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Bersambung di Hal. 11

Jokowi: Masyarakat Harus Makin 
Cerdas dan Kritis Pilih Informasi

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo meminta mas-
yarakat lebih cerdas dan kritis 
dalam memilih dan menyikapi 
informasi. Sebab, di era dig-
italisasi seperti ini, informasi 
sangat berlimpah dan begitu 
mudah diakses. Hal ini Jokowi 
sampaikan saat memberikan 
sambutan dalam peringatan 
Hari Penyiaran Nasional ke-

“ Kita harus sa-

ma-sama menjaga 

agar masyarakat bisa 

memperoleh infor-

masi yang akurat, 

berkualitas, dan edu-

katif, Ucap Jokowi ”

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Penetapan 
Tatib dan Hasil Reses

Ponorogo, SMN - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD Kabupaten Ponorogo 
gelar rapat paripurna tata tertib 
(TATIB) dan penyampaian hasil 
reses di gedung Aula Pada hari 
Selasa (29/3/2021)

Giat tersebut dihadiri dan 
dipimpin langsung Ketua DPRD 
Kabupaten Ponorogo Sunarto 
Spd.  Selain itu tampak had-
ir pula  Wakil Ketua  DPRD 
Miseri Efendi SH MH, Anik Su-
harto S.Sos , Agus Dwi Prayitno 
SH,Msi ,segenap anggota yang 
hadir serta diikuti undangan .

Dalam sambutannya Sunarto 
selaku  Ketua DPRD menyam-
paikan rapat paripurna  digelar 
dengan agenda  pencapaian ha-
sil Reses anggota dan pimpinan 
DPRD Kabupaten Ponorogo 
masa sidang 1tahun anggaran 
2021  tentang; a. Kode etik de-
wan perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Ponorogo. b. Tata 
Beracara Badan Kehormata  De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Ponorogo.

Dikatakannya ,bahwa be-
berapa waktu lalu badan ke-
hormatan DPRD Kabupaten 

Ponorogo telah selesai meru-
muskan  rancangan peraturan 
DPRD Kabupaten  Ponorogo 
tentang Kode etik DPRD Po-
norogo , Tata Beracara  Badan 
Kehormatan DPRD Ponorogo. 
Dan pada perkembangan ran-
cangan sebagaimana yang  ia 
sebutkan diatas telah dibahas 
dan telah selesai dengan difasil-
itasi oleh Gubernur Jawa Timur, 
sedangkan hasilnya  telah dima-
sukan dalam rancangan peratur-
an DPRD tersebut. “Oleh karena 
itu, perlu kita masukkan agenda 
pengambilan keputusan terha-

Suasana saat Rapat Paripurna sedang berlangsung

dap 2 rancangan tersebut dalam 
Tatib ,” jelas Sunarto.

Sementara itu  Anik Suhar-
to wakil ketua DPRD Ponoro-
go juga menyampaikan  hasil 
Reses masa sidang paripurna 1 
tahun 2021 bahwa anggota De-
wan baik  kelompok maupun 
perseorangan semua  memiliki 
kewenangan untuk mengunjun-
gi Dapilnya agar dapat menyer-
ap aspirasi masyarakat sesuai 
dengan jadwal. Reses yang telah 
diagendakan telah

dilaksanakan  pada  tang-

gal 13 sampai dengan 24 Ma-
ret 2021 oleh 34 anggota dan 
pimpinan dewan agar tercapai 
target semua aspirasi dapilnya, 
papar Anik Suharto.

Anik sangat berharap hasil 
reses ata penyerapan aspirasi 
bisa dimasukkan dalam rencana 
kerja pemerintah daerah, pung-
kasnya mengakhiri.

Selanjutnya Ketua Badan 
Kehormatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Ponorogo Sukir-
no menyampaikan, Badan 
Kehormatan DPRD memiliki 

tujuan  untuk menjaga serta me-
melihara kehormatan, keluhuran 
dan martabat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah.” Adapun  tugas 
Badan kehormatan adalah untuk 
menjaga moral, citra dan kredi-
bilitas DPRD,” Tegasnya.

Menurutnya, Kode Etik De-
wan Perwakilan Rakyat Daer-
ah Kabupaten Ponorogo terdiri 
dari 13 BAB dan 23 Pasal , se-
dangkan Tata beracara Badan 
Kehormatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Po-
norogo terdiri dari 9 BAB dan 

46 Pasal. “ Semoga bermanfaat 
dan menambah kehati-hatian 
kita dalam menjalankan tugas 
sehari hari,”pesannya. 

Sedangkan hasil kordinasi 
Badan Kehormatan Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah berupa 
hasil fasilitasi Gubernur Jatim 
,antara lain pada konsideran di-
tambakan 1 nomor setelah no-
mor 7, Permedagri No 59 tahun 
2019. Kemudian konsideran 
angka 8 di rubah angka 9. Giat 
berjalan lancar,aman dan kondu-
sif .(DPRD/adv/sy)

Undangan yang hadir

Penerimaan Penghargaan 
BKN Award Tahun 2020

Tulungagung, SMN - Ka-
mis (1/04/2021), Pemerin-
tah Kabupaten Tulungagung 
meraih Badan Kepegawaian 
Negara (BKN) Award Ta-
hun 2020 sebagai Kabupat-
en Peraih Penghargaan BKN 
Award Tahun 2020 Terbaik 
Pertama Kategori IV Pe-
nilaian Kinerja Tingkat Kabu-
paten secara Nasional. 

Penghargaan ini diberikan 
langsung oleh Kepala BKN RI 
Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, 
MSIS yang diterima oleh Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo, MM di Ruang 
rapat Hayam Wuruk lantai 8 
Kantor Gubernur Jawa Timur 
Jl. Pahlawan No. 110, Suraba-
ya. Dan disaksikan langsung 
oleh Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawangsa. 

Dengan didapatnya peng-
hargaan ini, semoga dapat 
memicu semangat baru untuk 
ASN Tulungagung selalu ber-
karya membangun Tulunga-
gung menjadi Ayem Tentrem 
Mulyo lan Tinoto.(hms/adv/
kan)Kabupaten Tulungagung menerima Penghargaan dalam ajang BKN Award 2020 atas 

Pencapaian Terbaik Pertama Kategori IV Penilaian Kinerja Tingkat Kabupaten secara Nasional

Presiden Joko Widodo

Libur Panjang, Pantai 
Pangandaran Diserbu Wisatawan

Sejumlah kendaraan mengantre masuk ke Pantai Pangandaran

Pangandaran, SMN - Li-
bur panjang akhir pekan ini 
objek wisata Pantai Panganda-
ran diserbu pengunjung. Libur 
panjang yang bertepatan den-
gan hari Paskah ini dimanfaat-
kan oleh warga dari berbagai 
wilayah di Jawa Barat untuk 
berwisata ke Pantai Pangan-
daran.

Pantauan salah satu me-
dia, Sabtu (3/4/2021) ribuan 
wisatawan tampak menyemut 
di bibir Pantai Barat Pangan-
daran. Wisatawan asyik bere-
nang, sebagian asyik menik-
mati suasana pantai sambil 
makan bersama.

Yusep Holis (45) wisa-

tawan asal Tasikmalaya men-
gaku sengaja memanfaatkan 
libur panjang akhir pekan ini 
untuk mengajak keluarga ber-
libur ke Pangandaran. “Sudah 
setahun kami nggak mantai, 
kasihan anak-anak. Lagi pula 
sebentar lagi mau bulan pua-
sa, ya sekalian munggahan,” 
kata Yusep.

Munggahan adalah tra-
disi masyarakat Jawa Barat 
menyambut datangnya bulan 
Ramadhan. Munggahan um-
umnya dilakukan dengan cara 
berlibur dan makan bersama. 
“Harus munggahan dulu, biar 
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Pemerintah Desa Pojok Gelar Bimtek 
Pendataan SDGs Desa Tahun 2021

Suasana Bimtek SDGs Desa Pemerintah Desa Pojok

SMN, Blitar - Pemerintah 
Desa Pojok, Kecamatan Garum, 
Kabupaten Blitar menggelar 
Bimbingan Teknis Pendata-
an Sustainable development 
Goals (SDGs) Desa, Rabu 
(31/03/2021) yang bertempat di 
aula Desa Pojok.

Acara bimtek tersebut di 
buka langsung oleh Kepala Desa 
Pojok Tarwiyah, serta di hadi-
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Kebakaran Rumah 3 Lantai di Palmerah 
Jakbar, 12 Unit Damkar Dikerahkan

Ilustrasi Kebakaran Rumah Bersambung di Hal. 11

Jakarta, SMN - Kebakaran 
terjadi di sebuah rumah tinggal 
setinggi 3 lantai di Palmerah, 
Jakarta Barat. Sebanyak 12 unit 
pemadam kebakaran dikerahkan 
ke lokasi.

“Iya betul ada kebakaran 
tadi pagi,” kata petugas Damkar 
Jakarta Barat, Harun, saat di-
hubungi, Sabtu (3/4/2021).

Harun mengatakan laporan 
kebakaran di Jalan Kemang-
gisan, Palmerah, Jakarta Barat, 
diterima pagi tadi pukul 06.53 
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Kecamatan Panggungrejo di 
Gemparkan dengan Penemuan Mayat   

Pasuruan Kota, SMN - Se-
sosok Pria  ditemukan tak ber-
nyawa dibawah pos paguyuban 
sopir truk pelabuhan Jl. Yos Su-
darso Kelurahan Mandaranrejo, 
Kecamatan Panggungrejo Kota 
Pasuruan. Kamis, (01/04/2021) 
pukul 09.00WIB.

Setelah mendapat laporan 
dari masyarakat Kapolsek Bu-
gul Kidul Kompol Suprihatin 
S.E bersama Kanit Reskrim 
IPTU Suwondo S.H. didampin-
gi KSPK Aiptu Soleman, Kasi 
Humas Bripka Achmad Mustofa 
S.H, Unit Reskrim,  Unit Inafis 

Polresta dan anggota Satpolair. 
Mendatangi Tempat Kejadian 
Perkara (TKP) penemuan mayat 
dengan jenis Kelamin Laki-laki 
tersebut, dan diketahui bernama 
Solichin (70 th) beralamat bulu 
Rt.03 Rw.03 Kecamatan Kraton, 
Kabupaten Pasuruan.

Adapun saksi yang pertama 
kali melihat mayat tersebut yak-
ni

Syafi’i (65 th) yang beralamat 
Jl. Hangtuah Rt.02 Rw.09 Kelu-
rahan Ngemplakrejo, Keca-
matan Panggungrejo Kota Pa-
suruan. 

Kronologi Kejadiannya be-
gini,

Pukul 08.45 WIB saksi hen-
dak duduk di Pos Paguyuban 
Sopir Truck, kemudian saksi 
melihat ada mayat yang diketa-
hui berjenis kelamin laki-laki 
yang tergeletak di bawah Pos. 
Selanjutnya  saksi menghubun-
gi Polisi Airut dan Polsek Bu-
gul kidul dan setelah menerima 
laporan Kapolsek bugul kidul 

mendatangi TKP dan dipastikan 
adanya temuan mayat seorang 
laki- laki umur berkisar ku-
rang lebih 70 th yang terbaring 
dibawah Pos Paguyuban Supir 
Truck Pelabuhan dalam kondisi 
tidak memakai celana dan me-
makai baju dan tidak didapatkan 
tanda kekerasan, 

selanjutnya menghubun-
gi Tim Inafis Polres Pasuruan 
Kota. Kemudian dilakukan olah 
TKP dan evakuasi, 

Korban kemudian dibawa ke 
RSUD Dr. Soedarsono Pasuru-
an Kota dan dari pengamatan 
fisik korban serta pendapat kel-
uarga  bahwa korban tidak ada 
unsur tindak pidana dan korban 
mengalami gangguan mental, 
sehingga dari pihak keluarga 
menolak untuk dilakukan otop-
si, namun tetap dilakukan visum 
luar, setelah itu korban diser-
ahkan kepada pihak keluarga. 
(Haidir)

Kapolsek Bugul Kidul Kompol Suprihatin Ketika di lokasi pene-
muan mayat

Pasca Serangan Teroris, Polres 
Pasuruan Kota Tingkatkan 

Kesiapsiagaan Jajaran

Pasuruan Kota, SMN - Pas-
ca serangan terorisme ke Mabes 
Polri terduga teroris, pihak 
Kepolisian kini meningkatkan 
penjagaan kantor Kepolisian di 
seluruh Indonesia, tidak terkec-
uali di Polres Pasuruan Kota.

Para personel bersenjata 
lengkap baik laras panjang mau-
pun pistol bersiaga di gerbang 
masuk kantor maupun di sekitar 
pintu masuk kantor.

Seperti halnya di Mapolres 
Pasuruan Kota sejumlah perso-
nel berseragam dan mengenakan 

rompi anti peluru nampak ber-
siaga dengan senjata laras pan-
jang.

Kapolres Pasuruan Kota juga 
memerintahkan polsek jajaran 
meningkatkan penjagaan mako 
untuk kewaspadaan dan antisi-
pasi situasi yang tidak diingink-
an

“Kita tingkatkan pengaman-
an mako baik di Polres mau-
pun di Polsek jajaran untuk 
kesiapsiagaan petugas pun dit-
ingkatkan usai aksi serangan 
tersebut,” ujar Kapolres Pasuru-

Pos Penjagaan  Polres Pasuruan Kota di perketat pasca seran-
gan teroris

an Kota AKBP Arman Kamis 
(1/4/2021).

Ia menjelaskan, di kantor 
Kepolisian ada pelayanan pub-
lik seperti pembuatan Surat Izin 
Mengemudi (SIM) dan Surat 
Keterangan Catatan Kepolisian 
(SKCK) sehingga masyarakat 
yang memiki keperluan harus 
mematuhi Standar Operasional 
Prosedur (SOP) dalam mema-
suki kantor kepolisian.

“Kalau ada pemeriksaan 
yang dilakukan petugas itu ha-
rus dipatuhi masyarakat, baik 
pemeriksaan tas ataupun barang 
bawaan” ungkapnya

AKBP. Arman meminta, 
masyarakat tidak perlu khawa-
tir dan mudah terprovokasi den-
gan paham-paham radikalisme 
melalui media sosial.

“Dua kejadian aksi terorisme 
ini terindikasi para pelakunya 
anak-anak muda kaum milenial, 
sehingga masyarakat harus bisa 
mengawasi dan berinteraksi 
khususnya di keluarga terdekat, 
agar tidak sampai terpengaruh 
paham-paham radikalisme,” 
ungkapnya. (Haidir)

Jelang Perayaan Paskah, Kapolres Pasuruan 
Kota  Meningkatkan Pengamanan  

Pasuruan Kota, SMN - Ka-
polres Pasuruan Kota melak-
sanakan patroli dalam rangka 
pengecekan pengamanan kegia-

tan ibadah paskah 2021 di Gereja 
wilayah hukum Polres Pasuruan 
Kota. Gereja yang di sambangi 
yakni Gereja Betlehem Keca-

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman melihat langsung kegia-
tan ibadah di salah satu gereja

matan, Purworejo Kota Pasuru-
an, Gereja Bethel Injil Sepenuh 
(GBIS), Gereja GPIB Pniel, 
dan Gereja Elkana Jl. Panglima 
sudirman Kota Pasuruan. Jumat, 
(02/04/2021) pukul 07.00 WIB. 

Dalam melaksanakan patro-
li Kapolres Pasuruan Kota di 
dampingi Kabagops Polres Pa-
suruan Kota Kompol Wiwoho, 
S.H dan Kasie Propam Polres 
Pasuruan Kota Ipda Suharyono. 

“Kami dari Polres Pasuruan 
Kota dan Kodim 0819 Pasuru-
an bersama-sama untuk melak-
sanakan pengamanan terhadap 
gereja-gereja yang telah melak-
sanakan ibadah baik dari hari 
kemarin Kamis Putih, Jumat 
Agung, dan besok Minggu Pas-
kah. Sabtu dan Minggu tetap kita 
laksanakan pengamanan untuk 

besok, jumlah personil yang di 
stand by kan di tiap gereja ber-
macam-macam tergantung besar 
gerejanya dan jumlah Jemaat 
nya. Adapun tujuan pengamanan 
yaitu mengantisipasi adanya an-
caman teror maupun ancaman ra-
dikal lainnya serta tindak pidana 
lainnya.” Beber AKBP Arman 
S.I.K M.Si 

Kapolres Pasuruan Kota juga 
menghimbau agar semua jemaat 
yang masuk untuk selalu melak-
sanakan protokol kesehatan yang 
benar. Setelah kegiatan ibadah 
selesai tolong untuk jemaat agar 
langsung menuju kerumah mas-
ing- masing dan hindari keru-
munan. Agar selalu berhati-hati 
dan saling waspada terhadap 
lingkungan sekitar Gereja,” tut-
upnya. (Haidir)

Ajang Silaturrahmi, The Legend 
Pelita Tunas FC Adakan Turnament

Sukabumi, SMN - Pelita Tu-
nas FC adakan Turnamen Sepak  
bola dengan format Fourpeo di 
Lapangan Warungceuri Desa 
Nyangkowek Cicurug Suka-
bumi. Turnamen tersebut ber-
tujuan untuk mempererat sila-

turahmi sekaligus temu kangen 
antar Alumni SSB Pelita Tunas 
Cicurug setelah vakum 15 Ta-
hun ini . Hal itu disampaikan 
Abdul Azis selaku Ketua Panitia 
Turnamen saat di temui di lapa-
ngan. Sabtu (27/03/2021)

Pelita Tunas FC adakan Turnamen Sepak  bola dengan format 
Fourpeo

Lanjutnya, Ia menyam-
paikan, bahwa turnamen ini  
adalah ajang silaturahmi dengan 
para pemain dan solidaritas Pel-
ita Tunas FC Khususnya para 
Alumni SSB Pelita Tunas terha-
dap cabang olah raga sepakbola.

“Kami sangat amat bersyukur 
dengan kehadiran rekan-rekan 
untuk mengikuti turnamen ini, 
kami harap silaturahmi ini ti-
dak putus hanya disini saja, un-
tuk para team yang mengikuti 
turnamen ini, kami harap agar 
menjunjung tinggi sportivitas 
dan profesional dalam turnamen 
nanti.” Ucapnya.

Selain itu, Azis pun menga-
takan dalam komunitas yang ia 
bentuk, akan mencari bibit-bibit 
unggul dan mempromosikannya 
di dunia sepakbola.

“Kami akan terus mencari bi-
bit atlit - atlit baru di kecamatan 
cicurug untuk mengharumkan 
nama bangsa ini di kancah sepak 
bola”. Tambahnya. (Roby)

Presiden Minta RAPBD Disusun dengan 
Cermat Serta Dukung Investasi dan UMKM, 
H. Marwan “ Di Sukabumi Sudah Berjalan”
Sukabumi, SMN - Presiden 

Republik Indonesia H. Joko 
Widodo membuka Musyawarah 
Nasional (Munas) V Asosiasi 
Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indonesia (APKASI) yang 
dilaksanakan secara virtual. Bu-
pati Sukabumi H.Marwan Ham-
ami mengikuti acara tersebut 
dari Pendopo Sukabumi, Jumat 
(26/3/2021)

Munas V APKASI ini dilak-
sanakan untuk memilih kepemi-
mpinan baru. Pasalnya, masa 
bhakti kepemimpinan sebelum-
nya telah selesai.

Dalam sambutannya, Pres-
iden RI H. Joko Widodo me-
nekankan berbagai hal kepada 
para Bupati, mulai dari kon-
solidasi anggaran yang harus 
dilakukan agar RAPBD dilihat 
secara detail dan cermat.

“Buat skala prioritas yang 
betul betul dirasakan manfaat-
nya oleh masyarakat.Pengang-
garan harus fokus kepada yang 
memang dibutuhkan. Jangan 
lupa juga manajemen kontrol 
pengawasan harus dilakukan,” 

ujarnya.
Selain itu, penanganan pan-

demi covid 19 jangan sampai 
lengah. Menurut H. Joko Wido-
do, tetap lakukan testing, trac-
ing, dan treatment. Terutama di 
wilayah yang masih zona merah 
dan orange.

“Program vaksinasi pun ha-
rus dikawal secara detail. Pas-
tikan proses vaksinasi berjalan 
cepat. Dahulukan pula di tempat 
yang interaksi dan mobilitasnya 
tinggi,” ucapnya.

Demikian pula, pemulihan 
ekonomi pun sangat penting. 
Oleh karena itu, program padat 
karya harus diperbanyak. Ter-
masuk harus membantu pelaku 
UMKM.

“Setiap program yang ada, 
harus menggunakan produk lo-
kal agar industri di dalam negeri 
begeliat dan tidak ada PHK ter-
hadap karyawan,” ungkapnya.

Terakhir, Presiden H. Joko 
Widodo menitipkan agar para 
Bupati melayani eksportir dan 
investor yang ada di daerahnya.

“Bantu pelaku UMKM yang 
mengekspor produknya. Layani 
juga investasi yang ada di daer-
ah. Kunci ekonomi kita ada di 
ekspor dan investasi,” terangn-
ya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Presiden Jokowi mengapresia-
si dan berterima kasih kepada 
para Bupati. Sebab, setahun ini 
telah bekerja keras melayani 
dan mendampingi masyarakat 
menghadapi pandemi covid 19.

“Saya mengapresiasi dan 
berterima kasih telah membantu 

program pemerintah pusat seh-
ingga semua terlaksana dengan 
baik,” bebernya.

Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami mengatakan, selain 
pemilihan kepengurusan baru, 
munas ini untuk membuat arah 
dan tujuan organisasi dalam 
menjawab berbagai persoalan. 
Termasuk yang disampaikan 
Presiden H. Joko Widodo.

“Nanti setiap wilayah akan 
menyampaikan pemikiran -pe-
mikirannya. Kabupaten Suka-
bumi masuk ke dalam wilayah 

barat. Kita pun akan menyam-
paikan pemikiran dalam mema-
jukan wilayah,” terangnya.

Berkaitan beberapa 
penekanan yang disampaikan 

Presiden Jokowi dalam sam-
butan, H. Marwan mengaku di 
Kabupaten Sukabumi telah ber-
jalan. Baik masalah anggaran, 
skala prioritas, ataupun yang 

lainnya.
“Di Kabupaten Sukabumi su-

dah berjalan,” ucapnya. (Roby)
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Pemulihan Ekonomi Menjadi Prioritas 
dalam Musrenbang TA 2022

Bupati Kediri Haninditho Himawan Pramana

Kediri, SMN - Mas Bupati 
Kediri Haninditho Himawan 
Pramana membuka secara resmi 
kegiatan Musyawarah Peren-
canaan Pembangunan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah (Mus-
renbang) dalam rangka peny-
usunanRencana Kerja Pem-
bangunan Daerah Kabupaten 
Kediri tahun anggaran 2022.

Hadir pada acara hari ini 
Wakil Bupati Kediri Dewi 
Maria Ulfa, jajaran Forkop-
imda, Ketua TP PKK dan para 
Kepala OPD. Acara yang juga 
dilaksanakan secara virtual ini 
diikuti oleh seluruh kecamatan 
dan desa se-Kabupaten Kediri, 
(31/3).

Kepala Bappeda Kabupat-
en Kediri Sukadi mengatakan, 
rangkaian kegiatan dalam rang-
ka penyusunan RKPD Kabu-
paten Kediri tahun 2022 ada-

lah Forum Konsultasi Publik, 
Musrenbang RKPD Kabupat-
en Kediri tahun 2022 di ting-
kat kecamatan, Forum SKPD, 
Musrenbang RKPD Kabupaten 
Kediri Tahun 2022.

Tujuan penyelenggaraan 
Musrenbang Kabupaten Kediri 
adalah mendapatkan saran dan 
masukan dari peserta musren-
bang sebagai jalan penyempur-
naan RKPD Kabupaten Kediri 
tahun 2022. Serta penyelarasan 
dan kualifikasi prioritas sasa-
ran pembangunan daerah den-
gan alat kebijakan prioritas dan 
sasaran pembangunan daerah, 
propinsi maupun pusat.

Bupati Kediri Haninditho 
Himawan Pramana menga-
takan, penyelenggaraan mus-
renbang merupakan mekanisme 
perencanaan tahunan dalam 
mengakomodir sekaligus se-

bagai wadah partisipasi untuk 
menghasilkan pelaksanaan 
program dan kegiatan pemban-
gunan yang lebih aspiratif dan 
transparan.

“Musrenbang RKPD hari ini 
merupakan rangkaian proses 
perencanaan yang dimulai dari 
tingkat desa, kecamatan dan ka-
bupaten, jadi kunci keberhasilan 
pembangunan sebuah daerah itu 
dimulai dari perencanaannya. 
Saya selalu tekankan berka-
li-kali bahwa kalau membuat 
perencanaan harus betul-betul 
matang,” tegas Mas Bup.

Tema pembangunan yang 
diusung pada tahun 2022 ada-
lah “Memantapkan pemulihan 
ekonomi, transformasi man-
agemen birokrasi dan sinergitas 
pembangunan”. Karena saat ini 
masih dalam masa pandemi, 
bisa dipastikan semua daer-

ah melaksanakan pemulihan 
ekonomi. Mas Bup menam-
bahkan, ada banyak cara yang 
dilakukan, salah satunya adalah 
dengan menggerakkan UMKM.

“Kita juga sudah berdiskusi 
dengan Kapolres dan Kepala 
Dinas Pariwisata untuk ren-
cana membuka tempat wisata 
untuk pemulihan ekonomi mas-
yarakat. Tapi dengan catatan, 
dibukanya tempat wisata ini 
tanpa menimbulkan klaster baru 
covid 19,” ucap Mas Bup.

“Saya berharap dalam proses 
pembangunan ini seluruh kom-
ponen pemerintahan daerah bisa 
bekerjasama dengan seluruh 
pihak. Begitu juga dengan 
masyarakat agar dapat bersin-
ergi dan berkolaborasi dengan 
baik,” pungkas Mas Bup Dhito. 
(Kominfo/kan)

120 Lansia Terima Vaksin 
Astrazeneca

Vaksinasi Lansia
Kediri, SMN - Vaksinasi 

bagi lansia terus digelar oleh 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kediri. Seperti halnya hari ini, 
di RSUD Simpang Lima Gumul 
digelar vaksinasi dosis pertama 
bagi 120 pensiunan aparatur sip-
il negara Pemkab Kediri, (30/3). 
Hadir pula dalam kesempatan 
ini Mbak Wabup Kediri, Dewi 
Mariya Ulfa.

Sejak pagi para peserta sudah 
berdatangan dan tetap menerap-
kan prokes 3M. Tidak ada per-
lakuan secara khusus pada vak-
sinasi sasaran lansia ini, hanya 
saja petugas lebih berhati-hati 
pada saat tahapan skrining.

Vaksinasi diawali dengan 
tahap her regristrasi, kemudian 
dilakukan skrining untuk men-

getahui riwayat penyakit, kes-
iapan psikis, kondisi fisik, serta 
memeriksa apakah para lansia 
memiliki komorbid yang ter-
kontrol agar vaksin dapat beker-
ja dengan efektif.

Salah satu penerima vaksin 
adalah Bupati Kediri periode 
1995-2000, Prof. Suparyadi, 
SIP, MM. yang sekarang sudah 
berusia 77 tahun. “Kami mengu-
capkan selamat melaksakan tu-
gas kepada Mas Haninditho dan 
Mbak Dewi dan saya ucapkan 
terima kasih atas perhatiannya. 
Saya merasa bahagia dan turut 
senang atas prioritas vaksina-
si untuk lansia ini,” ucap Prof. 
Suparyadi.

Beliau pun memberikan cin-
deramata buku karyanya sebagai 

wujud apresiasi dan terima kasih 
terhadap Pemerintah Kabupaten 
Kediri, yang diserahkan kepada 
Mbak Wabup Dewi.

Sementara itu Mbak Wabup 
Dewi Mariya Ulfa berharap 
seluruh penerima vaksin terus 
diberi kesehatan dan bersama 
sama mendukung pembangunan 
yang dilaksanakan Pemerintah 
Kabupaten Kediri

Sebagai informasi, vaksin 
yang diberikan ini adalah vak-
sin astrazeneca, dimana rentang 
pemberian vaksin pertama dan 
kedua adalah 8 minggu atau 56 
hari. Usai menjalani vaksinasi, 
para lansia mengatakan aman 
dan tidak merasakan gejala apa-
apa. (Kominfo/kan)

BPK RI Perwakilan Jabar Sampaikan Hasil 
Interim Audit Kepada Bupati Sukabumi

Sukabumi, SMN - Kepala 
Badan Pemeriksaan Keuangan 
Republik Indonesia (BPK RI) 
Perwakilan Jawa Barat Agus 
Khotib mengunjungi Kabupaten 
Sukabumi, Kamis (1/4/2021). 
Kunjungan yang disambut 
Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami di Pendopo ini, dalam 

rangka pemeriksaan terperinci 
LKPD Kabupaten Sukabumi ta-
hun 2020.

Agus Khotib mengatakan, 
kunjungannya ke Kabupaten 
Sukabumi untuk menginforma-
sikan hasil interim audit yang 
dilakukan tim BPK RI Per-
wakilan Jawa Barat di Kabupat-

en Sukabumi.
“Hasil interim audit ini, ada 

beberapa hal yang harus diper-
baiki. Mudah-mudahan bisa 
diperbaiki. Sehingga Opini WTP 
bisa diraih kembali,” ujarnya.

Menurutnya, audit yang 
dilakukan BPK RI merupakan 
amanat undang undang. Tujuan-
nya untuk menguji kewajaran 
angka angka laporan keuangan 
daerah. Hal itu termasuk standar 
akuntasinya. 

“Termasuk kepatuhan penge-
lolaan keuangan daerah,” ucap-
nya.

Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami mengaku, berterima 
kasih atas kunjungan BPK RI 
Perwakilan Jawa Barat Agus 
Khotib ke wilayahnya. Terma-
suk penyampaian hasil audit 
interim Pemkab Sukabumi ke-
padanya.

“Kami ucapkan terima kasih 
atas kehadiran bapak bersama 
rombongan. Kehadiran bapak 
bisa memberikan kami telaahan 
dalam membuat kebijakan,” un-
gkapnya.

Selain itu, H. Marwan berter-
ima kasih telah diberi kesempa-
tan untuk melakukan perbaikan. 
Sehingga, Pemkab Sukabumi 
akan terus memperbaiki segala 
kekurangan yang telah disam-
paikan. 

“Kita akan secepatnya me-
merbaiki sekaligus mengeval-
uasi kendala yang dihadapi,” 
bebernya

Di akhir kegiatan, dilak-
sanakan penyerahan berita aca-
ra LKPD tahun 2020 unaudit 
dari Pemkab Sukabumi kepada 
BPK RI Perwakilan Jawa Barat.  
(Roby)

Pemilihan BPD Desa 
Sedenganmijen Periode 2021-2027

Sidoarjo, SMN - Pemilihan 
BPD (Badan Permusyawaratan 
Desa) Desa Sedenganmijen 
Kecamatan Krian Kabupaten 
Sidoarjo periode 2021-2027 di-
gelar pada hari minggu (28/2) 
pukul 09:00 sampai selesai di 
masing-masing wilayah dan 
pemilihan tersebut dipantau 
langsung oleh Kepala Desa 
beserta perangkatnya serta pros-
es pemilihan berlangsung aman 
dan demokrasi.

Di wilayah 1 yang meliputi 
RT 01-03/RW 01 mengusung 
dua kandidat yaitu Nomor 1 
Ryan Prabowo dan Nomer 2  
Ragil Priyo p, S.pd perolehan 
suara  dimenangkan oleh nomor 
2 dengan perolehan 88 suara.

Di wilayah 2 yang meliputi 
RT 04-06/RW 02 mengusung 
lima kandidat yaitu Nomor 1 
Tole Wirgianto, Nomor urut 2 
Rizky Mawadah R, Nomor urut 
3 Anjas Yudhanto, Nomor urut 

4 Nursalim dan nomor urut 5 
Ranu Iswahyudi perolehan su-
ara dimenangkan oleh nomor 2 
dengan perolehan 103 suara.

Di wilayah 3 yang meliputi 
RT 07-09/RW 03 mengusung 
dua kandidat yaitu Nomor 1 
Aryanto Basuki S. Pd Nomor 
urut 2 Yudo Prastyo perolehan 
suara  dimenangkan oleh nomor 
2 dengan perolehan 112 suara.

Di wilayah 4 yang meliputi 
RT 10-12/RW 04 mengusung 
dua kandidat yaitu Nomor 1 
M. Dono Nomor urut 2 Teguh 
Pramono perolehan suara di-
menangkan oleh nomor 1 den-
gan perolehan 188 suara.

Di wilayah 5 yang meliputi 
RT 13-18/RW 05 mengusung 
dua kandidat yaitu Nomor 1 
Nurmansyah Nomor urut 2 
A’Ando perolehan suara di-
menangkan oleh nomor 1 den-
gan perolehan 41 suara.

Di wilayah 6 yang meliputi 

Rekapitulasi Hasil Pemilihan Anggota BPD Periode 2021-2027

RT 19-26/RW 06 mengusung 
tiga kandidat yaitu Nomor 1 
Geofridus Syukur Nomor urut 
2 Kusnan Hadiyono S. pd dan 
Nomor urut 3 M.Rifai M.Pd 
perolehan suara  dimenangkan 
oleh nomor 3 dengan perolehan 
47 suara.

Sedangkan keterwakilan per-
empuan di ikuti oleh empat kan-
didat diantaranya Nomor urut 1 
Yessy Maharani S. E

Nomor urut 2 Dewi Mas’ulah 
S. Pd Nomor urut 3 Aminatus 
Juhriyah S. Ap dan Nomor urut 
4 Ikhwalus Tazzayuni

perolehan suara  dimenang-
kan oleh nomor 2 dengan per-
olehan 353 suara.

Kepala Desa Sedenganmijen 
M. Hasanudin S. Ag Menga-
takan,” Sosialisasi panitia kepa-
da warga sudah di umumkan le-
wat sepanduk yang terpampang 
di Balai Desa dan perempatan 
Desa sejak awal bulan Pebruari 
kemarin kepada seluruh war-
ga, pemilihan anggota BPD ini 
melalui musyawarah mufakat 
atas dasar keinginan bersama 
warga tanpa ada intervensi dari 
pihak manapun, dan saya ber-
harap dengan terpilihnya anggo-
ta BPD ini terciptalah hubungan 
yang sinergis dengan pemerin-
tah Desa dalam meningkatkan 
pembangunan Desa, “ tuturnya.

beliau juga menambahkan, 
“ bahwa mengenai penetapan 
dan pelantikan BPD Desa Sed-
enganmijen nanti menunggu 
keputusan Bupati karena pene-
tapan dan pelantikan BPD akan 
dilaksnakan secara kolektif di 
kecamatan”,ujarnya.(anang)



Edisi 483 / XIII / 05  - 11 April 20214 Ngawi
Buka THM Masih Jadi 

Dilema di Ngawi

Peninjauan lokasi THM, Rabu (31/3/2021)

NGAWI, SMN – Tempat 
Hiburan Malam (THM) sudah 
menuntut untuk diizinkan dibu-
ka di Kabupaten Ngawi.

Tim gugus tugas penanga-
nan Covid-19 bersaama Dinas 
Pariwisata, Pemuda fan Olah-
raga pun meninjau keadaan 

THM di beberapa lokasi yang 
ada di Kota Ngawi, Rabu 
(31/03/2021).

“Peninjauan ini untuk meli-
hat kesiapan tempat hiburan dan 
apakah layak bila akan dibuka 
lagi,” ungkap Rudi Sulisdiana,

Kepala Dinas Pariwisata, 
Pemuda dan Olahraga, yang 
turut dalam peninjauan tersebut.

THM yang ada di Ngawi, 
ada di beberapa lokasi dengan 
model resto dan karaoke. Di 
saat peninjauan dilaksanakan, 
rata-rata pemilik usaha sudah 
memberikan batasan untuk 
masing-masing tempat duduk 
berjarak. Demikian juga dengan 
hand sanitizer dan protokol kes-
ehatan lainnya.

Salah satu yang juga menjadi 
sorotan adalah tidak adanya izin 
menyediakan pemandu lagu 
apabila THM diizinkan buka.

Namun Rudi Sulisdiana 
mengaku tidak berani mengga-
ransi apakah semua prosedur 
itu akan mencegah penyebaran 
virus.

“Kami masih akan koordi-
nasi dengan Bupati Ngawi soal 
ini,” ungkapnya.

Selain soal larangan tempat 
karaoke menyediakan pemandu 
lagu, soal batasan pengunjung 
juga harus diperhatikan.

Kemungkinan berganti-gan-
tinya mikrophone dari satu 
orang ke lainnya juga harus 
diantisipasi, apakah dengan 
penyemprotan disinfektan su-
dah cukup.

Dilema membuka THM ini 
belum menemukan solusi hing-
ga lebih setahun, tempat kara-
oke di Ngawi berhenti beroper-
asi. (ari)

Bupati Ngawi, Ony Anwar, 
Berkomitmen Jaga Semangat 

dan Kekuatan UMKM

NGAWI, SMN – Pelaku Us-
aha Mikro, Kecil dan Menen-
gah (UMKM) di Ngawi, makin 
berkembang beberapa tahun 
terakhir.

Elok Fauziah, seorang peng-
giat UMKM, menyatakan, saat 
ini kendala UMKM masih ber-
kutat pada permodalan, pengeta-
huan dan membuka pasar di era 
digital.

“Sampai sekarang, banyak 
bahan untuk pengemasan atau 
pakacging yang belum bisa 
disediakan di Ngawi. Kami ha-
rus mencarinya ke kota lain,” 
ungkapnya.

Sedangkan Bupati Ngawi, 

Ony Anwar Harsono, menga-
ku yakin produk UMKM di 
wilayahnya layak diperhitung-
kan. Hal itu dikatakannya dalam 
launching branding UMKM, 
Kamis (1/4/2021).

Menurut Ony Anwar, potensi 
UMKM perlu dilirik sebab ter-
bukti tangguh bertahan saat pan-
demi pada 2020. Dia berharap, 
UMKM bisa menjadi ujung 
tombak daya ungkit ekonomi 
masyarakat. Apalagi, UMKM 
juga terbukti pelopor dalam 
menyerap tenaga kerja lokal.

Sebagai Bupati Ngawi, Ony 
mengaku berkomitmen menjaga 
semangat dan kekuatan UMKM 

Bupati Ngawi, Ony Anwar, melihat-lihat produk UMKM bersama 
Dinas Koperasi setempat.

itu dengan mengintervensi hal 
yang mendukung perkemban-
gannya.

“Pemkab mendorong agar 
pelaku UMKM juga familiar 
dengan kemajuan teknologi dan 
mengenal digital marketing. Tak 
hanya produk yang berkualitas 
dan harga kompetitif, namun 
juga pengemasannya baik,” ujar 
Ony Anwar.

Pemkab juga membantu ter-
bukanya produk UMKM masuk 
ke berbagai toko modern. Be-
berapa langkah sudah ditempuh, 
misalnya mengadakan pelatihan 
pengemasan dan merek, sam-
pai fasilitasi sertifikat halal dari 
MUI untuk beberapa produk 
kuliner.

Diakui oleh Ony, perlu ter-
sedia tempat representatif untuk 
makin mendorong makin terbu-
kanya pasar offline. Ony beren-
cana aset Pemkab berupa ruko 
plaza di Jl PB Sudirman, dijad-
ikan pusat wisatawan di Ngawi 
kota dan bisa dimanfaatkan se-
bagai etalase produk UMKM.

Sampai saat ini, potensi 
UMKM di Ngawi diperkira-
kan sedikitnya menggerakkan 
50 ribu pelaku. Apabila mas-
ing-masing memberi lahan ker-
ja pada dua orang saja, ada 100 
ribu tenaga kerja terserap.

“Hal itu setara 25 persen 
angka penduduk usia produktif 
yang ada di Ngawi. Jadi poten-
si UMKM memang harus dija-
ga dan tak boleh ditinggalkan,” 
pungkasnya. (ari)

PWI Jatim Akan Terus Kawal Penanganan 
Kasus Kekerasan Wartawan Tempo

Ketua PWI Jatin saat melantik Pengurus PWI Kabupaten 
Ngawi.

NGAWI, SMN – Ketua 
PWI Jawa Timur, Ainur Rokh-
im, kembali menegaskan akan 

terus mengawal pelaporan ke-
kerasan yang menimpa war-
tawan TEMPO di Surabaya, 

Nurhadi.
“PWI Jatim meminta agar 

kasus ini diusut tuntas dan 
akan terus mengawal penan-
ganannya,” tegas Ainur Rokh-
im.

Ketegasan itu dikemukakan 
Ainur Rokhim usai melan-
tik pengurus PWI Kabupaten 
Ngawi, Selasa (30/3/2021).

Di Jawa Timur sendiri, ha-
nya dalam waktu 10 hari telah 
dua kali peristiwa kekerasan 
pada wartawan. Kedua keja-
dian itu juga telah dilapor-
kan pada polisi, yakni yang 
menimpa wartawan JTV pada 
17 Maret dan terhadap war-
tawan Tempo pada 27 Maret 
2021.

“Kita inginkan agar ak-

si-aksi kekerasan pada war-
tawan tak terjadi lagi. Bila ada 
persoalan dengan wartawan 
atau terkait isi pemberitaan 
sebaiknya dikedepankan cara 
yang sesuai dan sah secara 
hukum, bukan dengan ke-
kerasan,” ujar Ainur.

Pelantikan pengurus PWI 
Kabupaten Ngawi sendiri, 
dilakukan di Pendopo Wedya 
Graha dengan dihadiri Bupati, 
Wakil Bupati dan Forkompim-
da serta OPD setempat.

Pelantikan itu dilakukan 
setelah PWI Kabupaten Nga-
wi melaksanakan konferensi 
pada 16 Januari 2021, dan ter-
pilih secara aklamasi, Kundari 
Pri Susanti, sebagai Ketua. 
(nim)

PKT Dusun Gamping Wetan Desa Gamping
Sidoarjo, SMN - Pavingisa-

si Jalan lingkungan dengan ske-
ma PKT (Padat Karya Tunai) 
pada tahun 2021 ini salah satu 
proyek Desa Gamping Keca-
matan Krian Kabupaten Sido-
arjo.

Demi memperlancar 
ekonomi  masyarakat Pemer-
intahan Desa akan terus mere-
alisasikan bahwa setiap pem-
bangunan dilakukan secara 
merata dan secara maksimal, 
Pavingisasi ini tepatnya berada 
di Dusun Gamping wetan RT 
07-09/RW 02 merupakan target 
pembangunan yang telah dima-
sukan dalam RPJMDes sesuai 
hasil rapat Musrenbang

(musyawarah rencana pem-
bangunan) Desa dan diputus-
kan bahwa di lokasi tersebut 
akan dilaksanakan pembangu-
nan jalan desa  menggunakan 
paving block.

Pembagunan Pavingisasi 
jalan tersebut dikerjakan oleh 
20 warga Desa dengan volume 
lebar 2,4 m dan panjang 125 m 
dengan sumber dananya dari 
DD (Dana Desa) Dan telah di 
laksanakan pengerjaanya.

Warga sekitar sangat sen-
ang, karena disaat musim hu-
jan jalan tersebut tidak lagi di-
genangan air.

Diterangkan Subandi Kepa-
la Desa Gamping kamis (1/4),” 
pavingisasi jalan Dusun Gamp-
ing Wetan merupakan hasil 
Musrenbangdes dan kerja keras 
TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) 
dalam menyerap aspirasi mas-
yarakat setempat, seiring sele-
sainya pavingisasi jalan dusun 
Gamping Wetan Pemerintah 
Desa Gamping diapresiasi posi-
tif oleh masyarakat setempat, 
setidaknya  program ini  telah 
membuat warga Dusun Gamp-

Jalan Paving Dusun Gamping wetan

ing Wetan terbebas dari ketida-
knyamanan seperti genangan 

air di musim hujan,” tuturnya.
(anang) 

DPRD Kabupaten Blitar Gelar 
Hearing dengan Wartawan

SMN, Blitar- Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar menggelar 
hearing dengan wartawan yang 
bertugas di Kabupaten Blitar, 
Kamis (01/04/2021), bertempat 
di ruang kerja DPRD Kabupaten 
Blitar.

Dalam kegiatan hearing terse-
but di pimpin langsung oleh 
Ketua DPRD Kabupaten Blitar 
Suwito Saren Satoto, didampin-
gi wakil ketua Abdul Munib, 
anggota Komisi I, Komisi III, 
Kepala Dinas Kominfo Kabu-
paten Blitar serta Organisasi 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto

Perangkat Daerah (OPD) di 
lingkungan Pemerintah Kabu-
paten Blitar.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar 

Suwito Saren Satoto menyam-
paikan bahwa adanya kesanggu-
pan Dinas Kominfo Kabupaten 
Blitar untuk mengevaluasi, se-
hingga akan di tunggu sejauh 
mana realisasi itu bisa di wujud-
kan.
Lebih lanjut Suwito menjelas-

kan bahwa terkait dengan ang-
garan untuk wartawan itu perso-
alan pemerintah daerah, artinya 
bagaimana untuk anggaran pub-
likasi ini tidak tersentral di satu 
OPD yaitu di Dinas Kominfo.
Sementara itu Eko selaku Kepa-

la Dinas Kominfo Kabupaten 
Blitar menyampaikan dengan 
adanya hearing ini dewan akan 
membantu dan nantinya usulan 
pengajuan anggaran ini akan di 
setujui oleh dewan .(mam)

Bupati Nganjuk Lantik 18 Pejabat Eselon II

Nganjuk, SMN - Ka-
mis(01/04/2021) bertempat di 
ruang Anjuk Ladang Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Nganjuk 
melalui Surat Keputusan Bupati 
No.821/94/411.404/2021 tang-
gal 01 April 2021 sebanyak 18 
pejabat eselon II Pemkab Ngan-
juk telah resmi dilantik oleh 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 
Hidayat.

‘Mutasi adalah hal biasa dan 
bertujuan untuk meningkatkan 
kinerja agar target yang telah 
direncanakan bisa tercapai”, 
ucap Bupati Nganjuk Novi Rah-
man Hidayat.

“Tidak perlu diributkan 

dan juga dipersulit,kalau dapat 
dipercepat ya kerjakan saja.
Seperti halnya dengan mutasi 
ini,semuanya untuk memenuhi 
kebutuhan organisasi serta me-
maksimalkan pelayanan kita 
kepada masyarakat”ucap Bupati 
Novi lebih lanjut.

Sebanyak 18 pejabat eselon II 
yang dilantik diantaranya adalah 
Drs Supiyanto,MM yang dilan-
tik menjadi Kepala Dinas Tenaga 
Kerja,Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Nganjuk yang sebel-
umnya menjabat sebagai Asisten 
Administrasi Umum Sekretariat 
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dr Sopingi,MM yang sebel-

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat(tengah) usai melantik 
pejabat eselon dilingkungan Pemkab Nganjuk

umnya menjabat sebagai Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah Ka-
bupaten nganjuk menjadi Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupaten 
Nganjuk.

Drs Adam Muharto,M.Si 
yang sebelumnya menjabat 
sebagai Kepala Badan Peren-
canaan Pembàngunan Daerah 
Kabupaten Nganjuk menjadi 
Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Nganjuk di-
isi oleh Suharono,S.Sos,MM 
yang sebelumnya menjabat se-
bagai Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat,Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan Kabupaten 
Nganjuk 

Agus Frihannedy S.Pd,M.
Si menggantikan Suharono se-
bagai Kepala Dinas Perumahan 
Rakyat,Kawasan Pemukiman 
dan Pertanahan Kabupaten 
Nganjuk yang sebelumnya se-
bagai Kepala Dinas Tenaga Ker-
ja,Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Nganjuk.

Dan posisi Agus Frihannedy 
sebagai Kepala Dinas Tenaga 
Kerja,Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Nganjuk digantikan 
oleh Supiyanto.

“Alhamdullilah pada malam 
hari ini(Kamis,01/04/2021) 
pelantikan pejabat eselon 
dilingkungan Pemerintah Ka-
bupaten Nganjuk telah berjalan 
lancar”,pungkas Bupati Novi 
usai pelantikan.(Yan)

Identitas Mayat Wanita Berkaki Palsu di 
Kantor Dermaga Kulon Progo Terkuak!

Kulon Progo, SMN 
- Identitas mayat wan-
ita muda yang ditemu-
kan tergeletak di Kantor 
Dermaga Wisata Pantai 
Glagah, Temon, Kulon Pro-
go, Daerah Istimewa Yo-
gyakarta (DIY) kemarin 
malam akhirnya terkuak. 
Perempuan itu bernama 
Takdir Suniarti (21) warga 
Pengasih, Kulon Progo.

Terkuaknya identitas 
mayat itu berdasarkan ha-
sil pemeriksaan Satreskrim 
Polres Kulon Progo, 
melalui identifikasi sidik 
jari dan penyelidikan ci-
ri-ciri khusus mayat, yai-
tu menggunakan kaki kiri 
palsu. Dari situlah petugas 
menemui keluarga korban 
untuk dilakukan pengece-
kan.

“Dari hasil pemeriksaan 
dan keterangan keluarga 
korban, dipastikan bahwa 
mayat itu adalah Takdir 
Suniarti,” kata Kasubbag 
Humas Polres Kulon Pro-
go Iptu I Nengah Jeffri 
lewat keterangan tertulis 
kepada wartawan, Sabtu 
(3/4/2021).

Jeffri menjelaskan saat 
ditemukan, mayat men-
genakan kaus warna biru 
dengan jaket kain ko-

tak-kotak warna hitam 
putih, celana panjang jin 
warna biru, memakai jam 
tangan warna pink di len-
gan kiri, memakai sepatu 
warna coklat dan meng-
gunakan anting di telinga 
kanan. Di samping itu juga 
menggunakan kaki palsu 
sebelah kiri.

“Kami telah mengarah-
kan tim Identifikasi agar 
memeriksa lebih detail, 
sebab adanya kejanggalan 
pada lokasi penemuan 
mayat di mana gedung ada-
lah kantor dermaga yang 
semua ruangan tertutup 
dan terkunci sehingga pa-
tut diduga korban tidak ada 
kepentingan masuk gedung 
tersebut,” ucap Jeffri.

Diberitakan sebelumnya 
seorang perempuan muda 
ditemukan tak bernyawa di 
dalam sebuah bangunan di 
kawasan Dermaga Wisata 
Pantai Glagah, Temon, Ku-
lon Progo, Jumat (2/4).

Koordinator Satlinmas 
Rescue Istimewa Wilayah 
V Kulon Progo, Aris Wid-
iatmoko, menambahkan 
jasad itu pertama kali 
ditemukan oleh dua orang 
pemancing bernama Deni 
(23) dan Bima Yuda (21) 
warga Temon, Kulon Progo 

pada sekitar pukul 20.00 
WIB, kemarin malam.

“Kedua saksi ini masuk 
ke dermaga menggunakan 
senter, kemudian meli-
hat ada kaki selonjor, lalu 
tanya sama pemancing 
lain ternyata tidak meng-
etahui hal itu. Karena pe-
nasaran mereka kemudian 
mengecek kembali ke da-
lam (bangunan dermaga) 
dan melihat ada sosok per-
empuan dalam kondisi ter-
lentang dan tidak berger-
ak,” kata Aris.

“Kedua saksi kemudi-
an melaporkan penemuan 
itu ke Pos Satlinmas Res-
cue Istimewa Wilayah V 
Kulon Progo, selanjutnya 
dari kami meneruskan ke 
pihak-pihak terkait,” sam-
bungnya.

Mendapat laporan terse-
but, petugas di pos jaga 
langsung terjun ke lokasi 
penemuan, disusul per-
sonil kepolisian dari Pol-
res Kulon Progo, Polairud 
Glagah, Polsek Temon, 
PMI, Puskesmas 2 Temon 
dan pihak terkait lainnya. 
Kemudian jasad dievakua-
si ke RSUD Wates untuk 
keperluan pemeriksaan.
(dtk)
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Peringati Hari Air se-Dunia, Pemkab Madiun Tanam Akar Wangi

Madiun, SMN - Untuk pence-
gahan dan mitigasi bencana serta 
dalam rangka memperingati Hari 
Air se-Dunia ke- XXIX tahun 
2021, Pemerintah Kabupaten Ma-
diun, Jawa Timur, melalui Badan 
Penanggulanngan Bencana Daer-
ah (BPBD) menanam akar wangi/
vetiver di Desa Cermo Kecamatan 
Kare Kabupaten Madiun

Menurut Kepala Pelaksana 
Badan Penanggulangan Bencana 
Daerah (BPBD) Kabupaten Madi-
un, Zahrowi, dengan penanaman 
akar wangi/vetiver ini, diharapkan 
dapat memberikan pemahaman 
yang sama tentang program pen-
anggulangan bencana.

“Kunci utama dalam mengu-
rangi resiko bencana adalah aspek 
pencegahan dan mitigasi bencana. 
Artinya, kita semua harus mampu 

tanggap dan lebih sensitif terh-
adap kerawanan bencana,” ucap 
Zahrowi.

Sementara itu Bupati Madiun, 
H. Ahmad Dawami, mengatakan, 
akar wangi mempunyai ciri khas 
akarnya dapat tumbuh kedalam 
hingga lima meter lebih.

“Inilah yang akan menjadi 
penyangga, menjadi pilar untuk 
menghindari terjadinya tanah 
longsor. Ketika ini ditanam di 
wilayah yang miring, artinya juga 
akan menghambat turunnya air ke 
bawah sehingga air akan meresap 
kedalam tanah secara maksimal. 
Disinilah awal kita menanam ta-
namanan itu dan juga sebagai ba-
gian dari pembudidayaan vetiver 
tersebut,” H. Ahmad Dawami.

“Kita diberi oleh Tuhan sesuatu 
alam yang melimpah, termasuk 

Pemkab Madiun peringati hari air sedunia tahun 2021 dipusat-
kan di desa Cermo Kecamatan Kare Kabupaten Madiun.

air didalamnya. Ini adalah kewa-
jiban kita untuk menjaga. Kualitas 
air itu tergantung manusianya. 
Bagaimana mengelola lingkungan 
air tersebut,” tambahnya.

Selain bupati, turut dalam 
penanaman akar wangi terse-
but yakni Wakil Bupati, H. Hari 
Wuryanto, dan jajaran Forkopim-
da. (sy)

Pemkot Madiun Raih BKN Award Kategori 
Penilaian Kompetensi

Madiun, SMN - Satu lagi 
visi Walikota-Wakil Walio-
ta Madiun, Jawa Timur, H. 
Maidi-Inda Raya, terwujud. 
Kali ini terkait urusan birokrasi 
pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa.

Untuk hal tersebut, Pemer-
intah Kota Madiun mendapa-
tkan penghargaan dari Badan 
Kepegawaian Nasional (BKN) 
Award 2020 Terbaik Ketiga Kat-
egori III Tingkat Kota Secara 

Nasional.
Penghargaan dan piagam ini, 

diserahkan oleh Kepala BKN, 
Bima Haria Wibisana, kepada 
Sekda Kota Madiun, Rusdiyan-
to, di Kantor Sekretariat Daerah 
Provinsi Jawa Timur, Kamis 1 
April 2021.

Kategori III tersebut ter-
kait penilaian kompetensi. Itu 
berdasarkan kesesuaian antara 
kompetensi jabatan yang diper-
syaratkan dengan kompetensi 

yang dimiliki pemegang jabatan 
atau calon pemegang jabatan.

Artinya, dalam penataan 
SDM di birokrasi Pemerintah 
Kota Madiun sudah sesuai den-
gan kompetensi masing-masing 
pejabat. Penempatan pejabat 
yang sesuai dengan kompeten-
si tersebut perlu agar jalannya 
pemerintahan bisa optimal. Art-
inya, pelayanan kepada mas-
yarakat juga bisa maksimal.

“Alhamdulillah, hari ini kita 
mendapatkan penghargaan dari 
BKN terkait bidang penilaian 
kompetensi. Dari awal dalam 
jalannya birokrasi di kota kita 
memang selalu mengedepank-
an penilaian kompetensi dan 
konsisten sampai saat ini,” kata 
Sekda Rusdiyanto usai meneri-
ma penghargaan.

Bahkan, kerap dilakukan uji-
uji kompetensi kepada aparatur 
yang akan menduduki jabatan 
tersebut. Harapannya, kemam-
puan aparatur yang akan bertu-
gas benar-benar sesuai dengan 
jabatan yang akan diemban. 
Hal tersebut memang menjadi 
prioritas sesuai dengan visi Wa-
likota-Wakil Walikota Madiun. 

Yakni, terwujudnya pemerintah-
an yang bersih dan berwibawa. 
Artinya, Walikota Madiun cuk-
up menaruh perhatian terkait 
good dan clean government.

“Bisa dibilang penempatan 
pejabat ini menyesuaikan kom-
petensi masing-masing. Isti-
lahnya the right man in the right 
place,” ungkapnya.

Namun, bukan berarti sudah 
saatnya berpuas diri. Sebali-
knya, ada banyak yang harus 
ditingkatkan. Sebab, masih ter-
dapat empat kategori lagi dalam 
BKN Award tersebut. Yaitu, kat-
egori Perencanaan Kebutuhan, 
Pelayanan Pengadaan, Kepang-
katan dan Pensiun, kategori Im-
plementasi Sistem Aplikasi Pe-
layanan Kepegawaian (SAPK) 
dan Pemanfaatan Computer 
Assisted Test (CAT), kategori 
Penilaian Kinerja, dan kategori 
Komitmen Pengawasan.

“Tentunya ini harus diting-
katkan. Seperti Pemprov Jawa 
Timur yang mendapat dua kat-
egori sekaligus. Tidak menutup 
kemungkinan kelima kategori 
itu bisa tercapai semua,” pung-
kasnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi mendapatkan penghargaan dari 
Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Awaard tahun 2020 ter-

baik ketiga kategori III tingkat Kota secara nasional.

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Karimun, SMN - Isra Mi’raj 

Nabi Muhammad SAW, yang 
diselenggarakan oleh Rumpun 
Melayu Bersatu (RMB) Kab.Kari-
mun, d i  G e d u n g  R M B  
Kab. Karimun, Minggu (28/03). 

Hadir dalam kesempatan terse-
but Wakil Gubernur Kepri Hj. Mar-
lin Agustina, PLH Bupati Karimun 
Dr. Muhd. Firmansyah, M.Si, 
FKPD Karimun, Kabag Kesra, dan 
tokoh agama dan masyarakat Kab. 
Karimun. PLH Bupati Karimun 
Dr. Muhd. Firmansyah, MSi.

Momentum dari isra mi’raj 
yang dilaksanakan ungkap Plh Bu-
pati untuk meningkatkan inspeksi 
bagi diri sampai sejauh mana ke-
dekatan umat manusia kepada Al-
lah dan Nabi Muhammad SAW, se-
bagai tolak ukur dalam kehidupan 
sehari, dan menjadi memotivasi 
bagi umat islam untuk selalu me-
makmurkan masjid. 

Wakil Gubernur Hj. Marlin 
Agustina, dalam sambutannya me-
ngungkapkan melalui isra mi’raj 
tersebut sebagai ajang dalam rang-
ka peningkatan iman dan taqwa 
kepada Allah SWT, dangan cara 
selalu melaksanakan perintah Al-
lah dan selalu meninggal kan hal-

hal yang dilarang olah Allah SWT. 
Dengan momen tersebut Wagub 
Kepri mengajak kepada seluruh 
lapisan masyarakat Kab. Karimun 
dan Kepri pada umumnya untuk 
selalu menjaga dan menjalankan 
protokol kesehatan. Saat ini Kepri 
diberda zona kuning dan semoga 
wabah covid tersebut dapat hilang 
di negeri Provinsi Kepri tersebut. 

Walaupun harini masyarakat 
kita telah divaksin sambung 
Wagub masyarakat dihimbau tetap 
menjalankan protokol kesehatan 

dengen selalu menggunanakan 
masker, jaga jarak dan cuci tangan 
pakai sabun. Menyinggung ting-
kat pembangunan dan kemajuan 
di Kepri dan Kabupaten Karimun 
pada khususnya beliau, Wagub 
mengajak kepada masyarakat dan 
generasi muda saat ini agar selalu 
dapat meningkatkan kualitas diri 
dengan selalu belajar tentang te-
knologi-teknologi yang canggih 
agar pemuda kita tidak keterting-
galan dengan pemuda di daerah 
yang lain. (bl)

Peringatan Isra Mi’raj Nabi Muhammad SAW pemkab Karimun.

Dinkes Kaltara Dorong Pengembangan 
Obat dan Jamu Tradisional

Tanjung Selor, SMN - Pe-
layanan kesehatan tradisional 
yang dijalankan Dinas Keseha-
tan Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) sejalan dengan pro-
gram Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini Kementerian 
Kesehatan (Kemenkes) den-
gan misi memanfaatkan dan 
mengembangkan teknik dan 
olah pikir. Serta pemanfaatan 
tumbuh-tumbuhan berkhasiat. 
Yakni melalui uji empiris untuk 
pengobatan dan menjaga stami-
na tubuh, khususnya selama 
masa pandemi Covid-19.

“Program ini selaras dengan 
kebijakan Gubernur Kaltara 
Zainal A. Paliwang yang meng-
utamakan kearifan lokal dalam 
berbagai sektor, termasuk sektor 
kesehatan,” kata Kepala Bidang 
Pelayanan Kesehatan Dinkes 
Kaltara, Dedy Prasetya Noor, 
Rabu (24/3/2021).

Dalam menjalankan program 
tersebut, Dinkes Kaltara meng-
gandeng pengusaha lokal yang 
memanfaatkan tanaman khas 
Kalimantan, untuk diolah men-

jadi jamu siap minum.
“Tidak perlu repot-repot lagi, 

mencari tumbuhan ke dalam 
hutan, mengupas, menjemur ba-
han, membersihkan dan mema-
sak. Kita sudah siapkan semuan-
ya,” ujarnya.

Menurut Deddy, produk 
jamu yang produksi melalui 
binaan Bidang Kesehatan dan 
Sumber Daya Kesehatan Dinkes 
ini, belum diberi nama.

Deddy menambahkan bahan 
jamu dari pengusaha loka,l ter-
buat dari bahan dasar tumbuhan 
hutan yang telah diteliti manfaat 
dan khasiatnya, oleh beberapa 
universitas ternama di Indonesia

“Tumbuhan yang ada di seki-
tar kita sangat banyak macam 
dan kegunaannya, hanya saja 
masyarakat luas belum menge-
tahui cara pemanfaatannya serta 
khasiatnya.” ungkapnya.

Rencananya Dinkes Kaltara 
akan membangun Griya Sehat 
sebagai tempat pelayanan kes-
ehatan alternatif yang bermutu 
dan sesuai standar dari Kemen-
kes RI.

Tak hanya itu, Dinkes Kaltara 
juga berencana membangun 
Sentra Pengembanan dan Pen-
erapan Pengobatan Tradisional 
yang di dalamnya merupakan 
pusat penelitian tentang pengo-
batan tradisional dan obat tra-
disional.

“Diharapkan akan muncul 
penelitian yang bermanfaat bagi 
masyarakat Kaltara dan maha-
siswa terkait teknik dan tanaman 
obat tradisional, khususnya obat 
khas Kaltara,” ujarnya.

Menurut Deddy, peman-
faatan tanaman obat tradisional 
dapat mengurangi angka kesaki-
tan dengan menerapkan pengo-
batan yang bersumber dari ta-
naman obat yang telah dikenal 
minim efek samping ketimbang 
obat-obatan kimia.

Di sisi ekonomi masyarakat 
pelaku usaha petani lokal tana-
man obat, akan mendapatkan 
dampak peningkatan pere-
konomian, dan konsumen bisa 
mendapatkan obat-obatan yang 
lebih murah ketimbang obat 
konvensional.

“Harapannya melalui pro-
gram kesehatan tradisional ini 
bisa mendatangkan para inves-
tor yang ingin menanamkan in-
vestasinya berupa Pabrik Jamu 
di Kaltara,” katanya.

“Sebagai informasi para 
pelaku usaha juga pada kesem-
patan ini menginginkan produk 
jamu mereka dengan kesediaan 
bapak gubernur jika berkenan 
dapat memberikan nama pada 
produk jamu “belum ada nama” 
ini secara simbolik nantinya,” 
tambah Deddy. (syah)

Pengembangan obat dan jamu tradisional diharapkan dapat 
menjadi penggerak roda perekonomian masyarakat serta men-

jadi alternatif pengobatan yang lebih terjangkau dan tentunya 
sehat bagi konsumen.

Gubernur Jabarkan Lima Tantangan 
Daerah Perbatasan Kaltara

Tanjung Selor, SMN - Ter-
dapat lima tantangan daerah 
perbatasan di Kalimantan Utara 
(Kaltara) yang disebutkan Gu-
bernur Zainal A. Paliwang pada 
Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) tahun 2021, Rabu 
(31/3).

Lima tantangan yang dimak-
sud Gubernur Zainal dalam ra-
pat tersebut yakni kesenjangan 
wilayah, masalah demografis, 
ketahanan nasional, pelayanan 
publik, dan keterbatasan infra-
struktur penunjang peningka-
takan perekonomian.

Orang nomor satu di Kaltara 
ini mengatakan bahwa poten-
si sumber daya di daerah per-

batasan cukup besar, namun hal 
ini tidak mengenyampingkan 
adanya ketimpangan.

Ketimpangan yang dimaksud 
adalah tingkat pendapatan, nilai 
tukar, dan nilai jual komoditas. 
Ia mengatakan bahwa orientasi 
ekonomi lebih condong kepada 
negara tetangga (growth indus-
try centre), sementara kawasan 
indonesia di perbatasan hanya 
jadi hinterland.

Tidak hanya itu saja, dalam 
rapat yang berlangsung di Jakar-
ta itu Gubernur Zainal mengaku 
bahwa persebaran penduduk 
yang tidak merata di daerah per-
batasan menimbulkan masalah 
demografis.

“Adanya permasalahan de-
mografis ini disebabkan oleh 
kondisi geografis serta kesen-
jangan sarana dan prasarana di 
wilayah Kaltara,” ujar Gubernur 
Zainal.

Di sisi lain, ketahanan nasi-
onal juga menjadi kekhawatiran 
tersendiri. Hal ini dikarenakan 
kurangnya aparat yang dapat di-
tempatkan di beberapa pos pada 
wilayah perbatasan. Pria kelahi-
ran Makassar ini menjelaskan 
bahwa kurangnya pengawasan 
di wilayah perbatasan menjadi 
titik lemah pada ketahanan na-
sional.

Selain itu, Gubernur juga 
menjelaskan terkait sarana dan 
prasarana keamanan dari tujuh 
negara ini memiliki beberapa 
hal yang harus diperbaiki. Ter-
jadinya kegiatan-kegiatan ilegal 
seperti illegal logging, illegal 
fishing, illegal mining, human 
trafficking, peredaran narkoba 
serta terjadinya pelanggaran 
hukum seperti pergeseran patok 
batas negara bukanlah perkara 
yang dapat disepelekan.

“Ancaman di bidang hankam 
(pertahanan dan keamanan, red) 
dan politis ini perlu diperhati-
kan, mengingat kurangnya pos 

lintas batas legal yang disepa-
kati oleh kedua belah pihak,” 
jelasnya.

Selanjutnya, pria kelahiran 
Makassar ini juga mengatakan 
bahwa pelayanan publik yang 
diberikan kepada masyarakat 
masih sangat terbatas. Minim-
nya sarana prasarana dan sum-
ber daya manusia (SDM) pada 
pelayanan publik dalam bidang 
pendidikan, kesehatan, adminis-
trasi, kependudukan, sipil, dan 
kesejahteraan sosial menjadi 
penyebab utama.

Bukan hanya empat tanta-
ngan tersebut yang menjadi 
kekhawatiran, masalah ter-
batasnya infrastruktur penun-
jang peningkatakan perekono-
mian masyarakat perbatasan dan 
aksesibilitas juga dirasa perlu 
untuk ditindak lanjuti.

“Kelima poin yang saya se-
butkan ini adalah tantangan yang 
harus dihadapi. Dengan segala 
keterbatasannya, strategi pem-
bangunan wilayah perbatasan 
di Kaltara tidak bisa dilakukan 
secara business as ussual. Harus 
dipikirkan langkah-langkah ex-
traordinary untuk mengejar ket-
ertinggalan,” katanya. (syah).Kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) tahun 2021, 

Rabu (31/3).

Temui Gubernur Kaltara, Konjen Filipina 
Tawarkan Kerja Sama

Tanjung Selor, SMN - 
Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) kini menjadi prima-
dona bagi para investor. Tak 
hanya dalam negeri, investor 
mancanegara pun turut terpikat 
untuk mengembangkan potensi 
yang dimiliki provinsi termuda 
di Tanah Air ini.

Bagaimana tidak, Kaltara 
merupakan salah satu daerah 
yang memiliki sumber daya 
alam (SDA) melimpah. Bahkan 
diproyeksikan sebagai pusat 
pertumbuhan ekonomi baru.

Seperti yang dikatakan Kon-
sulat Jenderal (Konjen) Filipina, 
Manuel Cueto Ayap usai ber-
temu Gubernur Kaltara, Zainal 
Arifin Paliwang, Senin (29/3).

Sektor perikanan dan pari-
wisata Kaltara menjadi sasa-
ran negara tetangga itu untuk 
dikembangkan bersama pelaku 
usaha di Filipina.

“Perikanan dan pariwisata 
masih sangat menjanjikan di 
Kaltara. Tapi ke depannya bu-
kan potensi itu saja yang akan 
kami kembangkan, intinya apa 
yang sudah kita terapkan di Ma-
nado dan Papua akan kita terap-
kan juga di Kaltara ini,” ungkap 
Manuel.

Pihaknya berharap rencana 
kerja sama ini dapat segera te-
realisasi agar kemudian dapat 
dituangkan dalam penandatan-
ganan Memorandum of Under-
standing (MoU). “Target kita 
harus MoU secepatnya, menge-
nai waktunya kapan kita belum 
tentukan,” ujar pria tersebut.

Recana kerja sama dengan 
Filipina ini pun disambut baik 
oleh Gubernur. Ia merasa bahwa 
kerja sama ini dapat member-
ikan dampak positif bagi ke-
majuan dan kesejahteraan mas-
yarakat Kaltara.

“Pada dasarnya kami sambut 
baik, apalagi kalau kerja sama 

yang diinginkan Filipina itu bisa 
membawa kebaikan untuk mas-
yarakat Kaltara,” harap Guber-
nur Zainal.

Meski demikian, Gubernur 
Zainal mengatakan bahwa pen-
awaran kerja sama antara Filipi-
na dengan Pemerintah Provinsi 
(Pemprov) Kaltara ini masih 
perlu dipelajari lebih terperinci.

“Jika perlu kita bentuk tim 
untuk mempelajari baik dan bu-
ruknya dari kerja sama itu. Ber-
beda dengan kerja sama Sosek 
Malindo yang sudah berjalan 
dan manfaatnya sudah bisa dira-
sakan,” pungkasnya.(syah)

Pertemuan Komjen Filipina dengan Gubernur Kaltara.
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BBPP Batu Berikan Pelatihan Teknis 

Tematik Peternakan Pengolahan Daging
Probolinggo, SMN - Balai 

Besar Pelatihan Peternakan 
(BBPP) Batu bersama Dinas Pe-
ternakan dan Kesehatan Hewan 
(DPKH) Kabupaten Proboling-
go memberikan pelatihan teknis 
tematik peternakan pengolahan 
daging (bakso dan nugget) di 
Kabupaten Probolinggo, Jum’at 
hingga Minggu (2-4/4/2021).

Kegiatan yang dilakukan di 
Pendopo Kecamatan Kraksaan 
ini diikuti oleh 30 orang kelom-
pok tani (poktan) yang berasal 
dari Kecamatan Kraksaan dan 
Krejengan. Selama kegiatan 
para poktan ini mendapatkan 
materi tentang pengolahan dag-
ing berupa bakso dan nugget 
dari narasumber BBPP Batu.

Pelatihan teknis tematik pe-

ternakan pengolahan daging ini 
dibuka oleh Wakil Ketua Komi-
si IV DPR RI Drs. H. Hasan 
Aminuddin, M.Si dalam rangka 
kunjungan ke Daerah Pemilihan 
(Dapil) dan menyaksikan se-
cara langsung proses pelatihan 
pengolahan daging yang dilaku-
kan oleh BBPP Batu, Jum’at 
(2/4/2021) sore.

Kegiatan ini dihadiri oleh 
Kepala BBPP Batu Wasis Sar-
jono, Ketua DPRD Kabupaten 
Probolinggo Andi Suryanto Wi-
bowo, Kepala DPKH Kabupat-
en Probolinggo Yahyadi, Camat 
Kraksaan Ponirin dan Kapolsek 
Kraksaan Kompol Sujianto.

Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI Drs. H. Hasan Aminuddin, 
M.Si mengatakan kegiatan pela-

tihan pengolahan daging berupa 
bakso dan nugget ini akan mem-
berikan dampak nyata kepada 
masyarakat dan penuh dengan 
jariyah karena ada ilmu yang di-
peroleh oleh masyarakat.

“Tentunya saya selaku 
Pimpinan Komisi IV DPR RI 
akan menilai, manakala nanti 
pelatihan ini manfaatnya luar 
biasa kepada rakyat, saya selaku 
wakil rakyat Dapil 2 Jawa Timur 
akan memback up dan member-
ikan support anggarannya agar 
supaya anggarannya tidak hanya 
pelatihan saja, tetapi bagaimana 
dari hulu ke hilir sehingga mas-
yarakat betul-betul tidak hanya 
dicekoki ilmu,” katanya.

Hasan Aminuddin menegas-
kan bahwa sebanyak 30 orang 
ini adalah orang-orang pilihan 
yang mendapatkan kesempa-
tan untuk mengikuti pelatihan 
pengolahan daging dari BBPP 
Batu. Oleh karena itu, jadilah 
ibu-ibu yang mampu memban-
tu ekonomi keluarganya mas-
ing-masing.

“Kesulitan yang kedua ten-
tunya alat. Nanti pada tahun 
2022, saya akan menganggar-
kan bagaimana pelatihan yang 
dilakukan oleh BBPP Batu ini 
nanti menjadi pelatihan yang in-

clude dengan alatnya,” tegasn-
ya.

 Kepala Balai Besar Pelati-
han Peternakan Batu Wasis Sar-
jono mengungkapkan pelatihan 
tematik ini rohnya adalah per-
masalahan yang ada di lapangan 
yang dihadapi oleh masyarakat. 
Kemudian masalah-masalah 
tersebut dihimpun oleh Dinas 
Peternakan dan Kesehatan He-
wan Kabupaten Probolinggo 
dan disampaikan ke BBPP Batu. 

“Selanjutnya BBPP Batu 
menyeleksi mana yang harus 
menjadi prioritas untuk dilaku-
kan pelatihan. Jadi kami tugasn-
ya tadi memverifikasi perma-
salahan-permasalahan yang di 
lapangan untuk kami angkat un-
tuk kami fasilitasi dalam bentuk 
pelatihan tematik.

Tahun 2021 ini jelas Wasis, 
pihaknya menyediakan pelati-
han tematik untuk Jawa Timur, 
Bali dan NTB (Nusa Tenggara 
Barat). 

“Harapan saya, masyarakat 
betul-betul bisa menyelesaikan 
masalahnya yang prioritas dan 
bisa menindaklanjuti dalam 
bentuk usaha-usaha atau kegia-
tan-kegiatan di bidang perta-
nian, khususnya peternakan,” 
pungkasnya. (edy)

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Drs. H. Hasan Aminuddin Msi 
saat membuka Pelatihan Teknis Pengolahan Daging.

Pemkab Probolinggo Gelar Bimtek Pengadaan 
Barang dan Jasa Pemerintah 

Probolinggo, SMN - Dalam 
rangka meningkatkan kinerja 
penyedia dalam pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa, Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo melalui Bagian 
Pengadaan Barang dan Jasa 
menggelar bimbingan teknis 
(bimtek) pengadaan barang dan 
jasa pemerintah bagi penyedia, 
Kamis (1/4/2021) di Paiton 
Resort Hotel Desa Binor Keca-
matan Paiton.

Kegiatan tersebut diikuti oleh 
60 orang dengan tetap menerap-
kan protokol kesehatan, yang 
terdiri dari penyedia di lingkun-
gan Kabupaten Probolinggo ser-
ta Kasubag dan staf pendukung 
dari Bagian Pengadaan Barang 
dan Jasa Sekretariat Daerah Ka-
bupaten Probolinggo.

Para peserta kegiatan 
mendapatkan materi tentang 
pengadaan barang dan jasa pe-
merintah bagi penyedia dari 

Kepala Bagian Pengadaan Ba-
rang dan Jasa Setda Kabupaten 
Probolinggo, Kasubag LPSE 
pada Bagian Pengadaan Ba-
rang dan Jasa Setda Kabupaten 
Probolinggo serta Pokja Pemili-
han Pengadaan Barang/Jasa Pe-
merintah Kabupaten Proboling-
go.

Kabag Pengadaan Barang 
dan Jasa Setda Kabupaten 
Probolinggo Mariono menga-
takan kegiatan ini bertujuan 
agar penyedia memahami pros-
es pengadaan barang/jasa den-
gan sistem pengadaan langsung, 
penunjukan langsung dan ten-
der.

“Dengan mengikuti kegiatan 
ini diharapkan penyedia dapat 
memahami dokumen pers-
yaratan tender, penyedia lebih 
memahami tata cara melakukan 
upload dokumen kualifikasi dan 
penawaran dan melalui sistem 
LPSE dan penyedia memahami 
tentang Aplikasi Sistem Infor-
masi Kinerja Penyedia (SIKAP) 
LPSE,” katanya. (edy)

Kabag Pengadaan Barang dan jasa, Mariono saat memberikan 
paparan.

Pemkot Probolinggo Gelar Musrenbang 
RKPD Tahun 2022

Probolinggo, SMN - Ber-
tempat di Ruang Puri Mang-
gala Bhakti, Pemerintah Kota 
Probolinggo melalui Badan 
Perencanaan Pembangunaan 
Daerah, Penelitian dan Pengem-
bangan (Bappeda Litbang) 
menggelar Musrenbang Ren-
cana Pembangunan Kerja Daer-
ah (RKPD).

Hadir dalam kegiatan terse-
but Wali Kota, Hadi Zainal 
Abidin, didampingi Sekda, drg 
Ninik Ira Wibawati, dan Ketua 
DPRD Abdul Mujib.

Turut berpartisipasi secara 
virtual Bappeda Provinsi Jawa 
Timur, Bakorwil Jember, Pe-
merintah Kabupaten Proboling-
go dan Lumajang, serta LPM 
dan tokoh masyarakat terkait, 
Selasa(30/03).

Kepala Bappeda Litbang 
Tartib Goenawan dalam lapo-
ranya mengatakan bahwa mak-
sud dan tujuan dilaksanakannya 
kegiatan tersebut, “Kegiatan ini 
dimaksudkan untuk memadu-
kan perencanaan pembangunan 
2022 antar stakeholder di Kota 
Probolinggo untuk mewujudkan 
koordinasi, integrasi, sinkro-
nisasi dan keterpaduan antara 
rancangan rencana kerja OPD 
Kota Probolinggo tahun 2022 
dan rancangan Rencana Ker-
ja Pemerintah Daerah (RKPD) 
Kota Probolinggo tahun 2022,” 
katanya.

Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin, dalam sambutannya 
menjelaskan tema pembangunan 
pada tahun 2022 adalah peman-
tapan pemulihan ekonomi dan 
akselerasi pembangunan sumber 
daya manusia Kota Probolinggo 
yang berdaya saing.

“Pelaksanaan Musrenbang 
sangat penting dalam member-
ikan masukan strategis yang 
dibangun sebagai wahana un-
tuk berdiskusi, rembug antar 
stakeholder, baik pemerintah, 
akademisi, swasta maupun mas-
yarakat. Ini menjadi momentum 

penting dalam mengakomodir 
usulan-usulan pembangunan 
dari bawah,” jelas Wali Kota 
Hadi.

Lebih lanjut Wali Kota Hadi 
mengatakan, paradigma pemba-
ngunan saat ini adalah money 
follow, yakni berorientasi pada 
kesejahteraan masyarakat.

“Tidak semua tugas dan 
fungsi harus dibiayai secara 
merata dan dinamika yang terja-
di memerlukan akselerasi dalam 
hal pemangkasan terhadap pro-
gram yang secara nomenklatur 
tidak jelas dan tidak memiliki 
nilai manfaat bagi rakyat,” lan-
jutnya.

Wali Kota Hadi juga 
mengimbau Kepala Perangkat 
Daerah (PD) dalam mengusul-
kan program kegiatan agar lebih 
fokus, terukur dan memberikan 
manfaat kepada masyarakat.

Wali Kota juga, berharap 
Covid-19 segera berlalu sehing-
ga tidak mengganggu rencana 
pembangunan di kotanya. Habib 
Hadi pun menyinggung soal 
pembangunan rumah sakit baru 
Kota Probolinggo yang masuk 
dalam Perpres Nomor 80 Tahun 
2019.

“Mudah-mudahan Pemer-
intah Provinsi Jawa Timur bisa 
mencatat kebutuhan dan kami 
sampaikan secara langsung. Se-
moga bisa membantu dan men-
dukung peralatan kesehatan, 

karena pembangunan fisiknya 
ditanggung oleh Pemerintah 
Kota Probolinggo. Rumah sakit 
ini merupakan pengembangan 
yang terkoneksi Bromo Tengger 
Semeru,” harapnya.

Dalam kesempatan tersebut 
juga dilakukan pula penandatan-
ganan berita acara hasil kesepa-
katan Musrenbang RKPD Kota 
Probolinggo Tahun 2022 yang 
ditandatangani oleh Wali Kota 
Probolinggo, Bappeda Litbang, 
BPPKAD, Dinkes P3KB, DK-
UPP, Dispendikbud, DPD LPM, 
TP PKK dan Ketua Kelom-
pok Disabilitas, disaksikan 
Sekda dan Ketua DPRD Kota 
Probolinggo.

 Ketua DPRD, Abdul Mu-
jib, mengutarakan pokok-pokok 
pikiran DPRD Kota Proboling-
go. Pokok-pokok pikiran DPRD 
tersebut, merupakan wujud 
akumulasi dan representasi 
masyarakat Kota Probolinggo 
melalui kegiatan reses dan kun-
jungan kerja yang dilakukan 
pimpinan dan Anggota DPRD 
meliputi 3 daerah pilihan di 5 
kecamatan di Kota Probolinggo.

“Kegiatan yang merangkum 
asprirasi masyarakat, saya ber-
harap adalah apa yang sudah 
menjadi aspirasi yang tertuang 
dalam pokok-pokok pikiran 
DPRD, bisa diakomodir oleh 
pemerintah kota,” harapnya. 
(edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin disaksikan para Pejabat saat 
menandatangani Berita acara hasil Musrenbang RKPD Tahun 

2022.

Pemprov Jatim akan Perketat Jalur Masuk 
Tenaga Migran Jelang Idul Fitri 1442 H

Sidoarjo, SMN - Melan-
dainya jumlah angka kasus 
pandemi Covid-19 di Jawa 
Timur, tidak serta merta mem-
buat Pemprov Jatim mengen-
durkan aturan dan kebijakan 
terkait protokol kesehatan 
(Prokes). 

Wakil Gubernur Jawa 
Timur Emil Elestianto Dar-
dak mengatakan, pengetatan 
ini terus dilakukan utamanya 
menjelang kepulangan para 
tenaga migran dari luar negeri 
yang hendak kembali ke tanah 
air, utamanya menjelang Idul 
Fitri 1442 Hijriah.

"Maka kami tadi mendapa-
tkan pemaparan dari Kepala 
BNPB, walaupun (para tenaga 
migran) sudah swab PCR di 
tempat asal mereka, ternya-
ta saat di swab PCR di tanah 
air, bisa saja positif Covid. 
Bahkan yang negatif pun bisa 
positif saat di karantina, saat 
dilakukan swab kedua karena 
masa inkubasi," papar Emil 
Dardak saat menerima kun-
jungan kerja (Kunker) Kepala 
Satgas Penanganan Covid-19 
Pusat dan Rapat Koordinasi 
terkait Penanganan Covid-19 
di Jawa Timur yang dilak-
sanakan di Gedung VVIP 
Room, Bandara Juanda Sido-
arjo, Kamis (1/4).

Lebih lanjut Emil mene-
gaskan, beberapa opsi solusi 
telah disiapkan Pemprov Ja-
tim dengan melibatkan Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP) dan 

juga Kementerian Kesehatan.
"Ada dua kata kuncinya, 

yaitu yang pertama kapasitas 
testing. Kami dari Pemprov 
siap bersinergi untuk keter-
sediaan alat. Mungkin nanti 
ada kendala dengan reagen, 
namun akan dikomunikasikan 
dengan Kementerian Keseha-
tan," terang Emil.

Mantan Bupati Trenggalek 
ini menjelaskan, hal kedua 
yang tengah dipersiapkan 
Pemprov Jatim ialah keterse-
diaan kapasitas untuk menam-
pung para tenaga migran di 
rumah karantina selama lima 
hari. 

"Itu yang kemudian kita 
akan sinergikan. Hasil koor-
dinasi ini akan kami lapor-
kan pada Bu Gubernur dan 
akan mendapat tindak lanjut. 
Mengingat arus kepulangan 
dari pekerja migran akan in-
tensif," lanjutnya. 

Dikesempatan yang sama, 
dirinya menambahkan, antisi-
pasi ini menjadi hal yang san-
gat penting. Mengingat Jawa 
Timur bukan daerah yang 
menjadi jujugan para tenaga 
migran untuk kembali pulang 
ke tanah air, namun menjadi 
salah satu gerbang masuk dari 
luar negeri.

Sejalan dengan itu, Kepa-
la BNPB sekaligus Ketua 
Satgas Covid-19 Pusat Doni 
Monardo menambahkan, ke-
hadiran Satgas Covid-19 ke 
Jawa Timur untuk mengingat-
kan Pemprov Jatim agar terus 

melakukan pengetatan pintu 
masuk dari luar negeri agar 
dilakukan pemeriksaan secara 
detail.

"Jadi kami membahas agar 
Jatim memperkuat satgas 
daerah. Tentunya disini bantu-
an dari TNI dan Polri sangat 
penting sekali," kata Doni.

"Hasil testing seluruhn-
ya, saat swab pertama tiba 
di tanah air sebanyak 1.444 
yang positif, kemudian yang 
swab kedua, meski sudah di-
isolasi ada 658 orang. Apabila 
kita hanya melakukan swab 
sekali saja, berarti yang 658 
orang luput dari pengawasan 
ke kampung halaman dan 
bertemu keluarga. Diantara 
keluarganya ada yang rentan, 
lansia dan komorbid, maka 
resikonya sangat fatal. Be-
lum lagi strain baru yang kita 
ketahui sudah banyak tersebar 
disejumlah negara," jelasnya. 

Oleh karena itu, sesuai den-
gan perintah Presiden RI, Doni 
berharap agar Jatim dapat 
mengoptimalkan kemampuan 
dalam penanganan bagi WNI 
yang akan tiba melalui Banda-
ra Juanda Sidoarjo. Sehingga, 
Jatim memiliki pola penanga-
nan yang optimal.

"Kami mengimbau untuk 
sementara ini mereka-mereka 
(tenaga migran) bisa menunda 
kepulangannya ke tanah air, 
kecuali mereka yang sudah 
kehilangan pekerjaan. Semen-
tara di dalam negeri sendiri, 
pemerintah memutuskan tidak 

ada mudik. Semuanya ini ber-
tolak dari pengalaman kita se-
tahun terakhir. Setiap selesai 
libur panjang, kasus Covid-19 
selalu mengalami peningka-
tan. Puncaknya kasus aktif 
pada akhir Januari dan awal 
Februari yaitu sebanyak 176 
ribu orang," paparnya.

Doni pun menganjurkan 
kepada Pemprov Jatim untuk 
membuat Satgas Karantina 
Jatim. Upaya itu agar lebih 
memaksimalkan dan memu-
dahkan dalam mengkoordinir 
para tenaga migran yang tiba.

Meski begitu, pihaknya 
juga mengapresiasi Pemprov 
Jatim dalam menekan angka 
kasus Covid-19 di wilayahnya 
yang hingga saat ini terus ter-
kendali. Bagi Doni, hal terse-
but merupakan penurunan 
jumlah kasus yang luar biasa 
dalam 3 bulan terakhir.

"Kasus aktif jauh di bawah 
kasus aktif nasional, angka 
kesembuhan di atas angka na-
sional, hanya saja yang kurang 
adalah angka kematian masih 
di atas nasional," imbuhnya.

Hal tersebut didukung 
dengan tingkat kepatuhan 
masyarakat mematuhi prokes 
yang menjadi format efektif 
untuk terbebas dari zona mer-
ah Covid-19. 

Dimana hal tersebut juga 
tidak lepas dari partisipasi 
aktif dari masyarakat dalam 
penanganan Covid-19, yakni 
dengan meningkatkan kegot-
ongroyongan. (*) 

Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menerima kunjungan kerja Ketua Satgas Covid-19 pusat sekaligus Kepala BNPB 
Doni Monardo di VIP Room Bandara Udara Juanda di Sidoarjo Bahas pengetatan protkes jalur masuk tenaga migran menjelang 

Idul Fitri.
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Lomba Mural: Ubah Kampung Syur Menjadi Kampung Anggur

Lumajang, SMN - Bagi masyarakat 
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pasti 
sudah tidak asing dengan kawasan eks lo-
kalisasi yang berada di Desa Sumbersuko,  
Kecamatan Sumbersuko, yang sejak puluhan 
tahun lalu tempat itu sudah dikenal sebagai 
tempat bisnis yang dilarang.

Kampung Anggur yang dikelola, dan 
dibudidayakan warga Dusun Suko RT III/
RW IV Desa Sumbersuko, diharapkan dapat 
menjadi salah satu potensi daya tarik bagi 
para wisatawan.

Kampung anggur (Anggun, Giat, Un-
ggul, Responsif) yang disupport oleh dinas 
ketahanan pangan, dinas lingkungan hidup 
dan yg lainnya, mengadakan lomba mural di 
Dusun Suko II Desa Sumbersuko, Kecamatan 
Sumbersuko Kabupaten Lumajang. Lomba 
dibuka oleh Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, 
pada Minggu (28/3).

Kegiatan lomba mural tersebut berte-
makan, "Lingkungan, Seni Budaya Lumajang 
dan Kearifan Lokal Lumajang, yang itu dija-
dikan konsep desain mural bagi para peserta 
lomba.”

Dalam sambutannya, Bupati Lumajang 
menyampaikan, bahwa kegiatan lomba Mu-
ral tersebut dilaksanakan guna memberikan 
hal yang baru bagi Kampung Anggur, agar 
supaya lebih dikenal dan ada perubahan, 
karena dulunya dikenal sebagai eks loka-
lisasi. Oleh karena itu, tempat yang dulunya 

memiliki persepsi tidak baik, harapannya bisa 
memberikan inspirasi bagi kampung-kam-
pung yang lain.

"Saya berharap, setelah dijadikan Kam-
pung Anggur, semua orang sudah memilik 
prosepsi yang baik dan hal - hal yang positif 
tentang Kampung Anggur ini," ujarnya.

Bupati Lumajang mengucapkan terimak-
asih kepada TP PKK Kabupaten Lumajang, 
karena telah mempunyai ide untuk merubah 
eks lokalisasi menjadi Kampung Anggur. Se-
lain itu, dirinya juga memberikan intervensi 
kebijakan langsung, supaya warga setempat 
memiliki kegiatan positif lainnya.

"Misalnya ada budidaya ikan di sana, 
saya yakin warga disini mampu mengelola 
itu. Ini harus diwujudkan supaya kampung 
anggur benar-benar bisa berubah," imbuhnya.

Sementara itu, Camat Sumbersuko Mis-
joko menjelaskan, merubah image kampung 
anggur, kepanjangan definisi kampung yang 
anggun, giat, unggul dan responsif memang 
perlu perjuangan ekstra. Sebab, tidak hanya 
sekedar merubah dinding kampung dengan 
mural, tetapi juga perlu merubah mental 
warga.

"Alhamdulillah lomba kali ini memang 
luar biasa, pesertanya antusias untuk menja-
dikan kampung anggur berubah. Bahkan pe-
sertanya cukup banyak, yang berasal dari luar 
kota. Ini menjadi semangat bersama dalam 
mewujudkan kampung sesuai definisi dan 

Juara Lomba Mural.

taglinenya yang terus kami kampanyekan," 
tutupnya.

Menurut ketua panitia lomba, Isaac Har-
dy Yuwono, bahwa dalam lomba mural kali 
ini, peserta memperebutkan Piala Bupati 
untuk Juara 1, 2, 3. Juara harapan 1,2,3, dan 
juara Favorit Pilihan Netizen.

Setelah dilakukan penilaian selama 4 
hari oleh dewan juri sejak 29 Maret - 1 April 
2021, panitia secara resmi mengumumkan 
pemenang lomba mural kampung anggur 
Sumbersuko Lumajang.

Juara 1 dimenangkan oleh Sony Hidayat, 
peserta no. 26 dengan tema Seni Budaya 
Lumajang, disusul tim Asal Nyaput peser-
ta no. 23 sebagai juara 2, dan Rudi Hartono 
peserta No. 20 sebagai Juara 3 dengan tema 

Lingkungan dan Kearifan Lokal.
Sementara untuk juara harapan di-

menangkan olehTim KKG, peserta No. 10 
berhasil mendapatkan Juara Harapan 1, tim 
Kemuning No. 17 menyusul sebagai Juara 
Harapan 2, dan peserta no. 12, Robby Andri-
yanto berhasil mendapatkan Juara Harapan 3.

Selain penilaian juri, juga ada juara pili-
han nitizen, Tim KKG No. 10 berhasil menja-
di Juara Favorit 1, Juara Favorit 2 dimenang-
kan tim Love Lumajang Culture No. 11 dan 
tim Kemuning No. 17 berhasil mendapatkan 
Juara Favorit 3.

"Penyerahan hadiah akan dilaksanakan 
pada hari Kamis, 8 April 2021 di Gedung 
Panti PKK Kabupaten Lumajang," pungkas 
Isaac. (Tik)

Musrenbang: Pintu Masuk Menggagas 
Lumajang Hebat Bermartabat

Lumajang, SMN - Musren-
bang merupakan instrumen pros-
es perencanaan pembangunan, 
sehingga secara teknis berbagai 
keputusan dalam pelaksanaan 
pembangunan dirumuskan se-
cara bersama, dan dilaksanakan 
sesuai dengan jenjang Pemerin-
tahan. Salah satu tahapan dalam 
proses perencanaan pembangu-
nan daerah adalah Forum SKPD. 
Forum ini cukup strategis, kare-
na mempertemukan kelompok 
masyarakat sektoral dan spasial.

Dalam forum ini dilakukan 
penyelarasan usulan antara ha-
sil-hasil Musrenbang Keca-
matan dengan Draf Rencana 
Kerja SKPD, serta memberikan 
kesempatan kepada kelompok 
sektoral untuk memberikan ma-
sukan dan usulan kegiatan, yang 
dinilai mampu mengatasi perso-
alan yang ada di sektor. Forum 
SKPD juga ditujukan sebagai 
arena untuk melakukan sinergis-
itas antara usulan kegiatan yang 
bersifat spasial dan usulan sek-
toral.

Musyawarah Rencana Pem-
bangunan (Musrenbang), juga 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Kabupaten Lumajang RKPD 
2022, yang dipusatkan di Pen-
dopo Arya Wiraraja Kabupaten 
Lumajang, pada Rabu (31/3).

Musrenbang kali ini, men-
gambil fokus akselerasi pertum-
buhan ekonomi dan penguatan 
kehidupan sosial masyarakat. 
Musrenbang juga dilaksanakan 
secara daring, yang diikuti oleh 
Bakorwil V Jember, Bappeda 
Provinsi Jawa Timur, Kapol-
res Lumajang AKBP Eka Yekti 
Hananto Seno, DPRD Kabupat-
en Lumajang, unsur kecamatan, 
organisasi masyarakat, LSM, 
anggota komunitas, sejumlah 
tokoh agama dan tokoh mas-

yarakat.
Beberapa prioritas Pemba-

ngunan Daerah Tahun 2022, 
meliputi pemulihan ekonomi, 
melalui percepatan pemulihan 
usaha mikro dan pariwisata, 
penguatan konektivitas an-
tar wilayah, dan peningkatan 
layanan infrastruktur pendukung 
ekonomi, peningkatan kualitas 
SDM dan perluasan kesempatan 
kerja, peningkatan kepedulian 
sosial dan pelestarian nilai - 
nilai budaya lokal, peningkatan 
ketahanan pangan, peningkatan 
kualitas hidup dan ketahanan 
bencana, peningkatan keten-
traman, ketertiban umum, dan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq berharap, semua 
program yang direncanakan 
harus berdasarkan kepentingan 
masyarakat. Dirinya juga me-
minta, agar tetap melakukan 
inovasi dan penyesuaian dengan 
kondisi yang dihadapi saat ini.

"Harapan saya, dengan 
seluruh keadaan kondisi yang 
kita hadapi saat ini, tentu peren-
canaanya harus inovatif dengan 
menyesuaikan keadaan, kita bisa 

melakukan akselarsi dengan 
penyelesaian permasalahan yang 
kita hadapi," harapnya.

Disisi lain, Wakil Bupati 
Lumajang, Indah Amperawa-
ti mengatakan, bahwa semua 
program yang direncanakan ha-
rus mempertimbangan asas pe-
layanan publik. Menurut wabup, 
inti dari pemerintahan adalah 
pelayanan masyarakat. Oleh 
karena itu, program pemerintah 
harus mampu mengakomodir se-
tiap kebutuhan masyarakat.

"Masyarakat berhak 
mendapatkan pelayanan sesuai 
asas pelayanan. Meskipun dalam 
kondisi anggaran semakin sedik-
it dan terbatas, kita harus tetap 
memberikan pelayanan yang 
baik," terangnya.

Ada sesuatu yang unik pada 
musrenbang tahun ini, dima-
na tidak kita lihat pada tahun 
tahun sebelumnya. Yaitu den-
gan banyaknya masyarakat dari 
semua unsur, yang mengikuti 
acara tersebut. Ini sebuah siny-
al bagus, sebuah sinyal adanya 
partisipasi dari publik atau mas-
yarakat, untuk kemajuan pemba-
ngunan Lumajang. (Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq ikuti Musrenbang, di Pendopo 
Arya Wiraraja Kabupaten Lumajang, pada Rabu (31/3).

Pemerintah dan PLN Adalah Pelayan Masyarakat
Lumajang, SMN - Demi 

memudahkan pelanggan, PLN 
saat ini sudah ada aplikasi ber-
nama 'PLN Mobile'. Aplikasi ini 
dapat memberikan kemudahan 
dalam membeli token, memba-
yar tagihan listrik, mengubah 

daya, dan merekam konsumsi 
listrik di waktu-waktu sebelum-
nya.

Melalui aplikasi ini pelang-
gan PLN bisa mendapatkan 
kualitas layanan yang lebih baik 
lagi ke depannya.

Seperti diketahui, Pemer-
intah dan PLN adalah pelayan 
masyarakat, sehingga sinergitas 
itu sangat diperlukan. Sebab, 
tanpa adanya visi dan misi yang 
sama, maka akan terus terjadi 
konflik maupun timbul permas-
alahan di masyarakat, sehingga 
program pemerintah kabupaten 
dengan PLN tidak bisa berjalan 
dengan baik.

Hal itu disampaikan Wakil 
Bupati Lumajang, Indah Am-
perawati saat menerima kunjun-
gan audiensi dari PT PLN UP3 
Jember, di Ruang Mahameru 
Kantor Bupati Lumajang, pada 
Selasa (30/3).

Diungkapkan, terkait adanya 
persoalan yang sering kali terja-
di di masyarakat, maka diperlu-
kan sinergi antar data, sehingga 
nantinya akan ada keterbukaan 
dan sinkronisasi data antara 
PLN dengan Pemkab Lumajang, 
karena mitra yang baik harus 

bekerja dengan keterbukaan, ke-
samaan data dan saling percaya.

"Saat ini di Kabupaten 
Lumajang sampai tingkat dusun 
sudah dimasuki oleh aliran listr-
ik. Terimakasih sudah merespon 
hal-hal yang sering kali disam-
paikan oleh masyarakat maupun 
pemerintah," kata Wabup.

Wabup berharap, agar pi-
hak PLN memberi kemudahan 
kepada masyarakat yang ingin 
mengajukan listrik baru.

"Saya harap bantuannya un-
tuk percepatan bagi masyarakat 
yang ingin mengajukan listrik 
yang baru," tambahnya.

Saat ini PLN memiliki kap-
asitas pembangkit listrik yang 
sangat mencukupi, bahkan akan 
ada tambahan pembangkit listr-
ik lagi ke depannya.

PLN ingin memberikan 
layanan kepada konsumen den-
gan baik. (Tik) 

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati saat menerima kun-
jungan audiensi dari PT PLN UP3 Jember, Selasa (30/3).

Plh Bupati Karimun Hadiri Kegiatan Bakti Sosial, 
Donor Darah, serta Cek Kesehatan

Karimun, SMN - Plh. Bupa-
ti Karimun Dr. H. Muhammad 
Firmansyah, M.Si, menghadiri 
sekaligus membuka kegiatan 
bakti sosial, Kamis (1/4/2021) 
bertempat di Sekretariat Persat-
uan Pemuda Meral (Pemeral) 
Kecamatan Meral, Kabupaten 
Karimun, Provinsi Kepulauan 
Riau (Kepri). Kegiatan bakti 
sosial ini diselenggarakan oleh 
Pameral berkerja sama dengan 
Palang Merah Indonesia (PMI) 
Kabupaten Karimun, meliputi 
kegiatan cek kesehatan gratis 
dan donor darah dalam rangka 
tasyakuran menyambut bulan 
suci Ramadhan. Kegiatan terse-
but juga dihadiri Ketua PMI Ka-
bupaten Karimun Dr. H. Aunur 
Rafiq, M.Si,

Danramil, Danlanal, Kapol-
sek Meral, Anggota DPRD Ka-
bupaten Karimun Dapil Meral, 

Camat Meral, Lurah se-Keca-
matan Meral dan Tokoh Mas-
yarakat setempat. Dalam sam-
butannya, Plh. Bupati Karimun 
M. Firmansyah menyampaikan, 
kegiatan seperti ini harus dilaku-
kan dan harus didukung.

"Atas nama Pemda Karimun 
saya memberikan apresiasi, hal 
ini memberikan nilai positif ke-
pada masyarakat dan kegiatan 
yang dilaksanakan oleh setiap 
elemen masyarakat seperti ini 
harus kita dukung,” ungkap Mu-
hammad Firmansyah. Muham-
mad Firmansyah juga menyam-
paikan kepada warga agar tetap 
mematuhi protool kesehatan ter-
kait Covid-19. 

"Upaya mencegah penyeb-
aran Covid-19 harus tetap me-
matuhi protokoler kesehatan,” 
pintanya. Sementara itu, Ketua 
PMI Kabupaten Karimun H. 

Aunur Rafiq meminta setiap 
elemen masyarakat agar ber-
sama-sama dengan pemerintah 
daerah memberikan kontribusi. 
Salah satunya dengan kegiatan 
ini, seperti donor darah. Karena 

hal ini sangat berarti dan ber-
manfaat bagi masyarakat. 

"Setetes darah kita dapat 
menyelematkan nyawa manu-
sia,” tutur H. Aunur Rafiq. (bl)

Plh Bupati Karimun Hadiri Kegiatan Bakti Sosial,  Donor Darah, 
serta Cek Kesehatan.

Teka-teki Zakiah Aini Selipkan Air Gun 
Saat Masuk Mabes Polri

Jakarta, SMN - Polisi 
masih mendalami bagaima-
na cara Zakiah Aini mem-
bawa air gun saat masuk 
ke Mabes Polri. Dugaan 
sementara, air gun itu dise-
lipkan di salah satu bagian 
tubuh.

"Itu yang masih kita da-
lami karena tersangkanya 
kan ZA meninggal dunia 
dia ya. Dimungkinkan dia 
masukkan di bagian tu-
buhnya, entah di pinggang 
atau di mananya," kata 
Karo Penmas Divisi Humas 
Polri Brigjen Rusdi Harto-
no, Kamis (1/4/2021).

Dia mengatakan air gun 
yang diduga diselipkan 
Zakiah Aini di tubuhnya 
itu lolos dari pemeriksaan. 
Rusdi memastikan Polri se-
dang melakukan audit pen-
gamanan markas.

"Itu kenyataan memang 
lolos dari penjagaan. Ini se-
dang diaudit masalah pen-
gamanan kita," tutur Rusdi.

Dia menyebut Zakiah 
sebenarnya sudah diperiksa 
sesuai prosedur. Zakiah ter-
lihat membawa map kuning 
saat masuk ke Mabes Polri. 

Map kuning itu disebut ber-
isi amplop.

"ZA datang seakan-akan 
menjadi bagian masyarakat 
yang membutuhkan pe-
layanan Polri setelah ma-
suk di bagian pintu be-
lakang Mabes Polri dan 
telah dilakukan pemerik-
saan. Pemeriksaan yang 
tentunya telah sesuai den-
gan prosedur yang ditetap-
kan untuk pengamanan di 
markas-markas Polri, khu-
susnya di Mabes Polri," 
ujar Rusdi.

Zakiah Aini sebelumnya 
melakukan penyerangan 
ke Mabes Polri pada Rabu 
(31/3) petang. Dia sem-
pat melepaskan enam kali 
tembakan dari air gun yang 
dibawanya. Tak ada polisi 
yang terluka akibat peristi-
wa ini.

Zakiah kemudian ditem-
bak mati oleh petugas. 
Menurut RS Polri, Zakiah 
terkena tembakan di jan-
tung.

Kapolri Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo menyebut 
Zakiah adalah lone wolf 
yang berideologi ISIS. Za-

kiah disebut sempat men-
gunggah foto bendera ISIS 
di akun Instagram-nya.

"Yang bersangkutan 
memiliki Instagram yang 
baru ataupun di-posting 
21 jam yang lalu di mana 
di dalamnya ada bendera 
ISIS," ujar Kapolri Jenderal 
Listyo Sigit Prabowo dalam 
konferensi pers di Mabes 
Polri, Jakarta, Rabu (31/3).

Serangan terhadap 
Mabes Polri ini kemudian 
menjadi sorotan. Salah sa-
tunya terkait pemeriksaan 
sebelum masuk ke Mabes 
Polri. Anggota DPR dari 
Komisi III meminta Mabes 
Polri menempatkan Polwan 
untuk melakukan pemer-
iksaan di pos jaga demi 
mencegah peristiwa serupa 
terulang.

"Dengan kejadian itu, 
petugas penjagaan bisa 
menempatkan juga Polwan 
di pos jaga agar bisa me-
meriksa tamu yang sesama 
perempuan," kata anggota 
Komisi III DPR RI Fraksi 
Golkar, Supriansa, kepa-
da wartawan, Kamis (1/4). 
(dtk)

Kecelakaan Kereta Taiwan Tewaskan 50 Orang, 
Jaksa Minta Manajer Ditangkap

Jakarta, SMN - Jaksa di 
Taiwan meminta penangkapan 
manajer lokasi konstruksi yang 
truknya diduga mengakibatkan 
kecelakaan kereta yang mene-
waskan 50 orang.

Kereta menabrak truk ketika 
kendaraan tersebut tergelincir 
ke rel dari lokasi konstruksi, 
membuat ratusan orang ter-
perangkap selama berjam-jam 
dalam gerbong kereta yang ru-
sak parah.

Kereta tersebut, berangkat 
dari ibu kota Taipei ke Taitung, 
penuh dengan orang-orang 
yang bepergian untuk mer-
ayakan festival bersih-bersih 
makam (Qingming).

Kecelakaan pada hari Jumat 
(02/04) merupakan kecelakaan 

kereta api terburuk di Taiwan 
dalam puluhan tahun.

• Penumpang tinggal-
kan begitu saja tiga kilogram 
emas senilai Rp2,6 miliar di 
kereta

• Akibat terendam 
banjir, 10 kereta cepat Jepang 
senilai Rp1,5 triliun dijadikan 
besi cacahan

• 'Ledakan kompor 
gas' di gerbong picu kebakaran 
kereta, 74 penumpang tewas

Kecelakaan ini terjadi saat 
kereta melewati terowongan di 
utara Hualien. Tim penyelamat 
menyisir gerbong-gerbong 
yang rusak parah di dalam te-
rowongan untuk menemukan 
korban yang selamat, beberapa 
di antara mereka memecahkan 

jendela gerbong untuk keluar.
Banyak dari hampir 500 

penumpang sedang berdiri saat 
kecelakaan terjadi karena kere-
ta tersebut sangat penuh.

Pada hari Sabtu (03/04), tim 
penyelamat mulai memindah-
kan gerbong-gerbong belakang 
kereta yang relatif tidak ru-
sak ke luar terowongan. Ger-
bong-gerbong yang kerusakan-
nya lebih parah, ditinggalkan di 
dalam terowongan.

Kereta 408 itu merupakan 
salah satu kereta tercepat, di-
operasikan dalam jaringan yang 
secara umum dianggap aman. 
Kereta dapat melaju hingga ke-
cepatan 130 km/jam.

Presiden Tsai Ing-wen akan 
mengunjungi Hualien pada 

hari Sabtu untuk menemui para 
penyintas.

Tabrakan terjadi pada hari 
Jumat sekitar pukul 09:00 wak-
tu setempat.

Beberapa orang di bagian 
belakang kereta selamat tan-
pa luka-luka, sementara 100 
orang diselamatkan dari empat 
gerbong pertama. Banyak pen-
umpang yang tewas, terluka, 
dan terperangkap ada di empat 
gerbong yang rusak parah di 
dalam terowongan.

"Saya merasakan sentakan 
keras yang tiba-tiba, kemudian 
saya jatuh ke lantai," kata seo-
rang penumpang perempuan 
yang selamat kepada media 
Taiwan UDN. "Kami pecahkan 
jendela untuk keluar dari ger-

bong dan naik ke atap kereta."
ReutersPara penumpang 

kereta berjalan menyelamatkan 
diri dari terowongan dengan ba-
rang-barang bawaan

Perempuan lainnya yang 
selamat mengatakan: "Seluruh 
badan saya jatuh ke lantai. 
Kepala saya terbentur dan mu-
lai berdarah."

Seorang penyintas berusia 50 
tahun mengatakan kepada surat 

kabar Apple Daily, dia melihat 
banyak orang terperangkap di 
bawah kursi mereka dan ketika 
dia keluar dari gerbongnya, dia 
melihat mayat di mana-mana.

Media setempat melaporkan 
sang masinis kereta termasuk di 
antara korban yang meninggal.

Gambar-gambar menunjuk-
kan sebuah truk bak datar be-
sar berwarna kuning tergeletak 
di sisi rel. Proyek konstruksi 

sedang berlangsung di dekat 
ujung utara terowongan.

Penyebab kendaraan itu 
tergelincir di tanggul belum 
diketahui.

Gambar lainnya menun-
jukkan orang-orang berjalan 
di sepanjang rel dengan mem-
bawa barang-barang mereka 
setelah dievakuasi dari gerbong 
yang kerusakannya tidak begitu 
parah. Penyintas lainnya diba-
wa menggunakan tandu.

Banyak penumpang kere-
ta diyakini sedang bepergian 
untuk merayakan festival Qin-
gming - waktu untuk meng-
hormati leluhur yang sudah 
meninggal dengan membersih-
kan kuburan mereka dan mem-
beri persembahan pada arwah 
mereka.

Sebelum ini, kecelakaan 
kereta api terburuk di Taiwan 
terjadi pada 1991, ketika 30 
penumpang tewas dan 112 ter-
luka setelah dua kereta saling 
bertabrakan. (dtk)

Tim penyelamat memindahkan gerbong belakang kereta ke luar 
terowongan. 
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Kapolres Salatiga Dampingi Ketua MPR RI dan Menteri Pertanian, 
Dalam Rangka Pencanangan Kota Salatiga sebagai Kota 4 Pilar dan Kota Vanili 

Salatiga, SMN - Kunjungan 
Ketua MPR RI Bambang Soesa-
tyo, S.E., M.B.A dalam rangka 
melaksanakan kunjungan kerja 
ke Kota Salatiga dalam rangka 
Pencanangan Kota 4 Pilar dan 
Kota Vanili yang bertempat di 
Rumdin Walikota Salatiga di 
dampingi Kapolres Salatiga Pol-
da Jawa Tengah AKBP Rahmad 
Hidayat, S.S., pada hari Rabu 
tanggal 31/03/2021.

Ketua MPR RI Bambang 
Soesatyo, S.H., M.B.A dalam 
sambutanya menyampaikan, 
Kota Salatiga adalah kota 
penuh kenangan, dan termasuk 
kota paling indah yang pernah 
ditemui karena orangtua saya 
berasal dari Kota Salatiga, Kota 
Salatiga iklimnya sangat co-
cok untuk membudidayakan 
tanaman vanili, vanili saat ini 
harganya cukup fantastis dan 

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo saat laksanakan kunjungan 
kerja ke Kota Salatiga.

berkualitas ekspor sehingga 
sangat cocok dan semoga bisa 
membangkitkan kejayaan vanili 
seperti pada tahun 1980, harap-
nya. 

Syahrul Yasin Limpo Men-
tri pertanian yang hadir dalam 
kegiatan ini dalam sambutanya 
menyampaikan, di perkotaan 
kebanyakan kekurangan akan 
lahan pertanian namun era mod-
ern seperti sekarang ini lahan 
sempitpun bukan jadi kendala, 
Kota Salatiga sebagai Kota Ter-
toleran wajib di syukuri, karena 
banyak negara yang maju sep-
erti Amerika saat ini tetap ada 
isu Sara, menyimpang sedikit 
mengenai kejadian di Makassar 
karena saya berasal dari sana 
sangat menyayangkan kejadian 
ini, karena pucuk dari suatu ag-
ama adalah rasa cinta dan kasih 
sayang, jika ada yang mengatas 
namakan agama untuk menya-
kiti orang lain itu adalah tidak 
benar, mari jaga semangat ke-

bangsaan dengan meningkatkan 
silaturahmi karena jika tidak 
sering bersilaturahmi yang ada 
hanya rasa curiga, pesannya.

Kapolres Salatiga AKBP 
AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 
yang di temui di lokasi men-
yampaikan, penandatanganan 
Kota Salatiga sebagai Kota 4 
Pilar dan Kota Vanili harus di 
dukung oleh semua elemen 
masyarakat yang di dukung oleh 
pemerintah, jika masyarakat 
kuat persatuan dan ekonominya 
niscaya situasi kamtibmas dapat 
berjalan dengan baik kedepan-
ya, jelas Kapolres.

Kapolres Salatiga menam-
bahkan, penandatanganan Kota 
Salatiga sebagai Kota 4 Pilar 
dan Kota Vanili adalah bukti 
bahwa Kota Salatiga juga ter-
masuk kota yang aman dan co-
cok sebagai tempat untuk tujuan 
tempat tinggal, tegas AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. (Agus P)

Kapolres Salatiga Terima Penghargaan Atas Dedikasi dan 
Sumbangsih terhadap Pelestarian Bangunan Cagar Budaya 

Salatiga, SMN - Kapolres 
Salatiga Polda Jateng AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. meneri-
ma penghargaan atas dedikasi 
dan sumbangsihnya terhadap 
pelestarian bangunan cagar 
budaya yaitu Benteng Fort De 
Hock dari Dewan Perwakilan 
Daerah (DPRD) Kota Salatiga 
yang secara langsung diserah-
kan oleh Ketua DPRD Dance 
Iskak Palit, SE MSi, pada hari 
Selasa tanggal 23/03/2021.

Penyerahan penghargaan 
tersebut diserahkan pada saat di-
gelar kegiatan Jelajah Nusantara 
dengan tema "De Koffiekoning 
Van Salatiga" yang diseleng-
garakan oleh Dinas Pariwisa-
ta Kota Salatiga bekerjasama 
dengan Komunitas Kopi Lover 
Salatiga, bertempat di Benteng 
Fort De Hock Salatiga atau Kan-
tor Satlantas Polres Salatiga.

Walikota Salatiga yang turut 
hadir dalam kesempatan terse-
but menyatakan bahwa Kota 
Salatiga memiliki salah satu 
kopi terenak di Indonesia, kare-
na alam, hawa dan pemandan-
gannya sangat berbeda dengan 
daerah lain, Salatiga punya kopi 
Khas Salatiga yaitu Kopi Ka-
camata yang bisa dinikmati di 
kedai-kedai Kota Salatiga seka-
ligus bisa menjadi oleh-oleh 
yang tentunya mempunyai cita 

rasa yang khas, tutur Yuliyanto 
SE MM.

Penghargaan diberikan kare-
na Kapolres Salatiga dinilai 
berhasil melestarikan dan men-
gelola bangunan cagar budaya 
Benteng Fort De Hock sebagai 
Kantor Satlantas Polres Salati-
ga secara mandiri, ucap Dance 
Iskak Palit SE MSi.

Penghargaan ini berdasarkan 
penilaian dan pengamatan oleh 
DPRD Kota Salatiga terkait 
aspek pengelolaan, kesesuaian 
fungsi, serta nilai-nilai arsitek-
tural, yang tetap dipertahankan 
sesuai kondisi awal, sehingga 
saat ini terkesan megah dan ten-
tunya lebih representatif, tam-
bah Dance Iskak Palit SE MSi.

Kapolres Salatiga menyam-
but baik atas penghargaan yang 

diterima, keaslian bangunan 
baik struktur maupun komponen 
Benteng Fort De Hock berupaya 
terus dipertahankan dan terjaga 
keasliannya, kita pelihara dan 
rawat sebaik mungkin sejak 
dirinya menjabat sebagai Ka-
polres Salatiga, sehingga lebih 
representatif saat masyarakat 
memohon pelayanan di Satlan-
tas Polres Salatiga, jelas AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S.

Lebih lanjut Kapolres menu-
turkan bahwa pelestarian ban-
gunan cagar budaya tidak hanya 
Benteng Fort De Hock namun 
juga Bangunan Polres Salatiga, 
yang merupakan salah satu pen-
inggalan budaya yang sangat 
penting untuk dilestarikan, tutup 
AKBP Rahmad Hidayat, S.S. 
(Agus P)

Kapolres Salatiga Terima Penghargaan Atas Dedikasi dan 
Sumbangsih terhadap Pelestarian Bangunan Cagar Budaya.

Kapolres Semarang Berikan Bantuan Kepada Korban Longsor 
Semarang, SMN - Bentuk 

kepedulian kepada korban ben-
cana alam tanah longsor, Ka-
polres Semarang Polda Jawa 
Tengah AKBP Ari Wibowo 
S.I.K.,M.H memberikan ban-
tuan sosial kepada warga ter-
dampak tanah longsor yang 
berada di Desa Brongkol Keca-
matan Jambu Kab. Semarang, 
pada Selasa siang (30/03/2021).

Kapolres Semarang did-
ampingi Kasat Sabhara Polres 
Semarang dan Kapolsek Jambu 
untuk turun langsung memantau 
daerah yang terdampak bencana 
tanah longsor di Dusun Gertas 
Desa Brongkol Kecamatan jam-
bu Kabupaten Semarang. 

“Kita hari ini datang untuk 

mengunjungi korban dan mem-
berikan sedikit bantuan kepada 
korban yang terkena bencana 
alam tanah longsor. Ini adalah 
bentuk kepedulian Polri khu-
susnya Polres Semarang kepa-
da masyarakat, semoga dengan 
bantuan ini bisa meringankan 
beban saudara kita yang terkena 
musibah,” ujar Kapolres.

“Saya mengimbau kepa-
da masyarakat selalu waspada 
dalam akhir akhir ini sering 
terjadi hujan lebat dan angin 
kencang disertai petir sehingga 
berdampak pada tanah gerak 
tidak stabil dan terjadinya long-
sor serta menyebabkan bencana 
alam lainnya" Ungkap AKBP 
Ari.

Kapolres Semarang men-
gucapkan terimakasih kepada 
masyarakat karena telah bergot-
ong royong terhadap warganya 

yang terkena musibah dan bisa 
teratasi tanpa ada korban jiwa. 
(Agus P)

Kapolres Semarang Polda Jawa Tengah AKBP Ari Wibowo 
memberikan bantuan sosial kepada warga terdampak tanah 

longsor di Desa Brongkol Kab. Semarang, Selasa (30/03/2021).

Harga Cabe Rawit di Pare Kediri Mulai Stabil

Kediri, SMN – Memasuki 
akhir minggu ketempat Maret 
2021 harga cabe rawit di ting-
kat distributor di sentra cabe 
Kepung Pare dan Plosoklaten 
Kediri mulai turun dan menuju 
stabil. 

Seperti cabe rawit merah 
kecil varitas ori 212 dari Rp 
83.000/kg turun menjadi Rp 
45.000/kg, cabe rawit varitas 
menu prentul turun menjadi Rp 
36.000/kg dari sebelumnya Rp 
75.000/kg, cabe rawit varitas 
asmoro turun dari Rp 74.000/
kg menjadi Rp 34.000/kg lokal 
kediri turun dari Rp 78.000/kg 

menjadi Rp 28.000/kg.
 Ketua Paguyupan Aso-

siasi Petani Cabe Indonesia 
Jawa Timur, Suyono, saat di-
hubungi JNR Kominfo Jawa 
Timur melalui telepon, Selasa 
(30/03/2021) mengatakan har-
ga cabe di setra Pare Kediri 
dan sekitarnya mulai bersang-
sur-angsur turun dan menuju 
stabil. 

Turunnya harga cabe karena 
adanya penen cabe rawit terja-
di disentral produksi cabai di 
wilayah Kediri dan Mojokerto. 
Kemudian juga beberapa kabu-
paten lain seperti Blitar, Tuban, 

Malang, dan Probolinggo juga 
mulai panen.

 Sementara menurut data 
dari Sistem Informasi Keterse-
diaan dan Perkembangan Harga 
Bahan Pokok (siskaperbapo) 
Disperindag Jawa Timur pada 
Selasa (30/03/2021) harga cabe 
rawit rata-rata Rp 80.000/kg 
turun Rp 25.000/kg  dibanding-
kan minggu lalu Rp 105.000/
kg.. Sementara  harga cabe mer-
ah besar keriting rata-rata tetap 
Rp 47.000/kg dan cabe merah 
besar biasa Rp 43.000/kg  naik  
Rp 6.000/kg dari sebelumnya 
Rp 37.000/kg. (kom)

Harga Cabe Rawit di Pare Kediri Mulai Stabil.

Kawasan Industri Halal 
Jatim Akan Picu 
Pertumbuhan Ekonomi

Surabaya, SMN – Pengem-
bangan kawasan industri halal 
di Sidoarjo diharapkan menjadi 
salah satu pemicu meningkatnya 
pertumbuhan ekonomi di Jawa 
Timur. 

Asisten Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretaris Derah 
Provinsi Jawa Timur, Jumadi, saat 
mewakili Gubernur menjadi Key-
note Speaker Sosialisasi Peranan 
Kawasan Industri Halal Dalam 
Mendorong Jawa Timur Bangkit, 
mengatakan Jatim  memberikan 
peranannya cukup besar terhadap 
pertumbuhan ekonomi nasional.

 “Jatim secara nasional mem-
berikan kontribusi 14,57 persen 
terhadap Produk Domistik Bruto 
(PDB) dan 24,58 persen PDB di 
Jawa,” terang Jumadi, saat sosial-
isasi yang digear secara online, 
Selasa (30/03/2021).

 Ia menjelaskan, pada Tahun 

2020 ekonomi secara, global, 
nasional, regional terkontraksi. 
Jatim sendiri mengalami kontrak-
si 2,39 persen yang merupakan 
angka terkecil di Jawa. Ini artin-
ya di antara Provinsi lainnya di 
Pulau Jawa, Jawa Timur berhasil 
membangun strategi yang baik. 
Dengan begitu performa ekonomi 
di Jawa Timur menjadi lebih baik.

 “Sehingga kalau ada ka-
wasan industri halal di Sidoar-
jo ini, transformasi industri di 
Jawa Timur akan semakin cepat, 
mungkin bisa sampai ke angka 
32 persen atau sampai 35 persen 
dampaknya ekonomi pertumbu-
hannya akan juga meningkat,” 
ujar Jumadi. 

Menurutnya, kehadiran Ha-
lal Industri Park Sidoarjo (HIPS) 
juga akan mendorong program 
kawasan industri halal di Jawa 
Timur. “Kita Pemprov Jawa 

Timur sudah menyiapkan pembi-
naan pembinaan, seperti pembi-
naan sertifikasi halal, fasilitasi  dan 
yang lainnya,” kata Jumadi.

 Jumadi juga menyampaikan 
pesan Gubernur Jawa Timur ke-
padanya, bahwa IKM saatnya 
memiliki building di satu kawasan 
yang terintegrasi dan akan menjadi 
yang pertama di Indonesia.

 “Dan Jawa Timur  memiliki 
konstribusi yang semakin ting-
gi menuju Jawa Timur Bangkit 
2021,” pungkasnya. 

Direktur Halal Industri Park 
Sidoarjo, Adi Saputra Tedja Surya, 
memaparkan pengembangan in-
dustri produk halal Indonesia yang 
berlokasi di Sidoarjo Jawa Timur, 
yaitu Safe N Lock Eco Industrial 
Park bertujuan untuk menggaet po-
tensi pasar dunia.

 Menurut Adi, dengan jumlah 
pemeluk Islam di dunia sebanyak 
1,9 Miliar, industri halal memili-
ki potensi yang sangat Besar bagi 
perkembangan ekspor produk halal 
di Jawa Timur. Mulai dari makanan 
dan minuman, pakaian, media and 
recreation, kosmetik, dan farma 
berpotensi untuk menjadi produk 
halal utama untuk diekspor ke luar 
negeri berpenduduk islam.

 Dikatakan Adi, kesiapan suatu 

ekosistem dan development, suatu 
negara diperlukan dalam pengem-
bangan industri halal kedepann-
ya. Jaminan produk halal menjadi 
fokus ekonomi saat ini.

 Disampaikan pula bahwa salah 
satu pendorong untuk meningkat-
kan ekspor adalah dengan memak-
simalkan kawasan industri halal. 
“Kawasan industri halal ini sangat 
mendukung dan juga untuk kema-
juan ekonomi di Jawa Timur”, kata 
Adi. 

Berdasarkan data Global Islam-
ic Economy Rating 2020/2021,  
Indonesia mengekspor produk 
halal sejumlah 3,8 persen, se-
dangkan mayoritas masyarakat 
Muslim di Indonesia masih men-
gonsumsi produk impor sejumlah 
Rp 169,7 bilion, yaitu 10 persen  
dari total produk halal di dunia. 
Dengan mengembangkan produk 
berlisensi halal, Indonesia mampu 
memenuhi ekspor produk halal ke 
luar negeri.

 "Dengan meningkatknya ek-
spor produksi halal, akan mem-
buka lapangan pekerjaan yang 
luas bagi masyarakat Jawa Timur. 
Jawa Timur berpotensi menjadi 
pemain industri halal terbesar di 
Indonesia bahkan di dunia," pung-
kasnya. (kom)
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HNW Soroti Kebijakan
Kemensos Hentikan Program 
Bantuan Sosial Tunai

Jakarta, SMN - Wakil Ket-
ua MPR RI Hidayat Nur Wahid 
(HNW) menyoroti kebijakan 
Kementerian Sosial menghenti-
kan bantuan sosial tunai dan ban-
tuan langsung tunai bagi mas-
yarakat terdampak COVID-19. 
Menurutnya bantuan tersebut 
dapat memicu peningkatan daya 
beli di tengah upaya pemulihan 
ekonomi nasional.

HNW mengulas anggaran 
Program Pemulihan Ekonomi 
Nasional telah ditingkatkan jum-
lahnya, nyaris Rp 700 triliun. 
Menurutnya, anggaran tersebut 
bisa digunakan untuk tetap mem-
berikan bantuan sosial.

"Mestinya Mensos maksimal-
kan 'jurus blusukan' ke Menkeu 
dan kalau perlu ke Presiden Jo-
kowi, agar bisa mempertahank-
an program bantuan sosial tunai 
tersebut, jangan malah menge-
sankan pasrah dan nrimo saja 
dan diekspresikan ke publik pula. 
Padahal melanjutkan program 
bantuan sosial tunai juga bisa 
menjadi bagian dari meningkat-

kan daya beli dan kesejahteraan 
Rakyat, dan itu berdampak pada 
pemulihan ekonomi dan sosial 
juga," kata HNW dalam keteran-
gannya, Jumat (2/4/2021).

HNW mengkritisi sepanjang 
tahun 2021 ini Kementerian So-
sial sudah menghapus dua pro-
gram kerakyatan, yakni program 
santunan untuk keluarga korban 
meninggal akibat COVID-19, 
dan kini bantuan sosial tunai 
karena keterbatasan anggaran. 
Ia memandang, dua program 
tersebut mesti dipertahankan 
demi kesejahteraan masyarakat. 
Apalagi, anggaran program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
telah ditingkatkan, sehingga bisa 
digunakan untuk membiayai pro-
gram-program bantuan.

"Menteri Sosial seharusnya 
punya daya juang dan memak-
simalkan kemampuan 'blusu-
kan'nya untuk membela Rakyat 
sesuai dengan prinsip yang sela-
lu digaungkan Presiden Jokowi: 
'Keselamatan Rakyat adalah Hu-
kum Tertinggi'," cecar HNW.

Anggota Komisi VIII DPR 
RI menguraikan rilis Badan 
Pusat Statistik (BPS) Februari 
2021 menunjukkan telah terjadi 
peningkatan penduduk miskin 
sebanyak 2,76 juta jiwa. Oleh 
karena itu, kata HNW, sudah 
seharusnya berbagai program 
perlindungan dan bantuan sosial 
dilanjutkan agar dapat memper-
baiki indikator-indikator yang 
memburuk tersebut.

HNW mengingatkan program 
bantuan sosial tunai bertujuan 
menahan agar jangan makin ban-
yak orang Indonesia terdampak 
COVID-19 yang jatuh menjadi 
miskin. Sehingga Kemensos ha-
rus tetap menyalurkannya, bukan 
malah menghapusnya.

"Penting Bu Risma untuk 
mencabut keputusan sepihakn-
ya itu, dan memaksimalkan ke-
mampuan blusukannya ke Men-
keu untuk mendapatkan keadilan 
anggaran guna melanjutkan 
program bantuan sosial tunai 
kepada Rakyat Indonesia korban 
COVID-19," cetus HNW. (dtk)

HNW Soroti Kebijakan Kemensos Hentikan Program Bantuan 
Sosial Tunai.

Jelang Ramadhan, 
Pemkab Majalengka Awasi 

Penimbun Sembako
Majalengka, SMN - Pen-

gawasan terhadap oknum-ok-
num yang menimbun komod-
itas sembilan bahan pokok 
(sembako) jadi fokus Pemer-
intah Kabupaten Majalengka 
menjelang datangnya bulan 
puasa. Bupati Majalengka 
Karna Sobahi tidak ingin di 
daerahnya terjadi kelangkaan 
bahan pokok selama Ramad-
han nanti.

"Kita dengan Kapolres 
sedang mencermati barang-
kali ada yang memanfaatkan 
situasi dengan penimbunan 
komoditas itu yang beraki-
bat minyak, daging dan beras 
langka apalagi kalau harganya 
melonjak," kata Karna, Jumat 
(2/4/2021).

Menurut dia, pada bulan 
Ramadhan nanti kebutuhan 
sembako di Kabupaten Ma-
jalengka dipastikan akan 
meningkat. Selain itu, Karna 
meminta Bulog bisa memas-
tikan stok kebutuhan pokok 
terutama beras selama bulan 
Ramadhan aman.

"Di bulan Ramadhan ini 

kita sudah menghitung berapa 
kebutuhan beras rakyat Maja-
lengka ditambah lauk paukn-
ya, berapa kebutuhan gula, 
minyak dan lain-lain. Itu harus 
tersedia di pasar, harga juga 
harus terjangkau," ujarnya.

"Makanya saya juga minta 
Bulog proaktif untuk memba-
ca pasar dan kebutuhan mas-
yarakat di Majalengka," kata 
Karna menambahkan.

Kapolres Majalengka 
AKBP Syamsul Huda men-
jelaskan tim Satgas Pangan 
yang ada di Polres Majalengka 
akan melakukan monitoring 
tiap hari untuk memastikan 
tidak ada oknum yang menim-
bun sembako jelang dan sela-
ma Ramadhan.

"Kita punya Satgas Pangan 
yang melakukan monitoring 
harga setiap hari. Jika harga ti-
dak lazim akan segera ada ko-
reksi. Kemudian dalam waktu 
dekat kami akan cek pasar 
dan gudang-gudang penyim-
pananan bahan pokok," ujar 
Syamsul saat dikonfirmasi 
melalui pesan singkat. (dtk)

Jokowi Bela Desain Garuda
 Istana Negara yang Sempat Dibully
Jakarta, SMN -- Presiden 

Joko Widodo memamerkan 
pradesain Istana Negara di Ibu 
Kota baru, Kalimantan Timur 
yang merupakan karya Nyo-
man Nuarta, seniman patung 
kenamaan yang membuat pa-
tung Garuda Wisnu Kencana 
di Bali.

 "Tahun lalu, Kementerian 
PUPR mengundang bebera-
pa arsitek dan seniman untuk 
memberikan masukan dan 
gagasan mengenai bangunan 
ikonik di Ibu Kota Negara yang 
baru," kata Jokowi lewat akun 
Instagram pribadi @jokowi 
pada Jumat (2/4) petang.

Dalam video desain berdur-
asi 2,7 menit itu, tampak Istana 

Negara lengkap dengan sejum-
lah taman, kolam, hingga area 
transportasi. Jokowi menga-
takan pemerintah telah mener-
ima sejumlah usulan pradesain 
itu. Salah satunya adalah prade-
sain karya Nyoman Nuarta.

Menurutnya, pradesain 
karya seniman Bali itu sarat 
dengan filosofi lambang bu-
rung garuda.

"Sesuai semboyan Bhinneka 
Tunggal Ika," kata Jokowi.

Kendati demikian Joko-
wi mengaku usulan Nyoman 
Nuarta masih dalam tahap 
pradesain. Pihaknya berharap 
mendapat masukan dari mas-
yarakat mengenai pradesain 
Istana Negara.

Jokowi menginginkan agar 
Istana negara dikenang sebagai 
tempat yang mencerminkan ke-
majuan bangsa, alih-alih hanya 
diingat sebagai tempat kerja 
presiden.

"Saya menginginkan istana 
Negara tidak hanya dikenang 
sebagai tempat Presiden beker-
ja," tutur Jokowi.

Jokowi juga mengatakan 
pihaknya berencana akan me-
ngundang para arsitek dan ahli 
lainnya guna memperbanyak 
pradesain yang digunakan se-
bagai dasar desain Istana Neg-
ara.

"Dengan masukan-masukan 
itu, saya akan mengundang 
kembali para arsitek dan para 

ahli lainnya," ungkap Jokowi.
Sebelumnya, sejumlah arsi-

tek hingga netizen mengkritik 
dan melancarkan bully terkait 
desain Istana Negara yang akan 
dibangun di Ibu Kota baru di 
Kalimantan Timur. Desain itu 
diketahui lewat unggah akun 
Instagram milik Menteri PPN/
Bappenas Suharso Monoarfa 
yang belakangan telah dihapus.

Sejumlah netizen mengu-
sulkan beberapa rancangan 
alternatif dan beberapa dari 
mereka membuat meme desain 
baru Istana Negara. Tak sampai 
di situ, gabungan lima ikatan 
arsitek juga mengaku desain 
burung Garuda sebagai ikon 
membuat gelisah.

Kelima asosiasi tersebut 
adalah Asosiasi Profesi Ikatan 
Arsitek Indonesia (IAI), Green 
Building Council Indonesia 
(GBCI), Ikatan Ahli Rancang 
Kota Indonesia (IARKI), Ika-
tan Arsitek Lanskap Indonesia 
(IALI), dan Ikatan Ahli Per-
encanaan Wilayah dan Kota 
(IAP).

Mereka menilai bangunan 
istana negara yang berbentuk 
burung garuda bukan simbol 
yang mencirikan kemajuan 
peradaban bangsa Indonesia di 
era digital.

Gedung istana negara dise-
but seharusnya menjadi contoh 
bangunan yang secara teknis 
mencirikan prinsip pembangu-
nan rendah karbon dan cerdas 
sejak perancangan, konstruksi 
hingga pemeliharaan gedung-
nya. (cnn)

  Presiden Jokowi. 

Sopir Angkot di Palembang Dibacok 
Preman Pasar, Luka di Kepala-Mata

Palembang, SMN - Seorang 
sopir angkutan kota (angkot), 
Afdul Roni (30), di Palembang, 
Sumatera Selatan (Sumsel), jadi 
korban penganiayaan. Ia dianiaya 
oleh seseorang diduga preman 
pasar hingga mengalami luka 
bacok di kepala dan bagian mata 
saat sedang menunggu penump-
ang.

"Benar, laporan korban sudah 
kita terima. Peristiwa itu terjadi 
di bawah jembatan Ampera persis 
di tikungan dekat pos polisi Ka-
mis, 1 April kemarin, sekitar jam 
17.30 WIB," kata Kasubbag Hu-
mas Polrestabes Palembang Kom-
pol M Abdullah ketika dimintai 
konfirmasi awak media, Jumat 
(2/4/2021).

Abdul menjelaskan penga-
niayaan berawal ketika korban, 
yang tengah mengemudikan an-

gkot rute Ampera-Plaju, sedang 
menunggu penumpang di lokasi 
kejadian. Saat itu tiba-tiba datang 
seorang preman inisial ET mema-
lak korban.

"Korban bawa angkot jurusan Pla-
ju. Saat sedang menunggu penump-
ang di TKP, tiba-tiba datang seseo-
rang yang diduga preman berinisial 
ET, kemudian langsung memalak, 
meminta uang Rp 4.000. Namun 
saat itu korban hanya memberikan 
Rp 2.000," imbuhnya.

Selanjutnya, Abdullah men-
gatakan pelaku diduga tidak ter-
ima hanya diberi uang Rp 2.000. 
Selanjutnya, kata dia, pelaku 
langsung memarahi korban.

"Diduga karena uang yang 
diberikan korban tak sesuai yang 
dipinta pelaku, pelaku mar-
ah-marah kepada korban," teran-
gnya.

Tak hanya marah, lanjut Ab-
dullah, pelaku diduga saat itu 
langsung menganiaya korban 
dengan sebilah senjata tajam jenis 
pisau.

"Pelaku, kata korban, langsung 
mengayunkan pisau yang ia bawa 
dan membacok bagian kepala dan 
mata korban. Setelah itu korban 
langsung berobat ke RSUD Bari, 
Palembang, untuk mendapatkan 
pertolongan medis," bebernya.

"Akibat penganiayaan terse-
but, korban mengalami luka ba-
cok di kepala bagian belakang dan 
pelipis mata bagian kiri. Korban 
yang tak terima, usai menjalani 
perawatan medis, langsung mel-
apor ke SPKT Polrestabes Palem-
bang. Laporan korban langsung 
kita teruskan ke Unit Reskrim 
untuk ditindaklanjuti," jelasnya. 
(dtk)

Ilustrasi garis polisi.

MENU MINGGU INI
"Resep Kare Ayam Jawa yang Gurih Mantap"

Jakarta, SMN - Kare Jawa 
berbeda dengan kari Sumatra. 
Bumbunya lebih ringan den-
gan kuah santan segar yang 
gurih sedikit manis. Kare 
ayam ini enak dipadu dengan 
sayuran.

Di Jawa Tengah khususnya 
Solo dikenal hidangan kare. 
Meskipun mirip kari Sumatra 
tetapi kare lebih ringan. Kare-
na memakai banyak rempah 
segar dan jumlahnya tak se-
banyak kari Sumatra. Bisa jadi 
kare merupakan adaptasi kari 
versi Jawa.

Santan segar yang encer 
dan kental jadi kuah kare ayam 
ini. Memakai ayam kampung, 
kare ini jadi lebih gurih alami 
rasanya tak tak terlalu bermin-
yak atau pekat. Apalagi ditam-
bah wortel dan buncis.

Kare ayam biasanya disa-
jikan dalam menu restoran 
rumahan. Rasanya yang gurih 
dengan rempah yang ringan 
membuat kare jadi enak di-
makan sebagai lauk nasi pu-
tih. Apalagi ditambah taburan 
bawang merah goreng.

 
Berikut ini cara membuat 

kare ayam Jawa berikut tips 
mengolahnya.

Bahan :
• 1 ekor ayam kam-

pung
• 3 sdm minyak sayur
• 750 ml santan encer
• 250 ml santan kental
• 3 lembar daun jeruk
• 2 lembar daun salam
• 1 batang serai, me-

markan
• 8 buah buncis, po-

tong melintang 3 cm
• 1 buah wortel, po-

tong panjang 3 cm
• Haluskan:
• 5 buah cabe merah
• 3 buah cabe rawit 

merah
• 3 butir kemiri
• 5 butir bawang merah
• 3 siung bawang putih
• ½ sdt ketumbar
• ½ sdt merica
• ½ sdt jintan
• 3 cm kunyit
• ½ cm jahe
• ½ cm lengkuas
• 2 sdt garam
• 1 sdt asam Jawa
• 2 sdt garam
Cara Membuat :
1. Potong ayam menja-

di 8 bagian. Cuci lalu tiriskan.
2. Tumis bumbu halus 

hingga harum.
3. Masukkan daun je-

ruk, daun salam, dan serai. 
Aduk hingga wangi.

4. Tambahkan poton-
gan ayam, aduk hingga kaku.

5. Tuangi santan enc-
er, didihkan dengan api kecil 
hingga daging ayam hingga 
hampir lunak.

6. Masukkan santan 
kental, buncis dan wortel.

7. Didihkan kembali 
hingga kuah mendidih dan 
sayuran matang.

8. Angkat, sajikan 
hangat.

Tips:
1. Kalau ingin kare ayam 

yang lebih berlemak, gu-
nakan ayam negeri muda, 
potong menjadi 8 atau 10 
bagian.

2. Setelah santan kental 
dimasukkan, kecilkan api 
dan didihkan kare hingga 
bumbu menyatu dengan san-
tan.

3. Selain buncis dan wor-
tel, bisa ditambahkan ken-
tang atau brokoli. (dtk)

Kare Ayam Jawa.
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Michael Chandler dianggap tidak layak untuk mendapat duel perebutan gelar kelas ringan UFC saat ini. 

Chandler Dianggap Tak Layak 
Rebut Sabuk UFC Khabib

Jakarta, SMN -- Beneil 
Dariush terkejut Michael Chan-
dler mendapatkan kesempatan 
perebutan gelar juara kelas rin-
gan UFC yang lowong usai dit-
inggal Khabib Nurmagomedov 
pensiun.

 Chandler baru sekali mela-
koni pertandingan melawan 
Dan Hooker dan kini ia bersiap 
tampil di UFC 262 melawan 
Charles Oliveira dalam pere-
butan gelar yang lowong. Hal 
tersebut sulit diterima oleh Dar-
iush.

"Saya sangat terkejut. Saya 
benar-benar tak menyangka 
sampai berkata,'ini sungguhan?' 
Saya memahami dia sudah lama 

di dunia mixed martial arts jadi 
saya bukan tidak menghormati 
reputasinya."

"Namun di UFC, dia baru 
sekali bertarung dengan Dan 
Hooker. Saya kira mereka 
[UFC] setidaknya akan mem-
buatnya bertarung satu kali lagi 
dengan petarung lain. Mereka 
mencoba untuk mewujudkan 
duel lawan Gaethje dan ternyata 
situasi saat ini seperti ini. Saya 
terkejut," kata Dariush seperti 
dikutip dari MMA Junkie.

Chandler baru bergabung ke 
UFC pada 2020 namun sebel-
umnya dia adalah juara di Bel-
lator. Chandler sukses menang 
lawan TKO lawan Dan Hooker 

pada Januari lalu.
Spekulasi awal, Dustin Poiri-

er yang ada di peringkat pertama 
bakal maju jadi salah satu pen-
antang namun Poirier sedang 
sibuk memikirkan duel trilogi 
lawan Conor McGregor.

Dariush juga menyoroti fakta 
perebutan gelar di kelas ringan 
berjalan lambat. Sejak 2013, 
duel perebutan gelar di kelas 
ringan hanya berlangsung satu 
kali per tahun. Namun ia bisa 
memahami keputusan UFC.

"Sungguh sulit namun hal 
menarik adalah saya kini tidak 
lagi berusia 20-an tahun. Saya 
lebih dewasa dan bisa melihat 
hal dari semua sisi."

"Saya mengerti hal yang 
dilakukan Dana White. Petarung 
menginginkan yang terbaik un-
tuk mereka dan UFC menging-
inkan yang terbaik untuk mere-
ka. Semua keinginan itu bakal 
bertemu di satu titik tengah dan 
inilah tempat kita berada saat 
ini," kata Dariush.

Dariush sendiri bakal berla-
ga di UFC 262 melawan Tony 
Ferguson. Duel ini penting 
bagi Dariush untuk bisa masuk 
kelompok elite.

Andai bisa menang lawan 
Ferguson, Dariush kemungk-
inan besar bakal dipertemukan 
dengan petarung papan atas 
lainnya. (cnn)

Ditahan Persita, Bali United 
Akui Main Aman

Jakarta, SMN -- Bene-
il Dariush terkejut Michael 
Chandler mendapatkan kes-
empatan perebutan gelar juara 
kelas ringan UFC yang lowong 
usai ditinggal Khabib Nurmag-
omedov pensiun.

 Chandler baru sekali mela-
koni pertandingan melawan 
Dan Hooker dan kini ia ber-
siap tampil di UFC 262 mel-
awan Charles Oliveira dalam 
perebutan gelar yang lowong. 
Hal tersebut sulit diterima oleh 
Dariush.

"Saya sangat terkejut. Saya 
benar-benar tak menyangka 
sampai berkata,'ini sunggu-
han?' Saya memahami dia su-
dah lama di dunia mixed mar-
tial arts jadi saya bukan tidak 
menghormati reputasinya."

"Namun di UFC, dia baru 
sekali bertarung dengan Dan 
Hooker. Saya kira mereka 
[UFC] setidaknya akan mem-

buatnya bertarung satu kali lagi 
dengan petarung lain. Mere-
ka mencoba untuk mewujud-
kan duel lawan Gaethje dan 
ternyata situasi saat ini seperti 
ini. Saya terkejut," kata Dari-
ush seperti dikutip dari MMA 
Junkie.

Chandler baru bergabung ke 
UFC pada 2020 namun sebel-
umnya dia adalah juara di Bel-
lator. Chandler sukses menang 
lawan TKO lawan Dan Hooker 
pada Januari lalu.

Spekulasi awal, Dustin 
Poirier yang ada di peringkat 
pertama bakal maju jadi salah 
satu penantang namun Poirier 
sedang sibuk memikirkan duel 
trilogi lawan Conor McGregor.

Dariush juga menyoroti 
fakta perebutan gelar di kelas 
ringan berjalan lambat. Sejak 
2013, duel perebutan gelar di 
kelas ringan hanya berlangsung 
satu kali per tahun. Namun 

ia bisa memahami keputusan 
UFC.

"Sungguh sulit namun hal 
menarik adalah saya kini tidak 
lagi berusia 20-an tahun. Saya 
lebih dewasa dan bisa melihat 
hal dari semua sisi."

"Saya mengerti hal yang 
dilakukan Dana White. Peta-
rung menginginkan yang ter-
baik untuk mereka dan UFC 
menginginkan yang terbaik un-
tuk mereka. Semua keinginan 
itu bakal bertemu di satu titik 
tengah dan inilah tempat kita 
berada saat ini," kata Dariush.

Dariush sendiri bakal berla-
ga di UFC 262 melawan Tony 
Ferguson. Duel ini penting 
bagi Dariush untuk bisa masuk 
kelompok elite.

Andai bisa menang lawan 
Ferguson, Dariush kemungk-
inan besar bakal dipertemukan 
dengan petarung papan atas 
lainnya. (cnn)

Bali United mengaku bermain aman saat diimbangi Persita Tangerang demi lolos ke perempatfi-
nal Piala Menpora 2021. 

Hasil Piala Menpora: Bali United Lolos ke Perempat Final
Jakarta, SMN -- Bali 

United lolos ke babak per-
empat final Piala Menpora 
2021 usai diimbangi Persita 
Tangerang 1-1 dalam laga 
terakhir Grup D di Stadion 
Maguwoharjo, Sleman, Jumat 
(2/4). 

Bali United unggul leb-
ih dahulu pada menit ke-14 
melalui sundulan striker Tim-
nas Indonesia, Ilija Spasoje-
vic yang memanfaatkan ump-
an tendangan bebas Kadek 
Agung.

Tim asuhan Widodo C Pu-
tro berupaya mencetak gol 
balasan pada menit ke-36 
melalui tembakan Nur Hard-
ianto. Akan tetapi, percobaan 
dari Nur Hardianto masih me-
layang di atas gawang Wawan 
Hendrawan.

Tendangan Kadek Agung 
dari sisi kanan disundul den-
gan apik oleh Spasojevic ke 
sisi kanan gawang tanpa bisa 
ditepis kiper Persita Try Ham-

dani.
Tendangan bebas mendatar 

Irsyad Maulana dari luar ko-
tak penalti pada menit ke-53 
masih bisa ditangkap kiper 
Wawan Hendrawan.

Persita akhirnya bisa men-
yamakan kedudukan pada 
menit ke-55 melalui sepakan 
kaki kanan Taufiq Febriyanto 
usai memanfaatkan umpan 
Irsyad.

Gol penyeimbang itu ber-
mula dari akselerasi Irsyad 
di sisi kiri. Usai tiba di kotak 
penalti, Irsyad melepaskan 
operan ke sisi tengah yang 
langsung disambut dengan 
tendangan Taufiq yang datang 
dari belakang tanpa bisa dian-
tisipasi kiper Wawan.

Usai menyamakan kedudu-
kan, instensitas permainan 
serta serangan Pendekar Cis-
adane terlihat mengendur. 
Tidak jauh berbeda, tekanan 
Serdadu Tridatu juga tidak 
terlalu intesif ke pertahanan 

Persita.
Persita hampir berbalik 

unggul 2-1 seandainya ten-
dangan bebas Nur Hardianto 
tidak melayang tipis di atas 
mistar gawang Bali United 
pada menit ke-87.

Tanpa tambahan gol di sisa 
pertandingan, Bali United 
ditahan imbang Persita 1-1. 
Meski bermain imbang, Bali 
United lolos ke babak perem-
pat final Piala Menpora 2021.

Susunan Pemain:
Persita: Try Hamdani; 

Herwin Tri, Kevin Gomes, 
Muhammad Toha, Syaeful 
Anwar; Adittia Gigis, Mo-
hammad Kanu, Taufiq Febri-
yanto; Hardianto, Aldi Al 
Achya, Irsyad Maulana.

Bali United: Wawan Hen-
drawan; Leonard Tupama-
hu, William Pacheco, Gavin 
Kwan; Michael Orah, Har-
iono, Rizky Pellu, Kadek 
Agung; Rahmat, Stefano Lil-
ipaly, Ilija Spasojevic. (cnn)

Bali United ke perempat final Piala Menpora 2021. 

MotoGP Doha: Rossi Kesal Usai Diminta 
Mundur dari MotoGP

Jakarta, SMN -- Val-
entino Rossi buka suara 
setelah diminta berhenti dari 
MotoGP menjelang bala-
pan MotoGP Doha 2021 
di Sirkuit Losail, Minggu 
(4/4).

 The Doctor mengaku 
heran dengan komentar 
yang dilontarkan mantan 
juara kelas 500 cc di musim 
1981 Marco Lucchinelli.

Baru-baru ini Lucchinelli 
mengatakan MotoGP tidak 
akan memiliki pengaruh 
apa-apa tanpa Rossi. Selain 
itu, Lucchinelli juga men-
yarankan The Doctor ber-
henti membalap guna mem-
berikan kesempatan kepada 
pembalap muda. Mendapat 
kritik dari legenda MotoGP 
tersebut, Rossi merasa kes-
al.

"Mungkin itu cara yang 
buruk dalam mengatakan 
kritik. Saya tidak tahu, pada 
titik tertentu Lucchinelli 
mulai berbicara buruk ten-
tang saya, saya tidak men-
gerti kenapa," ujar Rossi 

kepada La Gazzetta dello 
Sport dikutip dari Corsed-
imoto.

Juara dunia sembilan kali 
itu tidak habis pikir dengan 
Lucchinelli yang dikenal 
baik bisa menyerangnya 
lewat kritik pedas tersebut. 
Terlebih lagi, Rossi menye-
but Lucchinelli merupakan 
sahabat baik ayahnya, Gra-
ziano Rossi.

"Saya menyayangkan 
Marco Lucchinelli menga-
takan itu, karena dia adalah 
teman baik Graziano, kami 
sangat berteman," ucap Ros-
si.

Lucchinelli menyerang 
Rossi lewat komentar mir-
ing setelah pembalap 42 ta-
hun tersebut finis di urutan 
ke-12 MotoGP Qatar setelah 
start dari posisi ke empat, 
pekan lalu.

Lucchineli mengang-
gap Rossi tidak bisa lagi 
bersaing demi gelar juara 
karena kalah dengan pem-
balap-pembalap muda di 
MotoGP saat ini. (cnn)Valentino Rossi kesal diminta mundur dari MotoGP. 

MotoGP: Vinales Sebut Marquez 
Ditunggu Semua Orang

Jakarta, SMN -- Maverick Vi-
nales menyatakan kembalinya Marc 
Marquez bakal jadi kabar gembira 
bagi semua orang yang menggemari 
MotoGP. Sejak mengalami kecelakaan 
di MotoGP Spanyol yang jadi seri 
pembuka MotoGP 2020, Marquez ha-
rus menjalani rangkaian operasi dan 
kondisinya belum pulih 100 persen. 
Di MotoGP 2021, Marquez sudah 
mengumumkan absen di dua seri awal 
balapan. Vinales mengakui bahwa 
momen Marquez kembali adalah hal 
yang dinanti banyak orang.

"Tidak ada yang tahu kapan Mar-
quez bakal kembali. Namun saya rasa 
hal itu adalah hal luar biasa bagi semua 
orang, bagi pertunjukan [MotoGP]."

"Namun saya fokus pada hal-
hal yang ada pada diri saya, untuk 
bisa tampil cepat pekan ini. Semua 
pembalap tentu ingin melakukan hal 
yang sama ketika mereka berada di 
lintasan," kata Vinales seperti di-
kutip dari GPOne. Vinales juga tak 
mau besar kepala hanya karena saat 
ini dia jadi pemuncak klasemen Mo-
toGP 2021. Bagi Vinales, ia harus 

bisa meminimalisir kesalahan di awal 
musim demi modal yang bagus untuk 
perburuan gelar juara dunia MotoGP.

"Menjadi yang pertama di klase-
men tidak mengubah banyak hal bagi 
saya. Saya akan tetap menjalani bala-
pan seperti yang biasa saya lakukan 
tiap Minggu."

"Penting bagi saya untuk tidak 
membuat kesalahan di awal. Saya 
ingin bisa berada di depan semua 
orang karena itu membuat saya punya 
tekanan dalam nada positif," ucap Vi-
nales. (cnn)

Marc Marquez sudah absen panjang di MotoGP. 
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anak-anak semangat puasanya,” 
kata bapak beranak empat itu.

Terkait situasi pandemi 
COVID-19, Yusep mengaku 
khawatir namun dia memak-
sakan berlibur karena tak kuasa 
menahan desakan anak-anakn-
ya.

“Khawatir ada, tapi namanya 

orangtua pasti mengalah kalau 
anak sudah merengek. Tapi saya 
usahakan menerapkan Prokes. 
Lagi pula pantai kan luas, jadi 
bisa menjaga jarak,” kata Yusep.

Di tempat terpisah Ketua 
PHRI Pangandaran Agus Muly-
ana mengatakan para pelaku 
usaha pariwisata terutama hotel 

dan restoran sudah menerapkan 
protokol kesehatan.

“Kami PHRI ikut mengawasi 
penerapan Prokes di hotel dan 
restoran. Selain itu karyawan 
hotel juga sudah menjalani vak-
sinasi,” kata Agus. Dia berharap 
upaya penerapan Prokes hotel 
dan restoran ini didukung oleh 

wisatawan.
Terkait tingkat okupansi di 

libur panjang akhir pekan ini dia 
membenarkan adanya kenaikan 
yang cukup signifikan. “Ada 
kenaikan lumayan, tapi angkan-
ya atau prosentasenya belum 
kami rekap. Yang jelas lumayan 
meningkat,” kata Agus.(detik)

88, Kamis (1/4/2021). “Mas-
yarakat harus semakin cerdas 
dan kritis memilih dan men-
yikapi informasi,” kata Joko-
wi melalui tayangan YouTube 
Sekretariat Presiden.

Jokowi mengingatkan bah-
wa tahun-tahun ke depan tan-
tangan pengelolaan informasi 
semakin besar. Setiap orang 
dapat dengan cepat mem-
peroleh, memproduksi, dan 
menyebarluaskan informasi. 
Hal ini tidak hanya menjadi 
tantangan bagi pemerintah, 
tapi juga lembaga penyiaran, 
media, serta pemangku kepent-
ingan lainnya. Oleh karenanya, 

Jokowi meminta regulator dan 
pengawas lebih kuat dalam 
menjalankan tugas dan fung-
si mereka. Ia meminta Komi-
si Penyiaran Indonesia (KPI) 
melakukan pengawasan secara 
seimbang.

Ia juga ingin agar literasi 
informasi untuk masyarakat 
ditingkatkan. Kanal-kanal 
baru yang kreatif, kata dia, 
harus dikembangkan agar mas-
yarakat memperoleh informasi 
yang sehat dan akurat. “Kita 
harus sama-sama menjaga 
agar masyarakat bisa mem-
peroleh informasi yang akurat, 
berkualitas, dan edukatif,” ujar 

Jokowi. Jokowi ingin seluruh 
pihak bersama-sama mem-
buat dunia penyiaran Indone-
sia menjadi lebih baik dalam 
berbagai aspek, baik aspek 
konten siaran maupun industri 
penyiaran. “Dengan perbaikan 
dan penataan ekosistem media 
penyiaran yang berkelanjutan, 
saya meyakini industri peny-
iaran Indonesia akan semakin 
kuat dan tangguh, semakin 
diminati masyarakat dengan 
tampilan dan konten yang se-
makin berkualits dan mencer-
daskan,” kata Jokowi.(kmpas)

WIB. Sebanyak 12 mobil pe-
madam kebakaran dikerahkan 
ke lokasi kebakaran.

“Rumah tinggal yang terba-
kar, 1 rumah 3 lantai, 12 unit 

dikerahkan ke lokasi,” ucapnya.
Harun mengatakan kini pihak 

pemadam kebakaran telah sele-
sai memadamkan api. Penyebab 
kebakaran tersebut juga masih 

diselidiki.
“Pemadaman sudah selesai, 

penyebabnya sedang diselidiki,” 
ujarnya.(detik)

ri oleh Camat Garum Anindya, 
Pendamping Kementerian Desa, 
Pendamping Kecamatan, Babin-
sa, Babinkamtibmas, Perangkat 
Desa Pojok dan diikuti oleh 51 
relawan yang berasal dari Desa 
Pojok.

Tarwiyah Kepala Desa Pojok 
menyampaikan bahwa bimtek 
ini untuk para relawan SDGs, 
yang mana untuk tugas para rel-

awan ini adalah mendata secara 
detail masing-masing warga 
yang ada di Desa Pojok, maka 
dari itu para relawan harus hadir 
dalam bimtek ini, karena nan-
tinya sebagai bahan rancangan 
pembangunan tahun yang akan 
datang.

Tarwiyah berharap semoga 
relawan ini bisa bekerja sebaik 
mungkin, sehingga kedepan pe-

merintah tidak akan salah mem-
buat suatu perencanaan pemba-
ngunan untuk masyarakat.

Sekretaris Desa Pojok Sig-
it selaku koordinator relawan 
menjelaskan bahwa untuk pen-
dataan ini harus sedetail mun-
gkin, karena fungsi dan man-
faatnya nanti akan kembali pada 
pemulihan ekonomi.

Sementara itu Camat Garum 

Anindya menjelaskan bahwa 
kegiatan SDGs Desa ini mer-
upakan program dari pusat, yang 
mana di tiap-tiap kecamatan 
akan ada Pendampingan dari 
Kementerian Desa, gunanya 
untuk pendataan program yang 
akan di laksanakan pemerintah 
desa, termasuk untuk penggu-
naan Dana Desa dan Anggaran 
Dana Desa,”terangnya.(mam)

Kekuatan Anggaran Daerah Tak Cukup 
untuk Biayai Janji Politik Bupati

Sidoarjo, SMN - Kekuatan 
anggaran yang dimiliki Pem-
kab Sidoarjo di tahun 2021 ini 
dipastikan tidak akan mampu 
mengcover semua program 
kerja yang dijanjikan Ahmad 
Muhdlor Ali-Subandi saat kam-
panye lalu.

Pernyataan itu disampaikan 
Sekda Sidoarjo, Achmad Zaini 
yang tampil sebagai narasum-
ber utama dalam Forum Kon-
sultasi Publik Rancangan Awal 

Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sidoarjo di Hotel 
Aston, Rabu (31/03).

Setidaknya ada 17 program 
prioritas Muhdlor-Subandi 
yang masuk dalam Rancangan 
RJPMD tersebut. Diantaran-
ya pembayaran BPJS kelas 3 
untuk seluruh warga Sidoarjo, 
pemberian insentif untuk pen-
gurus RT/RW, guru ngaji dan 
guru agama, kader posyandu 

Suasana Rapat Rancangan RPJMD yang di Gelar di Hotel 
Aston

dan tenaga kesehatan di Pusk-
esmas.

Selain itu juga ada pengucu-
ran modal sebesar Rp 5 juta-Rp 
20 juta untuk kaum perempuan 
pelaku UMKM, betonisasi 
seluruh jalan, tambahan peng-
hasilan untuk perangkat desa, 
pemberian makan untuk war-
ga miskin, perbaikan warung 
rakyat dan sebagainya.

“Kalau semua program bu-
pati itu direalisasi, kekuatan 
anggaran Sidoarjo tidak akan 
cukup. Karena itu perlu ada 
terobosan untuk mencari sum-
ber-sumber dana lainnya,” ujar 
Zaini dihadapan peserta yang 
terdiri dari anggota DPRD, pe-
jabat daerah dan kewilayahan 
serta LSM dan ormas lainnya.

Sementara itu Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Bappeda) Sidoar-
jo, Hery Susanto mengatakan 
diperlukan dana lebih dari Rp 
7 Triliun untuk merealisasi 
semua janji politik bupati dan 
wakil bupati itu, sedangkan 
kekuatan anggaran pembangu-
nan maksimal Rp 3,9 triliun.

Namun jika semua program 
kerja itu tetap harus dilakukan 
di tahun anggaran ini maka ia 

pun meminta semua pihak un-
tuk mau menerima skema pem-
biayaan lain seperti Kerjasa-
ma Pemerintah dengan Badan 
Usaha (KPBU) dan pinjaman 
daerah.

Diluar itu, hal yang paling 
memungkinkan adalah dengan 
melakukannya dengan pola 
multi years atau program pem-
bangunan berkelanjutan di ta-
hun anggaran berikutnya. 

Sebelumnya, saat membuka 
acara tersebut, Wabup Subandi 
mengatakan forum ini senga-
ja dibuat untuk mendapatkan 
masukan dan penyempurnaan 
rancangan RPJMD. Ia juga 
meminta pada semua peserta 
mendukung visi dan misi yang 
dicanangkannya untuk mewu-
judkan pembangunan Sidoarjo 
ke depan yang lebih baik.

“Mari harmonisasi ini diba-
ngun dengan baik. Kami ber-
harap kegiatan-kegiatan seperti 
ini bisa berjalan dengan mak-
simal. Saya berharap dengan 
adanya integrasi dan sinkronasi 
itu, target pencapaian pemba-
ngunan dapat didasarkan pada 
satu kerangka pemahaman yang 
sama,” ujar Subandi.(anang)

Pemkab Pasuruan Gelar Operasi 
Protokol Kesehatan di Pandaan  

Pasuruan, SMN - Dalam menciptakan kondisi wilayah 

Pengendara roda dua yang kedapatan tidak memakai masker 
diberi masker dan langsung dibantu  anggota satpol PP untuk 

dikenakan

yang aman juga menerapkan 
protokol kesehatan pencega-
han Covid-19, Pemerintah 
Kabupaten Pasuruan bersa-
ma TNI/Polri dan Satpol PP 
melaksanakan operasi Yustisi 
di wilayah Kecamatan Pan-
daan. Kamis, (01/04/2021) 
pukul 09.00 WIB.

Operasi prokes masih di-
warnai pelanggaran yang 
dilakukan masyarakat pemakai 
jalan.

Meski imbauan dan penin-
dakan telah dilakukan petugas 
gabungan TNI/Polri dan Sat-
pol PP terus dilakukan, namun 
realitanya jumlah pelanggar 

masih cukup tinggi.
Kondisi ini tampak dari 

banyaknya pelanggar yang ter-
jaring razia protokol kesehatan 
karena tidak memakai masker 
atau tidak menggunakan mask-
er sesuai aturan.

Sasarannya sebenarnya ke-
pada masyarakat yang tidak 
memakai masker. Sanksinya 
hanya di ingatkan dan diber-
ikan masker, walaupun seba-
gian besar masyarakat sudah 
bawa masker, tapi rupanya 
mereka ga dipake,” tandas 
Bakti sapaan akrab kepala Sat-
pol PP Kabupaten Pasuruan. 
(Haidir)

Wagub Emil Harap Optimisme 
Pengusaha, Pemangku Kebijakan dan 

Stakeholder Mampu Percepat PEN

Surabaya, SMN - Pemer-
intah saat ini terus fokus dan 
berupaya menjaga momentum 
pemulihan ekonomi di tengah 
pandemi Covid-19. Caranya, 
dengan mengakselerasi berb-
agai program yang telah digulir-
kan, seperti pemberian bantuan 
sosial, Pemulihan Ekonomi Na-
sional (PEN) lewat dukungan 
beragam kebijakan fiskal dan 
moneter.

Melihat upaya itu, Wakil 
Gubernur Jatim Emil Elestianto 
Dardak mendorong dan menga-
jak kepada seluruh pengusaha 
di Jatim untuk terus bangkit dan 
tumbuh rasa optimisme mereka. 
Termasuk pemangku kebijakan 
dan stakeholders lainnya. 

“Optimis untuk investasi, 
keyakinan untuk menggenjot. 
Kalau semua punya keyakinan, 
pasti akan jalan. Kuncinya cuma 
satu yakni terus optimis,” ujar 
Wagub Emil Dardak saat meng-
hadiri Temu Stakeholder untuk 
Percepatan Pemulihan Ekonomi 
Nasional yang diselenggarakan 
di Ballroom Hotel Shangrilla 
Surabaya, Kamis (1/4) siang. 

Untuk mewujudkan keingi-
nan itu, Wagub Emil Dardak 
mengajak kepada semua pihak 
untuk dapat membangun kes-
elarasan bersama, mulai dari 
stakeholder, pemangku kebija-

kan terkait percepatan PEN, ser-
ta pengusaha. 

“Pemerintah pusat baik dari 
kebijakan fiskal atau anggaran 
maupun moneter baik sektor 
perbankan atau OJK diarahkan 
untuk menggenjot. Artinya, 
suku bunganya dibuat rendah, 
likuiditas dibuat tinggi, keterse-
diaan uang, pemerintah dibuat 
belanja dan memberikan dukun-
gan,” kata Emil.

Selain Wagub Emil, acara 
yang diinisiasi Bank Indone-
sia (BI) tersebut dihadiri Wakil 
Menteri Keuangan Suahasil 
Nazara, Deputy Gubernur Se-
nior BI Destry Damayanti, 
Dewan Komisioner OJK Heru 
Kristiyana dan Ketua Komisi 
XI DPR RI Fathan Subchi. Juga 
Kepala BI Perwakilan Jatim 
Difi Ahmad Djohansyah, Ketua 
OJK Jatim Bambang Mukti Ri-
yadi, para pengusaha, pimpinan 
perbankan dan lembaga keuan-
gan di Jatim. 

Terhadap acara tersebut, 
Emil pun mengapresiasinya. 
Menurutnya, acara tersebut 
dapat dijadikan wadah mem-
percepat program PEN yang 
digulirkan pemerintah pusat. 

Peran semua pihak, mulai 
dari pemerintah, stakeholders 
dan pengusaha diharapkan dapat 
berjalan bersama. 

“Momen ini, pengusaha bisa 
bertemu secara langsung den-
gan Wamenkeu, Deputi Guber-
nur BI, Perwakilan DPR RI. Ini 
kesempatan pengusaha untuk 
bisa bertanya langsung apa sih 
sebenarnya arah dari kebijakan 
pemerintah pusat,” terang man-
tan Bupati Trenggalek ini.

“Layaknya orchestra yang 
harus bersamaan untuk menge-
luarkan nada, momen ini sama 
seperti itu. Semua pihak harus 
berjalan bersama-sama untuk 
percepatan PEN,” imbuhnya. 

Menurut Emil, sektor yang 
menjadi prioritas dalam perce-
patan PEN kali ini adalah sek-
tor manufaktur. Karena sektor 
tersebut menjadi penyumbang 
ekonomi terbesar di Jatim se-
besar 30 %. Diperkirakan, per-
ekonomian Jatim pada 2021 
tumbuh dikisaran 4,75 % - 5,3 
% year on year (yoy). 

“Karena manufaktur yang 
baik akan mendukung sektor 
lain. Kalau ada barangnya maka 
akan ada pasarnya, ada peda-
gangnya, akan memberi makan 
untuk logistik. Nah inilah yang 
kita harapkan, kalau kita bisa 
memproduksi barang yang laku 
di pasaran, akan menimbulkan 
multiplayer effect,” jelasnya.(*) 

Wagub Emil Dardak

BMKG Deteksi 2 Bibit Sikon Tropis, 
Waspada Cuaca Ektrem Sepekan ke Depan

Kantor BMKG

Jakarta, SMN - Badan 
Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) meminta 
masyarakat mewaspadai po-
tensi cuaca ekstrem di sejum-
lah wilayah selama sepekan ke 
depan. Cuaca ekstrem tersebut 
disebabkan sejumlah faktor.

“BMKG sebagai Tropi-
cal Cyclone Warning Center 
(TCWC) Jakarta mendeteksi 
adanya 2 bibit siklon tropis, 

yaitu bibit siklon tropis 90S di 
Samudra Hindia barat daya Su-
matera dan bibit siklon tropis 
99S di Laut Sawu, Nusa Teng-
gara Timur (NTT),” kata Depu-
ti Bidang Meteorologi BMKG, 
Guswanto, dalam keterangan 
tertulisnya, Sabtu (3/4/2021).

Dia menjelaskan keberadaan 
bibit siklon tersebut secara ti-
dak langsung dapat berkontri-
busi cukup signifikan terhadap 

peningkatkan labilitas atmosfer 
dan pertumbuhan awan hujan 
di sebagian wilayah Indonesia. 
Selain itu, keberadaan bibit 
siklon dapat mendorong pen-
ingkatan kecepatan angin yang 
berdampak pada peningkatan 
ketinggian gelombang di seba-
gian wilayah perairan Indone-
sia.

Berdasarkan kondisi terse-
but, BMKG memprakirakan 
terdapat potensi cuaca eks-
trem berupa hujan lebat-sangat 
lebat, angin kencang dan ge-
lombang tinggi dalam periode 
sepekan ke depan di sebagian 
wilayah Indonesia,” ujar dia.

Guswanto menjelaskan, 
hasil analisis dinamika atmos-
fer-laut menunjukkan bahwa 
La Nina masih berlangsung 
paling tidak hingga Mei 2021 
dengan kecenderungan menuju 
netral. Fenomena Madden-Ju-
lian Oscillation (MJO) juga 
terpantau aktif di sebagian 

wilayah Indonesia bersamaan 
dengan fenomena gelombang 
Kelvin dan Rossby Ekuatorial 
yang dapat berkontribusi pada 
peningkatan awan hujan.

BMKG juga menyatakan 
ada potensi gelombang tinggi 
lebih dari 4 meter, dipredik-
si terjadi di wilayah perairan 
barat Kepulauan Mentawai, 
perairan Bengkulu, perairan 
Pulau Enggano, perairan barat 
Lampung, Selat Sunda bagian 
barat dan selatan, perairan sela-
tan Banten, dan Samudra Hin-
dia Barat Kepulauan Mentawai 
hingga Selatan Jawa Barat

Sementara itu berdasar-
kan prakiraan cuaca berbasis 
dampak untuk potensi banjir/
bandang dalam periode hingga 
3 hari ke depan dengan kate-
gori siaga berpotensi terjadi di 
wilayah berikut:

1. Sulawesi Selatan
2. Nusa Tenggara Timur
“Masyarakat diimbau agar 

tetap waspada dan berhati-hati 
terhadap potensi cuaca ekstrem 
(hujan lebat-sangat lebat yang 
dapat disertai kilat/petir, angin 

kencang, gelombang tinggi, 
dll) dan dampak terhadap ben-
cana hidrometeorologi yang 
dapat ditimbulkannya seperti 

banjir, tanah longsor, banjir 
bandang, genangan, pohon 
tumbang, dll,” katanya.(dtk)
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Bupati Sugiri Sancoko Hadiri dan Apresiasi Ultah 
HKG TP PKK Ke-49 Tahun Sekaligus Pengukuhan Anggota Baru

Bupati Sugiri Sancoko saat memberikan potongan tumpeng 
pada Ketua TP PKK Kabuparen Ponorogo Susilowati Sugiri 

Sancoko

Ponorogo, SMN -  Tampak 
hadir dalam giat, Bupati Po-
norogo beserta Wakil , Kapol-
res, Dandim, Kepala kejaksaan 
Negeri, semua OPD, Camat Se 
Kabupaten Ponorogo sarimbit, 
Semua anggota TP PKK Kabu-
paten Ponorogo ,anak berkebutu-
han khusus dan segenap undan-
gan yang hadir.

Dalam kesempatan ini Bupati 
Ponorogo Sugiri Sancoko men-
yampaikan, pendidikan dalam 
keluarga itu sangatlah penting 
terutama dalam tatanan susila 
dan asusila, pasalnya, segala per-
buatan diawali dari pendidikan 
cukup dan kurangnya pendidikan 
dalam keluarga, tuturnya.

Menurutnya dalam satu kel-
uarga yang paling berperan dan 
bertanggung jawab adalah orang 
tua ( ayah dan Ibu). Dengan 
adanya pendidikan kesejahteraan 
keluarga (PKK) yang diberikan 
kepada orang tua tersebut maka 
berguna bagi keluarga, terutama 
tata etika,kerukunan dan keseim-
bangan yang berkesinambungan 
bisa terjaga. Sehingga  dengan 
demikian dapat menjadikan kel-
uarga harmonis, Sejahtera dan 
adem ayem.” Oleh karena itu 
pemerintah selalu memberikan 
perhatian kepada setiap keluarga 
masyarakat Ponorogo, pun tak 
ketinggalan juga orang yang Dis-
abilitas dan berkebutuhan khu-

sus,” ujarnya.
Bupati yang tidak mau dise-

but Kanjeng cukup dengan se-
butan Kang Giri saja itu juga 
menghimbau dan menekankan 
agar supaya masyarakat Ponoro-
go mengkonsumsi produk lokal 
Ponorogo saja,”karena dengan 
mencintai produk lokal, maka 
secara otomatis akan mening-
katkan perekonomian dan kese-
jahteraan masyarakat Ponorogo 
terutama masyarakat pedesaan 
dengan pasar krempyengnya. 
Karena pastinya perputaran uang 
cukup di lokal Ponorogo saja 
tidak kemana-mana, sehingga 
dapat menjadikan perekonomian 
masyarakat meningkat,”pung-

kasnya.
 Sementara itu hal senada 

juga diungkapkan Ketua TP 
PKK Ponorogo Susilowati Sugi-
ri Sancoko, pihaknya akan selalu 
memberikan berbagai program 
yang sangat berguna dan san-
gat spesifik bagi keluarga mas-
yarakat Ponorogo beserta anggo-
ta TP PKK Kabupaten Ponorogo. 
Tak hanya itu saja warga disabil-
itas dan berkebutuhan khususpun 
juga diperhatikannya, ujarnya.

Selebihnya ia juga menga-
takan dan berjanji bahwa dir-
inya akan memberikan fasilitas 
yang baik dan memadai bagi 
anak serta masyarakat disabilitas 
dan berkebutuhan khusus. Hal 

tersebut ia lakukan karena masih 
banyaknya anak seperti itu yang 
belum terfasilitasi dengan baik. 
Adapun alasan dijadikannya satu 
rangkaian antara acara hari ulang 
tahun HKG TP PKK Ke-49 dan 
Pengukuhan Anggota Baru TP 
PKK tersebut disebabkan kare-
na waktunya yang sudah mepet, 
selain itu juga untuk menghemat 
anggaran, Jelasnya dengan tegas. 
Lebih lanjut pihaknya juga ber-
harap kedepan semua program 
berjalan lancar demi tercapainya 
kesejahteran bagi semua kelu-
arga masyarakat Ponorogo He-
bat yang seiring sejalan dengan 
Nawa Dharma Nyata. (hms/adv/
sy)

Walikota Madiun H. Maidi Serahkan Sertifikat Akreditasi 
Perpustakaan Sekolah dan Perguruan Tinggi Tahun 2020

Madiun, SMN - Walikota Ma-
diun H.Maidi menyerahkan 10 
sertifikat akreditas perpustakaan 
sekolah dan perguruan tinggi di 
Kota Madiun yang bertempat di 
gedung GCIO Dinas Kominfo 
Kota Madiun Selasa (30/3/2021).

Dalam rangka mewujudkan 
masyarakat gemar membaca san-
gat perlu sekali dukungan berb-
agai pihak baik dengan sarana dan 
prasarana perpustakaan yang me-
madai, agar perpustakaan teerse-
but bisa lebih baik, maju, dan dige-
mari para pembacanya.

Untuk bisa menunjang daer-
ah itu bisa maju dalam tingkat 
pendidikan masyarakatnya yaitu 

salah satunya melalui peningkatan 
budaya membacabaik di sekolah 
maupun lapisan masyarakat.

Masyarakat Kota Madiun kalau 
ingin lebih maju harus didorong 
dengan gemar membaca buku-
buku di perpustakaan dengan 
kemauan sendiri, bukan karena 
disuruh kalau bisa membaca dalah 
merupakan salah satu kebutuhan 
agar bisa menambah wawasan dan 
ilmu pengetahuan.

Dengan adanya peningkatan 
minat baca siswa, mahasiswa dan 
masyarakat Kota Madiun, maka 
penerima sertifikat akreditasi per-
pustakaan Kota Madiun mening-
kat 100% lebih, yang dulunya 

Cuma 4 perpustakaan, untuk tahun 
ini menjadi 10 perpustakaan yang 
mendapatkan akreditasi baiak A 
maupun B.

Adapun penerima setifikat 
akreditasi perpustakaan di Kota 
Madiun diantaranya : 1. Perpus-
takaan “Guntur” SDN 01 Guntur 
Akreditasi A, 2. Perpustakaan 
“BINA ILMU” SDN 02 Pande-
an Akreditasi A, 3. Perpustakaan 
“Bustanul Ilmu” MIN 1 Kota Ma-
diun Akreditasi  A, 4. Perpustakaan 
“Gema Persada” SDN 01 Taman 
Akreditasi A, 5. Perpustakaan 
“Bhakti Pustaka” SDN 02 Mojore-
jo Akreditasi A, 6. Perpustakaan 

“Rendra” SMPN 6 Kota Madiun 
Akreditasi  A, 7. Perpustakaan 
“Al Hikmah” MTSN Kota Madi-
un Akreditasi A, 8. Perpustakaan 
MAN 2 Kota Madiun Akreditasi 
A, 9.  Perpustakaan “Wacana Man-
is” SDN 02 Manisrejo Akreditasi 
B, 10. Perpustakaan Politeknik 
Negeri Kota Madiun Akreditasi B.

Walikota Madiun H.Maidi 
menuturkan bahwa dengan minat 
baca masyarakata sangatlah pent-
ing baik bagi siswa, maahasiswa 
maupun masyarakat Kota Madiun 
atau masyarakat umum. Hal ini 
sangatlah meningkatkan kemajuan 
sebuah daerah salah satunya den-

Walikota Madiun H.Maidi bersama wakil walikota Madiun Inda 
Raya dan petugas Dinas Perpustakaan Kota Madiun

gan gemar membaca.
Kalau masyarakatnya malas 

membaca, bagaimana suatu daer-
ah itu bisa meju. Contohnya Kota 
Madiun bisa maju salah satunya 
masyarakatnya gemar membaca 
baik di perpustakaan maupun di 
ttempat-tempat lain dengan atas 
kemauan sendiri, bukan disuruh.

Masyarakat Kota Madiun su-
dah banyak yang sadar bahwa 
membaca merupakan salah satu 
kebutuhan. “kata H.Maidi waliko-
ta Madiun”

Bukti nyata masyarakat Kota 
Madiun yang rajin dan gemar 
membaca di perpustakaan, bahwa 
tahun ini ada 10 perpustakaan di 
Kota Madiun yang telah mendapa-
tkan sertifikat Akreditaasi A dan 
B yang sebelumnya hanya 4 saja. 
“jelas H.Maidi”

Agar lebih baik dan perlu dit-
ingkatkan lagi untuk diadakan so-
sialisasi lebih gencar dalam hal ge-
mar membaca ke seluruh lapisan 
masyarakat luas khususnya mas-
yarakat Kota Madiun “Harapnya”

Yang turut hadir dalam acara 
penyerahan sertifikat Akreditasi 
perpustakaan tahun 2021 ini, wa-
likota Madiun H.Maidi, wakil wa-
likota Madiun Inda Raya, sejumlah 
perwakilan sekolah (Kepala Seko-
lah), kepala Dinas perpustakaan, 
perwakilan Dinas Pendidikan dan 
juga lewat daring. (sy/ADV)

10 Kepala sekolah dan rector poltek madiun penerima sertifikat 
Akreditasi perpustakaan se-Kota Madiun

Bupati Pasaman tinjau 
Langsung Lokasi Banjir 

Bandang di Nagari Sundata

Pasaman, SMN – Banjir 
bandang melanda tiga jorong di 
Nagari Sundata Kecamatan Lu-
buk Sikaping, Kabupaten Pasa-
man, Senin (29/03/2021).

Banjir bandang disebabkan 
meluapnya sejumlah hulu sungai 
akibat hujan deras yang menggu-
yur wilayah itu.

Bupati Pasaman H. Benny 
Utama pagi ini di dampingi oleh 
Ka. BPBD, Kadis PU, Kadis Per-
tanian, Camat Lubuk Sikaping, 
Wali Nagari Sundata dan Jorong 
meninjau langsung lokasi banjir 
bandang di Nagari Sundata.

Bupati Pasaman Bapak 
H.Benny Utama, SH, MM 
langsung merespon dan cepat 
tanggap meninjau kerusakan 
yang diakibatkan  oleh Banjir 
Bandang kemaren hari Minggu, 
28 Maret 2021. 

Beberapa kerusakan akibat 

banjir bandang tersebut menurut 
pemantauan awal adalah Sawah, 
jalan, bandungan/tanggul, dan 
beberapa rumah yang tergenang 
lumpuran banjir.

Banjir bandang terjadi di 3 
lokasi yaitu Jorong 5 Mapun, 
Jorong 2 Sungai Pandahan, dan 
Jorong 3 akibat dari luapan air 
hulu Batang Mapun dan Hulu 
Batang Aia Sungai Durian.

Pada saat peninjauan Bu-
pati Pasaman meminta kepada 
Jorong, Wali Nagari, Camat 
dan SKPD terkait yaitu BPBD, 
PU dan Dinas Pertanian untuk 
Laporkan hasil pendataan ben-
cana tersebut,sebab itu akan 
menjadi dasar bagi Pemerintah 
daerah untuk memberikan bantu-
an dan solusi dari dampak banjir 
yang terjadi maka sesegera mun-
gkin melakukan pendataan dan 
melaporkannya kepada Bupati.

Bantuan yang akan bisa diber-
ikan diantaranya bantuan bibit 
padi, cadangan pangan, rehab 
tanggul dan normalisasi sungai 
untuk mencegah bencana susulan 
terjadi dikemudian hari melalui 
program kegiatan yang tersedia 
di anggaran SKPD terkait.(mad)

Bupati Pasaman tinjau Langsung 
Lokasi Banjir Bandang

Gubernur Jatim Buka Ground 
Breaking PT Pangansari di JIIPE Gresik

Gresik, SMN - Sedikit demi sedikit geliat 
investor terus masuk ke Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) JIIPE di Kabupaten Gresik, 
Provinsi Jawa Timur. 

Siang ini, Rabu (31/3/2021), salah satu in-
dustri di bidang makanan dan minuman ska-
la besar, PT Pangansari, melakukan groun-
breaking pembangunan pabrik di kawasan 
JIIPE. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawan-
sa yang hadir langsung dalam peletakan 
batu pertama pabrik Pangansari ini ber-
harap, berkembangnya industri di Kabupaten 
Gresik khususnya di JIIPE bisa memberikan 
penguatan ekonomi Jatim dan menyerap se-
cara masif tenaga kerja di Kabupaten Gresik 
dan Jawa Tinur pada umumnya. 

“Saya yakin dan optimistis, peresmian 
Pabrik Pangansari ini bisa memberikan 
dampak yang signifikan bagi ketersediaan 
pangan di Jatim dan nasional, bahkan terus 
menembus pasar ekspor dengan menggan-
deng KUMKM (Koperasi, Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah) yang ada di Jatim,” 
ungkap Gubernur Khofifah. 

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, un-
tuk membangun perekonomian hingga me-
nembus pasar ekspor, maka diperlukan sin-
ergitas lebih kuat dengan KUMKM. Apalagi 
di Jatim, UMKM menyumbang  56,94 % 
PDRB. 

Dengan luas area pabrik sebesar 2.73 

ha, Pabrik Pangansari di JIPPE 
Gresik Jatim ini merupakan 
pabrik yang ke tiga setelah 
Pabrik Ciracas dan Purwokerto. 
Gubernur Khofifah menyatakan, 
bahwa industri mamin ini dihara-
pkan dapat terus menembus pas-
ar global dari Jatim. 

Selain itu, Gubernur Khofifah 
pun berharap, dengan berdirin-
ya Pabrik Pangansari ini dapat 
membuka peluang kerja baru  
bagi masyarakat Gresik dan Jawa 
Timur pada umumnya. 

Saat ini tercatat Tingkat Pen-
gangguran Terbuka (TPT) di 
Gresik sebesar 8,21 sementara  
rata-rata TPT Jatim sebesar 5,84 
persen. Sehingga diharapkan 
para tenaga kerja dapat diuta-
makan penduduk asli Gresik. 
Baik tenaga kerja bangunan atau 
pertukangan sesuai kebutuhan 
pembangunan. 

“Kehadiran Pangansari kita 
harapkan  mampu menyerap 
tenaga kerja sebanyak-banyak-
nya dari Gresik dan Jatim pada 
umumnya,” ungkap gubernur 
perempuan pertama di Jatim ini. 

PT. Pangansari sendiri adalah 
perusahaan dukungan makanan, 

logistik, ritel dan manajemen 
yang berbasis di Indonesia den-
gan kemampuan kelas dunia. 
Tak hanya itu, PSU merupakan 
perusahaan katering dan distri-
busi makanan industri terbesar 
di Indonesia, serta menyediakan 
layanan tata graha yang terin-
tegrasi dan distribusi makanan 
ke lokasi penambangan dan ek-
splorasi energi jarak jauh.

Pada kesempatan yang sama, 
Direktur Utama Pangansari Uta-
ma Food Resources (PUFR) 
Maghfur Lasah mengungkap-
kan, dengan kehadiran pabrik 
ke tiga ini diharapkan dapat 
mewujudkan sinergitas dalam 
industri pangan. Utamanya un-
tuk meningkatkan ekonomi Ja-
tim dan daerah di kawasan Kab. 
Gresik.

“Pangansari kedepan akan 
menjadi bagian dari perekono-
mian Jatim. Dengan bekerjasa-
ma dengan UMKM yang ada di 
Jatim agar sinergitas dan tujuan 
utama bisa tercapai. Setidaknya, 
500 tenaga kerja kami harapkan 
bisa terserap dari adanya perlua-
san bisnis ini,” harapnya. (*)

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa


