Widianto dihadiri Gubernur Jawa 
Timur, Kamis malam (4/3/2021)

Sertijab Bupati-Wabup Ngawi dari pelaksana harian M. So-
dik Widianto dihadiri Gubernur Jawa Timur, Kamis malam 

(4/3/2021)

Anwar.
Ada lima misi yang dija-

barkan Ony Anwar yakni men-
ciptakan SDM berkualitas dan 
berdaya saing, pengemban-
gan perekonomian kerakyatan 
melalui kemudahan investa-
si, peningkatan etos kerja dan 
untegritas ASN, peningkatan 
kualitas infrastruktur dan men-
jaga kondusifitas daerah den-
gan pengembangan budaya ber-
dasar keagamaan dan gotong 
royong. 

Gubernur Jawa Timur, Kofi-
fah Indar Parawansa, mengin-
gatkan pemimpin Ngawi yang 

baru, duet Ony Anwar dan 
Wabup Dwi Rianto Jatmiko, 
tentang pekerjaan rumah yang 
harus mereka selesaikan.

Data Pemprov Jatim tentang 
PDRB Ngawi menunjukkan, 
potensi pertanian, kehutanan 
dan perikanan di Ngawi me-
megang peran signifikan. Sek-
tor ini bahkan terus bertumbuh 
positif di masa pandemi meski-
pun tipis. 

Selain itu, sektor UMKM 
juga harus diperhatikan sebab 
di masa depan, perdagangan 
dunia diprediksi akan dikuasai 
UMKM dengan model penjua-

Sertijab Bupati-Wabup Ngawi dari pelaksana harian M. So-
dik Widianto dihadiri Gubernur Jawa Timur, Kamis malam 

(4/3/2021)

lan produk secara e-commerce. 
“Di Jatim, sektor UMKM 

kini menopang perdagangan 
hingga 57 persen,” ungka 
Khofifah. 

Khofifah juga menekankan 
beberapa hal yang harus ditun-
taskan di Ngawi. Diantaranya, 
menurunkan tingkat pengang-
guran yang kini ada di angka 
5,44 persen. 

Selain itu, tingkat kemi-
skinan yang masih bertengger 
di angka 15,44 persen, juga 
harus ada upaya nyata untuk 
menurunkannya. Indeks Pem-
bangunan Manusia (IPM) di 

Ngawi juga harus meningkat 
dari angka 70,54 persen.

“Prevalensi stunting di Nga-
wi pada angka 28,70 persen. 
Angka itu harus diturunkan 
agar mendukung terciptanya 
SDM berkualitas yang mampu 
berdaya saing tinggi,” ungkap 
Khofifah. 

Khofifah menyatakan pro-
gram strategis tengah dilakukan 
Pemprov Jatim dimana daerah 
dapat turut berkontribusi. Mis-
alnya pada program pembangu-
nan Selingkar Wilis dan Lawu. 
(adv Dinas Kominfo/ari)

Dana Terbatas, DPUPR Ngawi Hanya 
Mampu Perbaiki Jalan 8 Km

Kondisi jalan rusak arah Paron-Jogorogo.

Ngawi, SMN – Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan Ruang 
(DPUPR) Ngawi menyatakan ha-
nya kebagian dana pemeliharaan 
jalan sebesar Rp4,5 M di APBD 
2021.

Dana itu hanya dapat membe-
li aspal 155 drum. Diperkirakan, 
alokasi itu bila digunakan untuk 

lapis penetrasi hanya bisa mem-
perbaiki jalan sekitar 8 kilometer 
saja dengan asumsi lebar sekitar 
5 meter.

“Kita memiliki jalan rusak 
sekitar 280 kilometer, sementara 
di APBD 2021 anggaran peme-
liharaan hanya bisa membeli as-
pal sekitar 155 drum,” ujar Hadi 

Suroso, Kepala Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang 
(DPUPR) Ngawi.

DPUPR juga masih terkena 
rencana perubahan alokasi ter-
kait penanganan Covid-19 yang 
diperkirakan mencapai 50 persen 
dari seluruh anggaran.

Menurut Suroso, sapaan 
akrabnya, DPUPR tak akan men-
gurangi dana perbaikan jalan. 
Apalagi, banyak ruas jalan kabu-
paten yang rusak parah seperti an-
tara Paron-Jogorogo atau di loka-
si yang sering kebanjiran seperti 
Kwadungan.

Sedangkan peningkatan jalan, 
apalagi konstruksi rijit beton, 
justru akan ditinggalkan saja bila 
dana tak mencukupi dan akan 
direncanakan kembali di masa 
mendatang saat sudah memungk-
inkan.

“Kalaupun ada perubahan 
fokus anggaran, alokasi perbaikan 

jalan kita usahakan tak berkurang. 
Karena yang ada saja sekarang, 
masih jauh dari ideal,” ungkap-
nya.

Komisi 4 DPRD Ngawi juga 
mendukung niat DPUPR mem-
pertahankan dana perbaikan jalan. 
Mereka pun berharap infrastruk-
tur jalan menjadi perhatian sebab 
menopang akses perekonomian 
masyarakat.

“Perbaikan atau peningkatan 
jalan jangan dikurangi, kalau per-
lu ditambah,” ujar Slamet Riyan-
to, Ketua Komisi 4 DPRD Ngawi.

Kerusakan jalan antar keca-
matan di Ngawi mendominasi 
keluhan masyarakat beberapa ta-
hun terakhir.

Namun, terbatasnya dana serta 
fokus pembangunan yang mun-
gkin terarah di sektor lain, mem-
buat kerusakan jalan sulit ditun-
taskan hingga sekarang. (ari)

Usai Hapus Penyekatan, Bupati 
Ngawi Gagas Izinkan Hajatan

Pertemuan Bupati Ngawi Ony Anwar, dengan pekerja seni dan 
penyedia keperluan hajatan, Kamis (4/3/32021)

NGAWI, SMN – Usai mem-
bubarkan penyekatan di pintu 
keluar tol Ngawi dan jalan per-
batasan, Bupati Ngawi, Ony An-
war, bersiap melonggarkan izin 
hajatan.

Ony yang dilantik pada 17 
Februari lalu, mengundang 
pekerja seni dan penyedia 
keperluan hajatan, di kediaman 
pribadi, Jl. Hasanuddin, Kamis 
sore (4/3/2021).

Pelaku usaha bidang ini, me-
mang hampir semuanya menge-
luhkan pemasukan mereka yang 
terhenti akibat larangan kegia-
tan karena ada pandemi.

“Padahal kami juga memikir-
kan karyawan yang harus pula 
hidup dari usaha seperti ini,” un-
gkap Bu Jono, Ketua Himpunan 
Ahli Rias Pengantin (HARPI) 
Kabupaten Ngawi.

Ony sendiri mengakui meng-
umpulkan mereka untuk me-
minta masukan da saran agar 
formula kebijakannya bisa tepat 
untuk masyarakat.

“Istilahnya untuk pemulihan 
ekonomi kita bisa gas pol, na-
mun saat paparan Covid-19 ter-
indikasi meningkat, harus bisa 
rem pol,” ujar Ony Anwar.

Ony mengakui banyak imbas 
terhadap ekonomi masyarakat 
dari berbagai kebijakan yang 
dilakukan pemerintah.

Dia berharap pemulihan 
ekonomi digencarkan, na-
mun pemkab harus tetap sigap 
menahan laju perkembangan 
Covid-19.

Strategi pun akan dilaku-
kan sebelum ancang-ancang 
membolehkan izin mengadakan 
hajatan. Diantaranya dengan 
memberikan porsi pengawasan 
melekat pada gugus tugas ting-

kat desa dan petugas lain ber-
wenang.

Hajatan, menurut Ony, bisa 
diizinkan agar tetap menjaga 
protokol kesehatan. Meskipun 
bukan hal mudah melakukan 
jaga jarak dan tercegah timbul-
nya kerumunan.

“Dilakukan upaya persuasif 
dengan gencar sosialisasi kes-
adaran menaati prokes. Rumah 
sakit juga ditingkatkan kapasi-
tasnya dalam penanganan pa-
sien Covid-19,” ujar Ony.

Selain itu Bupati Ngawi ini 
juga berjanji akan mengawal 
ketat pelaksanaan vaksinasi agar 
kekebalan massal terhadap virus 
Corona, segera terbentuk.

“Upaya kuratif bila hajatan 
diizinkan, salah satunya dapat 
dilaksanakan petugas gugus 
penanganan Covid-19, den-
gan antisipasi bila melanggar 
prokes. Bisa teguran, penghen-

tian kegiatan atau pembubaran,” 
ujar Ony.

Pemkab Ngawi juga meleng-
kapi alat tes usap PCR di labo-
ratorium kesehatan, agar deteksi 
terjangkitnya virus pada seseo-
rang bisa diketahui dan diatasi 
lebih dini.

Saat ini, di Ngawi ada leb-
ih dari 5.600 RT dan hanya 69 
RT berstatus kuning, sedangkan 
lainnya hijau.

Hal ini dapat menjadi tiket 
untuk bisa melaksanakan ke-
giatan sosial budaya, asal tanpa 
terjadi kerumunan. Konsep ini 
juga sudah dibawa ke provinsi 
dan diapresiasi Kapolda Jatim.

“Surat edaran bupati akan 
dikeluarkan usai 8 Maret, maka 
diadakan dialog seperti ini un-
tuk meminta banyak masukan 
agar lebih komprehensif,” ujar 
Ony. (ari)

Bupati Sidoarjo Perpanjang Penerapan 
PPKM Mikro Hingga 22 Maret 2021

Bupati Sidoarjo Ahmad muhdlor Ali
Sidoarjo, SMN - Bupati 

Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali 
telah menetapkan perpanjan-
gan untuk Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 

(PPKM) bersekala mikro sam-
pai dua minggu kedepan, mu-
lai tanggal 8-22 Maret 2021.

“Sudah, saya tanda tangani 
kemarim malam (perpanjangan 

PPKM Mikro), lanjut lagi hing-
ga dua Minggu kedepan,”saat 
memberikan keterangan kepa-
da media Jumat (05/3).

Dalam pemberlakuan 
PPKM Mikro ini, Bupati akan 
lebih menekankan pada hard 
immunity, Salah satunya den-
gan memasifkan vaksinasi 
Covid-19.

“Saya rasa untuk PPKM 
Mikro ini tidak akan sampai 
lockdown RW atau desa, saya 
akan lihat dari kasus satu per-
satu Baru diambil kebijakan,” 
ungkap gus muhdlor.

Sementara, drg. Syaf Satri-
awaman Kadis Kesehatan Si-
doarjo menjelaskan, kegiatan 

dari Dinas Kesehatan itu tetap 
dari dulu tetap melakukan 
sosialisasi 3 M, penyemprot 
Disenfektan secara rutin, Ter-
masuk juga tracing pasien ter-
konfirmasi positif covid-19,” 
Katanya.

drg. Syaf menegaskan, bah-
wa pihaknya tidak akan sam-
pai melakukan lockdown desa 
atau RW. Sebab desa-desa di 
Sidoarjo sudah menuju zona 
kuning.

“Sekarang fokusnya pen-
guatan desa. Salah satunya 
dengan vaksinasi. Dalam wak-
tu dekat semua masyarakat 
akan mendapat vaksin,” pung-
kasnya. (anang)

Setelah Dilantik Kades Pepe Langsung 
Kerja, Kerja dan Kerja

Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Kepala Desa Terpilih
Sidoarjo, SMN - M.Ya-

sir, S.H kepala Desa Pepe 
Kecamatan Sedati Kabupat-
en Sidoarjo periode 2021-
2027 baru saja dilantik oleh 
Bupati Sidoarjo Ahmad 
Muhdlor Ali, S.Ip Di pendo-
po Delta Wibawa pada hari 
rabu (03/3) pukul 09.00 WIB 
sampai selesai.

Acara pelantikan yang di 
ikuti oleh 172 kepala desa 

se Kabupaten itu terbagi 
menjadi tiga sesi dengan 
menyebutkan satu persatu 
nama-nama kades yang 
dilantik dengan dihadiri oleh 
ketua DPRD kabupaten Si-
doarjo beserta anggotanya, 
Forkopimda, Sekda, Kapol-
resta dan Komandan kodim 
dengan tetap mamatuhi pro-
tokol kesehatan.

Dalam sambutanya Bupa-

ti Sidoarjo menyampaikan 
kepada seluruh Kepala Desa 
yang dilantik, “bahwa ada 
empat pokok permasalah-
an yang harus di perhatikan 
oleh kepala desa yang baru 
dilantik ini, diantaranya per-
tama mensosialisasikan ke-
pada masyarakat agar mem-
berikan pemahaman yang 
benar bahwa program suntik 
vaksin itu aman dan tidak 
berbahaya dengan tujuan 
supaya kita semuah terbebas 
dari COVID-19,  kedua ada-
lah Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Desa (RP-
JMDes) harus linier dengan 
RPJMD Kabupaten yang sal-
ing mendukung dan bersiner-
gi, ketiga ialah mempercepat 
proses perbaikan infrastruk-
tur terutama ruas-ruas jalan, 
termasuk jalan desa yang 
digarap secara swakelola 
Dan point terakhir adalah 
pengelolaan APBD maupun 
APBDes yang akuntabel dan 
transparan, “ Ucapnya.

setelah memberikan sam-

butan kepada seluruh kepala 
Desa Bupati Sidoarjo dan 
wakilnya juga memberi-
kan Secara simbolis kepada 
perwakilan beberapa kepala 
desa pencairan tahap perta-
ma agar digunakan sesuai 
dengan APBDes yang di buat 
oleh Desa masing-masing.

M. Yasir, S. H selaku 
Kepala Desa pepe usai dilan-
tik memberikan keterangan 
kepada SMN, beliau men-
yampaikan, “setelah dilantik 
saya langsung bekerja, saya 
akan melakukan pembenah-
an baik itu secara adminis-
trasi maupun pelayanan, se-
dangkan program saya enam 
tahun ke depan ialah melak-
sankan program sesuai den-
gan visi dan misi saya yang 
sudah saya sosialisasikan ke-
pada masyarakat Desa Pepe, 
masyarakat akan ikut men-
gawal program pemerintah 
Desa selama saya menjabat 
sebagai kepala Desa supaya 
Desa pepe menuju perubah-
an, “ Tegasnya. (anang)
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DPMD Kabupaten Sampang, gelar sosialisasi tentang subsidi listrik.

Berikan Pemahaman, DPMD Sampang 
Sosialisasikan Subsidi Listrik Tahun 2021

Sampang, SMN -- Untuk mem-
permudah keluhan masyarakat, terkait 
listrik, Dinas Pemberdayaan Mas-
yarakat dan Desa (DPMD) Kabupat-
en Sampang, memberikan sosialisasi 
pemahaman tentang subsidi listrik, 
kegiatan sosialisasi di gelar 14 Keca-
matan se-Kabupaten Sampang secara 
bergiliran. 

Sosialisasi diawali dari Kecamatan 
Torjun terhitung tanggal 16 hingga 
25 Pebruari 2021. Kegiatan tersebut, 
di hadiri langsung oleh Plt Kepala 
DPMD Kabupaten Sampang, Chalilur 
Rahman, Kepala ULP PLN Sampang, 
Abd Gafur, Forkopimcam, Kepala 
Desa (Kades) dan Badan Permusy-
awaratan Desa (BPD) serta undangan 
lainnya. 

Plt Kepala DPMD Sampang, 
Chalilur Rahman, melalui Kabid 
Pemberdayaan Ekonomi dan TGG 
mengatakan, sosialisasi tersebut, ber-
tujuan untuk memberikan pemahaman 
tentang subsidi listrik kepada seluruh 
masyarakat Sampang, khususnya mas-
yarakat tidak mampu yang sekiranya 

layak menerima subsidi listrik.
"Sosialisai ini bertujuan untuk 

memberikan pemahaman kepada 
masyarakat terkait subsidi listrik, 
melalui Kades dan BPD masing-mas-
ing dengan cara memberikan formulir 

kepada masyarakat yang berniat un-
tuk mengajukan subsidi listrik," un-
gkapnya. 

Dijelaskan pula, kegiatan sosial-
isasi dilakukan di 14 Kecamatan se 
Kabupaten Sampang, "Untuk mem-

permudah keluhan masyarakat, kami 
melibatkan Kades dan BPD untuk 
menampung semua keluhan dengan 
cara mengisi formulir sesuai kelu-
han yang di sampaikan masyarakat," 
tambahnya

 banyaknya masyarakat desa 
yang masih belum memahami ten-
tang pengaduan subsidi listrik bagi 
rumah tangga miskin dan yang tidak 
mampu. Bahkan banyak masyarakat 
tidak mampu yang ada di desa yang 
belum mendapatkan hak subsidi dari 
Pemerintah.

"Subsidi listrik hanya diberikan 
kepada kelompok masyarakat tidak 
mampu, melalui Website. Member-
ikan dorongan melalui Kecamatan 
dan Pemerintahan desa dalam pen-
anganan pengaduan subsidi listrik," 
pungkasnya. (why) 

Gerakan “Sambirejo Menanam” 
Warga Gotong Royong Tanam Seribu Pohon

Madiun, SMN - Puluhan warga 
Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan Ka-
bupaten Madiun, Jawa Timur, meng-
gelar kegiatan gerakan “Sambirejo 
Menanam”, Jumat 5 Maret 2021.

Kegiatan yang dipimpin Kepala 
Desa Sambirejo, Suratno, diikuti oleh 
anggota kelompok tani setempat dan 
juga dari anggota perguruan pencak 
silat dan sejumlah penyuluh kehutan-
an dari Balai pengelolaan Daerah Ali-
ran Sungai (DAS) dan Hutan Lindung, 
Bengawan Solo, Cabang Madiun.

Dalam kegiatan tersebut, jumlah 
bibit tanaman buah-buahan yang di-
tanam, mencapai seribu batang. Se-
dangkan lokasi lahan yang ditanami, 
sepanjang jalan penghubung antara 
Desa Sambirejo dengan Desa Metesih.

Ketua BPD Desa Sambirejo, Nur 
Efendi, mengatakan, tujuan dari gera-
kan ini untuk menciptakan keindahan 
jalan desa sekaligus untuk penghijuan 
lingkungan.

“Panitia sengaja memilih mena-
nam tanaman buah produktif seperti 
jeruk, mangga, jambu, matoa dan lain-
nya, dengan harapan agar kedepannya 
masyarakat sendiri yang nantinya akan 
menikmati hasilnya. Kami mengucap-
kan terima kasih kepada semua pihak 
yang telah membantu terselenggaran-
ya kegiatan ini,” ucap Nur Efendi.

Sementara itu, Koordinator Pen-
yuluh Kehutanan Cabang Dinas Ke-
hutanan Wilayah Madiun, Suparna, 

menjelaskan, bibit tanaman yang di-
tanam merupakan bibit aspirasi yang 
pengelolaannya dari DAS, hutan lind-
ung, Bengawan Solo yang berpusat di 
Solo.

“Kenapa dilaksanakan di Desa 
Sambirejo, karena masyarakatnya 
yang mengajukan. Demikian halnya 
dengan jenis tanaman yang diperban-
tukan, juga disesuaikan dengan kondi-
si lokasi masing-masing yang akan 
ditanami,” terang Suparna.

Suparna berharap, dengan adanya 
bantuan ini, dapat meningkatkan kes-
ejahteraan dan perekonomian mas-
yarakat. Untuk itu, ia berpesan agar bi-
bit tanaman yang sudah ditanam dapat 
dipelihara dengan baik agar mampu 
menghasilkan buah-buahan yang baik.

Kepala Desa Sambirejo Suratno, 
mengatakan, penananan 1000 pohon 
bantuan dari Cabang Dinas Kehutan-
an Provinsi Jawa Timur ini, selain 
dilakukan di sepanjang jalan Sambire-
jo-Metesih, juga ditananam di sekitar 
Pasar Legi.

“Ada juga yang di lahan peka-
rangan warga. Saya berharap, kede-
pan tanaman yang ditanam ini dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyara-
ka Desa Sambirejo,” harap Suratno.

Untuk diketahui, sesuai rencana, 
di wilayah Kabupaten Madiun akan 
dilakukan penanaman serupa di 32 
titik dengan 33 ribu bibit tanaman 
dari berbagai jenis yang disesuaikan 
dengan karakter tanah yang akan di-
tanami. (sy)

Warga desa Sambirejo Kecamatan Jiwan bersama Dinas Pertanian 
Kabupaten Madiun bergotong royong menanam tanaman seribu 

pohon.

Walikota Madiun H. Maidi Bangga Setda Kota Madiun 
Raih Sertifikat ISO dari Lembaga Internasional

Madiun, SMN - Sistem Manajemen 
Integrasi (SMI) yang diterapkan Sekretariat 
Daerah (Setda) Kota Madiun, Jawa Timur, 
meraih sertifikasi dari Sucofindo Interna-
tional Certification Services untuk dua SMI.

Yakni, SNI ISO 9001:2015 terkait Man-
agement Quality System-Requirement dan 
SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Ma-
najemen Anti Penyuapan. Kedua sertifikat 
tersebut telah diterima oleh Pemkot Madiun, 
beberapa waktu lalu.

‘’Good and clean government sudah 
menjadi komitmen kita semua. Tetapi komit-
men ini jangan hanya sekedar diucapkan. 
Tetapi harus benar-benar dilaksanakan dan 
dibuktikan. Diterima sertifikat ISO untuk 
Setda Pemerintah Kota Madiun ini merupa-

kan salah satu bukti perwujudan good and 
clean government tadi,’’ kata Walikota Ma-
diun, H. Maidi.

Walikota menambahkan, didapatnya 
sertifikat dari badan sertifikasi internasional 
tersebut, setidaknya telah membuktikan pe-
layanan di Setda Kota Madiun, baik.

Maidi berkomitmen untuk meningkat-
kan capaian baik tersebut. Harapannya, tidak 
hanya bagian Setda, namun juga bisa ke Or-
ganisasi Perangkat Daerah (OPD) lain.

‘’Kesejahteraan masyarakat terwujud 
dari pelayanan yang baik dari pemerintah. 
Karenanya, pelayanan pemerintah harus baik 
dulu. Prinsipnya kita terus berupaya untuk 
memberikan pelayanan yang terbaik. Seti-
daknya pelayanan kita sudah sesuai standar 

dengan didapatnya sertifikat ISO ini,’’ ung-
kapnya.

Kerja baik pemerintah, paparnya, juga 
terlihat dari pelaporan keuangan kepada 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua ta-
hun terakhir. Pelaporan yang disajikan Kota 
Madiun tidak hanya baik namun juga cepat. 
Pelaporan Kota Madiun tercepat kelima 
secara naisonal untuk pelaporan keuangan 
tahun anggaran 2019 yang diserahkan awal 
2020 lalu. Sedang, untuk pelaporan keuan-
gan tahun anggaran 2020, Kota Madiun ter-
cepat ketiga secara nasional.

‘’Kalau biasanya (pelaporan) harus 
menunggu bulan kedua sampai ketiga, kita 
sudah melaporkan kepada BPK pada Jan-
uari lalu. Pelaporan di dua tahun terakhir 
kita selalu yang tercepat di Jawa Timur. Ini 
tidak akan bisa terwujud tanpa kinerja baik 
setiap OPD di Pemerintah Kota Madiun,’’ 
pungkasnya.

Untuk diketahui, SNI ISO 9001:2015 
merupakan sistem standar manajemen 
mutu yang dirancang untuk membantu dan 
memastikan organisasi tersebut dapat me-
menuhi kebutuhan pelanggan dan stakehold-
er-nya.

Selain itu, dapat memenuhi persyaratan 
perundangan, hukum, dan peraturan yang 
terkait dengan produk atau jasanya. Sedang-
kan SNI ISO 37001:2016, merupakan Sistem 
Manajemen Anti Penyuapan yang dirancang 
sebagai upaya mencegah praktik suap dalam 
sebuah organisasi atau perusahaan.

Standar ini berlaku menentukan pers-

yaratan dan menyediakan panduan sistem 
manajemen yang dirancang untuk memban-
tu organisasi mencegah, mendeteksi, dan 
menangani penyuapan. Selain itu, untuk me-
matuhi peraturan perundang-undangan yang 
terkait dengan anti penyuapan dan komitmen 
sukarela yang sesuai dengan aktivitas terse-
but.

Diraihnya sertifikat ISO tersebut bu-
kan datang begitu saja. Karena seblumnya, 
Pemkot Madiun telah melaksanakan MoU 
dengan Badan Standardisasi Nasional yang 
dilanjutkan Perjanjian Kerja Sama antara 
Sekretaris Daerah dengan Deputi Pembi-
naan dan Pengembangan Standardisasi Dan 
Penilaian Kesesuaian BSN, April 2019 lalu.

Pelatihan Awareness SNI ISO 9001:2015 
dan SNI ISO 37001:2016 dilakukan kepada 
pegawai Sekretariat Daerah Kota Madiun 
pada tahun yang sama. Setelahnya, penyusu-
nan pedoman integrasi SMI Setda Kota Ma-
diun mengemuka pada Januari-September 
2020. Penerapan SMI resmi diluncurkan oleh 
Sekretaris Daerah di GCIO pada 2 Oktober 
2020 lalu.

Audit eksternal dilakukan PT. Sucofindo 
kepada seluruh pejabat struktural di Setda 
Kota Madiun pada Desember 2020. Pelak-
sanaan audit dilakukan secara remote audit 
atau audit jarak jauh melalui zoom meeting 
karena Pandemi Covid-19.

Termasuk sertifikasi SNI ISO 9001:2015 
dan SNI ISO 37001:2016 Sekretariat Daerah 
dengan Ruang Lingkup 6 bagian di Setda, 
juga pada Desember 2020 lalu. (sy)

 
Walikota Madiun H. Maidi merasa bangga Setda-nya mendapat 

penghargaan Sertifikat ISO dari lembaga Internasional.

Pekan Panutan, Walikota Madiun Ajak 
Wajib Pajak Segera Penuhi Kewajiban

Madiun, SMN - Pajak sumber pe-
masukan utama negara. Tanpa pajak, 
pembangunan bisa lumpuh. Karena 
itu, Walikota Madiun, Jawa Timur, 
mengajak masyarakat wajib pajak 
untuk segera melapor dan membayar 
pajak sesuai ketentuan. Apalagi, Kan-
tor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 
Madiun sudah memberikan berbagai 
kemudahan urusan perpajakan terse-
but.

‘’Pajak itu merupakan kewajiban. 
Jangan ditunda. Kepada wajib pajak 
ya cepat saja segera dipenuhi kewa-
jibannya,’’ kata Walikota Madiun, H. 
Maidi, usai Pekan Panutan 2021 Pen-
yampaian SPT Tahunan di GCIO Di-
nas Komunikasi dan Informatika Kota 

Madiun, Rabu 3 Maret 2021.
Kegiatan tersebut juga diikuti 

sejumlah wajib pajak dari berbagai 
kalangan secara virtual. Walikota 
menyebut KPP Pratama Madiun su-
dah memberikan berbagai sarana guna 
memudahkan urusan pajak tersebut. 
Wajib pajak tidak perlu datang ke kan-
tor. Pelaporan hingga pembayaran bisa 
dilakukan secara online. Karenanya, 
walikota berharap masyarakat wajib 
pajak untuk segera memenuhi kewa-
jibannya.

‘’Warga negara yang baik ada-
lah warga negara yang taat pajak. 
Yang punya kewajiban segera saja 
dipenuhi,’’ harapnya.

Kepala Kantor KPP Pratama Ma-

diun, Santoso Dwi Prasetyo, menga-
takan, ada beragam pelayanan pajak 
yang bisa diakses masyarakat. Mulai 
dari bentuk website, aplikasi android, 
hingga layanan melalui whatsapp. Pi-
haknya memang memberikan banyak 
opsi pelayanan guna untuk memberi-
kan kemudahan.

‘’Kita ada layanan Jala Dara, 
Layangan Kahyangan melalui zoom 
meeting, kelas pajak online, aplikasi 
E-Rama, dan layanan dan informasi 
melalui WA. Harapan kami semo-
ga bisa semakin memudahkan mas-
yarakat dalam kepengurusan pajakn-
ya,’’ jelasnya.

Prasetyo berharap masyarakat wa-
jib pajak untuk segera memenuhi ke-
wajibannya. Paling tidak melakukan 
pelaporan SPT tahunan. Untuk perseo-
rangan, kata dia, pelaporan paling 
lambat 31 Maret ini. Sedang, untuk pe-
rusahaan pada akhir April mendatang.

‘’Seperti yang dijelaskan oleh ba-
pak wali kota tadi, bahwa pajak ini 
sumber pemasukan negara. Pemba-
ngunan sampai bantuan-bantuan ya 
dari pajak. Karenanya, kami berharap 
masyarakat wajib pajak untuk segera 
memenuhi kewajibannya,’’ pungkasn-
ya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama BAPENDA Kota Madiun 
ajak masyarakatnya segera penuhi kewajiban wajib pajak.

Gubernur Kaltara Lantik Bupati 
Bulungan dan Tana Tidung

Tanjung Selor, SMN – Gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal A. 
Paliwang melantik dua kepala daerah 
di Kaltara secara bersamaan, di Ruang 
Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan 
Dinas, Jumat (26/2).

Pelaksanaan pelantikan Syarwani-In-
gkong Ala sebagai Bupati-Wakil Bupati 
Bulungan dan Ibrahim Ali-Hendrik se-
bagai Bupati-Wakil Bupati Tanah Tidung 
dilakukan dengan menerapkan protokol 
kesehatan ketat. Ruang pelantikan hanya 
dibatasi untuk 25 orang dan setiap tamu 
undangan wajib menunjukkan surat ket-
erangan bebas Covid-19.

Dimulai dengan penyerahan Surat 
Keputusan (SK) Menteri Dalam Neg-
eri (Mendagri) oleh Zainal kepada Bu-
pati-Wakil Bupati Bulungan dan Tana 
Tidung di Kantor Gubernur Kaltara. 
Pasca penyerahan SK, Gubernur, Wakil 
Gubernur, Ketua DPRD, bersama pas-
angan Bupati dan Wakil Bupati yang 
akan dilantik berjalan beriringan menuju 
Gedung Gabungan Dinas yang menjadi 
tempat pelantikan.

Prosesi pelantikan diawali dengan 

kumandang lagu Indonesia Raya yang 
dilanjutkan dengan pembacaan SK 
Mendagri tentang pelantikan pasangan 
Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Selan-
jutnya pengambilan sumpah jabatan Bu-
pati dan Wakil Bupati dengan dipimpin 
oleh Gubernur Zainal.

“Saya perlu mengingatkan bahwa 
sumpah atau janji yang akan sauda-
ra-saudara ucapkan mengandung 
tanggung jawab terhadap bangsa dan 
negara Republik Indonesia. Janji sauda-

ra-saudara disaksikan oleh Tuhan yang 
maha mengetahui dan mendengar,” 
pesan Gubernur sebelum pengambilan 
sumpah jabatan.

Acara pelantikan dilanjutkan dengan 
penandatanganan sumpah janji jabatan 
dan pakta integritas oleh Gubernur Zain-
al bersama Bupati dan Wakil Bupati Bu-
lungan dan Tana Tidung sebelum diakhi-
ri dengan pemberian ucapan selamat dari 
Gubernur Zainal dan Wakil Gubernur 
Yansen serta para tamu undangan. (syh)

Pelantikan dua kepala daerah oleh Gubernur Kaltara secara 
bersamaan, di Ruang Serba Guna Lantai I Gedung Gabungan 

Dinas, Jumat (26/2).

Gubernur Kaltim Lantik Bupati Berau, Masyarakat Maratua 
Berharap Wisata Pulau Terdepan Itu Makin Maju

Tanjung Redeb, SMN -  Sri Juniarsih 
dan Gamalis resmi menjabat sebagai Bu-
pati dan Wakil Bupati Berau. Mereka telah 
dilantik oleh Gubernur Kalimantan Timur 
Isran Noor, Jumat (26/2/2021) pagi. Pelan-
tikan pasangan kepala daerah hasil Pilkada 
Serentak 2020 itu dilakukan secara virtual 
di Balai Mufakat Tanjung Redeb.

Bupati Sri Juniarsih menyampaikan 
apresiasi dan berterima kasih kepada mas-
yarakat Berau, juga para relawan maupun 
simpatisannya yang telah menyukseskan 

pelaksanaan Pilkada beberapa waktu lalu.
“Alhamdulillah saat ini saya bersama 

Bapak Gamalis menjadi bupati dan wakil 
bupati Berau terpilih. Doakan kami agar 
bisa menjalankan fungsi dan peran kami 
sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabu-
paten Berau,” kata Bupati usai pelantikan.

Sri Juniarsih juga mengaku akan 
tetap berkoordinasi dan bersinergi dengan 
seluruh lapisan masyarakat dalam men-
jalankan peran dan fungsi  sebagai kepala 
daerah.

Wakil Bupati Berau Gamalis juga 
mengajak seluruh masyarakat bisa bersin-
ergi dan bersama membangun Kabupaten 
Berau menjadi jauh lebih baik.

Pasangan  Sri Juniarsih-Gamalis ber-
hasil mengungguli pasangan Seri Mara-
wiah-Agus  Tantomo pada Pilkada Berau 
Desember lalu. Paslon yang diusung 
gabungan partai politik yakni PKS, PPP, 
Demokrat dan PAN ini berhasil meraih 
63.675 suara atau 57 persen dari jumlah 
pemilih. Sedangkan pasangan Seri Mara-
wiah-Agus Tantomo meraih 46.192 suara 
atau 42,04 persen.

Saat kampanye mereka ini menyam-
paikan 18 Program Unggulan, di antaranya  
: pengembangan sarana dan prasarana des-
tinasi pariwisata.

Terkait program unggulan itu, mas-
yarakat Maratua berharap program ini 
benar-benar diwujudkan. Kepada awak 
media, Camat Maratua Marsudi bercerita 
kehadiran Bandara Maratua secara khusus 
punya peran tersendiri bagi masyarakat 
Maratua.

“Bandara ini berguna bagi kami. Kare-

na ada beberapa kendala yang tidak bisa 
kami hadapi tanpa bandara. Misalnya, ada 
warga atau pasien kami yang membutuh-
kan pertolongan medis dan harus segera 
mendapatkan perawatan intensif di rumah 
sakit besar dan tidak bisa menggunakan 
speedboat, hanya dapat dibawa dengan 
pesawat,” katanya. Di sinilah dibutuhkan 
Bandara Maratua agar dapat menye-
diakan layanan jasa itu.

Camat Marsudi menambahkan mer-
eka bergantung dengan bandara. Hara-
pan mereka  kehadiran bandara juga 
dapat mendukung pariwisata Maratua 
untuk mendatangkan wisatawan.

Demi pariwisata itulah maka mas-
yarakat Maratua berharap kepada Bu-
pati dan Wakil Bupati untuk menerus-
kan aspirasi mereka ke pemerintah 
provinsi maupun pusat agar bandara 
terus dikembangkan supaya makin 
banyak penerbangan menuju Maratua, 
“Begitupun Ibu Bupati bisa meningkatkan 
prasaran wisata di daerah kami,” kata seo-
rang warga yang mengelola home stay di 
sana. (syah)

Bupati Berau Sri Juniarsih dan Wakil Bupati Gamalis saat pen-
gambilan sumpah jabatan.

Walikota Tarakan Lantik Dewan Pengawas 
Perumda PDAM Tirta Alam

Tarakan, SMN – Wali Kota Tarakan, 
Khairul melantik Dewan Pengawas Peru-
sahaan Umum Daerah (Perumda) PDAM 
Tirta Alam, Abdul Azis Hasan yang juga 
Kepala Inspektorat Kota Tarakan. Den-
gan adanya dewan pengawas yang baru, 
diharapkan Perumda PDAM Tirta Alam 
bisa lebih baik dalam melayani mas-
yarakat.

“Dewan pengawas yang lama sudah 
berakhir pada Januari 2021 lalu dan baru 
saja kita lantik yang baru melalui proses 
seleksi. Dewan pengawas hanya ada satu 
karena sesuai dengan Peraturan Pemerin-
tah (PP), Peraturan Menteri Dalam Negari 
dan peraturan daerah kalau direkturnya 
hanya satu, maka dewan pengawasnya 
juga satu. Semoga bisa mengawasi den-
gan lebih baik karena penganggaran juga 
harus melalui persetujuan dewan penga-
was,” terang Khairul, Selasa (2/3/2021).

Sementara itu, Dewan Pengawas Pe-
rumda PDAM Tirta Alam Tarakan, Abdul 
Azis Hasan yang ditemui usai pelantikan 

mengatakan, bahwa tujuan didirikannya 
Perumda PDAM Tirta Alam Tarakan se-
cara garis besar untuk memenuhi kebutu-
han hajat hidup orang banyak, terutama 
untuk air bersih.

Selain itu, ketersediaan air bersih 
juga mendorong perkembangan ekonomi 
kerakyatan karena Usaha Mikro Kecil 
Menengah (UMKM) juga membutuhkan-
nya, seperti perusahaan tempe dan tahu.

Kemudian, yang tidak kalah pent-
ing adalah sebagai salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain 
itu, pelayanan maksimal juga menjadi 
prioritas.

“Sambungan ke masyarakat harus 
lebih dari 80 persen dari jumlah pen-
duduk. Kalau data dari Disdukcapil 

pemasangan sambungan PDAM sudah 
melebihi 80 persen, sehingga akan mam-
pu mendatangkan PAD. Supaya bisa 
menghasilkan laba harus dijalankan se-
cara efektif dan efisien,” ungkapnya.

Tugas dewan pengawas itu memas-
tikan bahwa jajaran perumda di bawah 
kendali direktur bisa berjalan dengan 
efektif dan efisien. Kalau soal penyam-
bungan sudah terkait dengan programnya 
wali kota, menurut Azis, itu sudah aman.

Pengawasan dilakukan mulai melaku-
kan penyusunan rencana kegiatan dan 
anggaran. Dari situ dewan pengawas ber-
peran untuk memastikan apakah Rencana 
Kerja Anggaran (RKA) sudah sesuai den-
gan rencana bisnis atau belum.

“Jadi kami mengawasi dari situ dulu. 
RKA yang disusun setiap tahun sesuai 
apa tidak. Yang kami lakukan adalah se-
suai dengan peraturan semua aspek, baik 
itu sumber daya manusia, keuangan dan 

lain sebagainya, apakah ada SOP (Stan-
dart Operasional Prosedur) atau tidak. 
Kami harus memastikan itu semua,” te-
gasnya.

SOP akan dievaluasi, kalau ada pen-
gaduan misalnya berapa lama bisa disele-
saikan, dan lain sebagainya. Serta me-
mastikan apa yang dilakukan oleh direksi 
sudah sesuai dengan RKA dan rencana 
bisnis serta aspek-aspek pelaksanaan 
lainya sesuai SOP. (syah)

Walikota Tarakan melantik, Abdul Azis Hasan menjadi Dewas 
Perumda Tirta Alam Tarakan. 



Edisi 479 / XIII / 08 - 14 Maret 20216 Nusantara
Tim Verifikasi Lapangan Penilai Lomba Kelurahan Berseri Jawa Timur 

Hadiri Sumber Sentong Kelurahan Jrebeng Wetan Kota Probolinggo 
Probolinggo, SMN - Se-

banyak lima kelurahan di Kota 
Probolinggo mengikuti verifikasi 
lapangan (verlap) yang diantara-
nya diikuti oleh Kelurahan Jre-
beng Wetan Kecamatan Kedopok 
kota probolinggo. Tim tersebut 
dalam rangka penilaian Kelura-
han Berseri Provinsi Jawa Timur 
tahun 2021, juga hadir di area 
Wisata Sumber Sentong. Agenda 
Penilaian yang sedianya digelar 
tahun lalu ini ditunda pelaksa-
naanya karena pandemi Covid 19 
dan baru bisa dilanjutkan kemba-
li pada hari Selasa (2/2) hingga 
Rabu (3/2).

Adapun tujuan diadakannya 
Lomba Kelurahan Berseri adalah 
untuk menumbuh kembangkan 
tingkat partisipasi dan peran serta 
masyarakat dalam hal pengelo-
laan lingkungan, program Kelu-
rahan Berseri (Bersih dan Lestari) 
yang digagas oleh Dinas lingkun-
gan Hidup (DLH) Provinsi Jatim 
sejak tahun 2011 ini juga bertu-
juan untuk mewujudkan lingkun-
gan kelurahan yang bersih, sehat, 
lestari serta asri.

Suciati Ningsih, Sebagai pem-
bina Kelurahan Berseri Kota 
Probolinggo, Kabid Pengendalian 

Pencemaran Kemitraan Lingkun-
gan Hidup (P2KLH) Dinas 
Lingkungan Hidup, menjelaskan 
bahwa untuk tahun ini Pemerintah 
Kota Probolinggo mengusulkan 
5 Kelurahan yang terbagi dalam 
3 kategori penilaian Kelurahan 
Berseri. 

“Kalau yang (kategori) Prat-
ama itu ada di Triwung Lor dan 
Kelurahan Jati, kalau yang (kat-
egori) Madya Sukoharjo dan 
Pakistaji, kalau yang (kategori) 
Mandiri di Jrebeng Wetan,” jelas-
nya.

Pembagian kategori penilaian 
merupakan ketentuan yang telah 
disyaratkan oleh DLH Provinsi 
Jawa Timur. Kategori pratama 
adalah kelurahan yang telah men-
gelola 2 RW lingkungan berseri, 
kategori madya mengelola 3 RW 
dan kategori mandiri dengan 4 
RW lingkungan berseri.

Suci menambahkan, penilaian 
hari kedua ini dirasa cukup berat 
karena dikhususkan untuk mem-
verifikasi Kelurahan Jrebeng 
Wetan, yang diusulkan pada kat-
egori mandiri.

“Jadi yang cukup berat ini 
di Jrebeng Wetan karena harus 
4 lokasi yang dipersiapkan un-

Ketua Tim Verifikasi Agus Sutjahjo didampingi Camat Kedopok 
Imam Cahyadi saat verifikasi di Wisata Sumber Sentong.

tuk menjadi Kelurahan Berseri 
Provinsi Jawa Timur,“ tambahn-
ya.

Di Sumber Mata Air Sentong, 
Ketua Tim Penilai sekaligus Kasi 
Pengembangan Teknis DLH 
Provinsi Jawa Timur Agus Sutjah-
jo menyampaikan, empat kriteria 
yang harus dipenuhi oleh kelurah-
an yang diusulkan. 

“Pertama dari sisi kelembagaan 
kemudian partisipasi masyarakat 
juga harus ada disitu, program 
pengelolaan sampah, program 
RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan 
terakhir adalah pengelolaan sum-

ber daya alam,” terangnya.
Ketua Tim Agus, juga me-

nerangkan untuk mendapatkan 
sertifikat Kelurahan Berseri yang 
rencananya akan diberikan oleh 
Gubernur Jawa Timur pada Per-
ingatan Hari Lingkungan Hidup, 
masing-masing kategori harus 
mencapai batas minimal penilaian 
yang telah ditetapkan. 

“Kalau passing grade yang 
kami tetapkan sih sebenarnya 
minimal kalau pratama itu ham-
pir 60, kalau yang madya itu 65 
dan yang terakhir mandiri itu 70,” 
jelas Agus. (edy)

Wali Kota Probolinggo Hadiri 
Pisah Sambut Kajari Kota Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Kepa-
la Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota 
Probolinggo sejak 26 Desember 2019 
lalu, Yeni Puspita kini mendapatkan 
jabatan promosi sebagai Asisten Pen-
gawasan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. 
Saat ini Kejari Kota Probolinggo dip-
impin oleh HartonoJumat (5/3) siang.

Bertempat di aula Kejari Jalan 
Mastrip digelar pisah sambut tersebut 
dihadiri Wali Kota Habib Hadi Zainal 
Abidin, Kapolres Probolinggo Kota 
AKBP RM Jauhari, Dandim 0820 
Letkol Inf Imam Wibowo, anggo-
ta forkopimda, Sekda drg Ninik Ira 
Wibawati, kepala Perangkat Daerah 
dan BUMN-BUMD.

Yeni Puspita, dalam sambutann-
ya mengatakan bahwa telah bekerja 
secara sistematis dan sesuai SOP 
(Standar Operasional Prosedur) dan 
banyak hal yang telah dilakukan yang 
diantaranya,menandatangani kerjasa-
ma bidang perdata dan tata usaha 
dengan Pemerintah Kota Proboling-
go. Tahun 2020, kejaksaan bersama 
forkopimda bertugas dalam penanga-
nan Covid-19. 

“Upaya cepat dilakukan, forkop-
imda diskusi supaya (Kota Proboling-
go) tidak jadi zona merah. Banyak hal 
yang harus dilakukan segera, peratur-
an yang berubah-ubah dari pemerin-
tah pusat, refocusing, bansos kejak-
saan memberikan pendampingan dan 
pendapatnya. Ini kesan-kesan luar 
biasa di tahun 2020,” ujarnya.

Yeni Puspita juga menuturkan 
bahwa kembali ke Bengkulu di tem-
pat asalnya, hanya butuh waktu hanya 
15 menit perjalanan dari rumah ke 
kantornya Kejati Bengkulu. 

“Alhamdulillah promosi bisa naik 
pangkat. (selama saya) Disini ada 

hal negatif dan positif, ambil yang 
baik-baiknya saja. Saya pamit, ada 
pengganti saya, semoga sukses kede-
pannya, selalu dalam perlindungan 
Allah SWT,” tuturnya. 

Kajari Kota Probolinggo yang 
baru Hartono, berharap bisa memba-
ngun Kota Probolinggo lebih maju 
dan bisa meneruskan apa yang seperti 
disampaikan Yeni Puspita. 

“Semoga berkenan menerima 
kami sebagai warga kota. Semoga 
koordinasi ke depan bisa lebih baik 
untuk kebaikan Kota Probolinggo,” 
katanya.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin da-
lam kesempatan tersebut mengatakan 
Kepemimpinan Kajari Yeni Puspita di 
Kota Probolinggo, juga punya kesan 
tersendiri bagi warga setempat Kota 
Probolinggo, banyak kenangan yang 
menjadi kebanggaan, yaitu di kado 
Hari Jadi Kota Probolinggo pada 4 
September 2020, yaitu kembalinya 
aset Pemerintah Kota Probolinggo 
yang 32 tahun sudah dikuasai oleh 

pihak swasta kembali ke pemerintah 
kota.

“Banyak lika-liku, banyak tan-
tangan. Alhamdulillah bisa dilalui 
dengan baik, koordinasi yang bagus 
bersama forkopimda dan sebagainya. 
Mudah-mudahan bisa lebih cepat dan 
lebih baik lagi. Saya harap, Bu Yeni 
jangan lupakan Kota Probolinggo 
karena ada catatan keberhasilan disi-
ni,” ungkap Wali kota Hadi.

Wali Kota Hadi juga berharap ke-
pada Kajari yang Baru, ada kebersa-
maan dalam melakukan pencegahan 
supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan.

“Saling sinergi, membangun ker-
jasama yang bagus karena ingin Kota 
Probolinggo lebih baik. Mudah -mu-
dahan apa yang dirintis (sebelumnya) 
bisa lebih baik lagi, dan menegaskan 
pemerintah tidak akan bisa melang-
kah tanpa ada kebersamaan dengan 
forkopimda, khususnya keberhasilan 
menghadapi pandemi Covid-19," te-
gasnya. (edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin dalam kegiatan pisah sambut Kajari.

Wali Kota Probolinggo Bantu Biaya Akomodasi 
Balita yang akan Operasi Bibir Sumbing

Probolinggo,  SMN - Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin dalam 
menanggapi setiap informasi 
yang membutuhkan kehadiran 
pemerintah dalam membantu 
warganya,kalimat inilah yang 
menjadikan motivasinya.

"Rejeki dapat dicari namun 
kesempatan jangan dilewatkan,", 
Kamis malam (4/3). 

Berada di rumah dinas, Wali 
Kota Probolinggo ini membantu 
Mahmud Amirudin warga Jalan 
Merpati RT 03/RW 03 Pohsangit 
Kidul Kelurahan Kademangan. 

Mahmud, akan membawa 
anak pertamanya yang berusia 18 
bulan untuk dioperasi bibir sumb-
ing di Gresik.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
mengatakan bahwa melalui kes-
ra dan baznas dapat diupayakan 
untuk membantu, "Kesempatan 
ini saya pergunakan untuk mem-

bantu mereka. Melalui Kesra dan 
Baznas kita berupaya agar ako-
modasi dan kebutuhan selama 
proses operasi anaknya kita ban-
tu. Karena memang orang tuanya 
tidak mampu," urai wali kota.

Wali Kota Hadi juga berharap 
operasi balita bernama Achmad 
Khoirul Anam ini bisa berhasil. 
Dengan begitu tumbuh kemban-
gnya sama dengan anak lainnya 
dan tidak minder saat bergaul 
nantinya.

"Saya sangat responsif dan 
perhatikan informasi yang kita 
terima dari masyarakat. Karena 
kewajiban pemerintah harus hadir 
di tengah masyarakat yang mem-
butuhkan, tentunya sesuai dengan 
aturan dan kebijakan yang ada," 
imbuhnya.

Wali Kota Hadi juga member-
ikan dukungan kepada orang tua 
balita, agar tetap semangat dalam 

mengasuh dan membimbing pu-
tranya. Pasca operasi bibir sumb-
ing, mereka juga diminta melapor 
untuk mengetahui perkemban-
gannya.

Yusnita ibu dari balita itu 
menyebutkan jika anaknya memi-
liki kelainan sejak lahir. Selama 

ini tim medis memantau kondi-
si anaknya secara daring karena 
pandemi. Baru malam ini mereka 
bersama rombongan dari daerah 
lain berangkat operasi yang di-
fasilitasi oleh Perkumpulan Pen-
yandang Disabilitas Indonesia. 
(edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat menerima Yusnita orang tua bali-
ta, penderita bibir sumbing.

Pemkab Probolinggo Awasi 
Kios Daging Pasar Tradisional

Isi Buku Tamu di Unit Layanan Kemendagri 
Hanya Tap e-KTP, Begini Prosesnya

Probolinggo, SMN - Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo melalui Dinas Pe-
ternakan dan Kesehatan Hewan 
(DPKH) melakukan pengawasan, 
pendataan dan pembinaan kios 
daging/produk hewan di pasar tra-
disional, Kamis (4/3/2021).

Kegiatan yang dilaksanakan 
di Pasar Semampir Kecamatan 
Kraksaan dan Pasar Besuk Ke-
camatan Besuk ini dipimpin oleh 
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, 
Kesehatan Masyarakat Veteri-
ner, Pengolahan dan Pemasaran 
DPKH Kabupaten Probolinggo 
drh. Yukti Widiatmaningsih dan 
Kasi Kesehatan Masyarakat Vet-
eriner (Kesmavet) DPKH Kabu-
paten Probolinggo drh. Nikolas 
Nuryulianto.

Dasar hukum kegiatan ini Un-
dang-undang Nomor 18 Tahun 
2009 jo. UU Nomor 41 Tahun 
2014 Tentang Perubahan Atas UU 
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang 
Peternakan dan Kesehatan Hewan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 95 
Tahun 2012 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner dan Kes-
rawan serta Permentan Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Sertifikasi 
NKV Unit Usaha Produk Hewan.

Kepala DPKH Kabupaten 
Probolinggo Yahyadi melalui 
Kasi Kesmavet drh. Nikolas Nur-
yulianto mengatakan pengawasan 
dan pembinaan kios daging/pro-
duk hewan di pasar tradisional ini 
merupakan serangkaian kegiatan 
yang dilakukan secara rutin oleh 
Dinas Peternakan dan Kesehatan 
Hewan dalam usaha untuk men-
jamin ASUH (Aman, Sehat, Utuh 
dan Halal) produk hewan (daging 

sapi, ayam, kambing/domba, telur 
dan susu) yang beredar di pasar tr-
adisional. 

“Sedangkan pendataan produk 
hewan kali ini bertujuan untuk 
mengetahui asal diperoleh produk 
hewan tersebut sekaligus meng-
etahui harga di pasar tradisional 
Semampir dan Besuk,” katanya.

Dari kegiatan ini diperoleh bah-
wa penjual daging sapi di pasar tr-
adisional Semampir ada 10 orang/
bedak, sedangkan daging kambing 
ada 3 orang/bedak dengan harga 
daging sapi berkisar Rp 100.000 
hingga Rp 110.000 per kg, harga 
paru-paru Rp 80.000 per kg, hati 
Rp 90.000 per kg dan babat Rp 
50.000 per kg. 

“Sedangkan daging kambing 
berkisar Rp 160.000 per kg. Dag-
ing sapi yang dijual di pasar tra-
disional Semampir diperoleh ped-
agang dari Rumah Potong Hewan 
Krejengan. Penjual daging sapi 
di pasar Besuk berjumlah 3 orang 
dengan harga daging sapi berkisar 
Rp 100.000 hingga Rp 110.000 per 
kg,” jelasnya.

Harga daging ayam potong di 
pasar tradisional Semampir dan 
Besuk rata rata dijual dedngan 
harga Rp 35.000 per kg. Sedang-
kan harga daing ayam kampung 
berkisar Rp 60.000 per ekor. Harga 
telur ayam berkisar Rp 24.000 per 
kg dan telur asin mentah Rp 2.300 
per butir. Sedangkan yang masak 
Rp 2.500 per butir.

“Untuk Pasar Semampir, Insya 
Allah Dinas Peternakan dan Kese-
hatan Hewan akan ada pemasangan 
banner pada kios daging yang be-
nar-benar mengambil daging dari 
RPH, dimana jumlah banner yang 
akan dipasang disesuaikan dengan 
anggaran yang tersedia,” tegasnya.

Tidak hanya itu, para pemilik 
kios daging/produk hewan juga 
disarankan untuk selalu memakai 
plastik/kresek berwarna jernih/
putih. 

“Kami meminta kepada para 
pedagang untuk tetap menjaga 
kebersihan tangan, menjaga jarak 
dan tetap memakai masker saat 
berjualan di pasar tradisional,” 
pungkasnya. (edy)

Petugas Pemkab Probolinggo drh. Yukti dan drh. Nikolas saat laku-
kan Pengawasan.

Jakarta, SMN - Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) me-
negaskan pelayanan administrasi 
dan konsultasi kini sudah tidak 
memerlukan lagi fotokopi e-KTP. 
Setiap masyarakat yang hendak 
mengurus layanan administrasi 
dan konsultasi data kependudu-
kan, hanya perlu men-tap atau 
menempelkan e-KTP ke mesin 
yang sudah disediakan.

Saat awak media mendatangi 
kantor Kemendagri, Jalan Medan 
Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Ju-
mat (5/4/2021) pukul 09.15 WIB. 
Sesampainya di lokasi, terlihat 
beberapa orang sedang antre di 
ruang Unit Layanan Konsultasi 
dan Administrasi Gedung B lantai 
satu.

Setelah mengantre, satu per-
satu dari mereka kemudian di-
arahkan ke meja layanan ad-
ministrasi untuk mengisi data 
kehadiran. Data kehadiran diisi 
dengan cara menempelkan atau 
men-tap e-KTP. Data tamu akan 
muncul di layar komputer.

"Segala layanan kami baik 
administrasi dan konsultasi itu 
berbasis e-KTP dan bukan di-
fotokopi artinya melalui taping, 
setiap yang masuk pasti data kel-
uar seperti ini, jadi tidak ada lagi 
fotokopi KTP untuk pengurusan 
suatu layanan administrasi tidak 
ada maupun layanan konsultasi," 
kata petugas Unit Layanan Kon-
sultasi dan Adminstrasi Kemend-
agri, Achmad Basri saat ditemui 
di lokasi.

Lebih lanjut Basri menga-
takan, data setiap tamu yang 
masuk nantinya juga akan diketa-
hui oleh pihak Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK). Data itu kata 
Basri terhubung ke BPK secara 
online.

"Ini online, terhubung BPK 

data-data yang sudah masuk sini, 
tamu-tamu dari Pemda, Pemprov 
jadi setiap kedatangannya ada di 
sini," kata dia.

Proses registrasi data had-
ir tidak memakan waktu lama. 
Setelah e-KTP ditempel, sekitar 
lima detik kemudian data pemilik 
e-KTP muncul di monitor petu-
gas.

Setelah itu, pemilik e-KTP di-
minta untuk menempelkan jari di 
e-KTP reader. Setelah sidik jari 
terbaca, pemilik e-KTP kemudian 
menyampaikan maksud dan tu-
juan serta apa saja yang ingin di-
urus. Petugas kemudian melayani 
keperluan pengunjung.

Basri menuturkan pendataan 
dengan menempelkan e-KTP ini 
sudah berlangsung sejak tahun 
2015. Sebelum itu kata Basri, 
Kemendagri masih menggunakan 
cara manual dengan memfotokopi 
KTP mereka yang hendak mengu-
rus data kependudukan kemudian 
ditulis ke dalam buku hadir.

"(Tap e-KTP) sudah hampir 
5-6 tahun, mulai tahun 2015. (Se-
belum ada tap) dulu iya fotoko-
pi, dulu tapi ya. Jadi kita punya 
data buku biasa dilengkapi oleh 
fotokopi e-KTP yang bersangku-
tan," tuturnya.

"Nama alatnya ABAKA 
(e-KTP reader) langsung dari 
Dirjen Dukcapil. Rata-rata untuk 
Kemendagri sudah pakai," lanjut-
nya.

Basri menyampaikan petugas 
akan mengetik secara manual data 
yang bersangkutan jika e-KTP ti-
dak terbaca sistem. Dia menyebut 
ada dua kemungkinan e-KTP tak 
terbaca saat ditempel, salah satun-
ya karena memory sudah penuh.

"Jadi kalau tidak bisa tap 
elektronik, mungkin karena 
ini (memori) sudah penuh atau 

mungkin karena itu ada kelema-
han dari IC nya, sehingga di sini 
nggak mau masuk, ada dua ke-
mungkinan. Nanti kasih e-KTP 
aja kita ketik di sini, buka NIK 
langsung jadi. Oh nggak ada, kita 
nggak ada fotokopi dari gedung 
sini sampai gedung belakang ng-
gak ada fotokopi. Artinya segala 
pengurusan sekarang online dan 
pakai e-KTP kalau memang oran-
gnya datang," ucapnya.

ebelumnya, ramai perbincan-
gan di media sosial yang memba-
has fungsi e-KTP. e-KTP diang-
gap sama saja dengan KTP biasa 
karena masih dimintai fotokopi 
jika mengurus sesuatu. Apa kata 
Kemendagri soal ini?

Seperti dilihat awak media, 
Kamis (4/3/2021), perbincangan 
ini bermula ketika sebuah akun 
bernama @catuaries bercerita 
soal e-KTP yang sudah dimi-
likinya sejak 2012. Namun, dia 
tak pernah diminta tap layaknya 
e-money ketika mengurus ses-
uatu. Dia selalu dimintai fotokopi 
e-KTP-nya.

Cuitan itu mendapat tangga-
pan ramai dari warganet. Banyak 

yang merasa empati terhadap 
pengalaman tersebut. Kata 'eKTP' 
pun menjadi trending di Twitter.

Kemendagri menangga-
pi cuitan warganet itu. Dirjen 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Kemendagri, Zudan 
Arif Fakrullah menjelaskan bah-
wa e-KTP sudah dilengkapi chip. 
Chip tersebut sudah berisi data 
kependudukan.

"KTP elektronik yang di da-
lamnya berisi chip, yang chip itu 
berisi data kependudukan. Seperti 
yang terbaca di KTP-el saat ini 
datanya. Ditambah ada sidik jari," 
kata Zudan Arif saat dihubungi 
oleh media, Kamis (4/3/2021).

"Fungsi KTP el yang utama 
adalah untuk penunggalan data. 
Sehingga penduduk tidak terdata 
lebih dari satu kali," imbuhnya.

Bahkan, dia mencontohkan 
verifikasi tamu yang datang ke 
Kemendagri verifikasi datanya 
hanya perlu tap layaknya e-mon-
ey.

"Kalau datang ke kantor Ke-
mendagri, sudah di-tap seperti 
itu," ucapnya. (dtk)

Petugas menempelkan e-KTP di ABAKA dan data muncul di monitor 
PC.
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Bencana Tanah Longsor

Lumajang, SMN - Pasca 
banjir dan bencana alam tanah 
longsor yang terjadi di wilayah 
Kecamatan Kedungjajang be-
berapa waktu yang lalu, Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq ber-
sama Dandim 0821 Lumajang, 
Letkol Inf Andi Andriyanto Wi-

bowo, pada Rabu (3/3) menin-
jau lokasi pasca bencana alam 
tersebut, yang terletak di Dusun 
Barat Sungai Desa Sawaran Ku-
lon, Kecamatan Kedungjajang 
Kabupaten Lumajang.

Titik pertama yang dikun-
jungi Bupati bersama rombon-

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat Evaluasi PPKM Kabupaten 
Lumajang, via online, yang dilaksanakan di Ruang Mahameru 

Kantor Bupati Lumajang, pada Rabu (03/03).

gan adalah Kantor Kepala Desa 
Sawaran Kulon, dengan tujuan 
memastikan kondisi sekaligus 
melakukan dialog bersama mas-
yarakat yang mengungsi akibat 
rumah yang ditinggali tertimpa 
longsoran.

"Kami datang ke Desa 
Sawaran Kulon ini untuk ber-
dialog dengan masyarakat yang 
terdampak, dan akan menin-
jau langsung ke lokasi bencana 
tanah longsor yang terjadi pada 
Minggu (28/2) lalu," ujar Bupa-
ti.

Di kantor Desa ini, Bupati 
beserta Dandim 0821/Luma-
jang, ingin memastikan keadaan 
para pengungsi akibat bencana 
tanah longsor.

Bupati berharap, masyarakat 
yang terkena dampak bencana 
tanah longsor agar tidak berat 
hati untuk menempati rumah 
yang sudah disediakan oleh pi-
hak PT. Agri Halba, mengingat 
masyarakat yang terdampak 

merupakan buruh pabrik di pe-
rusahaan tersebut.

"Kami menghimbau kepa-
da masyarakat yang terdampak 
bencana alam tanah longsor, 
untuk sementara tidak kembali 
dan tinggal di area lokasi keja-
dian, karena kondisi cuaca saat 
ini masih kurang bersahabat," 
tambahnya.

Pemerintah juga sudah 
menyediakan kebutuhan pokok, 
seperti makanan dan tempat ti-
dur, yang dipergunakan untuk 
masyarakat pengungsi atau ting-
gal sementara di Kantor Kepala 
Desa Sawaran Kulon.

Sementara itu, Manajer 
PT. Agri Halba, Suhartono 
menjelaskan, pihaknya sudah 
menyediakan lahan untuk digu-
nakan sebagai tempat relokasi 
warga yang terdampak bencana 
alam tanah longsor.

"Kami dari pihak PT. Agri 
Halba, sudah menyiapkan 4 ru-
mah sebagai tempat tinggal se-
mentara, yang terletak di area 
perumahan perkebunan, semoga 
rumah ini bisa bermanfaat bagi 
warga yang terdampak tanah 
longsor," pungkasnya. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, meninjau lokasi pasca bencana 
alam, di Dusun Barat Sungai Desa Sawaran Kulon, pada Rabu 

(3/3).

Kabupaten Lumajang Masuk Zona Kuning, 
Tetap Jalankan Prokes

Lumajang, SMN - Sudah 
lebih satu tahun kita berjuang 
bersama memerangi Covid-19.

Kehidupan berubah secara 
drastis, dan kita dituntut untuk 
mampu beradaptasi dengan ke-
biasaan baru.

Namun, jangan lantas kita 
berpasrah dan menyerah, apala-
gi lengah.

Kita harus tetap solid ber-
gotong royong dan disiplin pro-
tokol kesehatan, agar kita berha-
sil menghalau Covid-19.

Stigma menjadi ancaman 
tersembunyi dibalik kondisi 
pandemi Covid-19.

WHO memaparkan, bahwa 
Wabah Covid-19 saat ini telah 
memicu stigma sosial dan per-
ilaku diskriminatif pada segelin-
tir orang dengan latar belakang 
tertentu, atau siapa pun yang di-
duga pernah berkontak dengan 
virus tersebut.

Stigma yang tumbuh dan 
berkembang di masyarakat saat 
pandemi Covid-19, akan leb-
ih menakutkan dari persebaran 
penyakit itu sendiri.

Saat ini Kabupaten Luma-
jang masuk zona kuning atau 
resiko rendah menurut indika-
tor epidemiologi, dengan skor 
2,45. Hal itu dilaporkan Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq saat 
Evaluasi PPKM Kabupaten 
Lumajang, kepada Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Timur, 
Heru Tjahjono, melalui video 
conference, yang dilaksanakan 
di Ruang Mahameru Kantor 
Bupati Lumajang, pada Rabu 
(03/03).

"Alhamdulillah ada perkem-
bangan progress yang bagus, 
Lumajang sebelumnya zona or-
ange, namun saat ini kita sudah 
di zona kuning," ungkap Bupati.

Bupati menjelaskan, bah-
wa Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Mikro Kabupaten Lumajang, 
per tanggal 2 Maret 2021, sudah 
ada 7094 RT yang telah masuk 
zona hijau dan 49 zona kuning. 
Sedangkan yang masuk zona 
orange dan merah 0 RT. Ke 49 
RT yang berada di zona kuning, 
tersebar di 13 kecamatan.

Terkait kesiapan Dana Desa 
untuk PPKM Mikro, sudah 
disalurkan 100% ke 198 desa 
yang ada di Lumajang. Bupati 
juga menjelaskan, bahwa Pos-
ko PPKM Mikro sudah siap, 
dilengkapi dengan nama dan no-
mor telepon penanggung jawab, 
untuk memudahkan koordinasi 
dalam percepatan penanganan.

"Kesiapan posko sudah by 
name by address, ada namanya 
ada nomor teleponnya, sewak-
tu-waktu kalau ada konfirmasi 

positif, langsung bisa kami cek 
melalui telepon posko, siapa 
yang bertanggung jawab saat 
itu," jelas bupati.

Sementara itu, Sekretaris 
Daerah Provinsi Jawa Timur, 
Heru Tjahjono berpesan, agar 
Forkopimda Lumajang tetap 
menjaga agar zonasi di Luma-
jang tetap terkendali. Ia berpe-
san agar penerapan protokol 
kesehatan tetap dilakukan agar 
tidak ada penambahan konfir-
masi positif, sehingga kabupat-
en Lumajang berangsur menjadi 
zona hijau.

"Pastikan untuk selalu pakai 
masker, jaga jarak minimal 1 
meter, cuci tangan pakai sabun 
dengan air mengalir minimal 
20 detik, pakai hand sanitizer, 
membatasi mobilitas dan meng-
hindari kerumunan, agar kita 
semua terhindar dari Covid-19," 
tutupnya. (Tik) 

Kartu Lumajang Mengaji, Bentuk Penghormatan 
Pemerintah kepada Guru Ngaji

Lumajang, SMN - Bertem-
pat di Pendopo Arya Wiraraja 
Kabupaten Lumajang, Bupati 
Thoriqul Haq bersama Wakil 
Bupati Indah Amperawati, me-
launching Kartu Lumajang 
Mengaji Tahun 2021, acara 
dilaksanakan pada Kamis (4/3).

Sebanyak 6.200 Kartu Luma-
jang Mengaji akan diserahkan 
kepada para guru ngaji yang ada 
di Kabupaten Lumajang. Kar-
tu itu memiliki fungsi seperti 
ATM, dan akan langsung ada 
tambahan saldo sebesar 100 ribu 
setiap bulannya.

Dalam kesempatan tersebut, 
atas nama Pemerintah Kabupat-
en Lumajang, Bupati mengu-
capkan terimakasih kepada Di-
rektur Utama Bank Jatim, yang 
telah bersedia bekerja sama da-
lam menciptakan Kartu Luma-
jang Mengaji.

"Kegiatan ini terlaksana atas 
kerjasama Pemerintah Kabu-
paten Lumajang dengan Bank 
Jatim, jadi yang mengeluarkan 
Kartu Lumajang Mengaji ini 
adalah Bank Jatim," terangnya.

Kegiatan ini baru tahap awal, 
pihaknya akan terus melaku-
kan pemerataan, agar seluruh 
guru ngaji di Lumajang bisa 
mendapatkan kartu tersebut.

"Saat ini sudah ada 6.200 
guru ngaji yang terdaftar se-
bagai penerima kartu Lumajang 
Mengaji," imbuhnya.

Bupati menambahkan, bah-
wa Kartu Lumajang Mengaji 
tersebut, disamping sebagai 
identitas para guru ngaji, kartu 
itu juga sebagai alat untuk tran-
saksi dalam menyalurkan honor 
kepada para guru ngaji. Dengan 
harapan akan tercipta rasa aman, 
nyaman dan transparan dalam 

penyaluran honor tersebut.
"Kami saat ini berkeinginan 

untuk menambah jumlah guru 
ngaji yang mendapatkan insen-
tif, dan nanti akan diberi Kartu 
Lumajang Mengaji. Ini merupa-

kan bentuk perhatian dan peng-
hormatan pemerintah kepada 
guru ngaji, karena guru ngaji 
banyak memberi manfaat bagi 
masyarakat," tutupnya. (Tik) 

Penyerahan Kartu Lumajang Mengaji oleh Bupati Thoriqul Haq.

Babinsa Dampingi Tim Tracking Test 
Keluarga Pasien Covid-19

Batang, SMN -- Babin-
sa Koramil 04/Bawang Serka 
Purwanto bersinergi dengan 

Bhabinkantibmas Bripka Puji 
mendampingi tim tracking test 
terhadap warga yang terkena 

Covid- 19 sedang menjalani 
isolasi mandiri di Desa Purbo, 
Kecamatan Batang, Kabupaten 
Batang, Jumat (5/3/21).

Petugas Kesehatan Pusk-
esmas Bawang Drs. Herman-
syah mengatakan, ''Pelaksanaan 
Tracking test dilakukan untuk 
memastikan terhadap keluarga 
pasien covid-19, yang bertujuan 
demi keamanan dan kesehatan 
keluarga pasien untuk memu-
tus mata rantai penyebaran 
covid-19.

''Kami melakukan kegiatan 
tracking test ini untuk melihat 
kondisi kesehatan keluarga pa-
sien covid-19 apakah terindikasi 
virus tersebut atau tidak”, kata 

Hermansyah. 
Sementara Babinsa Serka 

Purwanto menjelaskan, ''Keluar-
ga pasien Covid- 19 dalam pros-
es tracking test statusnya ma-
sih Orang Dalam Pengawasan 
(ODP), selanjutnya mereka di-
wajibkan untuk melaksanakan 
isolasi mandiri dengan penga-
wasan tim medis dan pemerin-
tah desa terkait.”

''Dalam hal ini kami bersama 
pemerintah desa terus member-
ikan semangat kepada keluar-
ga pasien serta berharap warga 
yang setatusnya masih (ODP) 
mengikuti dan mematuhi pro-
tokol kesehatan," jelas Babinsa. 
(Suroto Anto Saputro)

Babinsa Dampingi Tim Tracking Test Keluarga Pasien Covid-19.

Dandim 0715/ Kendal Paparkan 
Kondisi Kendal 

Kendal, SMN - Dandim 
0715/Kendal Letkol Inf. Iman 
Widhiarto, S.T, selaku Ko-
mandan Kodim 0715/Kendal 
memaparkan Kondisi wilayah 
Kabupaten Kendal kepada pe-
jabat baru Danrem 073/Maku-
tarama Kolonel Arm Putranto 
Gatot Sri H,S.Sos., M.M di 
Aula Korem 073/Mkt, Kamis 
(04/03/2021).

Dalam kegiatan paparan 
ini Letkol Iman memaparkan 

kondisi dan Potensi wilayah 
kabupaten Kendal yang meli-
puti 21 kecamatan yang may-
oritas penduduknya bekerja se-
bagai petani dan buruh swasta.

Pelaksanaan paparan ini 
bermanfaat untuk mengenal-
kan kondisi suatu wilayah pada 
umumnya.

Kegiatan ini adalah salah 
satu rangkaian dari Serah ter-
ima jabatan Danrem 073/Mkt 
dari Kolonel Inf Ari Yulian-

to S.I.P kepada Kolonel Arm 
Putranto Gatot Sri H,S.Sos., 
M.M.

Pada kesempatan ini juga 
diadakan acara tradisi pener-
imaan Prajurit baru Korem 
073/Mkt, tradisi ini dilakukan 
secara turun temurun sehingga 
menjadikan suatu keakraban 
dan kebersamaan bagi prajurit 
Korem 073/Mkt.

Disela acara Letkol Iman 
Widhiarto, S.T. menyam-
paikan, “Atas nama pribadi dan 
keluarga besar Kodim 0715/
Kendal mengucapkan selamat 
dan sukses kepada Kolonel Inf. 
Ari Yulianto, S.I.P di tempat 
yang baru dan selamat kepada 
Kolonel Arm Putranto Gatot 
Sri H,S.Sos., M.M. sebagai 
Danrem 073/Mkt yang baru,” 
pungkas Dandim 0715/Kendal.

Dalam kesempatan acara 
ini dihadiri oleh Kepala Staf 
Korem 073/Mkt, Para Kasi, 
Kabalak, Sadisjan, Dandim ja-
jaran Korem 073/Mkt dan per-
wakilan beberapa anggota Ma-
korem. (Suroto Anto Saputro)Dandim O715/ Kendal Paparkan Kondisi Kendal.

Sidak Lapas Pemuda Tangerang, 
Petugas Temukan Sejumlah Barang Ilegal

Tangerang, SMN - Petu-
gas gabungan melakukan razia 
mendadak di Lapas Pemuda 
Kelas IIA Tangerang. Hasilnya, 
ditemukan sejumlah barang ile-
gal yang seharusnya tidak boleh 
berada di dalam sel.

Razia tersebut digelar oleh 
petugas Lapas Pemuda Kelas 
IIA Tangerang dan BNNK Tan-
gerang pada Kamis 4 Februari 
2021 malam. Petugas gabungan 
melakukan pemeriksaan secara 
menyeluruh ke setiap blok warga 
binaan di Lapas tersebut.

"Itu kan barang-barang yang 
tidak boleh ada di Lapas. Itu 
kan kemarin ditemukan beber-
apa handphone, beberapa alat 
listrik yang tidak boleh ada 
di ruang tahanan Lapas," ujar 
Kepala BNNK Tangerang Ichlas 

Gunawan saat dihubungi, Sabtu 
(6/3/2021).

Razia ini juga dilakukan, 
salah satunya untuk mencegah 
adanya penyelundupan narkoti-
ka ke dalam Lapas. Juga untuk 
mengantisipasi barang ilegal 
lainnya, di antaranya handphone.

Ichlas menyebut barang-ba-
rang ilegal itu dimusnahkan. 
Menurutnya, tim dari Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM 
Banten turut menyaksikan pros-
es pemusnahan tersebut.

"Informasi yang saya dapat 
dimusnahkan. Kanwil Kumham 
Banten, semua UPT yang ada di 
Banten, datang semua ikut men-
yaksikan semua," tuturnya.

Adapun kegiatan razia da-
dakan ini, lanjut Ichlas, sudah 
dilakukan secara rutin. Hanya 

saja bedanya kini dari pihak 
lapas melibatkan beberapa unsur 
lain, termasuk BNNK.

"BNN Kota Tangerang 
melakukan kegiatan razia men-
dampingi kegiatan yang dilak-
sanakan oleh Kanwil Kumham 
dan Lapas Kelas II. Itu merupa-
kan kegatan rutin mereka, hanya 
kegiatan ditingkatkan melibat-
kan unsur lain," terang Ichlas.

Ichlas menyebut tidak ada 
narkoba yang ditemukan saat 
razia berlangsung. Dia berharap 
kegiatan tersebut bisa mengu-
rangi pelanggaran-pelanggaran 
di lapas.

"Kita tidak menemukan 
narkoba. Ini rutin yang sudah 
dilakukan untuk mengurangi pe-
langgaran-pelanggaran di lapas," 
tandasnya. (dtk)Petugas gabungan sidak Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. 
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Kapolres Salatiga Beri Penghargaan bagi 
7 Civitas Akademika IAIN Salatiga

Salatiga, SMN - Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S. memberikan penghargaan 
kepada 7 (tujuh) Civitas Aka-
demika IAIN Salatiga setelah 
sebelumnya memberikan kontri-
busi positif bagi Polri khususnya 
Polres Salatiga.

Penghargaan yang diberikan 
kepada tujuh Civitas Akademika 
IAIN Salatiga pada apel pagi di 
lapangan Apel Polres Salatiga 
setelah beberapa saat sebelum-
nya dilaksanakan Upacara Ke-
naikan Pangkat Penghargaan 
yang disematkan kepada Ipda 
Suhari, Anggota Bagren Polres 
Salatiga, pada hari Senin tanggal 
01/03/2021.

Adapun penghargaan dari Ka-
polres Salatiga diberikan kepada 
Tim Survey Pelayanan Polres 
Salatiga dari Civitas Akademi-
ka IAIN Salatiga dengan Ket-
ua Tim Diyah Rochati SE MH 
beserta anggota masing-masing 
Muh Amin A.Ag MM, Agung 

Suprapto M.Eng, Sya'ban Mag-
fur M.PdI, Muslimah Susliayati 
MPd, Rini Verary Shanti M.Si 
dan Sulis Al Arif S.Kom, adapun 
pelayanan di Polres Salatiga yang 
disurvei adalah Sentra Pelayanan 
Kepolisian Terpadu (SPKT), 
Surat Keterangan Catatan Ke-
polisian (SKCK), Sidik Jari 
Dan Penyidikan (Satreskrim), 
Sat Tahti, dan Penyidikan (Res-
narkoba) serta SIM, BPKB dan 
Penyidikan Satlantas, yang mas-
ing-masing mendapatkan nilai 
diatas 3.5 yang berarti sangat 
memuaskan.

Kapolres Salatiga menegas-
kan bahwa reward atau peng-
hargaan secara rutin tiap bulan 
diberikan kepada personil yang 
berprestasi dan loyalitas tinggi 
dalam bertugas maupun anggo-
ta masyarakat yang memberi-
kan kontribusi positif bagi Polri 
khususnya Polres Salatiga dalam 
rangka memberikan perlindun-
gan, pengayoman dan pelayanan 

Kapolres Salatiga Beri Penghargaan bagi 7 Civitas Akademika 
IAIN Salatiga.

kepada masyarakat guna mewu-
judkan Polri yang PRESISI (Pre-
diktif, Akuntabilitas dan Trans-
paransi Berkeadilan), sambut 
Kapolres.

"Saat ini kita berikan reward 
atau perhargaan kepada Tim 
Survey Indek Kepuasan Mas-
yarakat terhadap Pelayanan Pol-
res Salatiga dari IAIN Salatiga 
yang memberikan nilai sangat 
memuaskan," ucap AKBP Rah-
mad Hidayat, S.S.

Diyah Rochati SE MH se-
laku Ketua Tim Survey men-
yampaikan bahwa Survey 
dilaksanakan mulai tanggal 10 
Agustus 2020 sampai 11 Septem-
ber 2020, terhadap masyarakat 
yang memohon pelayanan di Pol-
res Salatiga, dengan survey yang 
kita laksanakan menunjukkan 
masyarakat sangat puas terhadap 
pelayanan yang diberikan Polres 
Salatiga, terimakasih dan apre-
siasi setinggi-tingginya kepada 
Kapolres Salatiga dan Polres 
Salatiga atas perhatian dan peng-
hargaan yang diberikan, berharap 
jalinan kerjasama ini terus berke-
lanjutan, ungkap Diyah Rochati 
SE MH mewakili seluruh Tim.

Disela ramah tamahnya Ka-
polres Salatiga menyampaikan 
terimakasih dan berharap jalinan 
sinergitas kebersamaan ini terus 
ditingkatkan dan saling member-
ikan kontribusi positif khususn-
ya terkait WBK (Wilayah Bebas 
Korupsi) yang sudah diraih IAIN 
dari Kemenpan RI agar bisa juga 
diadopsi oleh Polres Salatiga, se-
hingga tahun ini Polres Salatiga 
juga mendapatkan WBK dari Ke-
menpan RI, tutup AKBP Rahmad 
Hidayat, S.S. (Agus P)

Korem 073/Makutarama Gelar Tradisi 
Lepas Sambut Pejabat Lama dan Pejabat Baru
Salatiga, SMN – Setelah 

pelaksanaan serah terima jabatan 
Komandan Korem 073/Makutara-
ma dari Kolonel Inf Ari Yulianto, 
S.I.P., kepada Kolonel Arm Pu-
tranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos, 
M.M., yang dipimpin langsung 
oleh Panglima Kodam IV/Dipone-
goro Mayjen TNI Bakti Agus Fa-
jari, S.E.M.M, bertempat di seram-
bi Kodam IV/Diponegoro, Selasa 
(2/3/2021).

Kemudian dilanjutkan dengan 
acara lepas sambut Komandan 
Korem yang diadakan di Makorem 
073/Makutarama. Sesuai tradisi 
dilakukan acara serah terima Ko-
mandan dengan memakaikan Ma-
hkota Makutarama. Kegiatan di-
hadiri oleh para Komandan Kodim 
jajaran, para Kasatdisjan jajaran, 
Danyonif 410/Alugoro, Ibu ketua 
cabang, serta prajurit Korem 073/
Makutarama.

Dalam sambutannya Kolonel 
Inf Ari Yulianto, S.I.P., menyam-
paikan, acara lepas sambut ini 
dimaksudkan untuk menyambut 
kehadiran Komandan Korem 073/
Makutarama yang baru yakni 
Kolonel Arm Putranto Gatot Sri 
Handoyo, S.Sos, M.M., beserta 
istri, sebagai perkenalan sekaligus 

melepas serta menghantarkan saya 
dan istri selaku pejabat lama untuk 
melanjutkan pengabdian di satuan 
yang baru Seskoad Bandung.

Selama saya mengemban ja-
batan Komandan Korem 073/Ma-
kutarama, saya bersama-sama den-
gan seluruh warga Korem, telah 
berupaya seoptimal mungkin un-
tuk mewujudkan peningkatan ke-
siapan operasional satuan, profe-
sionalisme prajurit, kesejahteraan 
personel, serta tertib administerasi 
dan hukum dalam rangka memba-
ngun prajurit dan PNS yang solid, 
profesional, tangguh, berwawasan 
Kebangsaan dan dicintai rakyat. 
diharapkan prajurit Korem 073/
Makutarama kedepan menjadi or-
ganisasi yang lebih modern dan 
profesional dalam melaksanakan 
tugas-tugasnya.

Dalam kesempatan yang baik 
ini, saya beserta istri dan keluarga, 
mengucapkan selamat datang dan 
selamat bertugas kepada Kolonel 
Arm Putranto Gatot Sri Handoyo, 
S.Sos, M.M., beserta istri, disertai 
doa dan harapan semoga mendapa-
tkan keberhasilan dalam memimp-
in prajurit Korem 073/Makutara-
ma dan Persit Kartika Chandra 
Kirana yang sangat kita cintai ini. 

“Saya percaya, dengan bekal 
pengalaman tugas dan pengabdian 
sebelumnya, Kolonel Arm Pu-
tranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos, 
M.M., beserta istri, akan mampu 
dan berhasil dalam memimpin 
prajurit Korem 073/Makutarama 
sejalan dengan dinamika tuntutan 
perkembangan jaman,” ungkap 
Kolonel Ari.

Sementara itu, Danrem 073/
Makutarama yang baru Kolonel 
Arm Putranto Gatot Sri Handoyo, 
S.Sos, M.M., dalam sambutannya 
menyampaikan, terlepas hal itu, 
saya mohon doa restunya dan ber-

harap dukungan serta masukan, se-
hingga berbagai kebijakan Korem 
073/Makutarama yang kita miliki, 
relevansi dan selaras dengan kebu-
tuhan serta kepentinggan pertahan-
an, keamanan di wilayah ini. 

Dan saya bertekad akan mem-
pertahankan dan meningkatkan 
prestasi yang telah diraih oleh 
Kolonel Inf Ari Yulianto, S.I.P., 
do’a kita semuanya mudah-muda-
han dengan kehadiran saya dapat 
menjadikan Korem 073/Makutara-
ma terbaik di wilayah Kodam IV/
Diponegoro yang kita cintai.ung-
kapnya Danrem. (Agus P)

Lepas sambut Komandan Korem di Makorem 073/Makutarama, 
dengan memakaikan Mahkota Makutarama sesuai tradisi yang 

berlaku.

Pembukaan Kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Reg ke-110 
Tahun 2021 Kodim 0714 /Slg Diselenggarakan di Dalam Ruangan Guna Mengantisipasi 
Penyebaran Wabah Covid-19 atau Virus Corona

Semarang, SMN - Pere-
smian pembukaan TMMD 
ditandai dengan penandatanga-
nan naskah serah terima peker-
jaan TMMD oleh Bupati Kab 
Semarang Ngesti Nugraha S.Sos 

dan Komandan Kodim 0714/ 
Slg Letkol Inf Loka jaya Sem-
bada Sip di Pendopo Balai Desa 
Ketapang Kec. Susukan Kab. 
Semarang, Selasa 02/03/2021. 
Dandim 0714/Slg Letkol Inf 

Loka jaya Sembada menyam-
paikan bahwa pembukaan 
TMMD Reg 110 ini berbeda 
dengan tahun tahun sebelumnya 
yang dibuka dengan upacara di 
lapangan.

Hal ini sesuai dengan arahan 
pemerintah pusat dalam upaya 
pencegahan penyebaran Virus 
COVID-19 dengan meminimal-
isir kegiatan yang berkaitan den-
gan pengumpulan orang banyak.

Dandim 0714 /Slg menam-
bahkan bahwa TMMD Reg 
110 2021 dilaksanakan di Desa 
Ketapang Kec. Susukan dengan 
membagi dua sasaran penger-
jaan, yaitu sasaran fisik dan 
nonfisik. Kegiatan fisik ada tiga 
bagian besar yaitu pembuatan 
dan pembangunan jalan, kemu-
dian melakukan renovasi tempat 
ibadah yaitu Musholla dan yang 
ketiga pembangunan RTLH 
(Rumah Tidak Layak Huni).

Untuk kegiatan nonfisik, 
Dandim 0714/Slg menyebut-
kan telah menyiapkan beberapa 
kegiatan, namun beliau tetap 
melakukan beberapa pertim-
bangan terkait dengan adanya 
upaya pencegahan penyebaran 
wabah COVID-19 dan akan 
lebih menyesuaikan kepada ke-
butuhan masyarakat mengenai 
pola hidup bersih dan berbagai 
kegiatan yang dapat bermanfaat 
baik dalam jangka pendek mau-
pun panjang.

Bupati Kab. Semarang Nges-
ti Nugraha SH.MH menyambut 
baik penyelenggaraan TMMD 
Reg 110 th 2021.

Beliau berharap penyeleng-
garaan TMMD dapat diterima 
dan hasilnya bisa dirasakan 
langsung oleh masyarakat, khu-
susnya bagi warga masyarakat 
Desa ketapang Kec. Susukan 
Kab. Semarang. (Agus P)

Pemukulan gong tanda peresmian pembukaan TMMD.

Kapolres Pekalongan Kota Lakukan Pengecekan Langsung 
Ranmor Dinas Patroli untuk Pastikan Kelayakan 

Kota Pekalongan, SMN 
- Kapolres Pekalongan Kota 
AKBP M. Irwan Susanto, S.I.K, 
SH,MH, selesai apel pagi den-
gan didampingi Waka Polres 
Kompol Drs Gangsar Subagyo, 
Kasat Sabhara AKP Nyoman 
Hermanto,SM pengecekan 
langsung kendaraan dinas patro-
li Sabhara, merupakan barang 
milik negara yang diberikan 
untuk mendukung tugas tugas 
Kepolisian.

“Setiap personel maupun sat-
uan wajib menjaga dan merawat 
dengan baik dan digunakan se-
baik baiknya untuk kepentingan 
kedinasan dan masyarakat,” un-
gkapnya, Kamis (4/02/2021).

Pemeliharaan dan perawatan, 
kelanjutnnya semua kendaraan 
operasional baik roda dua, mau-
pun roda empat harus dicek se-
cara periodik.

“Semua harus ready for use 
untuk melayani masyarakat. 
Mulai dari roda, lampu, mesin 
hingga perangkat pendukung 
lainnya seperti sirine, pengeras 
suara maupun kotak darurat 
atau kotak P3K,” terangnya.

AKBP M Irwan Susanto 
membeberkan bahwa kendaraan 
patroli kepolisian harus dijaga 
dan dirawat dengan baik, untuk 
itulah dilakukan perawatan ber-
kala oleh Subbag Sarpras Bag 
Sumda Polres Pekalongan Kota, 

"Perawatan berkala dilakukan, 
untuk menjaga agar kendaraan 
siap digunakan sewaktu waktu 

dibutuhkan," beber Kapolres 
Pekalongan Kota. (Suroto Anto 
Saputro)

Pengecekan langsung kendaraan dinas patroli Sabhara oleh 
Kapolres Pekalongan Kota AKBP M. Irwan Susanto.

Para Pengendara Diimbau Waspadai 
Jalan Rusak dan Berlubang

Pekalongan, SMN - Curah 
hujan yang tinggi di wilayah 
Kabupaten Pekalongan dan 
sekitarnya beberapa hari lalu 
menyebabkan jalan banyak 
yang berlubang dan rusak. Hal 
itu seringkali menyebabkan ke-
celakaan lalu lintas di ruas jalan 
tersebut.

Seperti yang terjadi kemarin 
pagi pada hari Kamis (4/3/2021) 
sekira pukul 01.30 Wib, seorang 
pelajar yakni EN, 17 tahun war-
ga Desa Wonosari Kecamatan 
Siwalan Kabupaten Pekalongan 
harus dilarikan ke Rumah Sakit 
karena mengalami patah tulang 
tangan kiri usai terjatuh dari 
kendaraannya akibat terperosok 
dijalan berlubang.

Kapolres Pekalongan AKBP 
Darno, S.H., S.I.K., melalui Ka-
sat Lantas AKP Pipit Witianing-
sih, S.I.K., M.M., mengatakan,, 
jika lubang di jalan menjadi satu 
faktor meningkatnya kecelakaan 
lalu lintas. Baik yang menim-
bulkan korban meninggal dunia 
maupun luka-luka. Di sisi lain, 
ketika malam hari tiba dengan 
minimnya penerangan juga men-
jadikan kecelakaan sering terja-
di, karena jarak pandang menjadi 
terbatas.

"Sosialisasi dan imbauan 

sudah kita lakukan agar para 
pengendara berhati-hati karena 
banyak jalan berlubang yang 
rusak akibat curah hujan yang 
tinggi yang terjadi bebera-
pa hari lalu," kata AKP Pipit, 
Jum’at (5/3/2021).

Lebih lanjut AKP Pipit juga 
minta kepada masyarakat untuk 
berhati-hati dalam berkendara, 
apalagi saat cuaca hujan. Karena 
jalanan licin dan sudah mulai 
banyak lubang. Kadang lubang 
jalan juga tidak terlihat karena 
adanya genangan air, dan ini 
sangat berbahaya sekali, ujarnya.

Tak sampai disitu saja, pihak-
nya juga mengingatkan kepada 
masyarakat bahwa saat ini kita 
tengah menghadapi pandemi 
Covid-19, untuk itu ia meminta 
kepada seluruh masyarakat un-
tuk mematuhi protokol keseha-
tan dengan tetap menerapkan 5 
M, seperti mencuci tangan, me-
makai masker, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan dan 
mengurangi mobilitas, guna un-
tuk memutus mata rantai penye-
baran virus Corona Covid-19, 
kata Kasat Lantas AKP Pipit. 
(Suroto Anto Saputro)

Kasat Lantas AKP Pipit saat memberikan imbauan.

Pelaku Pembuang Mayat Bayi dalam Tas 
Diringkus Polres Banjarnegara

Banjarnegara, SMN - Sa-
treskrim Polres Banjarnegara ungkap 
pelaku pembuang bayi yang terjadi 
pada akhir tahun 2020 silam di bawah 
Jembatan aliran Sungai Serayu 
Waduk Jendral Soedirman Desa Tap-
en Rt 01 RW 04 Kecamatan Wanada-
di Banjarnegara, Sabtu (26/12/2020).

Kapolres Banjarnegara AKBP 
Fahmi Arifrianto, SH, SIK, MH, M.Si 
melalui Kasat Reskrim Iptu Donna 

Briadi, SIK mengatakan, mayat bayi 
pertama kali ditemukan ND (38) seki-
tar pukul 11.00 WIB, ketika ia sedang 
menjala ikan tiba-tiba melihat sebuah 
tas warna putih mengapung di ping-
gir aliran Sungai, setelah mendekati 
tas tersebut ia melihat bayi di dalam 
tas, kemudian ia pulang ke rumah dan 
melaporkan kepada perangkat desa IS 
(41) dan BR (50), kemudian BR mel-
aporkan ke Polsek Wanadadi. 

"Setelah datang ke lokasi, anggota 
Polsek Wanadadi mengevakuasi dan 
membawa bayi tersebut ke RSUD Hj. 
Anna Lasmanah Kolopaking Banjar-
negara," katanya Jum'at (5/3/2021) di 
Mako Polres Banjarnegara.

Sesampainya di RSUD, lanjut 
Kasatreskrim, team INAFIS Polres 
Banjarnegara, dokter RSUD dan 
petugas Piket SPKT Banjarnegara 
melakukan pemeriksaan luar, berikut 
barang bukti satu buah celana legging 
warna hitam ukuran S, satu buah rok 
panjang warna hitam, satu buah tas 
kain warna putih dan satu buah tas 
plastik merek indomart.

"Hasil pemeriksaan diperkirakan 
telah meninggal dunia lebih dari 12 
jam, mayat bayi berjenis kelamin la-
ki-laki, panjang badan 47 cm, lingkar 
kepala 31 cm, lingkar dada 27 cm, 
lingkar lengan atas 9 cm, panjang 
umbi lokal 60 cm, panjang rambut 3 
cm, berat badan antara 2.5 sampai 3 
kg," ungkapnya.

Setelah kejadian tersebut, masih 
dikatakan Iptu Donna Briadi, pihak-

nya melakukan rangkaian penyeli-
dikan dan mendapatkan informasi 
bahwa di Kecamatan Sigaluh Banjar-
negara di rumah TM tinggal seorang 
wanita yang diketahui hamil dan tel-
ah melahirkan, akan tetapi bayi tidak 
diketahui keberadaannya, mendapat 
informasi tersebut pada tanggal 18 
Januari 2021 anggota Satreskrim Pol-
res Banjarnegara beserta anggota Pol-
sek Wanadadi bekerja sama dengan 
Tim Resmob Jatanras Polda Jateng 
mendatangi lokasi untuk memeriksa 
kebenaran informasi tersebut.

"Sesampainya di lokasi tersebut 
ternyata benar telah tinggal bersama 
TM seorang wanita yang diketahui 
bernama RA (23) Warga Kecamatan 
Mandiraja, kemudian dua warga 

tersebut kami bawa ke Polres Ban-
jarnegara untuk dilakukan pemerik-
saan," ujarnya.

Kasat Reskrim mengungkapkan, 
setelah melakukan pemeriksaan se-
cara intens terhadap TM dan RA, 
kepada petugas RA mengakui telah 
melahirkan bayi seorang diri di kamar 
sebuah rumah di Kelurahan Kutaban-
jarnegara Kecamatan Banjarnega-
ra pada Sabtu (26/12/2020) sekitar 
pukul 03.30 WIB, setelah melahir-
kan kemudian tersangka melakukan 
kekerasan fisik terhadap bayi yang 
baru dilahirkan karena takut ketahuan 
melahirkan anak yang merupakan 
hasil hubungan gelap, sehingga bayi 
tersebut meninggal dunia, setelah 
meninggal mayat bayi tersebut ber-

sama plasenta dibungkus plastik lalu 
dimasukan ke dalam tas kain warna 
putih.

"Selanjutnya sekira pukul 04.30 
WIB tersangka keluar dari dalam ru-
mah sambil membawa tas kain warna 
putih berisi mayat bayi, kemudian 
pergi naik ojek motor menuju arah 
Tapen, sekira pukul 05.15 Wib ter-
sangka minta berhenti di pertigaan 
Waduk Mrica dengan alasan akan 
dijemput keluarga, kemudian mem-
bayar ojek Rp.16.000,- lalu ojek 
tersebut pergi, kemudian RA ber-
jalan kaki ke arah jembatan tapen 
dan sekira pukul 05.30 WIB sesam-
painya di jembatan kemudian mem-
buang mayat bayi ke sungai, lalu 
RA Pergi menumpang mobil pick up 

menuju terminal proyek Kecamatan 
Bawang," bebernya.

Atas perbuatan tersangka, ke-
padanya disangkakan telah melang-
gar Pasal 80 Ayat (4) UU No.35 
Tahun 2014 tentang perubahan atas 
UU No.23 Tahun 2002 Tentang Per-
lindungan Anak Jo UU No.17 Tahun 
2016 tentang penetapan peraturan pe-
merintah pengganti UU No. 01 Tahun 
2016 tentang perubahan kedua atas 
UU No.23 Tahun 2002 tentang per-
lindungan Anak menjadi Undang-un-
dang dan atau Pasal 342 KUHP.

"Ancaman pidana penjara paling 
lama lima belas tahun dan ditambah 
sepertiga karena pelaku orang tua 
kandung," tandasnya. (Suroto Anto 
Saputro)

Satreskrim Polres Banjarnegara ungkap pelaku pembuang 
bayi.



Edisi 479 / XIII / 08 - 14 Maret 2021 9Nusantara

Bangga! Rawon Dinobatkan 
Jadi Sup Terenak se-Asia 

Versi TasteAtlas
Jakarta, SMN - Rawon dinobat-

kan menjadi sup terenak se-Asia 
di tahun 2020 versi TasteAt-

las. Survei ini didapatkan dari penilaian 
kritikus restoran profesional dan 63.402 
panelis.

Makanan khas Indonesia kembali 
menyita perhatian karena rasanya yang 
lezat. Ini dikarenakan makanan khas In-
donesia diolah dengan beragam bumbu 
dan rempah.

Sebelumnya, rendang jadi makanan 
terenak di dunia versi CNN. Kali ini gil-
iran rawon yang berhasil dinobatkan men-
jadi sup terenak se-Asia di tahun 2020.

Survei ini dilakukan oleh TasteAtlas, 
seperti dilansir dari akun Instagram @
seasia.co (18/2). TasteAtlas sendiri mer-
upakan situs yang membahas kuliner di 
seluruh dunia.

TasteAtlas menampilkan sekitar 
20.000 hidangan, minuman, dan bahan 
makanan dari seluruh dunia. Ada juga 
sekitar 15.000 restoran dikumpulkan oleh 
tim yang berisikan 30 penulis dan peneliti.

TasteAtlas membuat survei untuk 
menentukan 12 sup terenak di Asia. Lalu 
keluarlah rawon di posisi pertama sebagai 
sup terenak se-Asia.

Rawon adalah makanan khas Indone-
sia yang asalnya dari Jawa Timur. Berupa 
sup daging yang kuahnya berwarna hitam.

Kuah hitamnya ini terbuat dari sejum-

Rawon.

Crazy Rich Indonesia Melonjak 67 Persen, 
Paling Banyak Belanja Properti 

Jakarta, SMN - Sekali lagi, berita ten-
tang kehidupan dan perilaku orang-orang su-
perkaya atau crazy rich dalam kategori Ultra 
High Net Worth Individual (UHNWI) selalu 
menarik untuk diselisik. Kenapa kita harus 
tertarik pada mereka? Sebab, para miliard-
er yang jumlahnya cuma 1 persen dari total 
populasi global ini punya peran sentral dalam 
menentukan kondisi dan kinerja pasar. Seper-
ti dikatakan Global Head of Reserach Knight 
Frank Liam Bailey, jika pemangku kebijakan 
dan investor memiliki wawasan yang kurang 
tentang perilaku mereka, berisiko menyebab-
kan kesalahan serius dalam membaca tren 
ekonomi. "Bagaimana peruntungan kalangan 
miliarder berubah, di mana mereka mengha-
biskan waktu, apa yang mereka investasikan, 
dan apa yang akan mereka lakukan selanjutn-
ya, penting untuk diketahui," kata Liam. 

Tidak sembarang orang bisa menga-
ku-ngaku sebagai miliarder atau masuk 
kasta UHNWI. Mereka, dalam kategori 
yang ditetapkan oleh Knight Frank Global, 
setidaknya harus memiliki harta kekayaan 
minimal sejumlah 30 juta dollar AS. Jika 
dikonversikan ke rupiah, miliarder elite ini 
mengantongi aset sekitar Rp 430 miliar, baik 
dalam bentuk tangible asset maupun intangi-
ble asset. Asia diproyeksikan menunjukkan 
pertumbuhan UHNWI tercepat selama lima 
tahun ke depan dalam periode 2020-2025, 
dengan angka 39 persen dibandingkan per-
tumbuhan rata-rata global 27 persen. Pada 
2025 mendatang, Asia akan menampung 24 
persen atau 161.878 orang dari total 663.483 
UHNWI global, atau naik dari 17 persen 
pada satu dekade sebelumnya. Crazy rich ini 
mendapatkan harta kekayaan umumnya dari 
bisnisnya sendiri alias pengusaha dengan an-
gka 56 persen.

Sementara itu, mereka yang meraup 
kekayaan dari investasi sebanyak 17 persen 
dan profesional/karyawan yang digaji atau 
salaried employment sekitar 14 persen. Di 
mana posisi crazy rich Indonesia?  Tentu 
saja, Indonesia menjadi motor pertumbuhan 
dan memimpin Asia dengan lonjakan UHN-
WI sebesar 67 persen menjadi 1.125 orang. 
" Pertumbuhan Indonesia bersama India (63 
persen) membuat proporsi UHNWI global di 
Asia meningkat menjadi 24 persen," imbuh 
Liam. Proyeksi UHNWI dilakukan dengan 
mempertimbangkan beberapa faktor yang 
menjadi variabel penentu, baik terkait fi-
nansial maupun non-finansial, di antaranya 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), 
angka harapan hidup, konsumsi atau belan-
ja pemerintah, dan risiko politik. Proyeksi 
yang digunakan, terutama terkait analisis 
mengenai kondisi Indonesia, mengungkap 
bahwa PDRB dan belanja pemerintah dalam 
lima tahun ke depan diperkirakan cenderung 
meningkat, masing-masing 59 persen dan 23 
persen. "Hal ini melatarbelakangi dinamika 
proyeksi UHNWI dari tahun sebelumnya," 
ujar Country Head Knight Frank Indonesia 
Willson Kalip menjawab Kompas.com, Rabu 
(4/3/2021).

Namun demikian, perlu ditekankan 

bahwa proyeksi tersebut diperkirakan dalam 
rentang lima tahun ke depan. Untuk kondisi 
saat ini tidak bisa dimungkiri bahwa selain 
faktor-faktor yang digunakan dalam anal-
isis, refleksi juga perlu mempertimbang-
kan kondisi pertumbuhan ekonomi sebagai 
dampak pandemi yang terkoreksi sampai 
sekitar minus 2,9 persen. Potensi pertumbu-
han UHNWI memang menjadi prediksi pros-
pektif jangka panjang, tetapi realisasi tersebut 
perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi 
yang positif. "Termasuk perlu dukungan untuk 
menjaga pertumbuhan faktor-faktor yang di-
gunakan sebagai pertimbangan proyeksi agar 
tetap positif," jelas William. Dengan kata lain, 
proyeksi ini perlu disikapi dengan bijak dan 
hati-hati karena faktor yang menjadi pertim-
bangan (variabel penentu) perlu dijaga pertum-
buhannya. Bergulirnya vaksinasi diharapkan 
menjadi salah satu sinyal positif menuju din-
amika pertumbuhan dan pemulihan ekonomi 
yang lebih baik. Tentu saja pertumbuhan 
UHNWI menjadi berita prospektif, setidak-
nya hal ini menunjukkan potensi wealth itu 
masih ada dan berdampak pada optimisme. 
Termasuk untuk dunia properti, karena pola 
belanja kalangan tajir ini umumnya mengin-
vestasikan sekitar 25 persen hingga 28 persen 
dananya di sektor properti. 

Willson mengungkapkan, UHNWI Indo-
nesia dan Asia pada umumnya menyatakan 
bahwa sektor properti yang paling menarik 
adalah perkantoran, fasilitas kesehatan, dan 
properti untuk masa pensiun. Diikuti den-
gan portofolio properti untuk investasi atau 
investment property yang didominasi oleh 
perkantoran sebesar 23 persen, dan residen-
sial sewa atau residential private rented sec-
tor (PRS) sebesar 20 persen. Kendati sudah 
memiliki rumah pertama, ada hal menarik 
dalam membaca karakter khas UHNWI da-
lam berbelanja properti sebagai rumah kedua, 
ketiga, dan seterusnya. Mereka lebih memi-
lih rumah baru dengan kelengkapan fasilitas 
leisure seperti taman dan kolam renang, serta 
akses transportasi. Alasan mereka membeli 
rumah baru umumnya adalah untuk upgrad-
ing rumah utama (28 persen), rumah baru un-
tuk liburan (21 persen), dan pindah permanen 
ke negara lain (19 persen). 

Sedangkan lima jenis investasi di luar 
properti yang dianggap menarik oleh UHN-
WI, tertinggi adalah jam tangan, kemudian 
karya seni, perhiasan, anggur, dan mobil 
klasik. Secara umum, hampir semua UHNWI 
juga sangat tertarik berinvestasi untuk pence-
gahan penyakit. Mereka juga menyatakan 
tiga hal besar yang menjadi kekhawatiran dan 
memberikan dampak terhadap asetnya pada 
2021 ini adalah disrupsi karena pandemi (82 
persen), kebijakan pemerintah (46 persen), 
dan kondisi geopolitik (44 persen). 

"Sementara itu, tiga hal besar yang pal-
ing menarik dan dinilai dapat memengaruhi 
aset mereka adalah kesempatan investasi 
baru di tengah pandemi (89 persen), disrupsi 
teknologi sebagai kesempatan baru (44 pers-
en), dan kebijakan pemerintah (31 persen)," 
tuntas Willson. (kmp)

Ilustrasi miliarder atau investor.

Selebgram Makassar Tewas 
Ditikam Mahasiswi

Ilustrasi. 

Jakarta, SMN -- Selebgram 
asal Makassar, Ari Pratama te-
was mengenaskan usai ditikam 
oleh seorang mahasiswi beri-
nisial AA di sebuah wisma ka-
wasan Panakkukang, Makassar 
pada Jumat (5/3) dini hari.

Ari ditikam lantaran selalu 
mengajak pelaku berhubungan 

badan, namun tidak pernah me-
negaskan bahwa keduanya telah 
berpacaran. AA, merasa dirinya 
dipermainkan.

"AA mengakui dan membe-
narkan telah bertemu dengan 
Ari Pratama di Wisma Topaz 
lalu menikam sebanyak lebih 
dari empat kali menggunakan 

pisau dapur yang dia bawa dari 
rumah," kata Kasat Reskrim 
Polrestabes Makassar, Kompol 
Agus Khaerul saat dikonfirmasi 
awak media, Jumat (5/3) siang.

Kepada polisi, pelaku dise-
but telah merencanakan pem-
bunuhan tersebut dengan 
menyiapkan pisau dan menyem-

bunyikannya di belakang cel-
ana. Kemudian, saat keduanya 
bertemu di Wisma barulah AA 
menikam korban.

Setelah membunuh Ari, AA 
langsung menyembunyikan pi-
sau tersebut di pembuangan air 
kamar Wisma.

"AA sudah dendam, sakit 
hati dengan korban karena sela-
lu mengajak berhubungan badan 
namun tidak ada status pacaran, 
dan merasa dipermainkan," kata 
Agus menjelaskan.

Mulanya, kata dia, AA berke-
nalan dengan Ari Pratama di 
media sosial Instagram pada 
Mei tahun lalu. Perbincangan 
mereka lanjut melalui pesan 
WhatsApp usai bertukaran no-
mor.

Kemudian, mereka bertemu 
untuk pertama kalinya pada 
Juni 2020 di wisma Topaz itu. 
Kala itu, Ari langsung mengajak 
AA untuk berhubungan badan. 

Setelah itu, hubungan mereka 
baik-baik saja.

"Pada bulan Desember 2020, 
Ari sempat mengajak AA untuk 
ke Wisma Topaz sebanyak dua 
kali, tapi AA menolak ajakan 
tersebut," kata dia.

Kemudian, barulah pada Jan-
uari lalu AA kembali datang ke 
Wisma Topaz untuk bertemu 
korban. Hanya saja, ketika itu 
mereka tak berhubungan badan.

"Selanjutnya, pada hari Ju-
mat 5 Maret 2021 jam 03.00. 
Ari mengajak AA ke wisma to-
paz dan AA mengiyakan ajakan 
tersebut dan bertemu dengan 
korban, kemudian pelaku me-
nikam korban menggunakan pi-
sau," ucap dia.

Saat ini polisi tengah melaku-
kan pemeriksaan intensif terha-
dap AA. Penangkapan terhadap 
pelaku dilakukan pada sekitar 
pukul 05.30 WITA dini hari tadi. 
(cnn)

Asosiasi: Asing Masuk, 
Harta Karun RI Bisa Dikeruk

Jakarta, SMN -- Asosiasi Pe-
rusahaan Pengangkatan dan Pe-
manfaatan BMKT Indonesia (APPP 
BMKTI) menolak pemberian izin 
investasi pengangkatan benda mua-
tan kapal tenggelam (BMKT) bagi 
asing. Pasalnya, lewat izin itu pihak 
asing berpotensi mengeruk harta 
karun bawah laut di Indonesia. Sek-
retaris Jenderal APPP BMKTI Harry 
Satrio menyarankan agar pemerintah 
hanya membuka izin pencarian harta 
karun itu hanya kepada pengusaha 
lokal saja. Selanjutnya, investor as-
ing boleh masuk, asal bekerja sama 
dengan perusahaan yang dimiliki 100 
persen oleh pengusaha lokal.

"Kalau asing langsung, waduh 
jangan deh, dikeruk habis nanti kare-
na teknologi kita kalah canggih," 
ujarnya kepada awak media, Jumat 
(5/3).

Harry yang juga pengusaha pen-
cari harta karun itu menuturkan se-

Ilustrasi Koin emas.

Rekrutmen Damkar 
Makassar Dibatalkan, 
Danny Minta Uang 
Pelamar Dikembalikan

Makassar, SMN - Wali Kota 
Makassar Ramdhan 'Danny' 
Pomanto meminta Dinas Pe-
madam Kembakaran (Damkar) 
mengembalikan uang pelamar 
kerja yang diambil saat rekrut-
men. Danny menegaskan, mes-
tinya tidak ada pungutan saat 
rekrutmen.

"Harus dikembalikan uan-
gnya orang, karena tidak ada 
itu (pungutan saat rekrutmen)," 
ujar Danny kepada wartawan di 
Makassar, Jumat (5/3/2021).

Diketahui, Danny telah mem-
batalkan rekrutmen Damkar 
Makassar karena adanya dugaan 
pungutan liar (pungli) dalam 
prosesnya. Danny menegaskan, 
rekrutmen mestinya menggu-
nakan dana dari Pemkot.

"Merekrut orang itu perlu 
dana, mereka perlu di gaji, mer-
eka perlu dapat insentif. Dari 
mana Damkar merekrut tanpa 
persetujuan Balai Kota," kata 
Danny.

Danny juga mengaku tel-
ah mendapat banyak keluhan 
dari pelamar kerja di Damkar 
Makassar saat proses rekrutmen 
berlangsung. Dia menegaskan, 
rekrutmen yang dibuka di akhir 
masa jabatan Pj Walkot Makas-
sar Rudy Djamaluddin itu ilegal.

"Tak bisa begitu, banyak 
keluhan, banyak SMS masuk di 
situ ada dugaan pungli. Tidak 
ada terlanjut direkrut dan itu di-
anggap ilegal itu," tegasnya.

Sementara itu Damkar 
Makassar belum mengomentari 
terkait perintah Danny agar uang 
pelamar kerja segera dikemba-
likan.

Sebelumnya diberitakan, 
Seorang pelamar, Ayu (26) 
menuntut ganti rugi atas proses 
rekrutmen Damkar Makassar 

yang dihentikan. Padahal, dia 
mengaku sudah mengeluarkan 
sejumlah uang bahkan harus 
meminjam.

"Kita minta ganti rugi, kare-
na itu uang susah (didapat) yang 
dijadikan (mengurus) berkas," 
kata Ayu kepada awak media, 
Kamis (4/3).

Ayu mengungkapkan mengh-
abiskan uang Rp 230 ribu hanya 

untuk membayar biaya rapid test 
antigen saat mengikuti rekrut-
men di kantor Damkar Makas-
sar. Ayu juga menghabiskan 
uang Rp 10 ribu untuk formulir 
dan sekitar Rp 110 ribu untuk 
biaya mengurus berkas SKCK, 
surat kuning, dan seterusnya.

"Uang antigen saja yang Rp 
230 ribu uang dipinjam, kasi-
han," kata Ayu. (dtk)

Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto. 

Vaksinasi Covid Mahasiswa dan 
Dosen Berlangsung Maret-Juni

Jakarta, SMN - Sekretaris Di-
rektorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 
Paristiyanti Nurwardani, menga-
takan vaksinasi corona untuk maha-
siswa dan dosen akan berlangsung 
pada Maret sampai Juni mendatang.

Berdasarkan pesan singkat yang 
dikirim pada Sabtu (6/3), saat ini 
tengah disiapkan surat keputusan 
bersama (SKB) antar menteri terkait 
vaksinasi untuk mahasiswa, dosen, 
tenaga pendidik, dan pegawai ke-
menterian.

“Sesuai dengan arahan Pak 
Presiden, Mas Menteri menyiapkan 
PTM (pembelajaran tatap muka) bu-
lan Juli dengan tetap mematuhi den-
gan Ketat 5 M. Sehingga akan ada 
waktu transisi PTM dengan protokol 
5M,” kata Paris.

“Di antaranya penggunaan ruang 
kuliah, lab, sarana prasarana dengan 
kapasitas yang adaptif sesuai kondi-
si dan hasil koordinasi dengan Gu-
gus Tugas di daerah masing.”

Bila sudah mendapat vaksinasi, 
ia berharap rektor dari universi-
tas menyiapkan peraturan turunan 
PTM berdasarkan konsultasi dan 

persetujuan Gugus Tugas Covid di 
kapasitas masing-masing. Salah sa-
tunya PTM dengan kapasitas 25-50 
persen.

Diketahui, vaksinasi Covid-19 di 
Indonesia sudah berlangsung sejak 
awal 2021.  Presiden Jokowi men-
jadi orang pertama yang mendapat 
vaksinasi.

Vaksinasi dilanjutkan untuk 
tenaga kesehatan yang tergolong 
sebagai kelompok rentan tertular. 
Kemudian dilanjutkan dengan vak-
sinasi lansia, awak media, dan atlet.

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
mengatakan pemerintah telah men-
gucurkan dana Rp3,67 triliun untuk 
mengimpor vaksin corona. Total im-
por vaksin yang berhasil didatang-
kan dengan anggaran itu mencapai 
30,5 juta dosis.

Ia menambahkan pemerintah 
juga sudah mengeluarkan Rp642,18 
miliar untuk pembebasan bea ma-
suk dan pajak dalam rangka im-
por (PDRI) vaksin covid-19. Dana 
tersebut digelontorkan pada periode 
8 Desember 2020 sampai dengan 3 
Februari 2021. (cnn)

lama ini mayoritas pengusaha lokal 
bekerja sama dengan pihak asing. 
Namun, asing sebatas memberikan 
modal, sehingga kontrol penuh masih 
pada pengusaha lokal.

"Saya 1.000 persen tidak setuju 
dibuka buat asing, kenapa? Kalau 
dibuka buat asing ada tendensi nanti 
barangnya, setelah diambil itu akan 
akan dikuasai asing karena mereka 
punya dana," jelasnya.

Ia mengakui pengusaha lokal ma-
sih membutuhkan permodalan dari 
investor asing lantaran proses pen-
gangkatan harta karun bawah laut 
tidak murah.

Dengan waktu pengerjaan lebih 
dari dua tahun, ia menuturkan modal 
pengangkatan BMKT mencapai rent-
ang US$5 juta -US$10 juta, setara 
Rp71,53 miliar-Rp143 miliar (men-
gacu kurs Rp14.307 per dolar AS). 
Belum lagi, tidak ada bank yang mau 
mendanai kegiatan tersebut lantaran 
penuh ketidakpastian.

"US$10 juta siapa yang mau 
mengeluarkan uang segitu? Untuk 
bisnis yang belum pasti, bank juga 
tidak mau danai, akhirnya kami pakai 
dana asing," jelasnya.

Ia mencontohkan kasus pengang-
katan harta karun oleh warga Austra-
lia berkebangsaan Inggris, Michael 
Hatcher.

Pada 1985, ia berhasil mengeruk 
harta karun dari De Geldermalsen, 
sebuah kapal dagang milik VOC Be-
landa di perairan antara Pulau Mapur 

dan Merapas, Tanjung Pinang Bintan.
Total nilai harta karun yang berha-

sil diangkat kurang lebih US$ 15 juta. 
Namun, Pemerintah Indonesia dika-
barkan tidak menerima sepeser pun 
dari harta karun yang kurang lebih 
2,5 abad berada di laut Indonesia itu.

Padahal, kata dia, seharusnya 
setelah diangkat ke darat pemerintah 
mengambil 10 persen dari harta karun 
itu untuk cagar budaya. Kemudian, 
sisanya baru dibagi pemanfaatannya 
antara perusahaan dan pemerintah.

Namun, pemerintah memberi-
kan moratorium pengangkatan harta 
karun bawah laut sejak kepemi-
mpinan eks menteri Kelautan dan 
Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti. 
Bahkan, pemerintah tidak mengiz-
inkan lelang harta karun yang sudah 
berada di darat.

Imbasnya, ada lima perusahaan 
yang merugi akibat kebijakan terse-
but, termasuk Harry sendiri. Pasaln-
ya, mereka sudah mengeluarkan dana 
besar untuk mengangkat harta karun 
tersebut namun dilarang melelang.

Oleh sebab itu, ia meminta pemer-
intah membuka izin pengangkatan 
BMKT, namun hanya bagi pengusaha 
lokal.

"Sangat rugi, saya habis US$6 juta 
untuk itu (pengangkatan harta karun) 
belum lagi tiap tahun saya harus ba-
yar sewa gudang, bayar karyawan 
untuk pelihara, lalu listrik, semua bi-
aya operasional minimal Rp300 juta," 
terangnya. (cnn)

Asosiasi Perusahaan 
Pengangkatan dan Pe-
manfaatan BMKT In-
donesia menolak pem-
berian izin investasi 
pengangkatan benda 
muatan kapal tenggelam 
(BMKT) bagi asing.

lah bumbu dan rempah bernamakluwek. 
Selain potongan daging, rawon disajikan 
dengan kecambah (tauge pendek), jeruk 
nipis, kerupuk udang, dan telur asin.

Posisi rawon ini mengalahkan Bulalo 
yang merupakan sup daging dari Filipina 
di posisi kedua. Rawon juga berhasil men-
galahkan sup khas Malaysia yaitu Penang 
Laksa dan Asam Laksa di posisi ke-4 dan 
ke-5.

Sementara di posisi ke-3 ditempati 
juga oleh Indonesia. Ada Gulai Cincang 
yang merupakan sup dari Sumatera Barat.

Ternyata tak hanya rawon dan gulai 
cincang saja yang masuk ke dalam daftar 
sup terenak se-Asia. Ada juga sayur asem 
khas Indonesia menempati posisi ke-12.

Rawon dinobatkan menjadi sup tere-
nak se-Asia setelah melalui proses survei 
berdasarkan penilaian kritikus restoran 
profesional. Selain itu, sebanyak 63.402 
panelis juga memberikan suaranya. (dtk)

 Ilustrasi vaksinasi corona. 
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Bilbao Langsung Dua Final Copa del Rey, 

Lawan Sociedad dan Barca!
Jakarta, SMN - Athlet-

ic Bilbao baru saja mengunci 
tiket ke final Copa del Rey usai 
menyingkirkan Levante. Alha-
sil, ada dua final di ajang terse-
but yang bakal dijalani Bilbao.

Bilbao bertandang ke mar-
kas Levante dalam leg kedua 
semifinal Copa del Rey, Jumat 
(5/3/2021) dini hari WIB. Bil-
bao memenangi laga ini dengan 
skor 2-1.

Tim tamu tertinggal leb-
ih dulu lewat gol Roger Marti 
di menit ke-17. Raul Garcia 
kemudian menyamakan skor 
menjadi 1-1 di menit ke-30 le-
wat eksekusi penalti.

Skor tersebut bertahan hing-
ga waktu normal dan duel ter-
paksa berlanjut ke 2x15 setelah 
pada leg pertama tuntas 1-1. 
Bilbao mencetak gol kemenan-
gan di menit ke-112 lewat Alex 
Berenguer.

Bilbao selanjutnya menant-
ang Barcelona di babak final 
Copa del Rey musim ini, yang 
sehari sebelumnya menyingkir-
kan Sevilla. Bilbao vs Barcelo-
na dijadwalkan bergulir pada 
17 April 2021 di Estadio La 
Cartuja, Seville.

Itu juga menjadi final kedua 
bagi Bilbao secara beruntun. 
Sebelumnya, Bilbao mengan-
tongi tiket ke final Copa del 
Rey 2019/2020 melawan Real 
Sociedad.

Pertandingan tersebut ha-
rusnya bergulir pada 18 April 
2020, namun ditunda karena 
pandemi virus Corona. Pada 
penjadwalan terbaru, duel So-
ciedad vs Bilbao digelar pada 
3 April 2021 di tempat yang 
sama. Dengan kata lain, dalam 
satu bulan April mendatang 
Bilbao langsung memainkan 
dua final Copa del Rey!

Sebelum dua final di bulan 
depan, Bilbao sudah 37 kali 
berada di laga puncak Copa del 
Rey. Ada 23 kali tuntas sebagai 
juara dan 14 laga lainnya men-
jadi runner-up.

"Para pemain ini telah mem-
buat sejarah bagi Athlelic Bil-
bao dan terkadang itu hanya 
terjadi sekali seumur hidup. 
Mereka harus memanfaatkan 
momen sebaik-baiknya dan 
mereka melakukannya," kata 
Marcelino Garcia Toral seperti 
dikutip dari situs resmi klub.

"Saya hanya akan mem-
beritahu mereka (fans) untuk 
menikmati ini, untuk menjal-
aninya dengan semangat dan 
antusiasme. Mereka punya 
banyak alasan untuk bangga 
dengan Klub ini dan para pe-
main ini. Semoga kami bisa 
memberi mereka lebih banyak 
kegembiraan," tegasnya. (dtk)

Athletic Bilbao ke final Copa del Rey untuk kedua kalinya secara beruntun. 

Hansamu Resmi Gabung 
Bhayangkara FC, Permintaan Munster

Jakarta, SMN -- Bek Tim-
nas Indonesia Hansamu Yama 
Pranata resmi bergabung den-
gan Bhayangkara Solo FC 
jelang turnamen pramusim Pi-
ala Menpora 2021.

Kepastian perekrutan Hans-
amu diumumkan langsung 
Bhayangkara Solo FC melalui 
media sosial Instagram resmi 
The Guardian, Jumat (5/3) 
siang.

"Welcome big man to 
Bhayangkara Solo FC," ucap 
situs resmi BSFC.

Dikonfirmasi terpisah COO 
Bhayangkara FC Sumardji 
juga membenarkan keberadaan 
Hansamu di Solo. Bahkan 
Hansamu sudah ikut latihan 

bersama skuad asuhan pelatih 
Paul Munster.

"Pelatih Paul Munster sendi-
ri itu yang mencari pemain. 
Saya disodorkan. Saya tinggal 
setuju atau tidak setuju, meres-
tui atau tidak. Ya saya restui," 
ucap Sumardji kepada awak 
media.

Ditanya soal kontrak Hans-
amu bersama Bhayangkara 
Solo FC, Sumardji menga-
takan, "Tergantung situasi, 
kami maunya kalau kontrak pe-
main itu jangka panjang."

Hansamu bergabung ke 
Bhayangkara FC mengganti-
kan posisi Ahmad Jufriyanto 
yang kembali ke Persib Band-
ung. Hansamu memutuskan 

untuk meninggalkan Persebaya 
Surabaya dan bergabung den-
gan Bhayangkara FC.

Melalui akun Instagram, 
Hansamu sempat mengucap-
kan salam perpisahan kepada 
Bajul Ijo dan pendukung Perse-
baya.

"Terima kasih semuanya, 
dari lubuk hati yang paling da-
lam saya memohon maaf jika 
ada salah selama ini. Lambang 
di dada jauh dari segalanya.

Dan mulai saat ini izinkan 
saya untuk kembali lagi men-
jadi Bonek seperti yang sebe-
lum sebelumnya. Matur su-
wun Persebaya, Matur suwun 
Bonek dan Bonita," tulis Hans-
amu. (cnn)

Hansamu Yama gabung Bhayangkara Solo FC. 

Khabib Ungkap Satu Ketakutan Besar Cristiano Ronaldo
Jakarta, SMN - Eks peta-

rung UFC, Khabib Nurmagome-
dov berteman baik dengan Cris-
tiano Ronaldo. Kata Khabib, 
Ronaldo takut kalau anaknya 
tidak sesukses dirinya.

Khabib Nurmagomedov 
merupakan salah satu petarung 
terhebat di UFC, yang menya-
takan pensiun di akhir tahun 
2020 lalu. 'The Eagle' mampu 
empat kali mempertahankan 
sabuk kelas ringan dan punya 
rekor kemenangan sempurnna 
29-0.

Khabib diketahui dekat den-
gan beberapa pesepakbola top. 
Salah satunya adalah megabin-

tang Cristiano Ronaldo.
Ronaldo sering menyeman-

gati Khabib untuk bertarung. 
Pun Khabib, sering memuji 
Ronaldo sebagai atlet terbaik di 
dunia.

Baru-baru ini, Khabib Nur-
magomedov diwawancarai oleh 
Youtuber Russia, KraSava. 
Khabib ditanya soal pertem-
anannya dengan Cristiano Ron-
aldo.

Khabib mengaku, dirinya 
suka berbincang dengan CR7. 
Baik itu soal sepakbola atau ke-
hidupan di luar lapangan.

Khabib pun memberi satu 
hal tentang ketakutan Cristiano 

Ronaldo. Rasa-rasanya, hal itu 
belum banyak orang yang tahu.

"Kami sering berbincang 
hampir setiap hari. Terutama, 
soal motivasi untuk terus berada 
di level tertinggi sebagai atlet," 
kata Khabib membuka pembic-
araan.

"Namun, ada satu hal yang 
ditakutkan oleh Cristiano Ron-
aldo. Dia takut, anaknya (Cris-
tiano Ronaldo Jr) tidak bisa 
sesukses dirinya," sambung 
Khabib.

Khabib Nurmagomedov 
menambahkan, Cristiano Ron-
aldo menjaga betul perkemban-
gan sang anak. Ronaldo bahkan 

turun tangan langsung untuk 
melatihnya.

Cristiano Ronaldo Jr sendiri, 
kini menimba ilmu di akademi 
Juventus. Ronaldo begitu ber-
harap, Cristiano Ronaldo Jr bisa 
sesukses dirinya bahkan lebih!

"Dulu waktu Cristiano Ron-
aldo kecil, dia cuma bermimpi 
punya sepatu sepakbola. Kini, 
Cristiano Ronaldo Jr punya se-
galanya," ungkap Khabib.

"Dia ingin anaknya menja-
di pengganti dirinya. Cristiano 
Ronaldo selalu memberikan 
motivasi besar untuk mewujud-
kannya," tutup pria asal Dages-
tan tersebut. (dtk)

Khabib Ungkap Ketakutan Cristiano Ronaldo.

Mesut Oezil di Laga Fenerbahce: 
Buang Peluang Emas, Cedera Parah

Jakarta, SMN - Mesut Oe-
zil mengalami nasib sial dalam 
awal kariernya di Fenerbahce 
saat ini. Relatif belum mem-
buktikan kemampuan terbaik, 
dia malah mengalami cedera 
serius.

Oezil hijrah ke Fenerbahce 
pada Januari 2021 setelah 
dibekukan oleh Arsenal. Dia 
memilih klub asal Turki itu dan 
berharap bisa kembali mene-
mukan peruntungan di tanah 
leluhurnya.

Sejauh ini Oezil belum 
memberikan kontribusi assist 
atau juga gol. Gelandang yang 
berhasil memenangi Piala 
Dunia 2014 bersama Timnas 
Jerman ini malah mengalami 
kesialan di laga Fenerbahce 
vs Antalyaspor dalam lanjutan 

Liga Turki, Kamis (4/3/2021) 
malam WIB.

Mesut Oezil turun sebagai 
starter dan Fenerbahce sudah 
tertinggal sejak menit ke-12 
lewat gol Fredy. Pemain 32 ta-
hun itu sebetulnya punya pel-
uang emas untuk menyamakan 
skor sekaligus membuat gol 
pertamanya pada pertandingan 
keenam di Liga Turki bersama 
Fenerbahce.

Momen Oezil membuang 
peluang terjadi di menit ke-
43 setelah bek lawan salah 
melakukan backpass. Kiper 
lawan juga dalam situasi 
meninggalkan gawang, namun 
Oezil melepaskan tembakan 
yang tidak akurat.

Hal yang paling menya-
kitkan untuk Oezil terjadi di 

babak kedua. Oezil menderita 
cedera pergelangan kaki atau 
engkel usai duel dengan Fredy.

Oezil mengerang kesakitan 
karena mendarat dalam posisi 
kaki yang tak sempurna. Dia 
kemudian ditarik keluar den-
gan tandu pada menit ke-67.

Fenerbahce belum mengu-
mumkan kondisi terkini Mesut 
Oezil, namun beberapa media 
Eropa meyakini bahwa mantan 
pemain Real Madrid itu ha-
rus menepi selama empat atau 
enam pekan.

Fenerbahce sendiri pada 
akhirnya mampu menuntas-
kan laga dengan hasil imbang. 
Adalah Enner Valencia yang 
menyelamatkan muka Fener-
bahce. (dtk)Mesut Oezil alami cedera parah di Fenerbahce. 
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rowo,MM Kamis, 04/03/2021 
sekitar pukul 10.00 wib pagi 
meninjau lokasi longsor yang 
berada di Kecamatan Pagerwo-
jo tersebut.  Dalam kunjungan-
ya ini Bupati didampingi oleh 
Kapolres Tulungagung Dinas 
Pekerjaan Umum Dan Penata-
an Ruang (PUPR),  Badan pen-
anggulangan bencana daerah 
(BPBD) perwakilan Bappeda, 
dan Camat pagerwojo.

Usai melihat langsung dilo-
kasi bencana tanah longsor 
yang menyebabkan rusaknya 
rumah warga Dusun Bulusa-
ri Desa Gambiran Kecamatan 
Pagerwojo ini  Bupati mengin-
struksikan kepada para OPD 
terkait untuk segera mengam-
bil langkah - langkah yang 
diperlukan guna mengatasi 
masalah tersebut. 

Selanjutnya Bupati ber-

harap agar warga yang berada 
di daerah rawan longsor untuk 
selalu waspada tetap menjaga 
lingkungan diantaranya den-
gan tidak asal menebang po-
hon agar tidak terjadi bencana 
longsor lagi. “ Kami pesankan 
kepada masyarakat agar men-
jaga lingkungan, jangan asal 
menebang pohon agar tidak 
terjadi bencana tanah longsor 
lagi dan juga menata lingkun-

gan sekitar bila berada di tepi 
tebing untuk menata tanah 
yang rawan longsor tersebut 
supaya dibuat teras siring” . 
Tandas Maryoto.

 Dalam kesempatan terse-
but bupati juga mernyerah-
kan bantuan sembako kepada 
warga yang rumahnya terkena 
musibah tanah longsor.(hms/
adv/kan)

Para pengusaha muda memi-
liki andil besar, apalagi proses 
kaderisasi terus dilakukan.

“Rakernas ini merupa-
kan semangat dari anak-anak 
muda, semangat dari kepemu-
daan seluruh pengusaha muda 
di Indonesia untuk berkontri-
busi membangun perekonomi-
an bangsa,” ujarnya.

“Meski di tengah pandemi 
COVID-19, HIPMI terus hadir 
untuk menggelorakan seman-
gat-semangat entrepreneurship 
kita lahirkan entrepreneur-en-
trepreneur muda yang berjiwa 
nasionalis, tangguh, dan mem-
punyai daya saing yang kuat 

untuk mendongkrak perekono-
mian nasional,” tambahnya.

Eka mengajak semua ele-
men masyarakat baik pengusa-
ha, tokoh lokal maupun pejabat 
daerah dapat ikut berpartisi-
pasi dalam Rakernas HIPMI, 
khususnya acara forum bisnis 
yang diisi oleh banyak tokoh 
nasional.

“Ini momen yang tepat un-
tuk ikut langsung serta bisa 
diikuti tokoh lokal. Dengan 
demikian, diharapkan dapat 
terjalin kerja sama yang saling 
menguntungkan antara pengu-
saha lokal dengan nasional,” 
ungkapnya.

Rakernas ini, kata Eka akan 
dijadikan sebuah penyeman-
gat pengusaha muda untuk 
bagaimana mendistribusikan 
virus-virus entrepreneurship 
dan virus-virus positif di 34 
BPD dan BPC di seluruh Indo-
nesia.

“Oleh karena itu, Rakernas 
merupakan momen yang te-
pat untuk berkomunikasi dan 
konsolidasi. Rakernas ini juga 
akan digelar forum bisnis yang 
disiarkan secara digital. Rak-
ernas merupakan event wajib 
HIPMI selain musyawarah 
nasional (Munas),” tutupnya.
(dtk)ya yang primer.

Lebih lanjut Siti Umi Hanik 
menjelaskan bahwa terkait den-
gan evaluasi pemberian BLT 
DD Pemerintah Desa Besuki 
juga telah memberikan pembi-
naan kepada masyarakat supaya 
bantuan ini dipergunakan se-
baik-baiknya, untuk nominal 
bantuan BLT DD ini adalah 

sebesar Rp.300.000, yang akan 
di berikan selama 12 kali sesuai 
dengan APBdes tahun 2021.

Selain memberikan bantuan 
BLT DD, Pemerintah Desa Be-
suki juga melakukan kegiatan 
untuk mencegah penyebaran 
virus covid 19, yaitu penyem-
protan cairan  disinfektan yang 
dilakukan setiap 2 Minggu 

sekali, untuk tahun 2021 Pe-
merintah Desa Besuki juga 
mengalokasikan anggaran un-
tuk tempat cuci tangan perma-
nen yang berada di mushola 
dan masjid.

Siti Umi Hanik berharap 
agar masyarakat tetap berakti-
vitas meskipun menerima ban-
tuan, sebab bantuan ini diberi-

kan karena masyarakat banyak 
yang terdampak ekonominya 
dari Pandemi Covid19. Meski-
pun bantuan yang diberikan 
oleh Pemerintah Desa Besuki 
tidak besar, setidaknya bisa 
dipergunakan untuk membeli 
keperluan dalam jangka yang 
panjang.(mam)

memberikan masukan bilamana 
Bupati mengadakan kunjungan 
di daerahnya.

“PAC dan Ranting harus 
dapat memberikan masukan dan 
kontribusi untuk pembangunan 
di daerahnya masing-masing 
agar bisa mensinergikan tiga 
pilar,yaitu Eksekutif,Legislatif 
dan Struktural Partai sehingga 
pembangunan di Kabupaten 
Nganjuk dapat seimbang dan 
searah sesuai kebutuhan mas-
yarakat”,kata Mas Novi lebih 

lanjut dalam pidato sambutan-
nya.

Novi juga mohon doa restu 
kepada semua yang hadir di 
gedung serbaguna  PDI Per-
juangan untuk mendukung ser-
ta mendoakan agar dirinya bisa 
menjadi pengurus Baitul Mus-
limin(Bamusi) PDI Perjuangan 
di tingkat propinsi,Bamusi ada-
lah lembaga da’wah yang mer-
upakan sayap partai PDI Per-
juangan.

Tatit Heru Tjahjono Ketua 

DPC(Dewan Pimpinan Cabang) 
PDI Perjuangan yang juga Ket-
ua DPRD Kabupaten Nganjuk 
mengajak semua kader partai 
untuk bersungguh-sungguh 
melaksanakan garis partai den-
gan mensinergikan tiga pilar 
partai.

“Ini harus benar-benar men-
jadi kesadaran diri sebagai seo-
rang kader supaya sesuai dengan 
garis partai”,kata Tatit.(Yan)

Cegah Corona . . .
Sambungan dari hal. 1

takan negatif.
“Saya imbau kepada Bapak, 

Ibu, Saudara semuanya untuk 
tidak perlu khawatir karena 
ditemukannya 2 kasus positif 

COVID-19 dengan mutasi virus 
Corona dari Inggris atau B117. 
Dua orang yang terpapar vari-
an baru tersebut saat ini sudah 
negatif,” ujar Jokowi dalam 

siarannya di YouTube Setpres, 
Kamis (4/3/2021).

Jokowi juga menyebut saat 
ini belum ada penelitian yang 
menunjukkan mutasi B117 lebih 

mematikan. Langkah pencega-
han, lanjut Jokowi, juga sudah 
dilakukan.(dtk)

Sertijab Bupati Sukabumi, Ini Program, Visi dan 
Misi Kab. Sukabumi, Masa Bhakti 2021-2026

Sukabumi, SMN - Bupati Sukabu-
mi H. Marwan Hamami memaparkan 
visi-misi selama lima tahun ke depan 
untuk daerah terluas ke dua se Jawa-Bali. 
Pemaparan tersebut dilakukan dalam ke-
giatan serah terima jabatan dari Plh Bu-
pati Sukabumi Zainul S kepada dirinya 
di Pendopo Sukabumi, Senin (1/3/2021).

H. Marwan Hamami mengatakan, dir-
inya bersama H. Iyos Somantri membawa 
visi terwujudnya Kabupaten Sukabumi 
religius, maju, dan inovatif menuju mas-
yarakat sejahtera lahir batin. visi tersebut 
didukung empat misi untuk memajukan 
Kabupaten Sukabumi. Misi pertama ialah 
membangun sumber daya manusia yang 
beriman, berbudaya dan berdaya saing.

“Misi pertama ini menjadi prioritas 
supaya Kabupaten Sukabumi bisa ber-
saing secara regional, nasional, maupun 
internasional dengan meningkatkan SDM 
dan menyongsong Indoensia emas 2045. 
Salah satunya lewat beasiswa dan sekolah 

gratis,” ujarnya.
Misi ke dua ialah meningkatkan 

produktivitas dan daya saing ekonomi 
berbasis agrobisnis dan pariwisata berke-
lanjutan. Hal tersebut diwujudkan dengan 
menjadikan pariwisata sebagai sektor un-
ggulan.

“Misi ke dua ini, ditopang juga oleh 
sektor pertanian. Salah satunya dengan 
membuka pasar tani hingga koperasi per-
tanian.Semua ini untuk menyejahterakan 
masyarakat,” ucapnya.

Misi ke tiga ialah meningkatkan 
konektivitas untuk percepatan pertum-
buhan wilayah. Dalam misi ke tiga ini, 
dirinya ingin mengkonektifitaskan jalur 
tengah, utara, dan selatan. Hal itu agar ak-
ses masyarakat tidak terganggu. 

“Kita akan mendorong dan membuka 
jalur konektifitas, sehingga persoalan in-
fraktruktur bisa terjawab di periode saat 
ini,” ungkapnya.

Sementara misi ke empat ialah 

Sertijab Bupati Sukabumi

meningkatkan kualitas pelayanan publik 
yang inovatif, profesional, dan akuntabel. 
Berkaitan hal tersebut dirinya telah me-
nekankan semua perangkat daerah untuk 
menjaga integritas.

“Termasuk meningkatkan layanan ke-
pada masyarakat yang lebih profesional,” 
bebernya.

Berbagai visi misi tersebut akan di-
awali dengan program 100 hari kerja. 
Terutama yang menyangkut program pri-
oritas pembangunan. Baik dari segi SDM, 
kesehatan, maupun pemberdayaan.

“Program yang mulai di sosial-
isasikan ialah dokter masuk kampung. Se-
hingga, tugas dokter di wilayah tidak han-
ya menunggu di Puskesmas. Namun para 
dokter ini mobile ke tempat orang yang 
sakit atas laporan RT/RW,” terangnya.

Selain itu, di 2021 ini Pemkab Suk-
abumi telah menggenjot pembangun in-
frastuktur perkantoran. Hal itu agar semua 
perangkat daerah berada di satu gedung 
yang sama di Palabuhanratu.

“Semua itu termasuk membangun 
konektifitas wilayah,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya 
mengucapkan terima kasih kepada Wakil 
Bupati Periode 2016-2021 H.Adjo Sard-
jono yang telah bersama sama memban-
gun Kabupaten Sukabumi selama lima 
tahun terakhir. Selama lima tahun bersa-
ma H. Adjo Sardjono, banyak capaian Ka-
bupaten Sukabumi yang telah ditorehkan. 
Hal itu tentu saja dibantu oleh H.Iyos So-
mantri yang menjabat Sekda Kabupaten 
Sukabumi.

“Terima kasih banyak Pak Adjo telah 
mendampingi saya selama lima tahun. 

Semoga jabatan saya bersama Pak Iyos 
sebagai wakil bupati bisa melanjutkan ke-
baikan untuk Kabupaten Sukabumi yang 
lebih maju,” terangnya.

Wakil Bupati Periode 2016-2021 
H.Adjo Sardjono mengucapkan, selamat 
atas kepemimpinan baru di Kabupaten 
Sukabumi untuk masa jabatan 2021-
2026. Dirinya mengajak semua perangkat 
daerah dapat membantu pencapaian visi 
misi H.Marwan Hamami dan H. Iyos 
Somantri.

“Selamat Pak Marwan dan Pak Iyos. 
Pemimpin Kabupaten Sukabumi saat ini 
merupakan yang terbaik,” bebernya.

Dalam kesempatan tersebut, H. Adjo 
memohon maaf kepada semua pihak. 
Khususnya ketika dia menjabat Wakil Bu-
pati Sukabumi selama lima tahun terakhir. 

“Saya memohon maaf dan berterima 
kasih kepada semua pihak yang telah 
membantu saya,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut dirangkaikan pula 
dengan Pelantikan sekaligus serah terima 
jabatan Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten 
Sukabumi dari Zainul. S kepada H. Bar-
nas Adjidin. Pelantikan dan serah terima 
jabatan tersebut karena aturan yang mem-
batasi maksimal jabatan Pj Sekda maksi-
mal enam bulan. 

H. Barnas Adjidin sendiri merupakan 
Kepala Biro Pelayanan dan Pengemban-
gan Sosial di Setda Provinsi Jabar. Dia 
akan mengemban jabatan Pj Sekda Ka-
bupaten Sukabumi hingga adanya Sekda 
yang definitif. (Roby)

Kendalikan Covid, Yonarmed 
13/2/1 Berperan Aktif Tegakan 

Disiplin dalam PPKM

Sukabumi, SMN - 30 pers-
onel Yonarmed 13/2/1 Nanggala 
di pimpin oleh Lettu Arm Ade 
Rasidi turut serta dalam penega-
kan disiplin Penerapan Pelak-
saanaan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM). Giat ini dilakukan di 
Bawah Kendali Operasi (BKO) 
Kodam III / Siliwangi, dalam 
pelaksanaannya di bantu oleh 
Kodim 0607 Kota Sukabumi.

Pelaksanaan PPKM terse-
but sejak tanggal 25 Februari 
s/d Maret 2021 dengan wilayah 
operasi Kecematan Cikembar 
meliputi Desa Cimanggu, Desa 
Bojong,

Desa Bojong Kembar, Desa 
Bojong Raharja

Desa Cibatu, Desa Sukamaju 
serta Desa Parakanlima.

Menurut Lettu Arm Ade Ra-
sidi PPKM mikro ini diantara-
nya penegakan protokol kes-
ehatan, yang harus dilakukan 
bersama secara disiplin

“ seperti kita ketahui, ber-
dasarkan hasil evaluasi, PPKM 
mikro yang melakukan em-
pat fungsi, yaitu penanganan, 
pencegahan, pembinaan, dan 
pendukung.secara umum mem-
berikan dampak signifikan 
dalam menekan kasus positif 

Kendalikan Covid, Yonarmed 13/2/1 Berperan Aktif Tegakan 
Disiplin dalam PPKM

Covid-19” ungkapnya
Dirinya mengaskan bahwa 

TNI senantiasa menjadi garda 
terdepan bersama jajaran lain-
nya untuk menjaga dan me-
lindungi masyarakat termasuk 
berkomitmen dalam ikhtiar 
bersama untuk meminimalisir 
penyebaran pandemi Covid 19.

Dalam PPKM aspek pence-
gahan terdiri dari sosialisasi, 
penerapan 3M, serta pem-
batasan mobilitas sedangkan 
Aspek penanganan mengimple-
mentasikan 3T, yaitu testing, 
tracing, dan treatment hingga 
penanganan dampak ekonomi.
Sedangkan, aspek pendukung 
yang terdiri pencatatan dan pel-
aporan, dukungan komunikasi, 
serta logistik.

“ dalam kegiatan pembinaan 
ini, kami terus mengajak kepa-
da masyarakat supaya disiplin 
menerapkan 3M, karena dengan 
semua disiplin, penyabaran vi-
rus bisa kita kendalikan” tam-
bahnya

Lettu Arm Ade Rasidi men-
jelaskan bahwa 30 personel 
Yonarmed 13 bekerja secara 
bergiliran sampai waktu pelak-
sanaan tugas dinyatakan bera-
khir. (Roby)

Ketua DPRD: Harus Dicari Solusi Bagi 
Pedagang Bensin Eceran

Sukabumi, SMN - Ket-
ua DPRD Kabupaten Suk-
abumi Yudha Sukmagara 
merespon aspirasi ormas 
Kebangkitan Jawara dan 
Pengacara Indonesia (BJI) 
atas maraknya SPBU mini 
milik perusahaan raksasa 
berlevel dunia. Dia men-
gajak pemerintah untuk 
mencari solusi bagi peda-
gang besin eceran yang di-
rugikan dengan kehadiran 
SPBU mini tersebut.

Sikap Yudha itu disam-
paikan di hadapan rombon-
gan audensi BJI Presidium 
Daerah (Presda) Sukabumi 
Raya di Gedung DPRD Ka-
bupaten Sukabumi, Jalan 
Jajaway, Palabuhanratu, 
Kamis (25/2/2021). Ketua 
Dewan menaruh perhatian 
terhadap nasib pedagang 

bensin yang terancam gu-
lung tikar akbat maraknya 
SPBU mini milik perusa-
haan kelas kakap seper-
ti Exxon Mobil dan Per-
tashop.

“Kita harus mencari 
solusi untuk menyelamat-
kan usaha pedagang bensin 
eceran yang nyata-nyata 
dirugikan dengan adanya 
SPBU mini,” kata Yudha

Pada audensi itu, politi-
si Partai Gerindra tersebut 
didampingi Ketua Komisi 
I DPRD Kabupaten Suka-
bumi, Paoji (PDI Perjuan-
gan) dan Anggota Komisi I 
Andri Hidayana (PPP). Ke-
hadiran wakil rakyat dari 
Komisi I sangat relevan 
karena salah satu tugasnya 
menyangkut perizinan tem-
pat usaha.

“Kami mengharapkan 
permasalahan pom mini 
ini dapat diselesaikan  den-
gan baik dan tentunya ti-
dak harus menghancurkan 
ekonomi masyarakat pen-
jual bensin eceran,” tutur 
Yudha.

Rombongan audensi 
dipimpin oleh Ketua BJI 
Presda Sukabumi Raya, H. 
Budhy Lesmana yang did-
ampingi Ketua Divisi So-
sial Kristiawan Saputra dan 
belasan anggota gabungan 
dari Prescam Cibadak dan 
Lembursitu.

Sebelumnya rombongan 
BJI Sukabumi Raya men-
datangi DPRD Kota Suk-
abumi, Senin (22/2/2021), 
untuk mengadukan ke-
beradaan SPBU Indo Sta-
tion Mobil yang nyata-nya-
ta tidak memiliki IMB. 
Selain itu, BJI melaporkan, 
SPBU mini telah meng-
hancurkan para pedagang 
bensin eceran yang sering 
disebut pertabot (Pertami-
na botol).

“Kami akan terus 
melakukan upaya penut-
upan pom mini yang tidak 
memiliki izin. Itu ranahnya 
pemda untuk mengambil 
tindakan terhadap kegiatan 

usaha yang tidak mengna-
tungi IMB,” kata Budhy 
yang akrab disapa Budi 
Gondrong

Hendaknya, ujar Budhy, 
kepala daerah peka terh-
adap ekonomi kerakyatan 
yang dalam hal ini penjual 
bensin botolan. Para pen-
jual bensin eceran meng-
gantungkan hidup dan 
penghasilan pada usahanya 
itu. Dengan adanya SPBU 
mini yang nyata-nyata ti-
dak mempunyai izin, usaha 
kaum Pertabot di ambang 
kehancuran.

“Pemda harus berani 
mengambil tindakan tegas 
terhadap pelaku usaha yang 
tidak memiliki izin, ter-
masuk SPBU mini. Aparat 
penegak perda mesti be-
rani menutup tempat usa-
ha yang tidak dilengkapi 
IMB,” kata Budi

Di penghujung auden-
si, alumnus IAIN Sunan 
Gunung Jati Bandung dan 
pernah mondok di Ponpes 
Tebuireng itu menyerah-
kan pernyataan sikap BJI 
Presda Sukabumi Raya 
yang menolak kehadiran 
SPBU mini ilegal kepada 
Pimpinan DPRD Kabupat-
en Sukabumi. (Roby)

Anggaran BUMDES Desa 
Mekanderejo di Duga di gelapkan

Lamongan, SMN - Bum-
des(Badan Usaha Milik Desa) 
Desa Mekanderejo Kec Ke-
dungpring Tahun anggaran 
2017 di duga di gelapkan oleh 
pengurusnya, berdasarkan ad-
uan warga mekanderejo kepada 
awak media SMN di lapangan 
mengungkapkan kalau Bum-
Des di Ds Mekanderejo saldon-
ya bisa di katakan tabu/samar.

    Kami pun menelusu-

ri perihal tersebut dengan 
mengkonfirmasi kepala Desa 
Mekanderejo bpak M Fauzi 
Sp,hasil dari keterangan kepala 
desa sampai sa’at ini pengurus-
nya belum pernah memberikan 
laporan terkait BumDes yang di 
urusnya,masih dari keterangan 
kepala desa th anggaran 2017 
Bumdes mendapatkan pos an-
ggaran dari Dana Desa senilai 
100jt,dari anggaran tersebut 

senilai Rp 36jt untuk pembua-
tan pengeboran air bersih dan 
sisanya untuk usaha simpan 
pinjam(SPP) tapi sampai sa’at 
ini kepala desa belum pernah 
mendapatkan laporan RAT dan 
LPJ.

       Pihak Desa sebenarnya 
sudah berusaha mencari jalan 
mediasi kepada pihak yang di 
duga menggelapkan, bpak Jono 
selaku ketua, Santoso sekretar-
is,bpk  Imam Nawawi  Benda-
hara,tapi jalan mediasipun 
mengalami jalan buntu karna 
pihak pengurus dan jajaranya 
berusaha untuk menghindar 
dari permasalahan tersebut.

       Pihak desa berusaha 
membenahi aturan BumDes 
yang bisa di katakan merugikan 
anggaran desa,padahal BunDes 
didirikan untuk medongkrak 
ekonomi pedesa’an,malah di 
jadikan ajang bisnis pengurus-
nya.

   Pihak media sebenarnya su-
dah berusaha untuk mengkon-
firmasi kepada pihak pengurus 
tapi tidak ada satupun yang ber-
sedia untuk menemui,seakan2 
menghindari awak media un-
tuk di mintai ketetangan,hanya 
kepala desa yang mau terbuka 
untuk memberi keterangan ke-
pada awak media.(asa)

Kepala desa Mekanderejo saat konfirmasi
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GIA Khusus Kargo Rute Surabaya – Hongkong

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
Surabaya, SMN - Guber-

nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengapresiasi, men-
yambut baik serta mendukung 
penuh layanan penerbangan 
khusus kargo maskapai Garuda 
Indonesia Airlines (GIA) un-
tuk rute Surabaya-Hongkong. 
Pihaknya, optimistis bahwa 
layanan penerbangan khusus 
kargo ini akan sangat membantu 
dan berkontribusi positif pada 
pertumbuhan ekonomi Jawa 
Timur. 

“Saya sangat mengapresiasi 
dan mendukung penuh layanan 
penerbangan khusus kargo rute 
Surabaya-Hongkong yang mu-
lai beroperasi per 6 Maret. Hal 
ini tentunya akan berkontribusi 
positif untuk membantu export 
kita ke Hongkong sekaligus 
meningkatkan daya saing pro-
duk kita,” ungkap Gubernur Ja-
tim yang akrab disapa Khofifah 
ini di Gedung Negara Grahadi, 
Surabaya, Jumat (5/3) sore. 

Untuk diketahui, GIA sendi-

ri akan melayani penerbangan 
khusus kargo rute Surabaya – 
Hongkong yang akan terbang 
perdana mulai besok, Sabtu 6 
Maret 2021 pukul 06.00. Rute 
Surabaya-Hongkong akan 
dilakukan sekali dalam sepekan 
yaitu tiap Hari Sabtu, dengan 
estimasi kargo sebesar 30 ton 
untuk setiap penerbangan. Se-
dangkan untuk rute domestik 
Surabaya-Banjarmasin-Balikpa-
pan dilakukan 3 sampai 6 kali 
setiap minggunya. 

Untuk layanan penerban-
gan khusus kargo rute Sura-
baya-Hongkong komoditas 
utamanya adalah 70%-80% 
nya adalah household (barang2 
UMKM, barang kulakan) dan 
umumnya milik tenaga kerja In-
donesia di Hongkong. Selain itu 
ada juga live fish (ikan kerapu), 
fresh fish, gelembung ikan (pe-
rut ikan) untuk kosmetik serta 
barang-barang pabrikan seperti 
sepatu. 

Khofifah menambahkan, 

bahwa adanya rute penerban-
gan baru khusus kargo tersebut 
akan memberikan peluang bagi 
pelaku UMKM Jawa Timur 
untuk melebarkan sayap usah-
anya hingga mancanegara. Hal 
itu bisa dimulai dari Hongkong 
yang akan dimudahkan dengan 
adanya rute tersebut. 

“UMKM kita harus bisa me-
lihat peluang dari dibukanya 
rute baru khusus kargo ini,” tan-
das orang nomor satu di Pem-
prov Jatim ini. 

“Apalagi di tengah pandemi 
Covid-19, market untuk pen-
erbangan kargo tentunya lebih 
kuat dibandingkan dengan pe-
nerbangan penumpang,” imbuh 
Khofifah. 

Lebih lanjut disampaikan 
Khofifah, penerbangan kargo 
rute Surabaya-Hongkong ini 
juga bagian dari upaya perlua-
san jaringan penerbangan kargo 
guna mendukung peningkatan 
daya saing komoditas ekspor 
unggulan nasional. Sehingga 

sangat dimungkinkan untuk 
dapat membantu komoditas-ko-
moditas unggulan nasional ter-
masuk selain Jawa Timur bisa 
lebih berkembang di luar negeri. 

“Tentunya juga berkontribusi 
bagi komoditas unggulan nasi-
onal dari provinsi lain, terutama 
yang berada di Indonesia bagian 
timur,” tuturnya. 

Di  akhir, Khofifah berharap 
adanya rute baru khusus kargo 
Surabaya-Hongkong dari mas-
kapai milik BUMN ini dapat 
memberi harapan baru dan 
memberikan semangat bagi 
pelaku UMKM di Jawa Timur 
untuk lebih berkembang, kom-
petitif dan berdaya saing. 

“Harapannya, dengan pelu-
ang tersebut bisa meningkatkan 
semangat yang lebih bagi pelaku 
UMKM kita untuk berkembang 
dan berdaya saing,”pungkas gu-
bernur perempuan pertama di 
Jatim ini.(*)

Wabup Pasaman Minta Zakat 
Baznas Diarahkan ke Zakat Produktif

Wabup Sabar AS, dalam acara penyerahan zakat Baznas Pas-
aman di Masjid Raya Pauh Lubuk Sikaping, Kamis (4/3).

PASAMAN, SMN – Wakil 
Bupati Pasaman minta penyal-
uran Zakat Baznas lebih diar-
ahkan ke Zakat Produktif, se-
hingga mampu menggerakkan 
dan mengangkat pereknomian 
masyarakat secara nyata. 

Hal tersebut disampaikan 
Wabup Sabar AS, saat acara 
penyerahan zakat Baznas Pasa-
man kepada mustahiq di Masjid 
Raya Pauh Lubuk Sikaping, Ka-
mis (4/3).

Kepada Mustahiq diingat-
kan, agar zakat yang diterima 
digunakan sebaik-baiknya untuk 

yang halal dan berkah, jangan 
disalah gunakan, diluar kebutu-
han. 

“Manfaatkan sesuai peruntu-
kan. Beasiswa, gunakan untuk 
pendidikan, modal usaha, man-
faatkan untuk usaha dan lainn-
ya,” jelas Wabup.

Wakil Bupati Sabar AS turut 
menyampaikan, bahwa saat 
ini Pasaman tengah berproses 
menuju daerah yang lebih baik 
dan mertabat. 

“Kami sudah berkomitmen 
dengan Pak Benny Utama, un-
tuk menghadirkan program 

serta kebijakan strategis bagi 
kemaslahatan dan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten Pasa-
man,” jelasnya.

Dalam laporannya, Ketua 
Baznas Pasaman, Habibullah 
SAg mengungkap, target Ba-
znas Pasaman tahun 2020 sebe-
sar Rp.6,3 M. 

“Namun angka tersebut ti-
dak berhasil dicapai, lantaran 
kita semua tahu ada apa dengan 
Baznas Pasaman periode sebe-
lum ini,” ujar Habibullah penuh 
makna. 

Namun, berkat kerja keras 
pengurus BAZ periode seka-
rang, hingga triwulan I tahun 
2021 ini, sudah terkumpul zakat 
Rp.1,5 milyar, dan sudah bisa 
didistribusikan ke mustahiq 
yang berhak menerima. 

Dipaparkan Habibullah, 
zakat yang disalurkan saat itu 
berjumlah Rp.346.100.000,- 
yang diterima 367 orang mus-
tahiq. 

Dirinci, 25 orang zakat bea-
siswa, 308 orang modal usaha, 
18 orang keluarga miskin, dan 
lansia/jompo sebanyak16 orang.
(Mad)

Terungkap, Motif Pria di 
Gorontalo Habisi Nyawa 
Waria dalam Kamar Kos

Kapolres Gorontalo Kota AKBP Desmont Harjendro saat merilis kasus pembunuhan Kota Gorontalo
Gorontalo, SMN - Polres 

Gorontalo Kota akhirnya mer-
ilis motif pembunuhan seo-
rang waria di Gorontalo yang 
jenazahnya ditemukan membu-
suk. Waria berinisial FH alias 
Jesy Chalondra ini dibunuh oleh 
YK (28) dilatarbelakangi rasa 
sakit hati.

Kapolres Gorontalo Kota 
AKBP Desmont Harjendro me-
ngungkapkan, bahwa tersangka 
YK merupakan teman dekat 
korban yang sudah menjalin 
hubungan pertemanan kurang 
lebih dua tahun.

Sebelum pelaku melakukan 
aksinya, keduanya sempat mi-
num minuman keras (miras) 
bersama-sama hingga mabuk.

“Saat kejadian mereka ber-

dua tengah mabuk minuman 
keras,” kata Desmont.

Kemudian, kata Desmont, 
FH alias Jesy Chalondra me-
maksa pelaku untuk melayani 
nafsu birahinya. Korban me-
maksa pelaku untuk berhubun-
gan intim sesama jenis.

Merasa kesal karena terus 
dipaksa, pelaku kemudian naik 
pitam dan saat itu juga meng-
habisi nyawa korban. “Pelaku 
kemudian emosi dan langsung 
menganiaya korban hingga te-
was,” ungkapnya.

Ia menambahkan, saat 
melakukan aksinya, YK ma-
suk ke dalam indekos pada 
hari Minggu, 28 Februari 2021, 
kemudian meninggalkan kos 
pada hari Senin pukul 04.00 

pagi.
“Setelah melakukan pem-

bunuhan, pelaku menghilang-
kan barang bukti berupa kayu 
yang dipakai saat memukul kor-
ban,” ungkap Desmont.

Korban ditemukan oleh para 
penghuni indekos pada Rabu 3 
Maret 2021 sekitar pukul 19.00 
Wita. Pelaku menghabisi nya-
wa korban dengan cara dipukul 
dengan potongan kayu seban-
yak dua kali sampai meninggal 
dunia.

“Atas perbuatannya, pelaku 
dikenakan Pasal 338 Subsid-
er 354 ayat 2 dengan ancaman 
hukuman 15 tahun penjara,” ia 
menandaskan.(lp6)

4 Tersangka Pencuri Kursi Bus 
Transjakarta Diringkus Polisi

Ilustrasi Pencurian

Jakarta, SMN - Polres Met-
ro Jakarta Timur meringkus em-
pat tersangka pencuri sparepart 
(suku cadang) bus Transjakarta 
dengan barang bukti berupa kur-
si penumpang sebanyak kurang 
lebih 120 unit yang berasal dari 
dalam bus yang tidak terpakai 

di Terminal Pulogadung, Kamis 
(4/3/2021).

“Penangkapan berawal dari 
kecurigaan anggota Resmob 
Polres Metro Jakarta Timur di 
mana ada dua kendaraan yang 
mengangkut barang mencuriga-
kan,” kata Kapolrestro Jakarta 

Timur Kombes Pol Erwin Kur-
niawan, Jumat (5/3/2021).

Erwin Kurniawan menjelas-
kan, para tersangka berinisial 
TS, PP, GS, PS itu diamankan 
ketika hendak menjual barang 
curian oleh anggota di Jalan I 
Gusti Ngurah Rai, Cipinang 

Muara, Jakarta Timur, pukul 
01.30 WIB.

Dari penangkapan itu, ikut 
disita dua unit mobil sebagai 
barang bukti yang digunakan 
tersangka dalam mengangkut 
barang hasil curian.

“Niat dari tersangka dijual 
kepada penampung tapi belum 
sampai niat terlaksana anggota 
kita berhasil mengamankan dan 
juga menangkap,” ujar Erwin 
Kurniawan seperti dikutip An-
tara.

Dia menambahkan bahwa 
pihaknya masih melakukan 
penyelidikan ke mana barang 
curian tersebut akan dijual. Na-
mun Erwin memastikan bahwa 
para tersangka sudah dua kali 
melancarkan aksi serupa.

Terancam 7 Tahun Penjara
Erwin mengatakan atas per-

buatan keempat tersangka terse-
but dapat dikenakan Pasal 363 
KUHP dengan ancaman tujuh 
tahun penjara.(dtk)

Tak Pakai Masker, Belasan Warga Kebon 
Jeruk dan Kemayoran Disanksi Sosial

Jakarta, SMN -  Satpol PP 
Kelurahan Sukabumi Utara, 
Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 
menggelar Operasi Tertib 
Masker (Tibmask) di RW 10 Jl 
Madrasah II. Hasilnya, 12 war-
ga yang kedapatan tidak meng-
gunakan masker saat berakti-
vitas di luar rumah langsung 
dilakukan pendataan dan diber-
ikan sanksi sosial.

Kepala Satpol PP Kelura-
han Sukabumi Utara, Sum-
eri mengatakan, kegiatan 
ini berlangsung sejak Jumat 
(5/3/2021) pagi sekitar pukul 
09.00 WIB.

“12 warga dijatuhi sanksi 
kerja sosial menyapu dan mem-
bersihkan jalan,” ujar Sumeri, 
Jumat (5/3/2021).

Dikatakan Sumeri, kegiatan 
ini berdasarkan Pergub No 3 
Tahun 2021 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Perda No 2 Tahun 
2020 tentang Penanggulangan 
Covid-19 serta Kepgub No 172 
Tahun 2021 Tentang Perpanjan-
gan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Berbasis 
Mikro.

Pihaknya berharap, warga 
semakin disiplin menerapkan 
protokol kesehatan (prokes) 

pencegahan Covid-19 sebagai 
upaya memutus meta rantai 
dan mencegah penyebaran 
Covid-19.

“Kami berharap warga sela-
lu menerapkan protokol kese-
hatan terutama saat beraktivitas 
di luar rumah,” tandasnya sep-
erti dikutip BeritaJakarta.id.

Sementara itu, operasi tertib 
masker (Tibmask) di Jalan E 
Raya RW 10, Cempaka Baru, 
Kemayoran, Jakarta Pusat, ber-
hasil menjaring sembilan pe-
langgar.

Lurah Cempaka Baru, 
Cheryadi mengatakan, sem-

bilan pelanggar tersebut oleh 
petugas dikenakan sanksi kerja 
sosial menyapu jalanan selama 
20 menit.

“Tertib masker yang rutin 
kami gelar berdampak positif. 
Kelurahan Cempaka Baru saat 
ini zona kuning dan hijau,” un-
gkapnya, Kamis (4/3/2021).

Pentingnya Penerapan 
Prokes

Kasatpol PP Kelurahan Ce-
mpaka Baru, Hari Respatiadi 
menambahkan, pengawasan 
operasi tertib masker mengacu 
pada Peraturan Gubernur (Per-
gub) Daerah khusus ibukota Ja-

karta No. 3 tahun 2021 tentang 
peraturan pelaksanaan Perda 
No. 2 tahun 2020 tentang pen-
anggulangan Covid-19.

“Sebagian besar warga yang 
sudah terjaring dan dikenakan 
sanksi, akhirnya sadar akan 
pentingnya penerapan protokol 

kesehatan guna memutus mata 
rantai penyebaran Covid-19,” 
tandasnya.(lp6)

Petugas menghukum warga pelanggar Operasi Yustisi Pencegahan Covid-19 di kawasan Kam-
pung Melayu, Jakarta Timur


