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Ajak Masyarakat Tak Mudik, Jokowi: Tren 
Penurunan Kasus Covid Harus Dijaga

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo menegaskan 
kembali larangan mudik yang 
dicanangkan pemerintah pada 
lebaran tahun ini. Salah satu 
alasan utamanya, kata Jokowi, 
adalah kasus Covid-19 yang 
sedang turun trennya.

“Kita harus menjaga tren 
menurunnya kasus aktif di 
indonesia dalam 2 bulan ini 

“Saya mengerti kita 

semua pasti rindu 

sanak saudara. Tapi 

mari kita utamakan 

keselamatan bersama 

dengan tidak mudik 

ke kampung halaman, 

Ucap Jokowi”

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kiri) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil 
(kanan) saat memberikan keterangan kepada wartawan usai meninjau program vaksinasi drive thru di halaman GOR Pajajaran

Aplikasi Perpanjang SIM Online Tak 
Bisa Diakses, Ini Kata Polisi

Jakarta, SMN - Korps 
Lalu Lintas (Korlantas) Pol-
ri telah memperkenalkan 
layanan SINAR atau SIM 
Nasional Presisi, yakni pe-
layanan pembuatan dan per-
panjangan SIM secara online. 
Sayangnya banyak aduan 
masyarakat yang kesulitan 
mengakses SINAR melalui 
aplikasi Digital Korlantas 
Polri.

Keluhan-keluhan mas-
yarakat yang tidak bisa 
menggunakan aplikasi Digi-
tal Korlantas Polri bisa dilihat 
pada Google Playstore. Pada 
halaman aplikasi Digital Kor-
lantas Polri, banyak sekali 

komentar yang mengeluhkan 
masalah pada aplikasi yang 
belum genap sepekan dilun-
curkan itu.

“Can’t Sign up.Always 
Time Out, Please Fix the 
Bugs so I can Change The 
Stars, Thanks,” tulis akun 
dengan nama Fourteena Han-
num.

Hal senada juga disam-
paikan Yufy Aflaha yang juga 
menuliskan komentar bahwa 
dirinya juga kesulitan ma-
suk ke dalam aplikasi Digital 
Korlantas Polri. “Can’t Sign 
In, Always RPC Timeout 
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Aplikasi Digital Korlantas Polri

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Bahas RPJMD 
Bupati Sugiri Sancoko

Ponorogo, SMN - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Ponorogo menggelar 
rapat Paripurna penyampaian 
nota rancangan awal (Ranwal) 
Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Ponorogo tahun 
2021-2026.

Kegiatan tersebut dipimpin 
Dwi Agus Prayitno wakil ket-
ua DPRD  dan diselenggarakan 

di ruang rapat utama Gedung 
DPRD Ponorogo dan kuorum 
dengan dihadiri segenap OPD, 
Bupati, Wakil Bupati, Forkop-
imda dan segenap undangan 
yang hadir , Senin (12/4/2021).

Dwi Agus Prayitno wakil ket-
ua DPRD Ponorogo, meminta 
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko 
untuk bijak dalam menyusun 
RPJMD, Karena ini memuat 
janji bupati (saat kampanye) 

tentunya bagaimana RPJMD ini 
bisa benar-benar memuat visi 
misi baik itu tertulis maupun 
lisan. Karena masyarakat juga 
berharap visi misi tersebut bisa 
diperjuangkan, kata Dwi.

Di sisi lain, Bupati Sugiri 
juga diminta agar RPJMD yang 
disusun selaras dengan program 
pembangunan pemerintah pusat 
maupun Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur (Pemprov Jatim).

Masih menurut Dwi, RPJMD 
harus segaris dengan Pemprov 
dan pemerintah pusat, oleh 
karena  rancangan awal terse-
but akan dikirim ke Pemprov 
Jatim yang selanjutnya dise-
suaikan disana,”mungkin ada 
catatan-catatan dan ketika sudah 
mendapatkan koreksi dari Pem-
prov Jatim, nantinya RPJMD 
akan disesuaikan dengan pem-
bahasan yang lebih utuh, dan 

Rapat Paripurna DPRD Ponorogo

Rapat Paripurna DPRD Ponorogo

adapun sebelum dikirimkan ke 
Pemprov Jatim, DPRD Ponoro-
go juga akan mencermati RP-
JMD Kabupaten Ponorogo yang 
telah disusun oleh Sugiri,” Papar 
Dwi Agus.

Lebih lanjut Dwi juga men-
gatakan, Bilamana RPJMD 
tersebut sudah disepakati yang 
telah sesuai dengan visi misi bu-
pati lima tahun kedepan, maka 
pihaknya akan membentuk Pan-
sus (Panitia Khsusus).Demikian 
juga agar lebih efektif dalam 
pembahasan di berbagai sektor, 
Pansus RPJMD tersebut diambil 
dari masing-masing komisi ses-

uai bidangnya.
Sementara itu Sugiri me-

mastikan RPJMD Kabupaten 
Ponorogo yang ia susun selaras 
dengan aspirasi masyarakat 
yang dikombinasikan dengan 
visi misi yang diusungnya dan 
menitikberatkan pada pertanian 
yang telah direformasi dan ter-
fasilitasi dalam beberapa pro-
gram, ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga 
menginginkan Ponorogo mem-
punyai destinasi wisata yang 
benar-benar bisa memikat se-
hingga mampu meningkat-
kan kunjungan wisatawan dan 

menambah Pendapatan asli 
daerah ( PAD).” dengan hal itu 
maka semua UMKM akan tum-
buh secara organik, kemudian 
ekonomi akan lebih bergeliat 
ketika wisatawan datang,” Hara-
pnya . Sedangkan salah satu po-
tensi yang akan dimaksimalkan 
Sugiri adalah Telaga Ngebel 
dan kesenian Reog yang sudah 
menjadi ikon Kabupaten Po-
norogo.”Kita akan buat wisata 
pemikat, kita punya Ngebel, kita 
punya Reog yang harus segera 
diberi roh agar Ngebel kelihatan 
hidup,” pungkasnya. (DPRD/ 
Adv/sy)

Pemkab Tulungagung Sabet Terbaik II 
PPD 2021

Tulungagung, SMN - Mes-
ki di tengah situasi pandemi 
Covid-19, Pemkab Tulunga-
gung tetap berprestasi. Terbaru, 
melalui kepemimpinan Bupati 
Tulungagung Maryoto Birowo, 
meraih Penghargaan Pembangu-
nan Daerah (PPD) Tahun 2021 
di tingkat Provinsi Jawa Timur 
(Jatim). Dalam penghargaan 
tersebut, Kabupaten Tulunga-
gung berhasil menyabet Predikat 
Terbaik II Kategori Kabupaten. 
Piala dan piagam penghargaan 
itu diserahkan langsung oleh 
Gubernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa yang didampingi 
Wakil Gubernur (Wagub) Emil 
Elestianto Dardak kepada Bupa-
ti Tulungagung Maryoto Birowo 
dalam acara Musyawarah Per-
encanaan Pembangunan (Mus-
renbang) Provinsi Jatim 2021 di 
Shangri-La Hotel pada Kamis 
(15/4) kemarin.

Bupati Tulungagung Maryo-
to Birowo mengaku sangat 
bangga. Di tengah pandemi 
Covid-19 ini, perencanaan pem-
bangunan Pemkab Tulungagung 
mendapat apresiasi di tingkat 
provinsi. Ini menunjukkan per-

dokumen RKPD dan dokumen 
inovasi. Aspek pencapaian di-
lihat berdasarkan pencapaian 
sasaran pembangunan daerah. 
Sedangkan penilaian aspek kual-
itas dokumen RKPD dilakukan 
berdasarkan kriteria keterkai-
tan, konsistensi, kelengkapan, 
dan kedalaman. “Untuk aspek 
inovasi, kriteria yang digunakan 
adalah kualitas dokumen inova-
si yang disampaikan,” jelasnya. 
Selanjutnya, di tahap II tim pe-
nilai melakukan verifikasi dan 
wawancara atas pencapaian, 
pelaksanaan kebijakan, dan ino-

vasi yang dikembangkan. Dalam 
hal ini, setiap tahapan punya bo-
bot yang harus dipertimbangkan. 
Untuk tahap I bobotnya 45 pers-
en, sedangkan tahap II bobotnya 
55 persen. “Hasil ini menunjuk-
kan RKPD kita telah dinilai dan 
dianggap baik dari segi peren-
canaan maupun pelaksanaan,” 
terangnya. Maryani berharap 
penghargaan yang diraihnya 
kemarin memotivasi seluruh 
organisasi perangkat daerah 
(OPD) agar bersinergi bersa-
ma dalam membangun daerah. 
(hms/adv/kan)

encanaan yang dibuat berkuali-
tas serta capaian pembangunan 
hingga inovasi pembangunan 
daerah sesuai sasaran. “Kami 
sangat bangga. Ini juga menja-
di bukti bahwa Pemkab Tulun-
gagung serius dalam menyuk-
seskan pembangunan daerah,” 
jelasnya.

Mantan kepala dinas per-
hubungan ini menyebut, proses 
penilaian yang dilakukan oleh 
tim penilai provinsi cukup pan-
jang. Yakni tahap I dilakukan 
penilaian dokumen berdasarkan 
aspek pencapaian serta kualitas 

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo(kanan) saat menerima  piagam penghargaan

Kasus Penganiayaan Perawat 
Siloam Bikin Berang Komisi 

Kesehatan DPR!

Gedung DPR RI

Jakarta, SMN - Insiden 
penganiayaan yang menimpa 
perawat RS Siloam di Pelem-
bang, Sumatera Selatan (Sum-
sel), mendapat simpati Komi-
si IX DPR RI. Komisi IX 
meminta pelaku penganiayaan 
terhadap perawat RS Siloam 
diproses hukum.

“Sebagai pimpinan Komi-
si lX dan secara pribadi kami 
bersimpati dengan korban dan 
menyesalkan peristiwa ke-

kerasan yang terjadi pada tena-
ga kesehatan,” kata Wakil Ket-
ua Komisi IX DPR RI, Melki 
Laka Lena kepada wartawan, 
Jumat (16/4/2021).

Melki mendesak aparat ke-
polisian memproses hukum 
penganiaya perawat RS Siloam. 
Menurut Melki, sepatutnya 
warga menghormati kerja seo-
rang perawat.

“Kami meminta aparat hu-
kum untuk memproses soal ini 

sesuai ketentuan dan fakta yg 
terjadi. Meminta kepada mas-
yarakat untuk lebih menghargai 
kerja tenaga kesehatan yang 
menjadi garda terdepan dalam 
penanganan COVID dan berb-
agai penyakit lainnya,” ujarnya.

Senada dengan Melki, 
Wakil Ketua Komisi IX DPR 
RI Charles Honoris mendesak 
pelaku diproses hukum. Charles 
menilai aksi main hakim sendiri 
tak bisa dibiarkan.

“Ya, harus di proses hukum. 
Negara kita negara hukum, kita 
tidak bisa membiarkan aksi-ak-
si main hakim sendiri,” ujar 
Charles.

“Terlebih lagi tenaga kese-
hatan hari-hari ini adalah gar-
da terdepan dalam upaya kita 
bersama menghadapi pandemi 
COVID-19,” imbuhnya.

Polisi sebelumnya menang-
kap pria berinisial JS yang 
menganiaya perawat RS Siloam 
Palembang. JS ditangkap di ka-
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Polsek Grati Pasuruan Kota Amankan 
Satu Pelaku Pencuri HP

Pasuruan Kota, SMN - 
Pada hari Sabtu, 10 April 2021, 
sekitar jam 11.00 WIB, di dalam 
sebuah rumah terletak di Dusun 
Tegalan-I, RT/RW : 004/006, 
Desa Kalipang, Kecamatan Gra-
ti, Kabupaten Pasuruan, telah 
terjadi pencurian barang beru-

pa satu unit handphone merk 
REALME C2 type RMX1941 
warna biru berlian, nomor 
IMEI1 : 860524045812698, 
IMEI1 : 860524045812680 
dengan perdana IM3 nomor : 
085891645423, yang dilakukan 
pelaku R bin H.M.A (33 th). 

Pelaku R bin H.M.A (33 th)

dengan  berjalan kaki menuju 
sasaran pelaku memanjat bong-
kahan material bangunan yang 
ada tepat dibawah daun jendela 
kamar rumah korban. Setelah 
itu bagian kepala dan sebagian 
badan pelaku masuk melalui 
jendela, lalu mengambil satu 
unit handphone yang sedang 
di charger diatas almari kamar, 
setelah mendapatkan barang 
yang dicuri,  pelaku berjalan 
kaki kearah selatan lalu namun 
naas bagi pelaku karena per-
buatannya diketahui korban, 
sehingga dikejar oleh korban 
dan beberapa orang warga, 
akhirnya pelaku berhasil di-
tangkap dijalan Depan Masjid 
dengan jarak kurang lebih 50 
(lima puluh meter) dari lokasi 
kejadian. setelah ditanya pelaku 
mengaku telah melakukan pen-
curian handphone milik korban 
dan menunjukan lokasi dimana 
pelaku menyembunyikan hand-
phone yang telah diambilnya.

Akibat dari kejadian terse-

but korban menderita keru-
gian di taksir kurang lebih Rp. 
1.500.000,- (satujuta lima ratus 
ribu rupiah).

Barang bukti yang berhasil di 
amankan yaitu

Satu unit handphone merk 
REALME C2 type RMX1941 
warna biru berlian, 

Sebuah cover handphone 
bagian tepi berwarna hitam dan 
transparan bertuliskan DORAE-
MON,

Sebuah bongkahan material 
bahan bangunan berbentuk ku-
bus tidak beraturan,

Sebuah bongkahan materi-
al bahan bangunan berbentuk 
silinder diameter kurang lebih 
20 (dua puluh) centimeter dan 
panjang kurang lebih 23 (dua 
puluh tiga) centimeter,

Sebuah kaos oblong lengan 
pendek warna biru bertuliskan 
THAILAND,

Sebuah kaos oblong lengan 
pendek warna hitam bertuliskan 
NEW YORK CITY. (Haidir)

Buntut Perselisihan di Desa 
Kalirejo  Endingnya 

Berujung dengan Islah

Pasuruan Kota, SMN - Kantor Ke-

camatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Jadi 

saksi bisu perseteruan antara H. Fatoni (53 th) 

dengan Mustofa (31 th), yang saat itu sempat 

bersitegang  dengan menggunakan sajam 

dibarengi penganiayaan dan sepakati keduan-

ya untuk berislah. Senin, (12/04/2021) pukul 

09.45 WIB. 

Hadir dalam kegiatan islah/mediasi terse-

but diantaranya.

Camat Kraton Munif Triyatmoko, SE, 

MM,

Sekcam Kraton Eddy Santoso, SE

Kapolsek Kraton AKP Teguh Taviyarno,

Kasi Humas Polres Pasuruan Kota AKP 

Endy Purwanto,

Danramil Kapten Sutiyono,

Kanit Reskrim Polsek Gadingrejo IPTU 

Agung Sujatmiko,

KBO Sat Intelkam Iptu Achmad Santoso, 

SH,

Kasi Trantib Kecamatan Kraton H. Nur 

Choliq,

Kades Kalirejo M. Adip, Bhabinkamtib-

mas Desa Kalirejo Bripka M. Abadi,

Ketua BPD Kalirejo Muslimin,

Mustofa (Pihak yang berselisih),

H. Fatoni (Pihak yang berselisih),

Ustad Sirod (tokoh agama), Serta para 

undangan ± 25 orang.

Iptu Agung (Kanit Reskrim Polsek Gad-

ingrejo). “Menjelaskan,

Perlu diketahui kegiatan mediasi/islah ini 

adalah kegiatan akhir dari buntut perselisihan 

antara haji Fathoni dengan saudara Musthofa, 

pihak Polri memberikan kesempatan kepada 

kedua belah pihak untuk melakukan islah 

ataupun mediasi antara kedua belah pihak 

yang bertujuan untuk mendamaikan mas-

ing-masing pihak. Kegiatan ini juga bertujuan 

untuk menyejukkan antara warga Kelurahan 

Kalirejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten 

Pasuruan. Pihak Polri cuma berpesan agar 

semua warga mematuhi hukum yang ada 

khususnya di Polres Pasuruan Kota.

Camat Kraton membeberkan, kalau ke-

giatan hari ini merupakan momen yang sangat 

penting bagi kita semua khususnya untuk Haji 

Fatoni dan Mustofa. menjelang bulan Ramad-

han ini semoga semua diberikan pikiran yang 

jernih dan pikiran yang sehat dan semua war-

ga bisa rukun kembali.

Kami juga berharap kegiatan mediasi ini 

dapat memberikan rasa aman dan nyaman 

khususnya bagi warga Desa Kalirejo Keca-

matan Kraton, kabupaten Pasuruan.

Kapolsek Kraton 

Meucapkan terima kasih kepada Haji 

Mustofa dan saudara Fathoni karena kegiatan 

ini merupakan kegiatan yang luar biasa, se-

bagai manusia kita wajib dan dapat mengen-

dalikan hawa nafsu apalagi kita sebentar lagi 

datang bulan Ramadhan. Saling memaafkan 

merupakan kegiatan yang mulia, ini merupa-

kan ajaran Nabi yang harus kita laksanakan.

Perbedaan dalam penguasaan lahan itu 

merupakan hal yang biasa namun kita wajib 

mempersatukan ukhuwah islamiyah.

Kegiatan mediasi ini wajib kita syukuri 

dikarenakan itu merupakan nikmat Allah, 

mudah-mudahan yang dilakukan Haji Fatho-

ni dan saudara Mustofa yang dengan lapang 

dada saling memaafkan, semoga beliau ber-

dakwah diberikan pahala yang besar.

Tiga Pilar saksi dalam islah H. Fatoni dan Mustofa di kantor 
Kecamatan

Danramil Kraton 

“Kami, mengucapkan terima kasih ke-

pada Haji Fathoni dan bapak Mustofa yang 

berniat tulus dari hati untuk melakukan ke-

giatan mediasi ini. Menjelang bulan Rama-

dan hendaknya kita saling bermaaf-maafan 

antara sesama, jangan sampai  haji Fathoni 

dan saudara Mustofa masih ada dendam an-

tara masing-masing pribadi maupun keluarga 

besarnya setelah ini.

Kades Kalirejo 

berharap dengan adanya kegiatan media-

si ini. Haji Fathoni dengan saudara Mustofa 

tidak mengulangi kegiatan perselisihan yang 

telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu,

Sebelumnya kami atas nama Kepala Desa 

Kalirejo mengucapkan terima kasih kepada 

semua pihak yang telah membantu terlak-

sananya kegiatan ini.

Mari kita menjaga tali silaturahmi dan sa-

ling bermaafan menjelang bulan Ramadan ini.

Solikin dari (Bakesbangpol Kabupaten 

Pasuruan) 

kegiatan mediasi ini benar-benar mem-

bawa perdamaian antara Haji Fathoni dengan 

saudara Mustofa khususnya warga Desa Ka-

lirejo.

Mari gunakan energi yang kita punya 

dapat digunakan kegiatan yang positif,” tu-

turnya.

Ustad Sirod 

Hari ini kita menjadi saksi perjalanan 

antara kedua insan manusia dan semoga ke-

giatan ini diberikan catatan yang baik oleh 

Allah SWT.

Pertemuan ini adalah sebagai bukti ada-

lah orang-orang yang ingin mencari kebaikan, 

kami mohon kepada semua yang hadir pada 

hari ini mencatat sejarah bawah sebesar apap-

un konflik yang terjadi antara umat manusia 

dapat diselesaikan dengan cara yang baik. 

Harapan kami, ini sebagai momentum cara 

Islam yang baik untuk kedepannya dan kedua 

orang ini yaitu Haji Fathoni dan saudara Mus-

tofa merupakan tokoh sejarah yang baik an-

tara kita semua,” tutupnya.

Disaat yang sama Kasi Humas Polres Pa-

suruan Kota AKP, Endy Purwanto “Menegas-

kan, intinya ke depan jangan ada lagi gesekan 

antara warga Kisik dan Kaligung.

Kegiatan diakhiri dengan pembacaan 

do’a oleh ustad Sirod dan

penandatangan surat pernyataan islah/

mediasi antara H. Fatoni dengan Saudara 

Mustofa.

selama kegiatan berjalan aman dan lan-

car. (Haidir)

Subterminal Pasar Bangil Riwayatmu Kini 

Pasuruan, SMN - Pasar 
Bangil yang terletak di Kelu-
rahan Kidul Dalem dan masuk 
diwalayah Kecamatan Bangil. 

Menjadi ikon tersendiri untuk 
Kabupaten Pasuruan. Khususn-
ya masyarakat yang berdomisili 
disekitar Pasar tersebut. Namun 

Inilah Subterminal Pasar Bangil yang saat ini banyak dikunjungi 
hewan ternak

ada yang menggelitik saat kami 
melewati tempat itu, yaitu Sub-
terminal Pasar Bangil. Kami pun 
bertanya ibu yang berdagang di 
tempat itu mengenai  terbengka-
lai dan tidak terurusnya subtermi-
nal tersebut.

Ibu yang jualan itu bernama 
Darni dan suaminya Joko yang 
domisilinya di Kelurahan Kolur-
sari, mereka mengatakan kalau 
terminal sudah lama tidak di gu-
nakan lagi, sekarang sudah jadi 
tempat berkumpulnya hewan ter-
nak,” bebernya.

Dari pantauan kami di lapan-
gan memang kondisi Subterminal 
Pasar Bangil setelah dibiarkan 
keadaannya semakin tidak karu-
an misalnya atapnya reyot, dind-
ingnya rusak dan aspalnya sudah 
tidak kelihatan yang kelihatan 
tanahnya saja.

Ditempat terpisah   Kepala Di-
shub Kabupaten Pasuruan Agus 
Hari Wibawa saat media ini men-
ghubungi dan dibalas melalui WA 
menjelaskan, Pada tahun 2005 
sub terminal Bangil sudah ada 
dan mulai difungsikan..

Pada tahun 2016 tersebut su-
dah tidak difungsikan lagi dan 
Keberadaannya digeser ke barat 
pasar Bangil .... sehubungan 
dengan sepinya penumpang di 
belakang pasar, sehingga MPU 
tidak mau masuk sub terminal 
tersebut dan melintas di jalan 
Mangga ke selatan arah Pandaan..

Lokasi baru ada di barat pasar 
Bangil... seiring dengan terjadin-
ya pandemi covid 19... di awal 
2020 sudah tidak lagi di pung-
ut retribusi.nya,” pungkasnya. 
(Haidir)

H. Marwan “ 36 Rencana Pembangunan 
Sudah Diusulkan dalam Musrenbang 

Provinsi Jabar 2022”

Musrenbang

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Ham-
ami mengikuti Musyawarah 
Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Barat tahun 
2022 secara virtual dari 
Pendopo Sukabumi, Senin 
(12/4/2021).

H. Marwan mengatakan, 
banyak usulan dari Pemer-
intah Kabupaten Sukabumi 
dalam Musrenbang Provin-
si Jawa Barat. Terutama di 
bidang infrastruktur. 

“Usulan yang sudah dima-

sukan sekitar 36. Paling ban-
yak infrastruktur. Mulai dari 
pembangunan jalan, irigasi, 
perkantoran, dan taman. Bah-
kan Jalur Sutra (Sukabumi 
Utara) kita usulkan juga. Mu-
dah -mudahan masuk,” ujarn-
ya.

Selain itu, penguatan sum-
ber daya manusia (SDM), 
sektor pariwisata, dan perta-
nian pun diusulkan. Apalagi 
pariwisata dan pertanian mer-
upakan sektor prioritas Kabu-
paten Sukabumi.

“Sektor pariwisata dan 
pertanian sudah jelas. Bah-

kan Geopark Ciletuh -Palabu-
hanratu jadi perhatian dalam 
musrenbang tadi,” ucapnya.

Gubernur Jawa Barat H.M. 
Ridwan Kamil mengatakan, 
semua pihak harus optimis da-
lam menyambut 2022. Meski-
pun sampai saat ini masih di-
gempur pandemi covid 19. 

“Tetap optimis. Kita harus 
berjuang supaya menang,” un-
gkapnya

Menurutnya, kunci ke-
menangan dalam perjuangan 
ialah berkolaborasi. Sebab, ti-
dak bisa semua pihak bekerja 
sendiri-sendiri. 

“Maka dari itu, semua pi-
hak harus berkolaborasi. Mu-
lai dari akademisi, pengusaha, 
komunitas, pemerintahan, dan 
media,” bebernya

Selain itu, Kang Emil pun 
membuat arah baru ekonomi 
Jawa Barat. Pertama berkaitan 
investasi. Sebab, Jawa Barat 
selalu juara dalam hal investa-
si 

“Soal investasi, Jawa Barat 
paling juara se Indonesia. Se-
bab, infrastruktur di Jabar ba-
gus. Ditambah, sumber daya 
manusianya selalu dianggap 
paling produktif,” terangnya

Selain itu, Jabar harus 
swasembada dan bergeser 
ke ekonomi hijau. Sehing-
ga semua hasil pertanian dan 
lainnya ada dan tersedia di 
Jawa Barat.

“Makanya lahir petani 
milenial. Termasuk menga-
jak semua pihak mulai meng-
gunakan kendaraan listrik,”  
jelasnya

Hal ikhwal bidang keseha-
tan pun harus diperbaiki. Ber-
kaca dari pandemi covid 19, 
benteng pertahanan di bidang 
kesehatan masih lemah. 

“ kami tugaskan BUMD 
Jasa Sarana untuk memban-
gun rumah sakit. Karena kita 
masih butuh ribuan Pusk-
esmas untuk melayani mas-
yarakat di Jabar,” terangnya

Terakhir berkaitan dengan 
pariwisata, pemerintah daerah 
bisa lebih memfokuskan pari-
wisata lokal melalui pember-
dayaan potensi yang ada.

“Bali, ekonominya masih 
minus karena bergantung ke-
pada wisatawan asing. Di kita 
fokus pengembangan pari-
wista lokal. Sebab di sana ada 
wisata alam juga wisata be-
lanja,” pungkasnya. (Roby)
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Pemkab Kediri 
Serahkan 1250 Kg 

Benih Padi

Kediri, SMN - Wakil 
Bupati Kediri, Dewi Mariya 
Ulfa, menyerahkan bantuan 
benih padi untuk petani ter-
dampak banjir di Desa Ceng-
kok, Kecamatan Tarokan, 
Senin (12/4). Total bantuan 
yang diserahkan sebesar 1.250 
kg benih padi varietas Inpari 
32 untuk luas lahan 50 hektar.

Mbak Wabup Dewi, men-
yampaikan penyerahan ban-
tuan ini merupakan komitmen 
pemerintah dalam pemulihan 
ekonomi bagi petani yang ter-
dampak banjir di Kecamatan 

Tarokan. Lebih lanjut disam-
paikan juga bahwa pemerintah 
kini sedang menyiapkan per-
baikan tanggul-tanggul sungai 
yang jebol yang menyebabkan 
banjir.

“Bantuan ini diberikan 
empat desa terdampak banjir 
yakni Blimbing, Jati, Ceng-
kok dan Kerep. Saya berharap 
musim tanam selanjutnya ti-
dak ada banjir lagi. Sehingga 
petani bisa menikmati bantuan 
benih ini dengan mendapat-
kan hasil melimpah,” terang 
Wabup Dewi.

Plt. Kepala Dinas Perta-
nian dan Perkebunan, Anang 
Widodo menjelaskan varietas 
inpari 32 ini dipilih karena 
memiliki nilai ekonomi tinggi. 
Harapannya dapat memberi-
kan perbaikan nilai kesejahter-
aan kepada petani terdampak 
banjir.

“Pemberian bantuan ini 
merupakan bentuk kepedulian 
pemerintah kepada petani ter-
dampak banjir. Kenapa baru 
diberikan di akhir masa peng-
hujan saat ini, karena dengan 
pertimbangan musim tanam 

mundur tahun ini,” terang 
Anang.

“Musim tanam mundur 
karena banyaknya air hujan 
sehingga berdampak banjir. 
Selain itu, kalau ditanam di 
tengah musim pasti seran-
gan hama juga meledak dan 
petani pasti rugi lagi. Di satu 
sisi, musim tanam April sam-
pai September, nilai jual hasil 
panennya tinggi. Itulah akh-
irnya yang mendasari langkah 
pemberian bantuan ini,” tam-
bah Anang.(kominfo/adv/kan)

Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menyerahkan bantuan benih padi untuk petani terdampak banjir di Desa 
Cengkok

Diskusi Jumat Ngopi 
Edisi Ngabuburit

Kediri, SMN - Jumat 
Ngopi edisi Ngabuburit 
awal bulan Ramadan ber-
sama Mas Bup Dhito dan 
Mbak Wabup Dewi digelar 
Pendopo Panjalu Jayati 
Kabupaten Kediri, Jawa 
Timur, Jum’at (16/4/2021). 
Tema yang diusung kali 
ini yaitu ‘Pemberdayaan 
Ekonomi Masyarakat’. 
Dilaksanakan pada bulan 
Ramadan, Jumat Ngopi 
kali ini sedikit berbeda. 
Sesi pertama dimulai pukul 
15.30 WIB, sesi kedua 
pukul 16.00 WIB dan sesi 
terakhir mulai pukul 16.30 
WIB.

Salah satu peserta Jumat 
Ngopi Ngabuburit yakni 
Kepala Desa Balungjeruk 
Kecamatan Kunjang, Imam 
Syafi’i. Ia menyampaikan 
terkait pengembangan 

pasar desa untuk mening-
katkan kesejahteraan mas-
yarakat. Pasar Balungjeruk 
rencananya akan menem-
pati SD Balungjeruk I dan 
SD Balungjeruk 2, yang 
telah dimerger sejak tahun 
2003 lalu.

“Karena sekolah sudah 
merger maka secara otom-
atis salah satu SD tersebut 
harus dikembalikan ke 
desa, karena asal mulanya 
juga dari hak milik desa 
atau kas Desa Balungje-
ruk,” katanya.

Ia menyebutkan, ren-
cana pengembangan pasar 
itu ada sejak akhir tahun 
2018, sedangkan pengem-
bangan yang dimaksudkan 
yakni perluasan area pas-
ar dengan memperbanyak 
kios agar bisa menampung 
masyarakat yang berkeingi-

nan untuk berdagang di 
Pasar Balungjeruk.

“Jumlah penambah-
an berkisar sebanyak 100 
kios, sehingga diharapkan 
total keseluruhan mencapai 
sekitar 250 kios atau 300 
kios. Saat ini masih ada 120 
kios,” bebernya.

Syafi’i menambahkan, 
pedagang pasar terdiri 
dari pedagang kelontong, 
sayur mayur, dan mayori-
tas menyediakan sembilan 
bahan pokok dengan per-
putaran uang per harinya 
mencapai Rp50 juta sampai 
Rp100 juta. Hal ini ditun-
jang dengan lokasi Balong-
jeruk yang strategis karena 
dikelilingi oleh beberapa 
desa dan tempatnya persis 
di tengah-tengah antara 
Pasar Kunjang dan Pasar 
Badas.

Ia berharap dengan mer-
gernya dua sekolah terse-
but, pasar dapat menempati 
salah satu lokasi sekolah. 
Proposal pengembangan 
pasar pun diserahkan kepa-
da Mas Bup Dhito pada ke-
sempatan Jumat Ngopi ini.

Menanggapi hal terse-
but, Mas Bup Dhito 
langsung meminta sat-
uan kerja di Pemerintah 
Kabupaten Kediri untuk 
berkoordinasi, diantaranya 
Dinas Pendidikan, Bapenda 
serta Dinas Perdagangan.

“Segera melakukan cek 
lapangan. Jika tidak ada 
kendala, maka pengemban-
gan pasar desa akan dilaku-
kan. Jadi njenengan sam-
paikan proposalnya, nanti 
akan saya tindak lanjuti,” 
jelas Mas Bup. (Kominfo/
kan)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H.

Implementasi SPBE, Wabup 
“Wujudkan Digitalisasi Layanan Publik 

Berkualitas dan Terpercaya”

Sukabumi, SMN - Ses-
uai dengan amanat Peraturan 
Presiden No 95/2018 tentang 
Sistem Pemerintahan Berbasis 
Elektronik (SPBE), Perangkat 
Daerah harus informatif kepada 
masyarakat untuk mewujudkan 
pemerintahan yang baik, akunt-
abel, transparan serta dapat 
dipertanggung jawabkan.

Untuk mengimplementa-
sikan hal tersebut, Dinas Ko-
munikasi Informatika dan Per-
sandian (DKIP) Kab. Sukabumi 
menyelenggarakan Kick Off 
Meeting Penyusunan Road Map 
SPBE di salah satu hotel dika-
wasan Selabintana Sukabumi, 

Senin, (13/04/21).
Acara yang dihadiri Wakil 

Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri itu menerapkan tatacara 
pelaksanaan kegiatan sesuai 
dengan protokol kesehatan.

Dalam laporannya Plt. Kepa-
la DKIP, H. Eki Radiana Rizki 
menyampaikan bahwa acara 
Kick Off Meeting ini selain dia-
manatkan regulasi juga untuk 
mengimplementasikan layanan 
pemerintah yang well informa-
tion sekaligus mencerdaskan 
masyarakat dalam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

“ Kick Off Meeting ini ber-
tujuan menerapkan SPBE secara 

Kick Off Meeting Penyusunan Road Map SPBE di salah satu 
hotel dikawasan Selabintana Sukabumi

efektif sehingga terpenuhinya 
hak hak publik terhadap infor-
masi, yang berkualitas, selain 
itu untuk membangun sinergitas 
antara pemerintah kab Sukabu-
mi dengan Stakeholder dalam 
meningkatkan sumber daya 
manusia unggul dan terampil 
dalam pemanfaatan teknologi 
digital” jelasnya.

Sementara itu Wakil Bupati 
menekankan bahwa di era 4.0, 
digitalisasi menjadi perhatian 
besar dari semua kalangan ter-
masuk pemerintah daerah untuk 
mempercepat dan mempermu-
dah masyrakat dalam mengak-
ses informasi secara cepat 
akuntabel

“Digitalisasi ini menuntut 
Pemerintah Pusat Dan Daerah 
agar mampu memanfaatkannya 
secara cepat dan tepat terutama 
dalam perbaikan pelayanan pub-
lik, oleh karena itu sebagai pen-
guatnya pemerintah mengeluar-
kan Perpres no 95/2018 tentang 
SPBE” ungkapnya

Dengan adanya regulasi 
tersebut, tambah Wabup, dihara-
pkan tata kelola Pemerintahan 
di Kab Sukabumi menjadi se-
makin baik, serta terwujudnya 
pelayanan Publik berkualitas 
dan terpercaya.

“ Kita ingin Pemkab Sukabu-
mi segera punya konsep tenang 

sistem dan aplikasi yang kuat 
dan terintegrasi, jadi melalui 
Kick Off Meeting ini kita ingin 
seluruh aplikasi ditiap Perang-
kat Daerah menjadi satu dalam 
SPBE yang di koordinasikan 
oleh Kominfosan” tambahnya.

Masih disampaikan Wakil 
Bupati, dalam percepatan 
mewujudkan Kab Sukabumi 
yang Maju, Religius dan Ino-
vatip menuju masyarakat se-
jahtera lahir batin maka dalam 
100 hari kerja Bupati dan Wakil 
Bupati, semua Perangkat daer-
ah dalam lingkup pemerintahan 
Kab Sukabumi dituntut untuk 
menciptakan manajemen pe-
merintahan yang responsif,

“Responsif terhadap hak 
publik terkait dengan kebutu-
han teknologi Informasi serta 
meningkatkan efektivitas pe-
layanan untuk mewujudkan 
kesejahteraan masyarakat Kab 
Sukabumi” pungkasnya.

Diakhir acara dilaksanakan 
Penandatanganan Kesepakatan 
bersama implementasi SPBE 
Kab Sukabumi oleh Wakil 
Bupati diikuti oleh Plt. Kadis 
Kominfosan, Kepala Bagian 
Kerjasama dan Strategis Uni-
versitas Telkom Bandung, Juga 
Perangkat Daerah. (Roby)

H, Iyos “Klinik Berkontribusi 
Meningkatkan Derajat 

Kesehatan Masyarakat”

Sukabumi, SMN - Setelah 
berproses kurang lebih 1,5 
tahun membangun infras-
truktur layanan kesehatan,  
Klinik Pratama Tabayyun di 
Padabeunghar Kec Jampang 
Tengah , di Resmikan Wakil 
Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri pada Jumat (9/4/2021)

Direktur Klinik Pratama 
Tabayyun dr. Rusli Pranas-
ti dalam sambutannya me-
ngungkapkan bahwa Klinik 
Pratama ini merupakan 
sebuah simbol dari keber-

samaan sekaligus fasilitas 
layanan kesehatan yang bisa 
dimanpaatkan untuk.mening-
katkan derajat kesehatan  
masyarakat.

“Kami bercita cita klinik 
ini bisa menjadi inovasi dun-
ia kesehatan dan diharapkan 
masyarakat  puas dengan pe-
layanan  kesehatan di klinik 
ini” terangnya 

Relevan dengan itu, Kadis 
Kesehatan Harun Alrasyid  
mengatakan hadirnya klinik 
sinergis dengan skala prior-

itas yang menjadi visi dan 
misi Kab Sukabumi yaitu 
optimalisasi pelayanan kese-
hatan termasuk terbangunya 
infrastruktur kesehatan dan 
kemudahan akses kesehatan 
masyarakat 

Sementara itu, Wakil Bu-
pati meyakini klinik Pratama 
Tabayyun bisa memberikan 
konstribusi  yang signifikan 
untuk pelayanan kesehatan 
masyarakat sekitarnya, 

“saya meyakini pengoper-
asian klinik ini dapat mem-
bantu Pemerintah Daerah da-
lam memberikan pelayanan 
kesehatan bagi masyarakat 
terutama di wilayah Jampang 
Tengah dan Cikembar, maka 
dengan tersedianya layanan 
kesehatan yang berkuali-
tas turut menciptakan mas-
yarakat

yang sehat dan sejahtra la-
hir batin” jelasnya.

Wabup menambahkan, Ko-
laborasi antara fasilitas kese-
hatan yang dibangun oleh 
pemerintah dan swasta bisa 
mengoptimalkan  pelayanan  
terhadap masyarakat,

“ kami menyadari bahwa 
pemerintah belum bisa mem-
berikan layanan menyeluruh, 
karena itu hadirnya fasili-
tas kesehatan swasta sangat 
membantu pemerintah  dalam 
pelayanan kesehatan di Kab 
Sukabumi” pungkasnya

Diakhir acara dilakukan 
pemberian santunan kepada 
anak yatim dan pemberian Al 
quran untuk mesjid, dilanjut-
kan dengan penandatanganan 
Prasasti Klinik Pratama Taba-
yyun dan membuka selubung 
papan nama oleh Wakil Bupa-
ti Sukabumi H. Iyos Soman-
tri. (Roby)

Klinik Pratama Tabayyun di Padabeunghar Kec Jampang Ten-
gah , di Resmikan Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri
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Penuhi Hak Informasi untuk 

Tunarungu, Rilis Polres Ngawi Kini 
Libatkan Juru Bahasa Isyarat

Juru bahasa isyarat, Yanda Maria Sinaga (baju hitam), saat rilis 
di Polres Ngawi.

Ngawi, SMN – Polres Nga-
wi melibatkan juru bahsa isyarat 
dalam rilis hasil Operasi Cipta 
Kondisi, Jumat (16/4/2021).

Adalah Yanda Maria Yesera 
Sinaga yang mendapatkan tugas 
menjadi juru bahasa isyarat hari 
itu. Dia dengan cekatan mengi-
kuti dan menyampaikan kemba-
li keterangan yang disampaikan 
Kapokres Ngawi, AKBP I 
Wayan Winaya, ke dalam baha-
sa isyarat dan gerak bibir yang 
sesuai.

Yanda bukanlah penyandang 
tunarungu namun mahir berba-
hasa isyarat. Saat bertugas di 
Polres Ngawi itu, dia juga did-
ampingi para pengurus Gerakan 
Kesejahteraan untuk Tunarungu 
Indonesia (Gerkatin) Jatim dan 
Gerkatin Cabang Ngawi.

“Memang salah satu tugas 
dan kerjasama kami, ya men-
jadi juru bahasa untuk kepoli-
sian ataupun institusi lain yang 

membutuhkan,” ungkap Yanda.
Juru bahasa isyarat ini, 

menurut Kapolres Ngawi, 
AKBP I Wayan Winaya dilibat-
kan sesuai instruksi pimpinan. 
Selain itu, juga demi memenuhi 
hak informasi untuk kaum 
tunarungu. Apalagi, rilis polisi 
biasanya diliput dan disiarkan 
oleh media audio visual (tele-
visi).

“Kita pakai juru bahasa is-
yarat ini, agar saudara-sauda-
ra kita yang tunarungu juga 
mendapatkan informasi setara, 
terutama saat disiarkan televisi,” 
ujar AKBP I Wayan Winaya.

Rilis tentang Operasi Cipta 
Kondisi hari itu, mengetengah-
kan keberhasilan Polres Ngawi 
mengamankan 56 tersangka dari 
puluhan kasus kriminal yang 
berhasil diungkap selama 22 
Maret-2 April 2021. (ari)

Peralihan Anggaran DPUPR 
Ngawi Akan Difokuskan 

untuk Bangun Jalan

Saat ini pemeliharaan jalan di Ngawi terus dilakukan di tengah 
minimnya anggaran.

NGAWI, SMN – Perancan-
gan kembali fokus anggaran 
(refocusing) di Dinas Peker-
jaan Umun dan Penataan Ruang 
(DPUPR) memakan puluhan 
miliar. Dana pengalihan itu, 
sebagian besar akan dikonsen-
trasikan untuk pembangunan 
dan pemeliharaan jalan.

“Ada 12 kegiatan yang di-
batalkan, diantaranya rencana 
membangun 3 kantor keca-
matan, IKK Gerih, rekonstruksi 
jalan Dadapan-Jogorogo, rehab 

kantor UPTD Wilayah V dan 
beberapa proyek lain,” ungkap 
Noor Hasan Muntaha, Sekretar-
is DPUPR.

Total nilai pengalihan sekitar 
Rp24 M dan akhirnya dipakai 
menambah biaya pemeliharaan 
serta membangun jalan prioritas 
di Ngawi.

Jalan yang diprioritaskan 
tersebut adalah ruas jalan Bu-
dug di Kecamatan Kwadungan, 
senilai lebih dari Rp3,3 M dan 
jalan Kedungglagah-Kendung 

senilai Rp12 M. Sisa hasil re-
focusing sekitar Rp6 M, untuk 
menambah dana pemeliharaan 
jalan.

“Pembangunan jalan terse-
but, kita harap bisa dengan kon-
struksi rijit beton,” ujar Hasan.

Dana pemeliharaan jalan di 
DPUPR sendiri, sebelum ditam-
bahkan peralihan atas refocus-
ing itu, hanya cukup mengaspal 
sekitar 8 kilometer jalan selebar 
5-6 meter.

Sementara itu, tingkat ker-
usakan jalan di Ngawi sendiri 
mencapai 30 persen. Setara 240 
kilometer dari perkiraan pan-
jang jalan keseluruhan Ngawi 
yang sekitar 850 kilometer.

Kebutuhan ideal membangun 
jalan di Ngawi, apabila ingin 
diselesaikan dengan konstruksi 
memadai yakni aspal atau rijit 
beton, menelan hampir Rp 900 
M.

Taksiran itu, dengan catatan 
khusus, yakni menilik posisi 
panjang dan lebar jalan saat ini 
serta belum memperhitungkan 
kebutuhan jalan yang mungkin 
harus mengikuti perkembangan 
zaman. (ari)

APBD Ngawi Dikocok Ulang, Baru 5 
Proyek yang Selesai Lelang Tender

NGAWI, SMN – Fokus 
penghitungan kembali (refo-
cusing) anggaran di Ngawi 
untuk penanganan Covid-19, 
membuat sejumlah Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD), tidak 

berkutik.
Refocusing anggaran di Nga-

wi mencapai Rp 57,2 persen. 
Berbagai rencana membangun 
dan menyusun program di ka-
bupaten yang menempati uru-

tan keenam termiskin se-Jatim 
tahun 2020 ini pun harus pudar.

Sampai kini baru ada 5 proyek 
yang usai lelang tender dan kon-
traknya berhasil ditandatangani. 
Unit Kerja Pengadaan Barang 
dan Jasa (UKPBJ) Ngawi, baru 
menerima 42 paket tender den-
gan nilai Rp114,857 miliar.

Menurut Mamik Subagyo, 
Kepala UKPBJ Ngawi, sebelum 
ada refocusing, diprediksi ham-
pir 200 paket bisa dilelangkan. 
Di bulan April, biasanya sudah 
masuk ratusan rencana lelang 
proyek ke UKPBJ, namun seka-
rang hanya 42 paket saja.

“Sampai saat ini, baru masuk 
42 paket tender senilai Rp114 M 
lebih. Dari data itu, ada 5 paket 
tender yang sudah tanda tangan 
kontrak. 10 paket belum kita 
umumkan dan sisanya masih 
tahap pelelangan,” ungkap Ma-
mik, (15/4/2021)

Proyek-proyek yang 
menunggu diumumkan misaln-
ya, rekonstruksi Jalan Plangkid-
ul-Jatigembol senilai Rp7,93 M. 
Selain itu juga akan dilelang-
kan proyek rekonstruksi Jalan 
Campurasri-Sembung senilai 
Rp7,529M.

Kabupaten Ngawi juga ber-
encana melelang proyek terkait 
penanganan kesehatan. Dian-

taranya, pembangunan Pusk-
esmas Geneng dengan dana 
Rp4,58M dan Gedung Instalasi 
Bedah Sentral (Tahap I) RSUD 
dr Soeroto bersumber dana 
BLUD sebesar Rp16,038 M

.
“Sudah ditayangkan pula 

lelang Pembangunan Puskes-
mas Mantingan senilai Rp9,5 
M,” ungkap Mamik.

Khusus di kecamatan paling 
barat Ngawi ini, akan dilakukan 
lelang belanja modal Pemban-
gunan Kesehatan RS Mantingan 
dibiayai DAK senilai Rp30 mil-
iar.

Beberapa paket tender yang 
belum ditayangkan, juga dise-
babkan selama ini menunggu 
review dari Inspektorat, khusus-
nya yang berbiaya tinggi.

Sementara itu, beberapa 
kepala OPD mengaku kesuli-
tan menentukan kembali pri-
oritas program mereka setelah 
diperintahkan mengocok ulang 
anggaran karena refocusing ke 
penanganan Covid-19 mencapai 
57,2 persen.

Sebagian besar OPD menga-
ku tak berkutik dan tidak memi-
liki kegiatan berarti di tahun ini, 
akibat refocusing tersebut. (ari)

Mamik Subagyo, Kepala UKPBJ Ngawi, membenarkan bahwa 
baru 5 proyek tekontrak.

Pemerintah Desa Plumbangan 
Bagikan Gizi Tambahan Bagi 

Balita Stunting

SMN, Blitar - Pemerin-
tah Desa Plumbangan, Keca-
matan Doko, Kabupaten Blitar 
membagikan gizi tambahan 
kepada balita stunting, Kamis 
(15/04/2021), bertempat di ge-
dung aula Desa Plumbangan.

Kegiatan ini di buka secara 
langsung oleh Kepala Desa 
Plumbangan Supingi, serta di 
hadiri oleh petugas gizi dari 
Puskesmas Doko, Bidan Desa 
dan perangkat Desa Plumban-
gan.

Kepala Desa Plumbangan 
Supingi menyampaikan bahwa 
Pemerintah Desa Plumbangan 
bisa mengalokasikan angga-
ran Dana Desa untuk mengen-

taskan stunting sesuai dengan 
Permendes nomor 13 tahun 
2020 dan nomor 21 tahun 2020 
tentang stunting, bahwa untuk 
tahun depan  Desa Plumbangan 
harus 0% bebas stunting.

Lebih lanjut Supingi men-
jelaskan bahwa untuk tahun 
2021 jumlah stunting yang ada 
di Desa Plumbangan sudah 
menurun yaitu tinggal 19 balita 
stunting, dari jumlah 39 balita 
stunting di tahun 2020.

Pemerintah Desa Plumban-
gan menargetkan sesuai Indeks 
Desa Membangun (IDM) bahwa 
di tahun 2022 harus bebas dari 
stunting. 

Adapun bantuan yang diber-

Kepala Desa Plumbangan Supingi memberikan bantuan secara 
simbolis

ikan kepada balita stunting ada-
lah berupa Susu bubuk setiap 
bulannya, Desa Plumbangan 
merupakan satu-satunya desa 
yang ada di Kecamatan Doko 
yang memberikan bantuan gizi 
kepada balita stunting.

Supingi juga berpesan kepa-
da warganya bahwa anak mer-
upakan harta yang tidak ternilai 
harganya bagi orang tua, maka 
dari itu harus di pacu untuk per-
tumbuhan anaknya supaya bisa 
menjadi generasi unggul.

Perlu di ketahui juga Pemer-
intah Desa Plumbangan saat ini 
juga menganggarkan untuk pro-
gram desa digital, hal ini dilaku-
kan untuk mengurangi kesen-
jangan bagi warga masyarakat 
yang tidak mampu mengakses 
internet, saat ini Pemerintah 
Desa Plumbangan juga telah 
bekerja sama dengan pihak Tel-
kom sehingga bisa dipastikan 
akses internet akan lancar.

Sebelumnya Kepala Desa 
Plumbangan Supingi juga ditun-
juk oleh pemerintah provinsi un-
tuk mewakili Kabupaten Blitar 
guna mengikuti pelatihan  pen-
ingkatan kapasitas SDM bagi 
kepala desa, dengan harapan 
nantinya apa yang didapatkan 
dari pelatihan tersebut bisa ditu-
larkan kepada kepala desa yang 
ada di Kecamatan Doko,”teran-
gnya.(mam)

DPRD Kabupaten Nganjuk Gelar 
Paripurna Penyampaian LKPJ Bupati 

Tahun Anggaran 2020

Nganjuk, SMN - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah(D-
PRD) Kabupaten Nganjuk pada 
hari Senin(12/04/2021) ber-
tempat di Gedung Utama(Ru-
ang Rapat Paripurna),DPRD 
Nganjuk menggelar Rapat Par-
ipurna Penyampaian Laporan 
Keterangan Pertanggung Jawa-
ban(LKPJ) Bupati Nganjuk Ta-
hun Anggaran 2020.

LKPJ ini adalah Laporan be-
rupa informasi penyelenggara 

pemerintahan selama satu ta-
hun yang disampaikan Kepala 
Daerah(Bupati) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah(D-
PRD).

Dalam penyampaiannya,Bu-
pati Nganjuk Novi Rahman Hi-
dayat mengatakan bahwa den-
gan adanya pandemi covid-19 
telah mempengaruhi berbagai 
aspek di Kabupaten Nganjuk 
pada tahun 2020.

“Pandemi covid-19 telah 

merontokkan perekonomian 
di Kabupaten Nganjuk.Sektor 
UKM,Pasar Tradisional,Pari-
wisata dan dunia usaha lainnya 
terjun bebas”,kata Bupati Novi.

“Di tahun 2019 kita men-
galami pertumbuhan ekonomi 
5,8 persen,dan pada tahun 2020 
pertumbuhan ekonomi di Ka-
bupaten Nganjuk mengalami 
penurunan -1,7 persen”,ungkap 
Novi lebih lanjut.

Angka pengangguran di Ka-
bupaten Nganjuk pada tahun 
2019 mencapai 3,9 persen dan 
naik 4,8 persen di pertengahan 
tahun 2020 serta turun menjadi 
4,1 persen di akhir tahun 2020.

Angka kemiskinan terjadi 
peningkatan di kisaran 0,38 
persen,dari 11,26 persen men-
jadi 11,64 persen.

Sedangkan untuk penyera-
pan anggaran,berdasarkan eval-
uasi anggaran akhir Tahun An-
ggaran 2020 serapan anggaran 
hanya mencapai 89,97 persen.

“Ini dikarenakan adanya 
pandemi covid-19 serta refo-
cusing anggaran sehingga ber-
dampak pada target yang tidak 
terpenuhi”,tandas Bupati Novi 
lebih lanjut.

Ada tiga sasaran RPJM-
D(Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah) 
yang belum tercapai,yakni vol-
ume sektor industri perdagan-
gan,pariwisata serta banyaknya 
angka pengangguran di tahun 
2020.

Meski demikian,secara 

umum untuk Kabupaten Ngan-
juk dari target RPJMD Tahun 
2020-2023 dengan capaian kin-
erja 15 sasaran dari 18 sasaran.

“Yang pasti di tahun 2021 ini 
kita masih dihadapkan dengan 
adanya pandemi covid-19,un-
tuk itu Pemkab Nganjuk ber-
harap adanya sinergitas dan 
soliditas yang semakin kuat 
dengan jajaran DPRD,For-
pimda dan seluruh masyarakat 
Nganjuk untuk selalu bersa-
ma-sama bergandengan tangan 
agar perekonomian di Kabupat-
en Nganjuk cepat membaik dan 
segera pulih”,kata Bupati Novi.

“Saya tetap optimis di tahun 
2021 kondisi akan membaik 
dengan adanya pelaksanaan 
vaksinasi covid-19 secara ser-
entak di Kabupaten Nganjuk.
Saya juga berharap gerakan 
vaksinasi bagi seluruh mas-
yarakat,sehingga angka penam-
bahan covid-19 bisa turun 
dan pandemi covid-19 sele-
sai”,pungkas Bupati Novi Rah-
man Hidayat.

Rapat Paripurna DPRD 
Nganjuk ini dipimpin oleh 
Wakil Ketua DPRD Nganjuk 
Jianto dari Partai Gerindra 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan yang sangat ketat 
serta dihadiri oleh pejabat OP-
D(Organisasi Perangkat Daer-
ah) Pemkab Nganjuk serta 
Forkopimda(Forum Koordinasi 
Pimpinan Daerah) Kabupaten 
Nganjuk.(Yan)

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono menerima 
LKPJ Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Pemdes Wangkal Bangun 
Gedung Posyandu Optimalkan 

Kesehatan Ibu dan Anak

Sidoarjo, SMN - Demi 
mengoptimalkan pelayanan 
kesehatan bagi balita, ibu 
hamil dan menyusui, Pemer-
intah Desa Wangkal Keca-
matan Kerembung Kabupaten 
Sidoarjo membangun Gedung 
Posyandu yang berlokasi di 
Dusun Candi dari Dana Desa, 
dikarenakan di wilayah terse-

but belum ada bangunan ge-
dung posyandu.

Pembangunan Gedung 
tersebut merupakan hasil 
usulan Musrenbangdes yang 
telah dilaksanakan pada ta-
hun 2020 dan di realisasikan 
di tahun 2021 dimana salah 
satu warga dusun tersebut 
mengusulkan untuk di ban-

gun gedung posyandu seperti 
dusun lainya.

Slamet Basori, S.E selalu 
kepala Desa saat memberikan 
keterangan ditempat kerjanya 
rabu 14/4 mengatakan, “pem-
bangunan gedung posyandu 
ini untuk mendukung kema-
juan desa, utamanya dalam 
bidang kesehatan, “ Ucapnya.

Slamet Basori juga menam-
bahkan, “ Gedung Posyandu 
ini merupakan kegiatan pem-
bangunan sarana prasarana 
kesehatan masyarakat untuk 
Peningkatan Kualitas dan Ak-
ses terhadap Pelayanan Sosial 
Dasar  yang tujuannya men-
dorong optimalisasi kegiatan 
pelayanan kesehatan mas-
yarakat, masyarakat nantinya 
bisa memanfaatkan saranan 
dan prasarana di gedung ini 
seperti Imunisasi, senam lan-
sia serta kegiatan dan pro-
gram kesehatan lainnya dari 
pemerintah yang di fasilitasi 
oleh kadernya masing -mas-
ing.(anang)

Pembangunan Gedung Posyandu di Dusun Candi
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Safari Ramadan Ajang Silaturahmi dan 

Serap Aspirasi Masyarakat

Pemerintah Kabupaten Sampang gelar kegiatan Safari Ramad-
han.

Sampang, SMN - Di bulan suci 
Ramadhan 1442 H tahun ini pemer-
intah Kabupaten Sampang kembali 
menggelar kegiatan Safari Ramad-
han secara bergiliran di empat belas 
Kecamatan dengan menerapkan 
Prokes ketat kepada setiap tamu un-
dangan. acara ini merupakan ajang 
silaturrahmi serta serap pendapat 
masyarakat secara langsung terha-
dap roda pemerintahan oleh Bupati 
Sampang

Hari pertama pelaksanaan safari 
Ramadhan dan buka puasa bersama 
warga berlangsung di Masjid Ar 
Rohmah, dusun diya'an desa temo-
ran Kecamatan omben Kabupaten 
sampang, kamis (15/4). Acara di 
buka dengan pemberian santunan 
kepada anak yatim yang berada di 
sekitar mesjid, guru ngaji dan ban-
tuan kepada mesjid Ar Rohman 

yang di serahkan kepada takmir 
mesjid.. Hadir dalam acara Bupati 
Sampang Selamet Junaidi, ketua 
DPRD Faddol, Forkopimda, tokoh 
agama, tokoh masyarakat dan war-
ga sekitar. 

Dalam sambutanya Bupati Sam-
pang H Slamet Junaidi mengucap-
kan terima kasih kepada warga serta 
tamu undangan yang telah meneri-
ma kedatangan rombongan dengan 
baik. 

“Saya ucapkan terimakasih pada 
masyarakat omben khusunya dusun 
diya’an yang telah hadir di majelis 
silaturrahmi ini, kami akan membu-
ka forum tanya jawab serta keluhan 
masyarakat secara langsung khu-
susnya terkait kepemerintahan baik 
dari segi pelayanan dan pemban-
gunan yang di rasa kurang,namun 
setelah buka bersama dan sholat 

magrib,” ungkapnya.
Kegiatan Safari Ramadhan ini 

adalah ajang silaturrahmi pemerin-
tah daerah dengan masyarakat, serta 
bentuk kepedulian pemerintah ke-
pada masyarakat. Selain itu memu-
puk rasa persatuan dan kesatuan. 

“Pemerintah akan selalu mem-
perhatikan masyarakatnya, maka 
dari itu dalam kesempatan ini mari 
kita kemukakan keluh kesah dan 
aspirasi masyarakat khusunya mas-
yarakat omben dan itu samua untuk 
kemajuan sampang mari gunakan 
kesempatan ini sebaik-baiknya ka-
pan lagi pemerintah datang langsung 
ke masyarakat untuk mendengarkan 
keluh kesah tentang roda pemerin-
tahan yang di rasa kurang oleh mas-
yarakat,” imbuhnya (adv/why)

Rapat Paripurna, DPRD Bahas SILPA 
Kota Madiun TA 2020

Madiun, SMN - Rapat pari-
purna eksekutif dan legislatif Kota 
Madiung Jawat Timur, untuk mem-
bahas raperda tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD Pemkot 
Madiun tahun anggaran (TA) 2020, 
berlanjut, Jumat 16 April 2021.

Yakni dengan agenda penyam-
paian pemandangan umum frak-
si-fraksi DPRD Kota Madiun. Se-
jumlah pertanyaan dari fraksi-fraksi 
DPRD pun mengemuka. Salah sat-
unya terkait sisa lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan (SILPA) 
2020 yang jumlahnya cukup besar 
dibandingkan tahun anggaran 2019. 
Meski begitu, anggota dewan sepa-
kat dan memahami bahwa hal ini 
disebabkan oleh pandemi Covid-19.

“Selama 2020 banyak kegiatan 
yang tidak terlaksana karena berb-
agai pembatasan akibat penyebaran 
Virus Corona. Sehingga, banyak 
anggaran di OPD untuk membiayai 
program dan kegiatan tidak 
terserap,” tutur Walikota Madiun, 
H. Maidi.

Meski begitu, Pemkot Madiun 
berpatokan terhadap penilaian dan 
audit Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK). Seperti diketahui, tahun ini 

Pemkot Madiun mendapatkan pre-
dikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) dari BPK atas laporan peng-
gunaan anggaran tahun 2020.

“Hasil audit BPK adalah standar 
dan penyerapan anggaran yang tidak 
maksimal ini tidak hanya terjadi di 
Kota Madiun. Tapi juga memen-
garuhi seluruh daerah lainnya di 
Indonesia. Yang perlu jadi catatan 
adalah, Kota Madiun berhasil mem-
berikan laporan keuangan pertama 
kali dari seluruh daerah di Jatim dan 
mendapatkan hasil WTP. Ini yang 
luar biasa,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD 

Kota Madiun, Andi Raya, juga men-
yampaikan hal serupa. Meski terja-
di SILPA yang cukup besar, namun 
seluruh anggota dewan dapat me-
maklumi. Sebab, pandemi Covid-19 
tak dapat dihindari dan menyebab-
kan refocusing anggaran yang cuk-
up besar.

“Tahun lalu karena adanya pan-
demi ini terjadi perubahan anggaran 
cukup besar yang menyebabkan 
OPD kesulitan menyerap angga-
ran. Ini yang kami maklumi. Hara-
pannya, tahun ini penggunaan dan 
penyerapan anggaran bisa terlaksa-
na lebih baik,” harapnya. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama DPRD Kota Madiun dan jajaran 
Forkopinda Kota Madiun dalam acara rapat paripurna membahas rap-

erda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemkot Madiun 
tahun anggaran (TA) 2020.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan 
Forkopimda Tinjau Dapur Korban Banjir

Madiun, SMN - Bupati Madiun, 
Jawa Timur, H. Ahmad Dawami, ber-
sama jajaran Forkopimda setempat 
meninjau dapur umum korban banjir 
di wilayah Kecamatan Balerejo, Ka-
mis 15 April 2021, malam.

Dalam kunjungannya, Bupati dan 
Forkopimda mengecek kesiapan lo-
gistik serta sarana pendukung lainnya 
untuk disalurkan kepada masyarakat 
yang terdampak banjir.

Dapur umum yang didirikan oleh 
Taruna Siaga Bencana (Tagana) Ka-

bupaten Madiun ini, melibatkan 47 
relawan. Meski malam sudah ham-
pir larut, relawan harus menyiapkan 
2.500 bungkus nasi yang akan didis-
tribusikan keesokan harinya untuk 
konsumsi sahur dan buka puasa.

Terkait penanganan banjir, BPBD 
Kabupaten Madiun telah berkoor-
dinasi dengan Dinas Sosial untuk 
kesiapan bahan pangan dan Dinas 
Kesehatan untuk kebutuhan tenaga 
kesehatan serta obat-obatan bagi war-
ga yang terdampak banjir.

Tim penanggulangan bencana 
yang juga terdiri dari TNI/Polri, 
SAR, BBWS, dan Destana, terus 
bergotong royong untuk memantau 
kondisi di lapangan dan membantu 
para korban. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama jajaran Forkopinda 
Kabupaten Madiun meninjau lokasi bencana banjir dan cek 

dapur umum korban banjir di wilayah kabupaten Madiun.

Instruksi Walikota Madiun H. Maidi Terkait 
Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Madiun, SMN - Badan Amil 
Zakat Nasional (Baznas) Kota Ma-
diun, Jawa Timur, menggelar so-
sialisasi Instruksi Walikota Madiun 
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Opti-
malisasi Pengumpulan Zakat, Infaq 
dan Sodakoh pada OPD, Instansi 
Vertikal, Perumda, dan Sekolah, 
di rumah dinas walikota, Rabu 17 
April 2021.

Walikota Madiun, H. Maidi, 
mengimbau, kepada pejabat, pega-

wai dan karyawan yang beragama 
Islam, dan telah memenuhi syarat, 
serta dalam satu tahun berpenghas-
ilan sedikitnya 85 gram emas atau 
setara berpenghasilan Rp. 5 juta/bu-
lan, agar memberikan zakat sebesar 
2,5 persen.

“Sedikitnya Rp.50 ribu/bulan 
disalurkan melalui Baznas Kota 
Madiun. Selebihnya dapat disalur-
kan melalui lembaga zakat lainnya 
atau langsung ditasharufkan kepa-

da tetangga sekitar serta mustahik 
yang berhak menerima,” himbau H. 
Maidi.

Terkait besaran infaq atau so-
daqoh untuk ASN, lanjutnya, ada 
perubahan. Yang semula minimal 
Rp.5 ribu untuk ASN golongan 
I, kini naik menjadi Rp. 10 ribu. 
Kemudian untuk golongan II yang 
semula minimal Rp. 10 ribu, menja-
di Rp. 15 ribu. Lalu untuk golongan 
III, yang semula Rp. 15 ribu menja-
di Rp. 20 ribu.

“Untuk golongan IV, yang sem-
ula Rp. 20 ribu menjadi Rp.25 ribu. 
Ini untuk membuka pintu sorga ke-
lak,” tuturnya.

Dengan adanya Instruksi Wa-
likota Madiun Nomor 5 Tahun 2021 
ini, tambahnya, maka Instruksi 
Walikota Madiun Nomor 01 Tahun 
Tahun 2017, dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku.

Hadir dalam sosialisasi ini, di-
antaranya Pelaksana Baznas Kota 
Madiun, Inda Raya, yang juga 
Wakil Walikota, ketua Baznas Kota 
Madiun, Eddie Sanyoto, Sekda Rus-
diyanto, dan pimpinan OPD serta 
perwakilan dari Kantor Kementrian 
Agama Kota Madiun. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi bersama Dinas Instansi terkait 
menginstruksikan tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, 

Infaq dan Sodakoh pada OPD, Instansi Vertikal, Perumda, dan 
Sekolah, di rumah dinas walikota.

Disetujui Bersama, Raperda Hari Jadi dan 
Lambang Daerah Kaltara Tuntas

Tanjung Selor, SMN - Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) terkait hari jadi 
dan Lambang Daerah Provinsi Kalimantan 
Utara (Kaltara) telah disetujui bersama.

Persetujuan bersama Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) ini disampaikan dalam 
Sidang Paripurna DPRD Kaltara ke-9.

Rapat paripurna yang diselenggarakan 
di Ruang Sidang Gedung DPRD Kaltara di 
Jalan Kolonel Soetajdi Tanjung Selor, dip-
impin oleh Ketua DPRD Kaltara, Norhayati 
Andris. Serta didampingi Gubernur Kaltara 
Zainal A. Paliwang, dan Wakil Gubernur 

Yansen TP.
Usai dibuka oleh Norhayati, tim pani-

tia khusus (pansus) hari jadi dan lambang 
daerah Kaltara yang diwakili oleh Tamara 
Moriska dan Ainun Faridah menyampaikan 
pidatonya.

Tamara Moriska menyampaikan bah-
wa tim pansus telah menyetujui hari jadi 
Kaltara ditetapkan pada 25 Oktober 2012. 
Lahirnya persetujuan ini setelah melalui 
pembahasan intens bersama sesuai usulan 
yang diajukan oleh Pemprov Kaltara.

“Hari jadi Provinsi Kaltara adalah pada 

tanggal 25 Oktober, yang mana penetapan 
hari jadi Provinsi Kalimantan Utara terse-
but didasarkan pada persetujuan Sidang 
Paripurna DPR untuk disahkan Rancangan 
Undang-Undang pembentukan Provinsi 
Kalimantan Utara menjadi undang-undang 
(UU) Nomor 12 tahun 2012,” jelas Tamara 
dalam pidatonya.

Politisi Partai Hanura daerah pemilihan 
Nunukan ini juga mengatakan, hari jadi 
Kaltara 25 Oktober diperingati setiap tahun 
oleh Pemerintah Daerah bersama-sama den-
gan masyarakat.

Namun apabila hari jadi Kaltara berte-
patan dengan hari libur/hari besar, maka 
pelaksanaan puncak peringatan hari jadi 
Kaltara disesuaikan dengan situasi dan 
kondisi.

Peringatan hari jadi Kaltara dilak-
sanakan dengan menyelenggarakan sidang 
paripurna istimewa DPRD dan upacara 
peringatan hari jadi dan/atau kegiatannya 
lainnya.

“Tata cara penyelenggaraan Sidang 
Paripurna Istimewa DPRD dalam rangka 
peringatan hari jadi Kaltara diatur dalam 
peraturan tata tertib DPRD Kalimantan 
Utara, dan penyelenggaraan kegiatan lain-
nya akan dilaksanakan setiap satu tahun 
sekali,” ujarnya.

“Akan tetapi masyarakat tetap dapat 

menyelenggarakan hari jadi Kaltara dengan 
berpedoman kepada ketentuan yang ada 
Peraturan Daerah ini,” tambah Tamara.

Kemudian Ainun Faridah selaku juru 
bicara Tim Pansus Lambang Daerah Kaltara 
memaparkan, perubahan Lambang Kaltara 
terbagi dalam sembilan bagian.

Perubahan dilakukan setelah dibahas 
dan disepakati bersama oleh berbagai stake-
holder (tokoh masyarakat, tokoh adat dan 
tokoh pemuda).

Sementara itu, Gubernur Zainal men-
gucapkan puji syukur dan ucapan terima 
kasihanya kepada seluruh stakeholder yang 
terlibat dalam proses Raperda Hari Jadi dan 
Lambang Daerah Kaltara tersebut.

“Dengan selesainya Raperda menuju 
Perda ini maka hari jadi Kaltara tidak lagi 
kita laksankaan tanggal 22 April, tetapi 25 
Oktober,” kata Zainal.

“Apa yang menjadi harapan masyarakat 
dan pejuang Kaltara akhirnya terwujud, 
yakni untuk mengemablikan sejarah Kaltara 
sebenarnya,” tambahnya.

Mengenai lambang Kaltara yang baru, 
dijelaskan Zainal, akan disosialisasikan ke 
masyarakat. “Lambang daerah Kaltara yang 
baru ini akan kita buatkan bendera patakan-
ya, untuk disampaikan ke Kementerian Da-
lam Negeri,” terangnya.

Dengan lahirnya lambang Kaltara 
baru itu, Gubernur Zainal mengharapkan 
masyarakat Kaltara tetap menjalin tali sila-
hturahmi yang baik, menjaga kekompakan 
serta harmonisasi, khususnya antara mas-
yarkat dengan pemerintah. (syah)

Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, Gubernur Kaltara, Zain-
al Paliwang serta Wakil Gubernur Kaltara, Yansen Tipa Padan 
menandatangani persetujuan bersama Raperda Hari Jadi dan 

Lambang Provinsi.

Dukung Pengrajin Batik Lokal, Wali Kota Khairul 
Wajibkan ASN Pakai Batik Motif Tarakan

Tarakan, SMN - Sebagai upaya untuk 
mendukung UMKM lokal terus maju dan me-
lestarikan budaya, Pemerintah Kota Tarakan 
mewajibkan seluruh pakaian batik dinas Apara-
tur Sipil Negara (ASN) bermotif batik Tarakan. 
Hal ini telah dituangkan dalam Perwali Nomor 
7 Tahun 2021 Tentang Pakaian Dinas Bagi ASN 
di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

"Pemkot Tarakan telah menetapkan aturan 
tentang Pakaian Dinas bagi ASN di lingkungan 
Pemkot Tarakan, termasuk salah satunya peng-
gunaan batik dengan corak khas Tarakan," kata 
Wali Kota Tarakan Khairul.

Kebijakan tersebut dilakukan agar pengra-
jin batik lokal mampu memproduksi massal 

kain batik buatan mereka. Dengan total ASN di 
Tarakan sebanyak 2.972 orang, para pengrajin 
batik diharapkan mampu memproduksi kain 
batik, sekaligus mempromosikan kain batik 
Tarakan.

"Sekaligus mendapatkan keuntungan yang 
lebih baik pasca kondisi kelesuan aktivitas pro-
duksi akibat pandemi," kata Wali Kota Tarakan.

Selain itu, Pemkot Tarakan juga mewa-
jibkan sejumlah hotel-hotel di Tarakan untuk 
menggunakan produk-produk lokal, seperti 
souvenir-souvenir asli Tarakan. Kemudian sek-
tor usaha retail modern juga diwajibkan men-
jual produk UMKM lokal minimal 30 persen 
dari produk yang dijual. (syah) Wali Kota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes

Pangkas Jarak Tempuh, 
Pembangunan Jalan Tembus Krayan-Malinau 
Ditargetkan Selesai 2023

Malinau, SMN - Kunjungan 
kerja Gubernur Zainal Arifin 
Paliwang bersama Wakil Gu-
bernur (Wagub) Yansen TP ber-
lanjut di Kabupaten Malinau, 
Jumat (9/4).

Sehari sebelumnya, Guber-
nur Kalimantan Utara (Wagub) 
dan Wagub berkunjung ke Ke-
camatan Krayan Induk dan 
Krayan Tengah di Kabupaten 
Nunukan.

Selama dua hari berada di 
Krayan Induk dan Krayan Ten-
gah, gubernur melihat langsung 
kondisi infrastruktur jalan yang 
sangat memprihatinkan di daer-
ah perbatasan tersebut.

Masalah ini menjadi catatan 
penting bagi Zainal dan Yan-
sen TP sebagai pucuk pimpinan 
roda pemerintahan Provinsi 
Kaltara hingga 2024.

“Kunjungan saya dan Pak 
Wagub di daerah-daerah ingin 
melihat secara langsung sep-
erti apa fakta-fakta yang ada 
di lapangan, terutama masalah 
jalan,” tegas Zainal saat tiba 
Bandara R.A Besing Malinau.

“Infrastruktur jalan yang ada 
di Krayan harus dapat dibena-
hi. Termasuk jalan tembus dari 
Krayan menuju Malinau yang 
kami targetkan di tahun 2023 
sudah terealisasi, sehingga ja-
rak tempuhnya tidak perlu lagi 
5 sampai 6 hari,” tambah Zain-
al.

Untuk itu, Gubernur Zain-
al meminta doa dan dukungan 

seluruh masyarakat Kaltara 
khususnya Krayan dan Mali-
nau.

Guna memuluskan niatnya 
ini, gubernur beberapa waktu 
lalu sempat meminta dukungan 
Panglima TNI Hadi Tjahjanto, 
agar program Tentara Manung-
gal Membangun Desa (TMMD) 
dengan skala besar dapat 
dilakukan di wilayah tersebut.

"Nantinya dalam pelaksa-
naan TMMD itu kita arahkan 
dari Malinau sampai Binuang,” 
katanya.

Apabila jalan tembus Krayan 
menuju Malinau terealisasi, gu-
bernur memastikan masalah ke-
butuhan pokok bagi masyarakat 
akan berakhir. Termasuk perso-
alan tingginya harga sembako 
di Krayan selama ini.

“Kan selama ini sembako ke 
Krayan dikirim melalui trans-
portasi udara, sehingga menye-
babkan harga-harga member-
atkan warga. Jadi kalau jalan 
Krayan ke Malinau sudah bisa 
dilalui, berarti sembako bisa 
dikirim melalui darat,” urainya.

“Bisa kita bayangkan semen 
saja per sak di perbatasan dipa-
tok seharga sekitar Rp1,6 juta. 
Padahal di kota harga semen 
satu sak itu cuma Rp60 ribu,” 
sebut Zainal.

Pihaknya berkomitmen akan 
berupaya mengatasi masalah 
tersebut hingga selesai.

“Kalau bisa di Krayan Satu 
Harga. Jadi bukan cuma BBM 
saja yang satu harga, tapi semua 
kebutuhan masyarakat bisa 
sama,” katanya. (syah)

Pangkas Jarak Tempuh, Pembangunan Jalan Tembus 
Krayan-Malinau Ditargetkan Selesai 2023.
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Bupati Probolinggo Audiensi Gerakan Koperasi  
Probolinggo, SMN - Bupa-

ti Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, melakukan audiensi dengan 
Gerakan Koperasi Kabupaten 
Probolinggo dengan tema, “Pem-
baharuan, Kemudahan, Perlind-
ungan dan Pemberdayaan Ko-
perasi”, di Peringgitan Rumah 
Dinas Bupati Probolinggo, Rabu 
(14/4). Turut hadir dalam kegia-
tan tersebut Kepala Dinas Koper-
asi dan Usaha Mikro Kabupaten 
Probolinggo Anung Widiarto, 
Ketua Dewan Koperasi Indonesia 
Daerah (Dekopinda) Kabupaten 
Probolinggo Joko Rohani Sanjaya, 
Ketua Pusat Koperasi Pegawai 
Republik Indonesia (PK-KPRI) 
Kabupaten/Kota Probolinggo Edy 
Supangkat serta perwakilan pen-
gurus KPRI Gerakan Koperasi di 
Kabupaten Probolinggo Kepala 
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 
Kabupaten Probolinggo Anung 
Widiarto dalam laporannya men-
gungkapkan koperasi di Kabupat-
en Probolinggo saat ini berjumlah 
793 unit dengan jumlah koperasi 
aktif sebanyak 664 unit dengan 
total volume usaha sebesar Rp 
419.541.593.885 serta jumlah an-
ggota koperasi sebanyak 47.083 
orang. Namun berbanding terba-
lik dengan perkembangan jumlah 
keanggotaan ASN yang cenderung 

mengalami penurunan, “Lang-
kah-langkah strategis pembinaan 
dan pemberdayaan koperasi di 
Kabupaten Probolinggo telah se-
langkah lebih cepat dari program 
pembaharuan pemerintah pusat. 
Terima kasih kami sampaikan 
kepada Ibu Bupati Probolinggo 
atas segenap dukungan dan ke-
berpihakan kebijakan bagi kop-
erasi di Kabupaten Probolinggo,” 
ungkapnya. Lebih lanjut Anung, 
menjelaskan program rebanding 
koperasi dengan, “Membangun 
Mindset Generasi Milenial Mewu-
judkan Korporasi Koperasi di Era 
Revolusi Industri 4.0,” yang di-
canangkan Bupati Probolinggo 
pada tanggal 24 September 2019 
saat ini telah mulai terbangun 
citra positif terhadap Perkopera-
sian di Kabupaten Probolinggo, 
“Hal ini ditunjukkan dengan ber-
dirinya koperasi-koperasi yang 
bergerak di sektor riil berbasis 
generasi muda. Pendirian kop-
erasi-koperasi tersebut diinisiasi 
oleh generasi millenial dan pen-
gusaha di Kabupaten Proboling-
go yang merupakan bentuk pem-
baharuan koperasi di Kabupaten 
Probolinggo dan mengarah pada 
pembangunan ekonomi rakyat 
pada sektor riil,” jelasnya.  Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari, 

Bupati Hj. P. Tantriana Sari, dengan para pejabat koperasi 
dalam kegiatan Audiensi. 

mengatakan tantangan dan dina-
mika koperasi di era Revolusi In-
dustri 4.0 dan pandemi Covid-19 
telah banyak merubah dan meng-
geser seluruh perilaku manusia, 
sehingga diperlukan modernisasi 
dalam wujud digitalisasi koperasi 
yang akan mewujudkan transpar-
ansi dan membangun trust atau 
kepercayaan diantara seluruh an-
ggota. 

“Modernisasi koperasi mer-
upakan wujud penatalaksanaan 
koperasi yang baik serta wujud 
akuntabilitas koperasi untuk men-
jaga dan meningkatkan keper-
cayaan anggota dan masyarakat 
serta mampu menyajikan tata 
laksana koperasi secara real time 
demi mewujudkan koperasi yang 
modern kekinian dan energetic. 
Saya berharap digitalisasi tidak 
hanya bersifat internal namun 
juga terbangun koneksi banking 
sistem melalui sistem payment,” 
katanya. Lebih lanjut Bupati 
Tantri, menjelaskan digitalisasi 
merupakan salah satu tools dari 
rebranding koperasi dan moderni-
sasi koperasi. Keanggotaan kop-
erasi harus direfresh sesuai Surat 
Edaran Bupati Probolinggo No-
mor : 518/23/426.110/2019 Ten-
tang Himbauan Keanggotaan Ko-
perasi Bagi ASN di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Proboling-
go, “Tanpa sadar saat ini kita 
dipaksa hidup hedon (konsum-
tif). Untuk itu saya menugaskan 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro untuk merefresh SE Bupati 
Probolinggo tersebut. ASN harus 
bersikap bijak terhadap pengelo-
laan keuangan dan mengevaluasi 
keanggotaan ASN di dalam ko-
perasi. Semua pinjaman ke bank 
harus seijin pimpinannya,” jelas-
nya. Bupati Tantri juga meminta 
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro bersama Asisten Adminis-

trasi Umum untuk merumuskan 
penatalaksanaan pengawasan gaji 
dan TPP ASN agar dapat terpan-
tau dan tidak menabrak sistem 
yang nantinya akan merugikan 
banyak pihak, “Saya menghara-
pkan ASN lebih cerdas dan lebih 
selektif dalam memanfaatkan dan 
merencanakan keuangannya. De-
mikian pula koperasi melakukan 
reformasi dan modernisasi dalam 
membangun koperasi yang berba-
sis digital, sehingga manfaatnya 
bisa dirasakan oleh semua anggota 
koperasi dan selanjutnya mense-
jahterakan anggota koperasi,” te-
gasnya. Bupati Tantri juga menu-
gaskan Kepala Dinas Koperasi 
dan Usaha Mikro bersama dengan 
Ketua Dekopinda untuk berkoor-
dinasi dengan Kepala Dinas Sosial 
(Dinsos) untuk meningkatkan per-
an serta dan partisipasi koperasi 
dalam pengentasan permasalahan 
sosial melalui program di Dinsos. 
“Koperasi dengan tantangan dan 
dinamika yang ada saat ini harus 
mampu menjadi tetap Soko Guru 
Perekonomian dan Stabilisator 
Ekonomi di Kabupaten Proboling-
go. Kalau diibaratkan koperasi itu 
kecil-kecil cabe rawit,” pungkasn-
ya.  Ketua Dekopinda Kabupaten 
Probolinggo Joko Rohani Sanjaya 
menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada Bupati Proboling-
go dan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo yang terus memban-
gun dan membumikan koperasi di 
Kabupaten Probolinggo melalui 
kebijakan dan program-program 
bagi gerakan koperasi, “Sejalan 
dengan program rebranding ko-
perasi Kabupaten Probolinggo 
yang dicanangkan Ibu Bupati 
Probolinggo pada tahun 2019, 
Dekopin saat ini juga membangun 
streaming pembaharuan wajah 
baru koperasi yang berjati diri,” 
katanya. (edy) 

Bupati Probolinggo Lantik 36 
Pejabat Eselon II, III, IV 

Probolinggo, SMN - Bupati 
Probolinggo Hj. P. Tantriana Sari melan-
tik Sebanyak 36 orang pejabat struktural 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Probolinggo, di Pendopo 
Prasadja Ngesti Wibawa Kabupaten 
Probolinggo, Jum’at (16/4). Pelantikan 
dan pengambilan sumpah ini dihadi-
ri oleh Wakil Bupati Probolinggo HA 
Timbul Prihanjoko, Sekretaris Daerah 
(Sekda) Kabupaten Probolinggo H. 
Soeparwiyono, Staf Ahli dan Asisten 
serta perwakilan Kepala Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) dan Camat di 
lingkungan Pemkab Probolinggo. Hadir 
pula Ketua Tim Penggerak PKK Kabu-
paten Probolinggo Hj Nunung Timbul 
Prihanjoko, Ketua Dharma Wanita Per-
satuan (DWP) Kabupaten Probolinggo 
Hj Sudjilawati Soeparwiyono beserta 
segenap pengurus serta pengurus Tim 
Penggerak PKK Kabupaten Proboling-
go dan Dharma Wanita Persatuan 
(DWP) Kabupaten Probolinggo. Pejabat 
struktural yang dimutasi terdiri dari 7 
orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama 
(eselon II), 9 orang Pejabat Adminis-
trator (eselon III) dan 20 orang Pejabat 
Pengawas (eselon IV). Serah terima 
jabatan diwakili oleh Nanang Trijoko 
Suhartono kepada Mahbub Zunaidi se-
bagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan 
dan Pertanian. Selanjutnya Nanang Tri-
joko Suhartono akan menjabat sebagai 
Asisten Administrasi Umum Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo. Semen-
tara penandatanganan pakta integritas 
secara simbolis dilakukan oleh Tutug 
Edi Utomo sebagai Inspektur Kabupaten 
Probolinggo. Selain itu juga ada 4 orang 
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang 

dimutasi. Yakni Hudan Syarifuddin se-
bagai Kepala Badan Kepegawaian Daer-
ah, Doddy Nur Baskoro sebagai Kepala 
Dinas Tenaga Kerja, Heri Sulistyanto 
sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesra 
serta Rachmad Waluyo sebagai Kepala 
Pelaksana BPBD Kabupaten Proboling-
go. Bupati Probolinggo Hj. P. Tantriana 
Sari, dalam sambutannya mengatakan 
mutasi merupakan sebuah hal yang 
biasa dalam memenuhi kebutuhan or-
ganisasi untuk terus bergerak dinamis. 
Bagaimana tidak hanya sekedar mengi-
si kekosongan dan merefresh seluruh 
pelaku yang ada dalam organisasi itu, 
tetapi yang terpenting bahwa ada sebuah 
semangat dan target yang harus dicapai 
bersama. 

“Bagaimana misi misi Bupati dan 
Wakil Bupati yang telah tertuang den-
gan sangat jelas dan rigid sampai dengan 
kegiatan, program kegiatan sampai den-
gan outcome yang diharapkan itu adalah 
tugas kita bersama untuk mengawal dan 
melaksanakan itu dengan sebaik-baikn-
ya,” katanya. Lebih lanjut Bupati Tantri 
menjelaskan, saat ini Pemerintah Kabu-
paten Probolinggo sedang mengikhtiar-
kan adanya sebuah reformasi birokrasi 
di dalam tubuh Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo, kenaikan SAKIP dan juga 
pembentukan zona integritas. 

“Kawal itu di masing-masing unit 
kerja saudara. Tiga hal dengan visi misi 
Bupati dan Wakil Bupati terwujud bersa-
ma-sama bukan untuk kepentingan prib-
adi. Sekali lagi saya mengajak dalam 
melaksanakan tugas dan kewajiban bu-
kan untuk kepentingan pribadi, namun 
untuk kepentingan organisasi Pemerin-
tah Kabupaten Probolinggo,” jelasnya. 

Bupati Tantri menegaskan manakala 
semangat itu secara serentak dilakukan 
oleh seluruh ASN Kabupaten Proboling-
go, sudah tidak ada lagi ego sektoral, 
sudah tidak ada lagi kerja parsial, tetapi 
kerja atas dasar kolaborasi dan sinergi 
untuk mewujudkan tujuan bersama. 

“Saya titip pesan, segera beradaptasi 
di lingkungan yang baru. Kepindahan 
tugas ini tentunya membuat perubah-
an tanggung jawab, perubahan tupoksi 
dan lain sebagainya. Adaptasi sesegera 
mungkin, jangan sampai kemudian pe-
rubahan pejabat dan pergeseran peja-
bat ada informasi-informasi yang tidak 
nyambung antara pejabat yang dulu 
dengan pejabat yang baru,” pesannya. 
Lebih lanjut Bupati Tantri meminta agar 
memahami betul apa tugas dan fungsi di 
tempat yang baru. Dari apa yang telah 
dilakukan oleh pejabat yang lama yang 
harus diteruskan oleh pejabat yang baru. 
Apa yang harus menjadi evaluasi dan 
perbaikan semuanya. 

“Saya berharap pergeseran ini mini-
mal besok bagaimana roda organisasi itu 
betul-betul sudah maksimal dijalankan. 
Sudah tidak ada lagi roda organisasi 
tersendat karena ada pergantian peja-
bat,” harapnya. Bupati Tantri mene-
gasan bahwa pejabat yang baru dilantik 
ini memegang amanah dan tanggung 
jawab yang begitu besar. Ada target kin-
erja bahwa ada target secara keseluruhan 
berdasarkan visi misi yang harus dicapai 
bersama-sama. 

“Marilah kita saling menjadi peng-
ingat dalam kebaikan. Ada tanggung 
jawab besar yaitu menjadi contoh bagi 
anak buah dan contoh bagi masyarakat. 
Jaga marwah Pemerintah Daerah se-
hingga betul-betul disegani oleh mas-
yarakat. Bagaimana mampu menjadi 
panutan dan inspirasi bagi siapapun 
yang pernah berinteraksi,” tegasnya. 
Bupati Tantri juga berpesan kepada 
Ketua Tim Penggerak PKK dan Ketua 
Dharma Wanita Persatuan bersama den-
gan seluruh istri pendamping pejabat, 
terutama yang berkaitan dengan peran 
perempuan dalam tubuh organisasi ber-
basis perempuan,“Maksimalkan betul 
potensi yang ada pada istri-istri pejabat 
untuk bagaimana berbuat bersama dan 
juga membuat program-program kreatif. 
Bagaimana organisasi-organisasi per-
empuan ini menutup lubang yang belum 
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo,” pungkasnya. (edy) 

Bupati saat melantik 36 Pejabat Eselon II,III,IV.

Wali Kota Probolinggo Buka Sosialisasi 
Inovasi Teknologi 2021 

Probolinggo, SMN - Da-
lam rangka mempersiapkan 
penilaian dan pengukuran in-
deks inovasi daerah oleh Ke-
menterian Dalam Negeri dan 
inovasi dan teknologi award 
oleh Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur, Bappeda Litbang Kota 
Probolinggo menggelar So-
sialisasi Inovasi dan Teknologi 
2021. Melalui kegiatan ini di-
harapkan sekaligus memberikan 
dorongan dan menguatkan ino-
vasi yang telah berjalan sebel-
umnya. Kegiatan yang digelar di 
Orin Resto & Hall Senin (12/4) 
ini mengundang 40 Perangkat 
Daerah (PD) dan 5 kecamatan.  
Kepala Bappeda Litbang Tartib 
Goenawan dalam laporannya 
mengatakan dari sejumlah un-
dangan yang hadir,terdapat 35 
PD yang melaporkan adanya 
inovasi, 3 PD tidak memiliki 
inovasi, dan 17 PD dan kelura-

han yang inovasinya sudah tidak 
berjalan. Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin menegaskan, bagi kepala 
PD, lurah atau camat, di instan-
sinya yang belum ada inovasi, 
harus mampu mendorong se-
genap perangkat organisasinya 
untuk bisa menciptakan inovasi 
yang mempermudah layanan 
kepada masyarakat. Termasuk 
inovasi yang memanfaatkan te-
knologi. 

“Biasanya, kita terkenda-
la anggaran, tapi dicoba dulu 
dengan memanfaatkan fasili-
tas yang ada dan gratis, kalau 
bisa ya tanpa anggaran itu tadi. 
Kita membuat inovasi ini kan 
sebagai komitmen pemerintah 
dalam melayani masyarakat 
Probolinggo. Pasti akan ada 
hambatan dan tantangan, itulah 
yang menciptakan pola-pola 
baru dalam berinovasi,” tegasn-
ya. Soby, Kasubbid Inovasi dan 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat memberikan Arahan kepada 
Perangkat Daerah. 

Plh. Bupati Karimun Hadiri Acara 
Penilaian Pasar Sehat Bebas

Karimun, SMN – Plh. Bu-
pati Karimun, Dr. H. Muhd. 
Firmansyah, M. Si, menghad-
iri acara Penilaian Pasar Sehat 
Bebas Bahan Berbahaya Pasar 
Teluk Uma Sebagai Nominator 
dalam Lomba Pasar aman dari 
Bahan Berbahaya Tingkat Nasi-
onal Tahun 2021. 

Turut Hadir dalam kegiatan 
tersebut, Tri Arga Wikandono, 
ST., Koordinator Bidang Kemi-
traan Mikro Kecil KKP, Santi 
Laria, S., Fungsional Analisis 
Kebijakan Ahli Muda Kemend-
agri, Ir. Muh. Anwar Ahcmad, 
MM., Analisis Perdagangan 
Ahli Madya Kemendagri, Ratna 

Wulandari S. Farm, APT, MSC, 
Sub., Koordinator Pember-
dayaan Organisasi dan Kemas-
yarakatan PMPU sekaligus Ket-
ua Tim Juri, Devanamsyam, ST., 
Dirut Perumda. Dalam Sambu-
tannya Plh. Bupati Karimun, Dr. 
H. Muhd. Firmansyah, M. Si, 
mengucapkan selamat datang 
kepada Tim Penilai dalam rang-
ka meneliti atau menguji Pasar 
Teluk Uma sebagai pasar sehat 
dari bahan berbahaya. 

Selanjutnya Plh. Bupati Kari-
mun juga menyapaikan pasar 
sehat ini tidak akan bisa berdi-
ri sendiri bahwa pasar sehat ini 
pasar yang memang ada proses 

usaha yang terintegritet bersine-
gri seluruh stakeholder yang 
ada. Plh. Bupati Karimun juga 
mengharapkan pasar Teluk Uma 
dapat menjadi panduan atau 
contoh dan bisa meningkatkan 
pasar-pasar yang lain di kabu-
paten Karimun. Selanjutnya 
Sambutan Ratna Wulandari S.
Farm, APT, MSC, Selaku Ketua 
Tim Juri, mengatakan, pasar se-
hat, bersih dan aman dari bahan 
berbahaya sangat menguntung-
kan penjual dan pembeli. 

Bagi penjual yang ada di 
dalam pasar yang sehat, bersih, 
dan aman dari bahan berbahaya, 
akan banyak konsumen yang 
datang ke pasar tersebut. Bagi 
konsumen, dengan berbelan-
ja di pasar sehat akan terbebas 
dari racun atau bahan berbaha-
ya yang dapat merusak organ 
tubuh. Lebih lanjut Tim Juri 
menyampaikan, bahwa program 
pasar sehat adalah milik bersa-
ma.

 Bukan hanya Pemerintah, 
melainkan juga komunitas pasar 
dan masyarakat. Kunci sukses 
keberhasilan program Perconto-
han Pantauan Pasar Aman dari 
Bahan Berbahaya ini adalah 
konsistensi dan kesinambungan 
dari peran petugas pasar, Dinas 
Kesehatan Kabupaten, Badan 
POM, serta Kemenkes. (bl)

Plh. Bupati Karimun Hadiri Acara Penilaian Pasar Sehat Bebas.

Teknologi Bappeda Litbang 
Kota Probolinggo mengatakan, 
sudah ada 160 inovasi yang ber-
jalan dan 47 inovasi yang sudah 
tidak berjalan. Dari 160 inovasi 
yang berjalan itu, akan dipilah 
lagi sesuai indikator yang diten-
tukan oleh pusat.

“Jadi, nanti setelah terkum-
pul, kami lihat kelengkapan 
proposal dan indikator, sudah 
sesuai dengan 21 indikator sep-
erti yang diminta dari pusat atau 
belum. Nanti kalau memang ada 
yang kurang, kami lakukan per-
baikan inovasi,” jelasnya. (edy) 
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Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati melaksanakan 
audensi dengan BMKG di Ruang Mahameru Kantor Bupati 

Lumajang, Kamis (15/04).

Bangunan Rumah Harus Direncanakan, 
Agar Kuat dan Tahan Gempa

Lumajang, SMN - Wakil 
Bupati Lumajang, Indah Amper-
awati mengungkapkan, bahwa 
bencana gempa bumi magnitudo 
6,7 yang terjadi pada hari sabtu 
10 April 2021 lalu, mengaki-
batkan sejumlah rumah milik 

warga di Kabupaten Lumajang 
khususnya di daerah Kecamatan 
Tempursari mengalami keru-
sakan sedang hingga berat.

Saat melaksanakan audensi 
dengan BMKG, di Ruang Ma-
hameru Kantor Bupati Luma-

jang, pada Kamis (15/04), 
Wabup menjelaskan, bahwa 
Pemerintah kabupaten lumajang 
telah melakukan asesmen, ter-
kait dengan kerusakan hunian 
atau rumah warga.

Dalam kesempatan itu, Wakil 
Bupati Lumajang menerang-
kan, hingga pertanggal 15 April 
2021, data yang telah terhimpun 
sudah tercatat 2.174 rumah ru-
sak akibat bencana gempa.

"Rumah rusak berat ada 558, 
Rumah rusak sedang 658, dan 
rumah rusak ringan 958," teran-
gnya.

Lebih lanjut wabup menyam-
paikan, bahwa Forkopimda Ka-
bupaten Lumajang sinergitasnya 
sangat solid dalam penanganan 
pada warga yang terdampak 
bencana gempa.

Sementara itu, Kepala 
BMKG, Dwikorita Karnawati 
menjelaskan, bahwa usai terjad-

inya gempa tersebut, pihaknya 
melakukan survey lapangan, 
untuk mengukur akibat atau 
dampak pasca gempa. Dirinya 
menilai, rumah warga yang ru-
sak akibat gempa di Kabupaten 
Lumajang, dikarenakan beber-
apa faktor, salah satunya yakni 
dilihat dari struktur dan usia ba-
ngunan rumah.

"Selain itu, rumah rusak 
akibat gempa juga dikarenakan 
posisi rumah didekat atau ditepi 
lembah atau lereng pegunungan, 
dimana memiliki struktur tanah 
yang kurang padat," jelasnya.

Dwikorita mengatakan, bah-
wa sebenarnya gempa tidak 
membunuh atau melukai, justru 
bangunanlah yang melukai bah-
kan membunuh manusia.

"Maka dari itu, rumah atau 
bangunan perlu dipersiapkan 
dan direncanakan, agar kuat dan 
tahan gempa," tutupnya. (Tik)

Bantuan Sembako dari Kajati untuk 
Warga Terdampak Gempa

Lumajang, SMN - Kejak-
saan Tinggi Jawa Timur berserta 
kejaksaan negeri jajaran meng-
umpulkan bantuan untuk disal-
urkan kepada para korban ben-
cana gempa bumi yang terjadi 
di beberapa daerah di wilayah 
setempat.

Dipimpin Kepala kejak-
saanTinggi (Kajati) Jawa Timur, 
Mohamad Dofir, menyerahkan 
500 paket sembako untuk kor-
ban gempa bumi di Posko Pen-
anganan Darurat Kantor Keca-
matan Pronojiwo, pada Kamis 
(15/04).

"Paket bantuan ini, merupa-

kan bantuan dari Kejaksaan 
Tinggi Jawa Timur dan Kejak-
saan Negeri se-Jawa Timur un-
tuk korban bencana alam di Ka-
bupaten Lumajang," terangnya.

Bantuan ini untuk tiga kabu-
paten yang terdampak, salah sa-
tunya kabupaten lumajang, dan 
diberangkatkan menggunakan 
empat unit truk. Serta mendapat 
pengawalan ketat dari pihak ke-
polisian.

"Ini wujud empati kami atas 
musibah yang menimpa sauda-
ra kita di Lumajang, ini tidak 
menyelesaikan tapi meringank-
an beban, mudah-mudahan mas-

yarakat lebih bersabar, musim 
pandemi Covid-19 terus ditimpa 
musibah ini," ungkap Kajati.

Sementara itu, Sekretaris 
Daerah Kabupaten Lumajang, 
Agus Triyono menjelaskan, 
bahwa bantuan yang diterima 
berupa beras 2500kg, gula pasir 
144kg, minyak goreng 144 liter 
dan mie instans 70 boks.

"Bantuan ini akan dikumpul-
kan juga dengan donasi dari para 
relawan yang lain, kemudian 
akan kita distribusikan ke warga 
yang terdampak," jelasnya.

Menurut Sekda, bahwa ban-
tuan-bantuan yang masuk akan 
dikumpulkan terlebih dulu di 
posko penanganan darurat. Se-
belum didistribusikan bantuan 
tersebut akan dipacking terlebih 
dahulu.

"Berdasarkan pantauan, 
dapur umum berlaku 2 hari, 
yakni Sabtu dan Minggu, mulai 
Senin warga yang terdampak su-
dah memasak sendiri dari bahan 
pokok yang kita siapkan dari 
posko," pungkasnya.

Sekda berharap, dengan ban-
tuan ini dapat bermanfaat dan 
tepat sasaran bagi korban ter-
dampak gempa.(Tik) Bantuan Sembako dari Kajati untuk Warga Terdampak Gempa.

Bupati Lumajang Hadiri Musrenbang 
RKPD Jatim 2022 di Surabaya

Lumajang, SMN - Musren-
bang RKPD tahun 2022 di Sura-
baya, dibuka secara langsung 
oleh Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, dan 
diikuti oleh seluruh bupati/wali 
kota dari 38 kabupaten/kota 
se-Jawa Timur.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq adalah salah satu Bupati 
yang menghadiri Musyawar-
ah Perencanaan Pembangunan 
(Musrenbang) Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (RKPD) 
Provinsi Jawa Timur Tahun 
2022 di Surabaya, pada Kamis 
(15/04).

Musrenbang provinsi mer-
upakan rangkaian proses yang 
penting, untuk penajaman pro-
gram dan kegiatan dalam rang-
ka menyusun rancangan akhir 
RKPD 2022.

Gubernur Jawa Timur  
Khofifah Indar Parawansa men-
jelaskan, bahwa suksesnya pem-
bangunan di Jawa Timur mer-
upakan kolaborasi super tim, 

baik itu dari Pemprov, seluruh 
bupati dan walikota di Jawa 
Timur.

"Seluruh kabupaten/kota 
proses sudah selesai Musren-
bangnya, juga RKPDnya, tentu 
ini bagian dari upaya meng-
komunikasikan rencana pem-
bangunan dan isu strategis, 
bagaimana arah kebijakan yang 

harus dilakukan," ujarnya.
Lebih jauh Gubernur men-

jelaskan, bahwa salah satu pri-
oritas Jatim adalah peningkatan 
perekonomian melalui pengem-
bangan pariwisata di Bromo 
Tengger Semeru. Dengan adan-
ya Perpres 80/2019 diharap-
kan ada sinergi program antara 
pemerintah pusat, provinsi dan 

kabupaten.
Di tahun 2022 mendatang, 

fokus pembangunan yang 
dilakukan Pemprov Jatim,

selain pemulihan ekonomi, 
ada pembangunan di wilayah 
Selatan, kemudian peningkatan 
kualitas SDM dan kualitas Kes-
ehatan.

Terkait tingkat ketimpangan 
pendapatan regional yang ada di 
Jawa Timur semakin berkurang, 
bahkan dengan kategori rendah. 
Untuk mendorong ketimpangan 
tersebut terus berkurang, Khofi-
fah meminta agar pemprov ber-
sama bupati dan walikota saling 
bergandengan tangan melaku-
kan gerakan yang lebih sistemik 
dan signifikan lagi hasilnya.

Musrenbang ini sekaligus 
menjadi wadah untuk mencapai 
kesepakatan dan pembentukan 
komitmen antar pemangku ke-
bijakan, dalam perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan 
pengendalian pembangunan 
daerah di Jatim. (Tik)

Kegiatan Musrenbang RKPD Jatim 2022 di Surabaya.

Polres Purbalingga Ungkap Empat 
Kasus Narkoba dalam Satu Bulan
Purbalingga, SMN - Polres 

Purbalingga berhasil mengung-
kap empat kasus penyalahgu-
naan narkoba di wilayah Kabu-
paten Purbalingga dalam kurun 
waktu satu bulan. Dari empat ka-
sus yang diungkap, lima tersang-
ka berhasil diamankan berikut 
barang buktinya.

Kabag Ops Polres PurbaI-
ingga Kompol Pujiono saat 
memberikan keterangan, Jumat 
(16/4/2021) mengatakan bahwa 
Satnarkoba Polres Purbaling-
ga berhasil mengungkap empat 
kasus penyalahgunaan narkoba. 
Empat kasus tersebut diungkap 
selama kurun waktu satu bulan 
yaitu pada Maret 2021.

"Dari empat kasus tersebut 
lima tersangka berhasil diamank-
an berikut barang buktinya. Mer-
eka diamankan di berbagai loka-
si berbeda wilayah Kabupaten 
Purbalingga," jelas Kabag Ops 
didampingi Kasubbag Humas 
Iptu Widyastuti dan Kaurbinops 
Satreskoba Iptu Fajar Kartika.

Kasus yang pertama diung-
kap yaitu terkait kepemilikan 
psikotropika. Satu tersangka 
berinisial WS (20) warga Keca-
matan Rembang Kabupaten Pur-
baIingga diamankan di wilayah 
Kecamatan PurbaIingga, Jumat 
(12/3/2021) malam.

"Modus tersangka WS mem-
beli obat terlarang jenis Aprazol-
am dan Tramadol secara online 
melalui aplikasi jual beli. Setelah 
barang sampai kemudian obat 
terlarang tersebut rencananya 
akan dikonsumsi sendiri," katan-
ya.

Tersangka diamankan sesaat 
setelah mengambil paket dari 
salah satu jasa pengiriman di 
wilayah Kecamatan PurbaIing-
ga. Barang bukti yang diamank-
an tersangka diantaranya 11 butir 
obat terlarang jenis Aprazolam, 
50 butir obat terlarang jenis Tra-
madol, 2 keping Kartu ATM dan 

satu telepon genggam.
"Tersangka dikenakan Pasal 

62 UU RI Nomor 5 Tahun 1997 
tentang Psikotropika dengan 
ancaman hukuman paling lama 
lima tahun dan denda paling ban-
yak Rp. 100 juta," jelasnya.

Selanjutnya dua kasus peny-
alahgunaan narkotika jenis sabu. 
Untuk kasus ini, dua orang ter-
sangka diamankan di dua lokasi 
berbeda. Tersangka pertama ber-
inisial berinisial M (41) warga 
Kecamatan Karangreja diamank-
an pada Selasa (16/3/2021). Dia 
diamankan petugas di wilayah 
Kecamatan Karangreja dengan 
barang bukti 0,59 gram narkoti-
ka jenis sabu.

Satu tersangka lain berini-
sial berinisial S (28) warga Ke-
camatan Sokaraja Kabupaten 
Banyumas. Dia diamankan di 
wilayah Kecamatan Padamara, 
Kamis (25/3/2021) dengan ba-
rang bukti 1,12 gram sabu.

"Modus dua tersangka di yai-
tu membeli narkotika jenis sabu 
kepada seseorang. Kemudian 
dikonsumsi sendiri dan ada yang 
dikonsumsi bersama dengan 
teman-temannya," jelasnya.

Sedangkan satu kasus lainnya 
terkait narkotika jenis temba-
ko sintetis. Dua tersangka yang 
merupakan penjual dan pengedar 
berhasil diamankan di sekitar 
Jembatan Linggamas Kecamatan 

Kemangkon, Sabtu (20/3/2021) 
malam.

"Dua tersangka diamankan 
saat sedang bertansaksi narko-
tika jenis tembako sintetis. Satu 
orang merupakan penjual dan sa-
tunya adalah pembeli yang akan 
mengedarkan kembali barang 
terlarang tersebut," jelasnya.

Tersangka yang diamankan 
yaitu TFA (19) selaku penjual 
dan WRP (19) pembeli tembako 
sintetis tersebut. Kedua tersang-
ka merupakan warga Kecamatan/
Kabupaten Banyumas. 

Dari tersangka tersebut dia-
mankan sejumlah barang bukti 
diantaranya lima linting yang 
didalamnya berisi tembako sin-
tetis dengan berat 1,02 gram, 
dua paket tembako sintetis da-
lam plastik klip dengan berat 0,6 
gram, dua telepon genggam dan 
satu sepeda motor.

Kabag Ops menambahkan 
untuk tiga kasus terakhir para 
tersangka dikenakan pasal 114 
ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) 
atau Pasal 127 ayat (1) huruf (a) 
UU RI Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika. Dengan an-
caman hukuman paling singkat 
empat tahun penjara dan paling 
lama 20 tahun penjara dan denda 
paling sedikit dari Rp. 800 juta 
dan paling banyak Rp. 10 miliar. 
(Suroto Anto Saputro)

Polres Purbalingga ungkap kasus penyalahgunaan narkoba di 
wilayah Kabupaten Purbalingga.
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Operasi Antik Candi, 
Polres Semarang Ungkap 
Kasus Narkoba Melebihi 
Target

Semarang, SMN - Operasi 
Antik Candi jajaran Kepolisian 
Resor Semarang (Polres Sema-
rang) berhasil mengungkap 
kasus narkoba dengan target 
melebihi yang ditentukan Pol-
da Jawa Tengah sejak 15 Ma-
ret hingga 3 April 2021 yang 
diungkapkan Kapolres Sema-
rang AKBP Ari Wibowo S.I.K., 
M.H. saat konferensi pers Op-

erasi Antik Candi 2021, Jumat 
(9/4/2021).

Kapolres Semarang Men-
jelaskan bahwa tujuan dari Op-
erasi Antik Candi dalam rangka 
memberantas penyalahgunaan 
Narkoba di wilayah Polres 
Semarang dengan dilaksanakan 
secara serentak oleh Polda Jawa 
Tengah mulai dari 15 Maret - 3 
April 2021.

Konferensi pers Operasi Antik Candi 2021, Jumat (9/4/2021).

"Selama Kegiatan Operasi 
Antik Candi 2021 Polres Sema-
rang berhasil mengungkap 8 
kasus, dan menangkap 11 ter-
sangka tindak pidana narkotika 
sekaligus mengamankan barang 
bukti sabu 4,17 gram, ganja 
99,29 gram dan tembakau go-
rila 37,5 gram," ujar Kapolres 
Semarang.

Capaian hasil ini melampaui 
dari target yang telah ditentukan 
dari Polda, yaitu 4 target operasi 
dengan kualifikasi barang bukti 
minimal 1 gram untuk narkoti-
ka jenis sabu dan 5 gram untuk 
jenis ganja.

“Terungkapnya tindak pi-
dana narkotika tersebut beraw-
al adanya informasi dari mas-
yarakat dan giat yang dilakukan 
oleh aparat kepolisian untuk 
memberantas peredaran narkoba 
di wilayah setempat," tuturnya

Pelaku akan dijerat pasal 111 
ayat (1) dan pasal 112 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 35 Ta-
hun 2009 tentang narkotika den-
gan ancaman hukuman minimal 
4 tahun dan maksimal 20 tahun 
penjara serta denda paling ban-
yak satu miliar rupiah

Kepada warga masyarakat 
Kapolres berpesan agar mas-
yarakat jangan coba coba den-
gan Narkoba. Karena jika sudah 
kecanduan narkoba maka akan 
rusak dan hancur masa depann-
ya. (Agus P)

Polres Semarang dan Pemda Kabupaten Semarang 
Jalin Kerjasama ETLE Nasional

Semarang, SMN - Kepala 
Kepolisian Resor Semarang jalin 
nota kesepahaman (MOU) den-
gan Pemerintah Daerah Kabupat-
en Semarang bertempat di Pendo-
po Bupati Semarang, Kamis sore 
(8/4/2021).

Kapolres Semarang AKBP Ari 
Wibowo S.I.K., M.H menjelas-
kan bahwa kemajuan teknologi 
yang pesat, Polri berbenah guna 
memberikan pelayanan mas-
yarakat mengikuti perkembangan 
saat ini.

"Dengan ditandatangani Nota 
Kesepahaman ini dalam rangka 
mendukung program kerja kapol-
ri," tegas Ari Wibowo.

Sistem Kerja ETLE atau Til-
ang Elektronik menggunakan 

Kamera CCTV ETLE yang dapat 
menangkap gambar pelanggar 
lalu lintas 

"Setelah menerima gambar 
dari cctv petugas akan mengon-
firmasi dan mengirimkan surat 
konfirmasi ke alamat pengenda-
ra," ujarnya.

"Setelah mendapat surat kon-
firmasi dalam 3 hari pelanggar 
diwajibkan membayar denda 
tersebut apabila tidak membayar 
maka STNK akan kami blokir," 
lanjut Kapolres.

Nota kesepahaman dilak-
sanakan untuk kerjasama Pe-
merintah Kabupaten Semarang 
dengan Polres Semarang dalam 
penggunaan CCTV dari Dinas 
Perhubungan.

"Kami ucapkan terimakasih 
kepada instansi terkait guna 
mendukung ETLE atau tilang 
elektronik ini guna menjaga Kea-

manan Keselamatan Ketertiban 
Kelancaran Lalu Lintas diwilayah 
Kabupaten Semarang," tutup Ka-
polres Semarang. (Agus P)

Polres Semarang dan Pemda Kabupaten Semarang Jalin Ker-
jasama ETLE Nasional.

Rangkaian Kegiatan Serah Terima Jabatan, Kenaikan Pangkat 
Penghargaan dan Pelepasan Anggota Polres Salatiga yang Purna Tugas
Salatiga, SMN - Kapolres 

Salatiga Polda Jawa Tengah AKBP 
Rahmad Hidayat S.S., memimpin 
langsung Upacara Serah Terima 
Jabatan Wakapolres Salatiga dari 
Kompol I Ketut Tutut SH kepa-
da penggantinya Kompol Eko 
Kurniawan SH yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kapolsek Tugu 
Polrestabes Semarang, Selain itu 
Jabatan Kapolsek Tingkir juga 
diserahterimakan dari Kompol 
Ariakta Gagah Nugraha SIK MH 
kepada AKP Dani Permana Putra 
SH SIK MH yang sebelumnya 
menjabat sebagai Kasat Lantas 
Polres Demak, ditambah dengan 
tukar guling jabatan Kasat Bin-
mas Polres Salatiga dengan Kanit 
Binmas Polsek Tingkir dari AKP 

Harsono kepada AKP Ririh Wias-
tuti SH MH, Upacara Serah Teri-
ma Jabatan dilaksanakan di Lapa-
ngan Apel Polres Salatiga, pada 
hari Senin tanggal 05/04/2020.

Selain serah terima Jabatan 
dalam kegiatan tersebut juga 
dilaksanakan Upacara Kenaikan 
Pangkat Penghargaan dari Aiptu 
Menjadi Ipda kepada Sugeng Har-
tono yang menjabat KSPKT Pol-
sek Sidomukti, dan juga kenaikan 
Pangkat PNS Polri dilingkungan 
Polres Salatiga yaitu kepada pe-
nata Oktarina S.Kep dan pengda 
Saptaji Tri Rahardianto S.M.

Selesai Upacara Kenaikan 
Pangkat dilanjutkan dengan Pele-
pasan Anggota Polri dan PNS Pol-
res Salatiga yang telah purna tugas 

periode Juli 2020 sampai dengan 
Maret 2021, sebanyak 12 Anggota 
Polres Salatiga telah menjadi mas-
yarakat biasa setelah purna tugas, 
satu diantaranya adalah Kompol 
Imam Joko Lelono yang pernah 
menjabat sebagai Kasubbag Hu-
mas Polres Salatiga.

Dalam amanatnya Kapolres 
Salatiga menyampaikan bahwa 
mutasi dalam sebuah organisasi 
merupakan hal yang biasa demi 
kebaikan organisasi serta pembi-
naan karier bagi anggota, selamat 
kepada Kompol I Ketut Tutut 
Sh yang akan menjabat sebagai 
Wakapolres Pekalongan, Kompol 
Ariakta Gagah Nugraha SIK MH 
yang dipercaya sebagai Wakapol-
res Pemalang dan AKP Harso-
no yang menjabat sebagai Kanit 
Binmas Polsek Tingkir, kemudian 
selamat datang dan segera menye-
suaikan diri dengan situasi di Kota 
Salatiga kepada Kompol Eko Kur-
niawan, AKP Dani Permana Putra 
SH SIK MH dan AKP Ririh Widi-
astuti SH MH selaku pejabat baru 
dilingkungan Polres Salatiga.

“Mutasi atau pergeseran ang-
gota merupakan bentuk pengem-
bangan karier dan penyegaran 
dalam sebuah organisasi sesuai 
dengan kinerja dan kepangka-
tan yang disandangnya, selamat 
mengemban amanah yang baru 

dan terimakasih atas dedikasi yang 
tinggi selama berdinas dilingkun-
gan Polres Salatiga," ucap AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S.

Selanjutnya kepada person-
il yang naik pangkat Kapolres 
Salatiga mengucapkan selamat 
karena hal ini menunjukkan ki-
nerja baik anggotanya dan mer-
upakan wujud perhatian pimpinan 
terhadap kinerja personilnya, ke-
berhasilan yang telah diraih semo-
ga bisa menjadi pemacu semangat 
untuk terus bekerja dan berkarya.

Kepada 12 Personil Polres 
Salatiga yang telah purna tugas 
Kapolres menyampaikan terima 
kasih atas dedikasi dan pengab-
diannya sampai akhir berdinas di 
Polres Salatiga, semoga sukses 
bersama keluarga dan bisa kem-
bali ditengah masyarakat dengan 
nyaman, tutup AKBP Rahmad Hi-
dayat, S.S.

Selesai serah terima jabatan 
acara dilanjutkan dengan pembe-
rian selamat kepada pejabat lama 
dan baru diawali oleh Kapolres 
Salatiga dengan tetap menerapkan 
Protokol Kesehatan dilanjutkan 
dengan Foto bersama dan acara 
kenal pamit pejabat lama dan baru 
yang di Gelar di Mapolsek Tingkir 
sekaligus kegiatan peresmian Ta-
man Polsek Tingkir. (Agus P)Berlangsungnya Upacara Serah Terima Jabatan Polres Salati-

ga.

Bupati Kendal Berikan 
Simbol Kunci Pemenang, 
Undian Tabungan Bima

Kendal, SMN - Bank Jateng 
Cabang Kendal, Kembali Mem-
berikan Pemenang Undian 
Tabungan Bima.

Nasabah pemenang telah 
menerima simbol berupa kunci, 
yang diberikan langsung oleh 
Bupati Kendal Dico M Ganin-
duto. kemudian hadirin bertepuk 
tangan karena nasabah berun-
tung mendapat hadiah Mitsubisi 
X Spender.

Bupati Kendal, Dico M. 
Ganinduto mengajak mas-
yarakat untuk membuka tabun-
gan dan meningkatkan tabungan 

di Bank Jateng. Sebab menurut-
nya, Bank Jateng dengan mena-
bung adalah upaya menyong-
song masa depan lebih baik dan 
indah.

“Menabung di Bank Jateng, 
Banknya orang Jawa Tengah. 
Selain uangnya aman dan ter-
kumpul, juga secara tidak 
langsung berkontribusi untuk 
membangun Jateng. Teruta-
ma ikut membangun kemajuan 
Kendal. Sebab keuntungan 
dikembalikan ke pembangunan 
daerah setempat,” kata Dico 
pada Kamis (16/4/2021).

Kepala pimpinan Bank 
Jateng cabang Kendal Sukoha-
riadi mengatakan, Bank Jateng 
Cabang Kendal Memberikan 
undian dalam satu tahun dua 
kali. bulan juni dan maret had-
iah utama satu kuponya senilai 
20 juta.

"Agar masyarakat menabung 
supaya perekonomian di Kendal 
berjalan lancar juga meningkat-
kan pendapatan pajak," kata Su-
kohariadi.

Selain itu, menurut Haria-
di, Bank Jateng se - Jawa Ten-
gah telah menyediakan hadiah 
sebanyak 36 unit Mitsubisi X 
Pander dan dua sepeda motor N 
MAX untuk cabang Kendal.

Kemudian, Kepala seko-
lah SMPN 1 Weleri Kustinah 
mengatakan, bahwa dirinya di 
hubungi melalui whatsap pon-
sel oleh petugas Bank Jateng 
cabang Kendal telah mendapat 
undian berhadiah satu unit X 
Pander.

Sementara itu, Kepala Seko-
lah SMPN1 Weleri Kustianah 
mendapat undian Satu Unit 
Mitsubhisi X Pender, dirinya 
diberitahu petugas bank Jateng 
melalui handphone seluler.

"Yang jelas hadiah dari Al-
lah SWT untuk SMPN 1 Wel-
eri melalui rekening Bos," jelas 
Kustina.

Menurut Kustina, Allah tel-
ah memberikan suatu kado ter-
indah kepada SMPN1 Weleri, 
sehingga bisa digunakan untuk 
aktifitas. (Suroto Anto Saputro)

Bupati Kendal Berikan Simbol Kunci Pemenang, Undian Tabun-
gan Bima.

Kapolres Kendal Tanda Tangani 
Pakta Integritas Penerimaan Terpadu 
Anggota Polri

Kendal, SMN - Kapol-
res Kendal Menandatangani 
Pakta Integritas Penerimaan 
Anggota Polri Tahun 2021 
bertempat di Aula Mapolres 
Kendal, pada hari Jum'at 
tanggal 16/4/2021.

Kegiatan tersebut di 
hadiri oleh Kapolres Ken-
dal Raphael Sandhy Cahya 
Priambodo,S.I.K. Kabag 
Sumda Polres Kendal, Per-
wakilan Personil Polres 
yang ditunjuk, Perwakilan 
Peserta Seleksi, Perwakilan 
Orang Tua Peserta Seleksi, 
Perwakilan Dinas Pendi-
dikan Kabupaten Kendal, 
Perwakilan Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil, 
Perwakilan LSM Kendal

Kapolres Kendal Rapha-
el Sandhy Cahya Priam-
bodo,S.I.K. menjelaskan, 
"Penerimaan Polri untuk 
Tahun Anggaran 2021 tel-
ah dimulai secara serentak. 
Tahapan pelaksanaannya 
kali ini adalah penandatan-
ganan pakta integritas yang 

dilakukan oleh panitia, pe-
serta dan orang tua (wali), " 
jelasnya.

"Kegiatan ini dilak-
sanakan dengan tujuan 
untuk mensosialisasikan 
kepada seluruh masyarakat 
bahwa seleksi penerimaan 
calon anggota Polri dilak-
sanakan secara Bersih, 
Transparan, Akuntabel dan 
Humanis." 

Kapolres Kendal juga 
menekankan kepada para 
orang tua agar tidak percaya 
dengan oknum-oknum yang 
menawarkan jasa kelulusan 
anaknya. Dia meminta para 
orang tua melaporkan ke 
panitia, pengawas internal 
dan eksternal bila mendapa-
ti adanya tawaran semacam 
itu, pungkasnya. (Suroto 
Anto Saputro)

Kapolres Kendal menandatangani Pakta Integritas Penerimaan 
Anggota Polri Tahun 2021 di Aula Mapolres Kendal, Jum'at 

16/4/2021.
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Tuban, SMN - Salah satu 
dealer mobil, Auto2000 di 
Tuban masih mengirim unit mo-
bil ke Desa Sumurgeneng, Ke-
camatan Jenu, Tuban. Diketahui 
kampung miliarder tersebut viral 
lantaran warganya memborong 
mobil pada Februari lalu, tapi 
gelombang pembelian belum 
berhenti.

Branch Manager Auto2000 
Tuban, Arie Soerjono menga-
takan gelombang pengiriman 
mobil memang tak sebesar Feb-
ruari 2021 lalu. Terakhir ada 176 
mobil dari berbagai merek, 130 
di antaranya ialah Toyota yang 
dibeli oleh warga kampung mil-
iarder Tuban itu.

Namun Arie mengaku sejak 
viral belum menghitung lagi be-
rapa jumlah mobil yang terkirim 
ke desa tersebut. Tapi ia men-
gatakan masih ada pengiriman 
mobil secara bertahap ke Desa 
Sumurgeneng.

"Kalau untuk penjualan ke 
area sana, setelah yang viral itu 
berapa, saya mesti tanya ke tim 
dulu, karena memang masih ada 
penjualan 1-2 dari sana (Desa 
Sumurgeneng), cuma jumlahnya 
berapa saya mesti tanya ke tim 
yang jumlahnya murni dari sana 
berapa," ungkap Arie.

"Pencairan terakhir semesti-
nya memang Desember kemarin 
kan. Sehingga untuk tambah-

Capture video viral warga Desa Sumurgeneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, beli mobil 
ramai-ramai. 

Warga Kampung Miliarder Tuban 
Masih Ada yang Beli Mobil, 
Kelasnya Fortuner!

PLN menyebut ada penipuan 
soal pendaftaran dan cara dapat 

subsidi listrik. 

an-tambahan yang berikutnya 
(pembelian mobil) saya belum 
update, tapi kemarin ada ser-
ah terima awal bulan itu serah 
terima Fortuner ke daerah sana 
(desa Sumurgeneng) juga," tam-
bahnya.

Di Desa Sumurgeneng ada 
840 KK. Di mana 225 KK di 
antaranya mendapat uang gan-
ti rugi lahan yang digunakan 
untuk kilang minyak oleh Per-
tamina. Nominalnya beragam 
namun kebanyakan mencapai 
miliaran rupiah. Banyak warga 
yang akhirnya memborong mo-
bil dan membeli lahan di tempat 
lain. Banyak juga yang memilih 
merenovasi atau membangun ru-

mah.
Arie mengatakan kebanyakan 

mobil yang dikirim dari dealern-
ya ialah Fortuner dan Innova. 
Seperti diketahui mobil 2.500 cc 
saat ini mendapatkan relaksasi 
diskon pajak penjualan atas ba-
rang mewah (PPnBM). Apakah 
ada warga yang menambah mo-
bil guna memanfaatkan kebija-
kan tersebut?

"Informasi (diskon PPnBM 
Fortuner-Innova) juga sudah 
sampai, cuma alokasi dana su-
dah dialihkan ke pembelian lah-
an dan lain-lain. Jadi kalau dili-
hat logikanya, sisa dana mereka 
sekarang sudah nggak mikir beli 
mobil lagi, tapi bagaimana cara-
nya lahan yang baru mereka beli 
bisa maksimalkan," ungkap dia. 
(dtk)

HYPE

Jeff Smith Positif Ganja, 
Barang Bukti Belum Dirinci

Jakarta, SMN - Jeff 
Smith ditangkap Satuan 
Narkoba Polres Metro 
Jakarta Barat. Saat dites 
urine, ia positif ganja.

"Hasil cek urine positif 
THC berarti ganja sangat 
jelas garisnya terlihat," 
ujar Kasat Narkoba Pol-
res Metro Jakarta Barat, 
AKBP Ronaldo Mara-
dona, saat ditemui di 
Mapolres Metro Jakarta 
Barat, Jumat (16/4/2021).

Namun Ronaldo Mara-
dona belum juga merinci 
barang bukti apa yang dia-
mankan dari Jeff Smith. Ia 
hanya menyebut barang 
bukti sedang dicek di lab-
oratorium dan belum kelu-
ar hasilnya sampai saat ini.

"Dan kami juga men-
gamankan beberapa ba-
rang bukti di TKP. Kalau 
untuk barbuk narkobanya 

saat ini masih dilakukan 
pengecekan di laborato-
rium forensik Polri, jadi 
untuk sementara ini yang 
bisa dijelaskan, karena 
masih melakukan pemer-
iksaan terhadap dua orang 
ini," kata Ronaldo Mara-
dona.

Seperti diketahui, Jeff 
Smith diamankan pada 
hari Kamis 15 April 2021, 
dini hari. Ia ditangkap ber-
sama temannya seorang 
laki-laki berinisial D.

Keduanya ditangkap 
di kawasan Jakgakar-
sa, Jakarta Selatan. Saat 
itu, mereka sedang kum-
pul-kumpul di kantor 
manejemennya.

"Posisinya mereka itu 
seperti kumpul di tempat 
yang bersangkutan beker-
ja," pungkas Ronaldo Ma-
radona. (dtk)

Jeff Smith mengenakan baju tahanan saat digiring peny-
idik Polres Jakbar ke ruang Dokkes. 

PLN Ungkap Penipuan Bermodus 
Cara Dapat Subsidi Listrik

Jakarta, SMN -- PT PLN 
(Persero) mengimbau mas-
yarakat untuk berhati-hati ter-
hadap penipuan pendaftaran 
serta cara memperoleh subsidi 
listrik. Perseroan memastikan 
pendaftaran subsidi listrik bagi 
pelanggan rumah tangga daya 
450 Volt Ampere (VA) dan 900 
VA melalui situs web https://
tokenpln.shop/index.php?ap-
p=PLN&data1ID=135, adalah 
hoaks.

Executive Vice President 
Komunikasi Korporat dan CSR 
Agung Murdifi menegaskan 
informasi resmi terkait subsi-
di dan stimulus dapat dilihat 

melalui aplikasi PLN Mobile 
atau melalui Contact Center 
PLN 123.

"Pelanggan harus berha-
ti-hati terhadap situs-situs web 
penipuan-penipuan terkait sub-
sidi dan stimulus," jelasnya da-
lam keterangan resmi, dikutip 
Jumat (16/4).

Untuk stimulus listrik di 
masa pandemi, PLN telah mem-
perpanjang pemberian stimulus 
listrik bagi masyarakat kecil, 
pelaku usaha seperti industri 
dan bisnis dan sosial periode 
bulan April - Juni 2021 sesuai 
dengan instruksi pemerintah.

Tujuan pemberian stimulus 

adalah untuk perlindungan sosial 
masyarakat di tengah pandemi 
covid-19.

"Seluruh stimulus saat ini 
langsung didapatkan saat pelang-
gan melakukan pembelian token 
atau pembayaran tagihan listrik, 
jadi tidak perlu lagi mengakses 
web, layanan whatsapp, maupun 
PLN Mobile," jelasnya.

PLN juga menekankan bagi 
pelanggan rumah tangga, bisnis 
dan industri daya 450 Volt Am-
pere (VA) pasca bayar, bahwa 
diskon langsung didapat saat 
melakukan pembayaran rekening 
listrik. Ini sesuai dengan perubah-
an besaran stimulus bagi mereka.

"Kepada pelanggan 450 VA 
pasca bayar, mulai rekening April 
2021 harus kembali melakukan 
pembayaran. Namun tentunya 
dengan potongan dari stimulus 
sebesar 50 persen," ucapnya.

Sementara itu, subsidi listrik 
diberikan dalam bentuk subsi-
di tarif yang diberikan langsung 
kepada pelanggan rumah tangga 
daya 450 VA dan 900 VA ber-
subsidi. Subsidi listrik diberikan 
kepada pelanggan yang terdaftar 
dalam Data Terpadu Kesejahter-
aan Sosial (DTKS) Kementerian 
Sosial.

"Untuk subsidi, itu langsung 
memotong tarifnya. Jadi biaya 
yang dibayarkan oleh pelanggan 
450 VA dan 900 VA bersubsidi 
baik untuk token dan tagihan lis-
trik itu sudah mendapatkan subsi-
di," terangnya.

Besaran insentif tersebut men-
gacu pada surat Kementerian En-
ergi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), yakni diberikan separuh 
dari periode sebelumnya. Berikut 
rinciannya.

1. Pelanggan golongan rumah 

tangga daya 450 VA, bisnis kecil 
daya 450 VA dan industri kecil 
daya 450 VA diberikan diskon 
tarif listrik sebesar 50 persen den-
gan maksimal penggunaan 720 
jam nyala.

2. Pelanggan golongan rumah 
tangga daya 900 VA bersubsidi 
diberikan diskon sebesar tarif lis-
trik 25 persen dengan maksimal 
penggunaan 720 jam nyala.

3. Pembebasan biaya beban 
atau abonemen, serta pembebasan 
ketentuan rekening minimum se-
besar 50 persen bagi pelanggan 
industri, bisnis, dan sosial.

4. Bagi pelanggan pascaba-
yar, diskon diberikan dengan 
langsung memotong tagihan rek-
ening listrik pelanggan. Semen-
tara untuk pelanggan prabayar, 
diskon tarif listrik diberikan saat 
pembelian token listrik. (cnn)

Penyintas Gempa Palu Jalani 
Tiga Ramadan di Hunian Sementara

Jakarta, SMN -- Sejumlah warga 
penyintas gempa, tsunami, dan lik-
uefaksi di Kota Palu, Kabupaten Sigi 
dan Donggala, Sulawesi Tengah, hidup 
dalam ketidakpastian. Mereka sudah 
tiga kali menjalani puasa Ramadan di 
hunian sementara (huntara), setelah 
bencana itu memporakporandakan 
permukiman warga pada 28 September 
2018.

Realisasi pembangunan hunian 
tetap atau permanen oleh Pusat pun 
dipertanyakan. 

Di antara para penyintas itu adalah 
500 kepala keluarga di Kelurahan Peto-
bo, Kota Palu. Mereka masih berada di 
hunian sementara yang dibangun oleh 
pemerintah sejak 2018 pascagempa.

Merespons kondisi itu, Ketua De-
wan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai 
NasDem Sulteng Atha Mahmud men-
gatakan progres pembangunan kembali 
untuk pemulihan warga dalam skema 
rehabilitasi-rekonstruksi pascabencana 
hingga kini tak kunjung tuntas.

"Tiga tahun sudah lamanya warga 
korban bencana masih diliputi keti-
dakpastian kapan bisa hidup di lokasi 
hunian tetap (Huntap) yang permanen 
sebagaimana janji pemerintah," ucap 
Atha dikutip Antara, Jumat (16/4).

Atha mengatakan memasuki Ra-
madan ketiga, warga korban bencana 
masih hidup di lokasi pengungsian.

"Ini fakta miris dan sangat meng-
ganggu nurani kemanusiaan kita. 

Padahal sebelumnya di tahun 2019, 
Presiden Joko Widodo menyampaikan 
pembangunan Huntap mesti harus 
selesai sebelum memasuki bulan suci 
Ramadan 2019, agar warga korban 
bencana dapat menikmati bulan Rama-
dan di hunian baru yang diperuntuk-
kan," ujar Atha. Menurutnya, lamanya 
penyelesaian masalah pembangunan 
hunian tetap warga penyintas mengin-
dikasikan bahwa ada ketidakberesan 
yang terus-menerus dibiarkan.

Seolah, kata dia, negara melalui Pe-
merintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
tidak mampu menunaikan kewajiban 
konstitusionalnya dalam memenuhi 
hak warga korban bencana.

"Saya kira, hampir tiga tahun dan 

tiga Ramadan ini adalah batas wak-
tu toleran bagi pemerintah pusat dan 
daerah. Cukup sudah bermain-main 
dengan soal kemanusiaan. Sudahi itu, 
segera tuntaskan Huntap yang jadi hak 
warga," tegas Atha.

Sementara kegiatan rehabilitasi 
dan rekonstruksi dengan durasi waktu 
dua tahun telah berakhir sesuai dengan 
Inpres nomor 10 tahun 2018 tentang 
percepatan rehab-rekon pascabencana 
gempa dan tsunami di Provinsi Sult-
eng.

Menurut Atha sudah semestinya 
ada upaya luar biasa dilakukan untuk 
warga. Evaluasi menyeluruh dilakukan 
terhadap program rehab-rekon di Sult-
eng. Setelah Inpres Nomor 10 tahun 

2018 telah berakhir masa berlakunya 
di 2020 sebagai panduan yuridis dalam 
penanganan pasca bencana di Sulteng.

Evaluasi menyeluruh dinilai pent-
ing, sebab menurutnya, tampak nyata 
kegagalan dalam memenuhi tenggat 
waktu sebagaimana dipersyaratkan 
dalam Inpres Nomor 10 tahun 2018 
tersebut.

Baginya, yang terpenting yaitu 
tranparansi dan integritas dalam peny-
aluran triliunan rupiah alokasi angga-
ran negara.

"Kita tidak ingin triliunan anggaran 
negara yang telah dialokasikan men-
guap percuma tanpa dirasakan man-
faatnya secara menyeluruh bagi warga 
korban bencana," ujarnya lagi. (cnn)

Dua Bocah di Jakbar Tewas Tabrak 
Tiang Listrik Saat Berboncengan Motor

Jakarta, SMN - Dua bocah 
yang sedang berboncengan 
menabrak tiang listrik di Jalan 
Tubagus Angke, Tanjung 
Duren, Jakarta Barat. Aki-
bat kecelakaan itu, keduanya 
meninggal dunia di lokasi ke-
jadian.

Bocah tersebut diketahui 
bernama Riski Sopian (15) 
yang mengendarai sepeda 
motor dengan nopol B 6411 
KHA dan seorang temannya 
yang bernama Bagus Al Reza 
Hannan (16). Penyebab ke-
celakaan itu karena korban tak 
bisa mengendalikan kenda-
raan dengan baik.

"Pengendara tidak bisa 
mengendalikan kendaraan 
dengan sempurna sehingga 

oleng menabrak tiang listrik," 
ujar Kanit Laka Lantas Pol-
res Jakarta Barat AKP Agus 
dalam keterangannya, Jumat 
(16/4/2021).

Peristiwa itu terjadi pada 
pukul 00.43 WIB dini hari 
tadi. Saat itu pengendara dan 
seorang temannya sedang 
berboncengan melaju di Jalan 
Tubagus Angke dari arah utara 
menuju ke arah selatan.

"Mereka mengalami luka 
di bagian kepala dan mening-
gal dunia di TKP. Selanjutnya 
kedua Jenazah di evakuasi ke 
RSCM," kata Agus.

Kedua korban diketahui 
merupakan warga Tanjung 
Duren Utara, Jakarta Barat. 
(dtk) Ilustrasi kecelakaan.
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LaMarcus Aldridge Pensiun dari NBA.

Jantung Bermasalah, Bintang NBA Terpaksa Pensiun
Jakarta, SMN - Bintang 

NBA dari klub Brooklyn Nets 
LaMarcus Aldridge memutus-
kan pensiun lebih awal. Al-
dridge memilih mundur dari 
basket profesional akibat mas-
alah pada jantungnya.

Aldridge mengumumkan 
sendiri keputusannya pensiun 
pada Jumat (16/4/2021) dinihari 
WIB. Eks pemain San Anto-
nio Spurs itu memilih mundur 
setelah mengalami detak jan-
tung yang tidak teratur selama 
pertandingan akhir pekan ke-
marin.

Pemain yang berposisi se-
bagai power forward itu mundur 
pada usia 35 tahun. Aldridge ti-
dak mau mengambil risiko dan 
lebih memprioritaskan keseha-
tannya.

"Selama 15 tahun, saya selalu 
mengutamakan bola basket dan 
sekarang, ini waktunya untuk 
mengutamakan kesehatan dan 
keluarga saya," ujar Aldridge 
dalam pernyataan resminya di 
media sosial miliknya.

Aldridge sebenarnya baru 
bergabung dengan Brooklyn 
Nets pada akhir Maret lalu. 

Dia meninggalkan San Antonio 
Spurs setelah memutus kontrak 
lebih awal.

Tim Super
Keputusan Aldridge pindah 

ke Nets karena ingin mengejar 
gelar juara NBA untuk pertama 
kalinya. Nets memiliki tim su-
per yang berisikan James Hard-
en, Kevin Durant, Kyrie Irving, 
DeAndre Jordan dan Blake 
Griffin.

Meski baru bermain bebera-
pa pertandingan bersama Nets, 
Aldridge akan tetap mendapa-
tkan cincin juara jika di akhir 

musim ini Durant cs menjuarai 
NBA.

Dukungan
Nets sendiri tak memperma-

salahkan keputusan Aldridge 
pensiun demi mengutamakan 
kesehatannya. Mereka men-
dukung sepenuhnya langkah 
mantan pemain Portland Trail 
Blazers itu.

"Nets sangat mendukung 
keputusan Aldridge ini. Keseha-
tannya jauh lebih penting dari-
pada pertandingan bola basket," 
ujar GM Nets Sean Marks. (lp6)

5 Tips Olahraga di Bulan Puasa 
Ala Indra Sjafri

Jakarta, SMN -- Mantan 
pelatih Timnas Indonesia U-19 
yang kini menjabat Direktur 
Teknik PSSI, Indra Sjafri, mem-
berikan lima tips berolahraga di 
bulan puasa.

Meskipun sedang berpuasa, 
olahraga tetap menjadi bagian 
penting yang wajib dilakukan 
setiap hari, namun dibutuhkan 
penyesuaian selama bulan pua-
sa.

Selain berolahraga, Indra 
juga mengingatkan untuk tidak 
lupa minum air putih hangat 
dalam jumlah yang cukup dan 
tidak malas untuk makan sahur. 
Mantan pemain PSP Padang itu 
juga mengingatkan agar menja-
ga asupan makanan, tidak ber-
lebihan, dan mengurangi gula.

Berikut 5 tips berolahraga 
selama bulan puasa dari Indra 
Sjafri:

1. Olahraga Sore
Menurut Indra Sjafri, olahra-

ga sore selama bulan puasa leb-
ih dianjurkan daripada olahraga 
pagi karena saat bulan puasa 
kita sedikit kekurangan waktu 
tidur.

Biasanya di malam hari ban-
yak kegiatan tambahan yang 
dilakukan selama puasa. Mulai 
dari ibadah tarawih sampai ba-
ngun sahur.

"Agak berisiko jika kita 
berolahraga dengan kondisi ku-
rang tidur," kata Indra.

2. Intensitas Sedang
Selama berpuasa, Indra mer-

ekomendasikan untuk berolah-
raga dengan intensitas sedang. 
Misalnya, berjalan kaki santai 
sejauh 5-10 kilometer.

"Saya lebih sering jalan atau 
joging di luar ruangan terbuka 
seperti di GBK [Gelora Bung 

Karno]," ujar Indra.
3. Treadmill
Selain berjalan kaki, meman-

faatkan alat treadmill juga bisa 
jadi pilihan untuk berolahraga 
di rumah. Terlebih dalam situa-
si yang saat ini masih pandemi 
Covid-19.

Berolahraga dengan tread-
mill memiliki banyak manfaat 
seperti menjaga berat badan 
selama berpuasa, menyehatkan 
otot jantung, dan bisa memantau 
aktivitas olahraga harian karena 
biasanya treadmill dilengkapi 
dengan alat hitung kalori, ke-
cepatan lari, jarak tempuh serta 
detak jantung.

4. Pusat Kebugaran
Pilihan olahraga lain yang 

direkomendasikan Indra Sjafri 
untuk dilakukan saat berpuasa 
adalah pergi ke gym atau pusat 
kebugaran saat sore hari. Di 

sana banyak alat olahraga yang 
bisa kita gunakan sesuai dengan 
kebutuhan.

Biasanya pusat kebugaran 
menjadi tempat pilihan para 
pemain sepak bola jika harus 
menjalani pemusatan latihan di 
bulan puasa.

5. Di Ruang Terbuka
Apapun olahraganya, Indra 

menyarankan dilakukan di ru-
ang terbuka. Tujuannya supaya 
suplai oksigen ke dalam tubuh 
lebih bagus ketimbang di dalam 
ruangan.

Kalaupun harus berolahraga 
di rumah, Anda bisa melaku-
kannya di teras depan atau be-
lakang rumah sambil ngabuburit 
menunggu waktu buka puasa 
tiba.

Selamat mencoba 5 tips bero-
lahraga ala Indra Sjafri. (cnn)

  Indra Sjafri memberi tips olahraga di bulan puasa. 

Marc Marquez Gugup Jelang 
Comeback di MotoGP Portugal 2021

Portimao, SMN - Marc Mar-
quez bersiap menggeber lagi 
motornya di MotoGP Portugal 
2021. The Baby Alien menga-
ku gugup setelah lama tak ikut 
balapan akibat cedera.

Marquez diperbolehkan 
comeback setelah dinyatakan 
pulih dari cedera patah lengan 
yang dideritanya. Rider tim 
Repsol Honda itu akan kembali 
bertarung lintasan untuk perta-
ma kalinya sejak MotoGP Span-
yol 2020.

Kabar comeback-nya Mar-
quez di ajang MotoGP disambut 
antusias para pecinta MotoGP. 
Beberapa pihak bahkan men-
jagokan juara dunia delapan kali 
itu bisa merebut podium dalam 
race di Sirkuit Portimao, Ming-

gu (18/4/2021).
Marc Marquez buka suara 

menjelang gelaran MotoGP Por-
tugal 2021. Dia mengaku sen-
ang bisa kembali berkesempatan 
bertarung di lintasan, sekaligus 
gugup karena dirinya sudah 
lama menepi dari balapan.

"Senang sekali bisa kembali 
ke sini bersama kalian semua, 
sembilan bulan yang sangat sulit 
sekali. Besok menjadi waktu un-
tuk membuat langkah terpenting 
dalam rehabilitasi saya, yakni 
mengendarai motor MotoGP," 
kata Marquez menjelang sesi 
latihan bebas MotoGP Portugal, 
Kamis (15/4).

"Sebenarnya saya gugup 
sekali. Perut saya bergejolak 
yang tidak normal bagi saya, tapi 

saya tahu setelah FP1 kondisi ini 
akan berlalu dan sekarang saat-
nya menikmati motor kembali," 
dia menambahkan.

"Hari ini saya bertemu den-
gan semua tim, staf dari Jepang 
ketika saya menyaksikan para 
staf Spanyol dalam tes, dan 
mereka semua termotivasi. Saya 
langsung bilang kalau kami ti-
dak ada target minggu ini. Saya 
bukanlah Marc yang sama di 
FP1, saya butuh waktu,".

"Ada dua hal dalam pemu-
lihan saya; fisik dan mental. 
Kami sedang dalam proses, tapi 
saya senang sekali bisa ada di 
sini dan menantikan untuk bisa 
mengendarai motor," demikian 
kata Marc Marquez menatap 
MotoGP Portugal 2021. (dtk)

Marc Marquez gugup menjelang comeback di MotoGP Portugal 2021. 

MU Ikut Mengantre Mendapatkan 
Striker Juventus Paulo Dybala

Manchester, SMN - Man-
chester United atau MU akan 
menjalani bursa transfer musim 
panas yang sibuk. Sebab, Setan 
Merah telah dikaitkan dengan 
sejumlah pemain.

MU dihubungkan dengan 
striker Borussia Dortmund Er-
ling Haaland dan bintang Tot-
tenham Hotspur Harry Kane. 

Namun, kedua pemain tersebut 
akan sangat sulit didapat karena 
banyaknya pelamar dan hargan-
ya yang tinggi.

Karena itu, MU sedang men-
jajaki opsi lain. Menurut Tutto-
sport, Setan Merah tengah me-
mantau situasi striker Juventus 
Paulo Dybala.

Pemain Argentina itu tengah 

berada di tahun terakhir dari kon-
traknya dengan Juventus. Tetapi, 
sejumlah laporan mengklaim 
raksasa Italia itu sedang berusa-
ha untuk mengikat Dybala den-
gan kontrak baru.

Dybala bisa dijual pada mu-
sim panas ini untuk mence-
gahnya meninggalkan Juventus 
secara gratis saat kontraknya ha-

bis. Namun, MU harus bersaing 
dengan sesama klub Liga Ing-
gris, yakni Manchester City dan 
Chelsea, serta juara Ligue 1 Paris 
Saint-Germain atau PSG.

Dybala sangat dikaitkan den-
gan kepindahan ke MU pada 
musim panas 2019. Diyakini ke-
pindahannya hampir terjadi teta-
pi gagal setelah pakaian MU dan 
Juventus gagal menyetujui hak 
gambar.

MU akan kembali mencoba 
mendapatkan Dybala musim 
panas. Karena, Manajer Ole 
Gunnar Solskjaer ingin mening-
katkan serangan MU menjelang 
musim depan.

Namun, faktanya bahwa Sol-
skjaer tidak tertarik pada Dybala. 
Dia akan menganggapnya hanya 
sebagai pemain lain di sisinya.

Kesepakatan pertukaran pe-
main juga disebutkan dalam 
laporan Tuttosport. Hal ini bisa 
membuat Paul Pogba kembali ke 
Juventus, sementara Paulo Dy-
bala pindah ke MU.

Pogba, seperti halnya Dybala, 
sedang memasuki tahun terakh-
ir kontraknya di Old Trafford. 
Gelandang asal Prancis itu tidak 
tertarik untuk menandatangani 
perpanjangan kontrak. (lp6)

Ekspresi pemain Juventus Paulo Dybala saat mengadapi Napoli pada pertandingan Serie A di 
Stadion San Paolo, Naples, Italia, 26 Januari 2020. Sebelum Dybala, pemain Juventus yang 

dinyatakan positif terjangkit virus corona COVID-19 adalah Daniele Rugani dan Blaise Matuidi.

Persib Vs PSS Sleman:
Kim Kurniawan Hadapi Mantan

Sleman, SMN - Partai Pers-
ib Vs PSS Sleman menghadir-
kan momen tersendiri buat Kim 
Kurniawan. Di laga leg pertama 
semifinal Piala Menpora 2021 
itu Kim akan berhadapan den-
gan mantan, di kandang barun-
ya.

Partai itu akan dihelat di 
Stadion Maguwoharjo, Sleman, 
Jumat (16/4/2021) malam WIB. 
Stadion itu sejatinya adalah 
markas PSS Sleman, yang kini 
dibela Kim Kurniawan. Sebel-
umnya, Kim membela Persib 
Bandung.

"Pasti ini laga yang cukup 
spesial bagi saya. Kemarin di 
grup Piala Menpora main di 
Bandung, kandang lama saya. 
Sekarang saya main di kandang 
baru saya melawan mantan tim 
saya. Luar biasa bagi saya," kata 
Kim Kurniawan kepada war-
tawan, Jumat (16/4/2021).

Bagi Kim, melawan Maung 
Bandung menambah memo-
tivasi dirinya. "Justru malah 
meningkatkan semangat atau 
motivasi saya. Walau melelah-
kan perjalanan kemarin, besok 
kita pastinya akan siap melawan 
Persib di semifinal."

Sebelum pindah ke PSS 
Sleman di awal tahun ini, Kim 
Kurniawan menjadi penggawa 
Maung Bandung sedari 2016. 
Hal itu tentu bikin dirinya cukup 
tahu gaya Persib. Begini pesan-
nya sebelum duel Persib Vs PSS 
Sleman nanti malam.

"Saya kenal semua pemain 
Persib, semua pemain harus 
diwaspadai. Dari musim ke 
musim pemain Persib kuali-
tasnya hampir merata. Tentunya 
penyerang-penyerang mereka 
perlu diwaspadai, terutama say-
ap-sayap mereka yang luar biasa 
cepat," bebernya.

Apa yang diutarakan Kim 
Kurniawan memang tercermin 
dalam beberapa laga Piala Men-
pora. Persib menjadi salah satu 
tim yang paling produktif di Pi-
ala Menpora.

Pemain cepat seperti Frets 
Butuan dan Febri Hariyadi 
bakal menjadi momok pertahan-
an lawan. Persib juga memiliki 
barisan penyerang kelas wahid. 
Walaupun pada pertandingan 
nanti tidak akan diperkuat oleh 
Wander Luiz karena kartu mer-
ah dan Ezra Walian karena cede-
ra, Persib masih memiliki Ferdi-
nand Sinaga.

"Semoga kami bisa mengon-
trol mereka, sehingga mereka ti-
dak terlalu banyak menciptakan 
peluang dan kami bisa mengem-
bangkan permainan sendiri," 
pungkas Kim Kurniawan jelang 
Persib Vs PSS Sleman. (dtk)

 Kim Kurniawan kini di PSS Sleman, bersiap menghadapi Persib sang mantan.
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menurun dari 176.672 kasus 
pada 5 Februari 2021 dan pada 
15 April 2021 menjadi 108.032 
kasus,” kata Jokowi dalam ket-
erangannya, Jumat, 16 April 
2021.

Selain itu, ia mengatakan 
penambahan kasus harian 
Covid-19 juga sudah relatif 
menurun. Setelah sempat men-
galami lonjakan kasus tinggi di 
angka hingga 15 ribu kasus per 

hari pada Januari lalu, Jokowi 
mengatakan saat ini kisaran 
penambahan kasusnya ada di 
angka 4 ribu hingga 6 ribu ka-
sus per hari.

Tren kesembuhan pun ia 
sebut terus mengalami pen-
ingkatan. Pada 1 Maret 2021, 
Jokowi mengatakan sebanyak 
1.151.915 orang yang sembuh 
atau 85,88 persen dari total ka-
sus. 15 April 2021, angka ini 

meningkat menjadi 1.438.254 
pasien sembuh atau mencapai 
90,5 persen sembuh dari total 
kasus.

Ia mengatakan seluruh 
lapisan masyarakat bersama 
pemerintah harus betul-bet-
ul menjaga momentum ini. 
Karena itu, pada lebaran kali 
ini larangan mudik diterapkan 
bagi ASN, TNI/Polri, pegawai 
BUMN, karyawan swasta, dan 

seluruh masyarakat. Larangan 
berlaku dari 6 Mei hingga 17 
Mei 2021 mendatang. “Saya 
mengerti kita semua pasti rindu 
sanak saudara pada saat-saat 
seperti ini, apalagi di lebaran 
nanti. Tapi mari kita utamakan 
keselamatan bersama dengan 
tidak mudik ke kampung hala-
man,” kata Jokowi.(tmpo)

Every Time i try hit ‘lanjutkan 
‘button.

“Still Need Improvements, 
many bugs and Errors,” tulis 
Mr Syaifurohman.

Pihak berwajib pun mem-
berikan alasan apa yang men-
jadi penyebab susahnya mas-
yarakat mendownload atau 
masuk dalam aplikasi Digital 
Korlantas Polri.

“Aplikasi Digital Korlantas 

yang di dalamnya terdapat Fi-
tur Layanan SIM Nasional Pre-
sisi dengan Menu Perpanjangan 
SIM A & C secara Online mer-
upakan Layanan yang membuat 
tertarik masyarakat Indonesia. 
Pada saat bersamaan semua 
kalangan mengakses aplikasi 
tersebut, sehingga menyebab-
kan Bottleneck antrian yg cuk-
up banyak,” ujar Kasubdit SIM 
Korlantas KBP. Djati Utomo 

kepada detikOto.
Djati mengatakan tim teknis 

Korlantas Polri terus berupaya 
untuk meningkatkan pelayanan, 
sehingga masyarakat tidak per-
lu khawatir karena ke depannya 
semua bisa mengakses aplikasi 
tersebut.

“Sehingga tim teknis Korlan-
tas Polri dengan berbagai upaya 
saat ini, sedang meningkatkan 
dan mengembangkan performa 

Aplikasi layanan SINAR terse-
but,” Djati menambahkan.

Aplikasi Digital Korlantas 
Polri merupakan portal aplika-
si seluruh layanan Korlantas 
Polri. Termasuk di dalamnya 
pelayanan perpanjangan atau 
pembuatan SIM A dan SIM C. 
Aplikasi Digital Korlantas Pol-
ri sudah bisa diunduh di Apps 
Store maupun Play Store.(dtk)

wasan Ogan Komering Ilir, Su-
matera Selatan.

“Iya tersangka penganiayaan 
terhadap perawat RS Siloam 
Sriwijaya sudah kita tangkap di 
OKI,” kata Ps Kasat Reskrim 
Polrestabes Palembang Kom-
pol Tri Wahyudi kepada detik-

com, Jumat (16/4).
Kompol Tri Wahyudi turun 

langsung ke lapangan untuk 
menangkap pelaku. Namun be-
lum dijelaskan detail mengenai 
kronologi penangkapan terse-
but.

“Ya ini kita masih di jalan, 

nangkapnya bareng sama Ka-
sat Reskrim. Dia yang mimp-
in penangkapan. Sama Kasat 
saja,” ujar Kanit Pidum dan 
Tekab Polrestabes Palembang 
AKP Robert P Sihombing terp-
isah.(dtk)

Kelompok Tani Sumber Makmur 
Berharap Dapat Bantuan Bibit Bawang 

Merah dari Dinas Pertanian

Sidoarjo, SMN -  Kelompok 
tani Sumber Makmur Desa Ran-
degan Kecamatan Tanggulangin 
Kabupaten Sidoarjo Pola tanam 
untuk tanah sawah pada umum-
nya adalah padi, sayuran dan 
palawija.

Di lokasi poktan ini terdapat 
sarana irigasi yang bersumber 
dari sungai, dengan kondisi 
sawah demikian ada beberapa 
anggota kelompok tani yang 
beralih pola tanam, yang sem-
ula biasa bertanam padi beralih 

Tanah Kas Desa Yang di Tanami Bawang Merah

menjadi bawang merah. Ternya-
ta hasilnya sangat memuaskan 
sehingga para petani tersebut 
eksis membudidayakan bawang 
merah hingga saat ini.

Salah satu tanah kas Desa 
Milik Desa Randegan  seluas 
4 Ha saat ini di tanami bawang 
merah oleh kelompok tani  Sum-
ber Makmur dan perlu mendapat 
perhatian dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Sidoarjo.

Pasalnya para petani 
mengalami kesulitan untuk 
mendapatkan bibit bawang 
merah yang super Disamping 
harganya mahal, bibit bawang 
hanya bisa didapatkan dari luar 
daerah yakni Probolinggo dan 
Nganjuk.

“Beberapa waktu lalu penyu-
luh pertanian sempat melakukan 
survei di sini untuk pengadaan 
bantuan bibit namun hingga 
saat ini belum ada realisasinya,” 
jelas Beni salah satu anggota 
kelompok tani Sumber Makmur, 

(15/4).
Beni Juga menambah-

kan,”Poktan Sumber Makmur 
sudah mengajukan permohon-
an 500 Kilogram bantuan bi-
bit bawang merah ke dinas, 
Ada beberapa kecamatan yang 
disetujui, dan setiap kecamatan 
akan mendapatkan bantuan bi-
bit hanya untuk lahan 1 hektar, 
tetapi justru bibit tersebut turun 
di salah satu kecamatan turun 
3 untuk lahan 3 hektar,” pung-
kasnya.

Saat konfirmasi ke dinas ter-
kait salah satu petugas di bidang 
tanaman pangan dan perkebu-
nan mengatakan, kalau CPCL 
(calon petani calon lahan) sudah 
masuk, sudah sosialisasi, sudah 
terverivikasi dan sudah di laku-
kan pelatihan maka nanti pasti 
akan dapat bantuanbantuan yang 
pasti mengenai bantuan ukuran 
ya 1 Ha akan dapat bantuan bibit 
500 kg, “ tuturnya.(anang)

Oknum Satpol PP Surabaya yang 
Digerebek Bersama WIL Langsung Dipecat

Surabaya, SMN - Oknum 
Satpol PP Surabaya digerebek 
dalam sebuah hotel bersama 
wanita idaman lain (WIL). 
Yang bersangkutan kini sudah 
diberhentikan dari kerjaann-
ya.

“Langsung kita berhentikan 
karena di kontrak kinerjanya 
kan tidak boleh melakukan 

tindakan asusila. Iya pelang-
garan berat,” kata Kepala Sat-
pol PP Kota Surabaya Eddy 
Christijanto kepada detikcom, 
Sabtu (17/4/2021).

Di Satpol PP Surabaya, 
yang bersangkutan merupa-
kan tenaga kontrak. Eddy 
mengatakan, pihaknya telah 
menyerahkan sepenuhnya ke 

pihak keluarga, apakah du-
gaan kasus perselingkuhan itu 
dibawa ke ranah hukum atau 
tidak. “Ya sudah kita serah-
kan ke istrinya. Melaporkan 
ke polisi ya kita serahkan ke 
polisi,” ungkap Eddy. Oknum 
Satpol PP itu digerebek bersa-
ma wanita idaman lain (WIL) 
di sebuah hotel di Jalan Mas-

trip, Karangpilang pada Jumat 
(16/4) malam. Penggerebekan 
dilakukan setelah Satpol PP 
menerima laporan dari istri 
yang bersangkutan.

“Iya istrinya telepon ke 
Kasi Pengawasan. Akhirnya 
kita turun, ditemukan,” pung-
kas Eddy.(dtk)

Penggerebekan oknum Satpol PP

KPPU: Harga Daging Ayam, Daging 
Sapi, dan Cabai Naik Signifikan

Jakarta, SMN - Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha 
(KPPU) memantau harga bahan 
pangan seluruh tanah air selama 
kuartal I 2021. Hasilnya, KPPU 
mencatat terjadi kenaikan harga 
pada komoditas daging ayam, 
daging sapi, hingga cabai di 
berbagai daerah.

“Menunjukkan gejolak yang 
signifikan,” kata Deputi Bidang 
Kajian dan Advokasi KPPU 
Taufik Ariyanto dalam konfer-
ensi pers virtual pada Jumat, 16 
April 2021.

Kenaikan tertinggi terjadi 
pada komoditas daging ayam 
potong (broiler) di daerah sep-
erti Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Bali, Nusa Teng-
gara Barat (NTB), hingga Nusa 
Tenggara Timur (NTT).

Kantor Wilayah atau Kan-
wil IV KPPU yang mengurusi 
daerah ini mencatat kenaikan 
harga secara umum mencapai 
30 persen. Saat ini, harganya 
di tingkat konsumen berada di 
rentang Rp 38 ribu sampai Rp 
50 ribu.

Adapun rincian untuk daer-
ah lain yaitu sebagai berikut:

Kanwil I (Aceh, Sumatera 
Utara, Sumatera Barat, Riau, 
hingga Kepulauan Riau) men-
catat harga daging sapi dan 
cabai naik hingga 16 persen.

Kanwil II (Lampung, Suma-

tera Selatan, Jambi, Bengkulu, 
dan Bangka Belitung) mencatat 
harga komoditas relatif stabil, 
baik itu pada cabai, bawang, 
daging ayam, dan telur.

Kanwil III (Banten, DKI Ja-
karta, dan Jawa Barat) mencatat 
harga daging ayam, telur ayam, 
dan daging sapi naik antara 10 
sampai 15 persen.

Kanwil V (Kalimantan) 
mencatat harga cabai segala je-
nis naik mendekati 20 persen. 
Terakhir, Kanwil VI (Sulawesi, 
Maluku, Papua) mencatat harga 
bawang merah, daging ayam, 
dan telur ayam naik antara 11 
sampai 25 persen.(tmpo)

Ilustrasi daging ayam

Gempa Magnitudo 5,5
 Guncang Aceh, Tidak 
Berpotensi Tsunami

Banda Aceh, SMN - Gem-
pa dengan magnitudo 5,5 
mengguncang wilayah Banda 
Aceh, Provinsi Aceh, Sabtu 
(17/4/2021) 08.04 WIB. Ber-
dasarkan data yang diterima 
dari Stasiun Geofisika Aceh 
Besar, pusat gempa berada di 
laut, sekitar 39 kilometer se-
belah barat daya Jantho-Aceh 
Besar. Gempa terjadi di keda-
laman 93 kilometer.

Gempa tersebut tidak ber-
potensi tsunami. Gempa itu 

sempat dirasakan sejumlah 
warga yang belum berakti-
vitas. Mereka terkejut walau 
tidak panik. Salah satu warga 
Emperom Banda Aceh, Edo 
mengaku kaget dengan gun-
cangan gempa. “Kebetulah 
saya dan anak-anak sedang 
berada di rumah emak, ke-
tika merasa guncangan saya 
langsung berteriak memanggil 
anak-anak keluar rumah,” kata 
Edo saat dihubungi, Sabtu. 
Hal senada juga diungkapkan 

Manejer Radio Stadion Djati 
FM, Herry. Menurut Herry, 
gempa itu terasa kencang.

“Kencang sekali berasa wa-
lau sedetik, di lantai dua saya 
sangat terkejut,” kata Her-
ry. Gempa ini juga dirasakan 
di Aceh Besar, Sabang, dan 
Lhokseumawe. Sampai saat 
ini, belum ada laporan keru-
sakan akibat gempa.(kmpas)

Ilustrasi gempa
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Pastikan Warga Terdampak Gempa Bisa Ibadah Tarawih, 
Gubernur Khofifah Kirim Tikar, Terpal dan Sajadah

Tulungagung, SMN 
- Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
terus menggelontor bantu-
an pada warga terdampak 
gempa berkekuatan 6,1 
SR di Kab. Malang, Kab. 
Lumajang dan Kab. Blitar. 

Khusus untuk masjid 
dan mushola yang men-
galami kerusakan ringan 
maupun berat akibat gempa 
Gubenur yang juga Ketua 
Umum PP Muslimat NU itu 
bergegas mengirim bantuan 
berupa tikar, terpal, tenda 
dan sajadah. Bantuan itu 
ditujukan bagi umat mus-
lim agar nyaman dan khu-
suk saat menjalankan iba-
dah sholat tarawih di bulan 
suci Ramadhan. 

“Hari ini kita kemba-
li kirim tenda, terpal, ti-
kar termasuk sajadah nya. 
Ini merupakan opsi untuk 
mereka menjalankan iba-
dah sholat tarawih,” kata 
Khofifah setelah mere-
smikan gedung SMP Al 
Hikmah di Desa Bolorejo, 
Kec. Kauman Kalangbret, 
Kab. Tulungagung, Rabu, 
(14/4/2021) sore. 

Berdasarkan data yang 
dihimpun BPBD Jatim, to-
tal ada sebanyak 77 tempat 
ibadah di Jawa Timur yang 
rusak terdampak gempa. 
Baik yang mengalami ru-
sak ringan, sedang hingga 
berat. 

Untuk itu maksimalisasi 
penyaluran fasilitas tam-
bahan bagi titik-titik tem-
pat ibadah yang terdampak 
gempa terus dimaksimalkan 
Gubernur Khofifah. Seperti 
saat meninjau lokasi ter-
dampak gempa siang ini 

di Kecamatan Kesamben 
Blitar, Gubernur Khofifah 
menurunkan bantuan se-
banyak 50 lembar terpal. 

Selain itu, guna menge-
tahui memantau percepatan 
penanganan pasca gempa, 
Gubernur Khofifah terus 
menyisir daerah yang ter-
dampak gempa baik Kabu-
paten Malang, Kabupaten 
Lumajang dan Kabupaten 
Blitar. 

“Bagi saya seeing is be-
lieving. Maka kita turun 
melihat langsung memasti-
kan bahwa percepatan pen-
anganan pasca gempa terus 
dilakukan,” katanya.

Menurut Khofifah, 
wilayah terdampak yang 
mengalami kerusakan cuk-
up parah adalah di Kab. 
Malang dan Kab. Luma-
jang. Sedangkan wilayah 
yang mengalami kerusakan 
lebih ringan terdapat di 
Kab. Blitar. 

Sementara terkait ang-
garan yang dipergunakan 
untuk membantu wilayah 
terdampak, Gubernur 
Khofifah menjelaskan bah-
wa Pemprov Jatim memili-
ki Bantuan Tidak Terduga 
(BTT) yang dikeluarkan ke-
tika terjadi bencana alam. 
Dan untuk percepatan pen-
anganan gempa ini, Pem-
prov Jatim mendapat stim-
ulan dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB).

“Yang mengalami ker-
usakan berat, stimulannya 
Rp. 50 juta dan itu di luar 
dari ongkos tenaga kerjan-
ya, kalau yang mengalami 
kerusakan sedang stimu-
lannya Rp. 24 juta, sedang-

kan yang ringan stimulann-
ya Rp. 10 juta. Sedangkan 
untuk fasum, rekonstruksi 
bangunann akan disup-
port Kementerian PU-PR,” 
jelasnya. 

Lebih lanjut, Gubernur 
Khofifah juga menyam-
paikan soal pentingnya per-
cepatan validasi data bagi 
warga terdampak gempa. 
Dirinya mengimbau setiap 
RT maupun RW agar men-
data masing-masing warga 
yang terdampak gempa.

“Menempelkan peng-
umuman di tiap-tiap RT/
RW agar warga mengeta-
hui bahwa rumahnya yang 
terdampak  sudah tercatat. 
Apakah mengalami keru-
sakan ringan, sedang atau 
berat,” tandasnya. 

Adapun, dalam acara 
peresmian gedung SMP Al 
Hikmah di Desa Bolorejo, 
Kec. Kauman Kalangbret, 
Kab. Tulungagung ditan-
dai dengan penandatanga-
nan prasasti oleh Gubernur 
Khofifah. Pada kesempatan 
tersebut, Gubernur Khofi-
fah didampingi Plh. Sek-
daprov Jatim Heru Tjah-
jono, Bupati Tulungagung 
Maryoto Birowo, Penga-
suh Yayasan Al Hikmah, 
Hadi Mahfud serta jajaran 
Forkopimda. 

Tarawih di Pendopo dan 
Resmikan Gedung di Pon-
pes Panggung Tulungagung 

Setelah rampung meres-
mikan SMP Al Hikmah di 
Desa Bolorejo, Gubernur 
Khofifah dan rombongan 
berbuka puasa bersama 
di Pendopo Tulungagung. 
Selain itu, Gubernur dan 
rombongan juga menyem-

patkan salat tarawih berja-
maan di Pendopo Kabupat-
en Tulungagung.

“Alhamdulillah kita 
melaksanaan ibadah taraw-
ih di Pendopo Kabupaten 
Tulungagung. Semoga pua-
sa dan ibadah kita hari ini 
diterima Allah,” ucapnya.

Gubernur Khofifah pun 
melanjutkan kunjungan 
kerjanya untuk meresmikan 
gedung serbaguna, ruang 
kelas baru dan juga ruang 
asrama dan perpustakaan di 
Pondok Pesantren Panggu-
ng Tulungagung.

Di sana, ibu empat orang 
anak ini menyampaikan 
tentang pentingnya mem-
bangun writing society, 
schooling society dan read-
ing society. Pasalnya, hal 
itu penting untuk ditanam-
kan di kalangan santri. 

“Yang menuliskan se-
jarah perjuangan santri ya 
santri itu sendiri. Dan saat 
ini writing society harus 
dibangun, kalau bisa sejak 
dini. Begitu juga dengan 
reading society, terlebih 
sekarang tidak ada yang 
namanya susah dan mahal 
mendapatkan literatur,” 
kata Khofifah.

Misalnya jika tak punya 
uang untuk beli buku, saat 
ini ada e-book. Begitu juga 
jika ingin membaca koran, 
tak perlu membeli surat ka-
bar tapi cukup akses lewat 
gadget. Semakin mudahnya 
akses membaca selayakn-
ya harus menjadikan santri 
gemar membaca dan harus 
diciptakan ekosistemnya. 
(*)

Gubernur Khofifah bersama Forkopimda 
Jatim Berangkatkan Bantuan ke NTT

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa meninjau bantuan yang akan dikirim ke NTT

Surabaya, SMN - Guna me-
ringankan beban para korban 
bencana banjir bandang akibat  
siklon tropis seroja yang terja-
di di sebagian wilayah di Nusa 
Tenggara Timur (NTT), Guber-
nur Jawa Timur Khofifah In-
dar Parawansa bersama jajaran 
Forkopimda Jatim yakni Kapol-
da Jatim Irjen Pol. Nico Afinta, 
Pangdam V Brawijaya Mayjen 
TNI Suharyanto beserta Pang-
koarmada II Laksda TNI I N. G. 
Sudihartawan memberangkat-
kan bantuan sebanyak 30 truck 
ke NTT melalui jalur laut. 

Bantuan berupa kebutuhan 
hidup sehari-hari berupa ber-
as, mie instan, air mineral ke-
masan, pakaian layak pakai, 
makanan bayi, tenda, selimut, 
alat mandi, perlengkapan iba-

dah, obat-obatan, masker, dan 
lain sebagainya itu dikirim den-
gan menggunakan KRI Tanjung 
Kambani-971. 

Bersama Kapolda Jatim Ir-
jen Pol. Nico Afinta, Pangdam 
V Brawijaya Mayjen TNI Su-
haryanto beserta Pangkoarmada 
II Laksda TNI I N. G. Sudihar-
tawan, Gubernur Khofifah Indar 
Parawansa pun memberangkat-
kan bantuan tersebut di Derma-
ga Madura Ujung, Makoarmada 
II Surabaya, Kamis (15/4) pagi. 

Untuk mengetahui secara 
pasti bantuan yang dikirimkan, 
Gubernur Khofifah bersama ja-
jaran Forkopimda berkesempa-
tan untuk melihat secara dekat 
di dalam KRI Tanjung Kamba-
ni-971. 

Kepada awak media, orang 

nomor satu di Jatim itu men-
yampaikan bahwa bantuan yang 
dikirimkan merupakan bentuk 
kegotong royongan serta ke-
guyub rukunan warga Jatim 
memberikan bantuan kepada 
saudara kita di NTT yang se-
dang tertimpa musibah banjir 
akibat siklon tropis. 

“Ini adalah kegotong-roy-
ongan, keguyub rukunan mas-
yarakat Jawa Timur, yang men-
jadi sebuah social capital yang 
harus kita jaga. Jika ada saudara 
kita yang membutuhkan bantu-
an, spontan kegotongroyongan 
tampak konkrit ,” ujar Gubernur 
Khofifah. 

Khofifah menambahkan, 
pengiriman bantuan tersebut 
merupakan bentuk solidaritas 
kemanusiaan.  Dimana di da-

lamnya merupakan salah satu 
indikasi untuk memupuk per-
saudaraan dan menjadi bagian 
dalam membantu ikut  menyele-
saikan permasalahan para kor-
ban bencana di 8 kabupaten ter-
dampak di NTT.

“Mudah-mudahan bencana 
ini segera diangkat oleh Allah 
dan mereka semuanya tetap 
diberi semangat dan  optimisme 
untuk menjalani kehidupan,” 
harapnya.

Selain memberangkatkan 
bantuan kepada korban bencana 
di NTT, Pemprov Jatim terlebih 
dahulu memberangkatkan 100 
lebih personil tim Tanggap Ben-
cana (Tagana). Pengiriman mer-
eka ke NTT untuk membantu 
masyarakat pasca bencana.

Gubernur Khofifah pun men-

gapresiasi Pangkoarmada II 
yang telah menyiapkan arnada 
KRI untuk  memberangkatkan 
seluruh bala bantuannya kepada 
para korban bencana di NTT.

Bahkan sebelumnya, Pang-
koarmada II bersama Pemprov 
Jatim juga pernah bersinergi 
mengirimkan bantuan ke beber-
apa wilayah terdampak bencana 
di Indonesia. Seperti di Kali-
matan Selatan (Kalsel) dan Su-
lawesi Barat (Sulbar). 

“Semoga bisa menjadi ba-
gian dari penyelesaian perso-
alan sosial dan finansial, yang 

menjadi wujud dari kepedulian 
bagi saudara kita,” kata mantan 
Menteri Sosial RI ini. 

“Mudah-mudahan Allah me-
lipat gandakan kebaikan kita 
semua, dan masyarakat di NTT 
cepat keluar dari masalah ser-
ta diberikan kemudahan men-
jalankan tugas kedepannya,” 
imbuhnya.

Bantuan kemanusiaan yang 
dikirimkan melalui jalur laut 
itu diperoleh melalui kerjasama 
Satgas Penanggulangan Ben-
cana (Gulben) Spotmar Koar-
mada II bekerjasama dengan 

Satgas Posko Bantuan Kemanu-
siaan Bencana Alam NTT Lan-
tamal V Surabaya.

Bantuan sosial tersebut ber-
asal dari Gubenur Jatim, Pang-
koarmada II, Kapolda Jatim, 
Pangdam V Brawijaya, Walikota 
Surabaya, Komandan Lantamal 
V, Kadissenlekal serta beberapa 
perwakilan masyarakat. Selama 
proses pengumpulan bantuan 
sampai ke titik pengiriman Ar-
mada II tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan dengan ketat.(*) 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama jajaran Forkopimda Jatim

Gubernur Jatim Hadiri Musrenbang Prov Jatim 
di Hotel Shangrila Surabaya

Surabaya, SMN - Sebagai up-
aya untuk mengkomunikasikan 
dan mengkoordinasikan rencana 
pembangunan dan isu-isu strat-
egis beserta arah kebijakannya, 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
menggelar  Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) 
Rencana Kerja Pembangunan 
Daerah (RKPD) Provinsi Jatim 
Tahun 2022 di Hotel Shangri-La 
Surabaya, Kamis (15/4).

Musrenbang ini sekaligus 
menjadi wadah untuk mencapai 
kesepakatan dan pembentukan 
komitmen antar stakeholder da-
lam perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan dan pengendalian 
pembangunan daerah di Provinsi 
Jawa Timur. Sebelumnya, seban-
yak 38 Kab/Kota di Jawa Timur, 
telah melaksanakan Musrenbang 
RKPD Kab/Kota Tahun 2022 
yang dimulai sejak tanggal 18-31 
Maret 2021. 

Forum yang juga digelar se-
cara hiybrid ini dihadiri secara  
virtual oleh Sekjend Kemend-
agri Dr. Ir. Muhammad  Hudori 
Msi serta Dirjen Perimbangan 
keuangan Kemenkeu RI Astera 
Primanto Bhakti  serta  turut di-
hadiri oleh Staf Ahli Menteri Per-
encanaan Pembangunan Nasional 
RI/Kepala BAPPENAS Dr. Vivi 
Yulaswati, Wakil Gubernur Jatim, 
Ketua DPRD Prov.Jatim, Ketua 
TP PKK Provinsi Jatim, jajaran 
Forkopimda Jatim, Kepala Per-
wakilan BI Jatim, Sekda Prov. 
Jatim,  Bupati/Walikota di Jatim, 
serta jajaran instansi vertikal di 
Provinsi Jatim.

Dalam sambutannya, Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa mengatakan, sinkro-
nisasi dan harmonisasi perenca-
naan pembangunan daerah yang 
disusun berdasarkan agenda pem-
bangunan nasional merupakan 

wujud dari komitmen terhadap 
pencapaian Prioritas Pembangu-
nan Nasional. 

“Hal ini juga sebagai bentuk 
sinergitas pelaksanaan pemban-
gunan mulai dari tingkat pusat, 
provinsi dan kab/kota dengan 
tetap mempertimbangkan kear-
ifan lokal dan kebutuhan mas-
yarakat sesuai prinsip-prinsip 
pembangunan yang holistik, tem-
atik, terintegrasi dan spasial, serta 
dapat bermanfaat bagi peningka-
tan kesejahteraan masyarakat di 
daerah,” katanya.

Untuk itu, lanjutnya, sesuai 
dengan tema Rencana Kerja Pe-
merintah (RKP) nasional Tahun 
2022 yakni Pemulihan Ekonomi 
dan Reformasi Struktural, maka 
fokus pembangunan di Jatim Ta-
hun 2022 akan diarahkan kepada 
pemulihan ekonomi serta pemba-
ngunan infrastruktur wilayah se-
latan Jatim, pembangunan Sum-
ber Daya Manusia (SDM), serta 
reformasi pelayanan dasar seperti 
kesehatan.

“Ada beberapa isu strategis 
yang menjadi prioritas pemba-
ngunan Jatim bahkan nasional 
seperti ketertinggalan infras-
truktur di wilayah selatan Jatim, 
tingginya kemiskinan pedesaan, 
angka kematian ibu dan bayi, dan 
lain sebagainya. Sehingga fokus 
di tahun 2022 yakni pemulihan 
ekonomi, pembangunan infra-
struktur wilayah selatan, kese-
hatan dan SDM ini kami harap 
bisa betul-betul membuat tagline 
Jatim Bangkit dapat terlaksana,” 
katanya.

Menurutnya, untuk menye-
laraskan RKP dengan RKPD Ja-
tim di Tahun 2022, terdapat tujuh 
rancangan prioritas pembangunan 
Jatim yakni pemulihan ekonomi 
kerakyatan melalui peningkatan 
nilai tambah sektor sekunder dan 

pariwisata, penguatan konekti-
vitas antar wilayah dalam upaya 
pemerataan hasil pembangunan 
serta peningkatan layanan Infras-
truktur, serta peningkatan kualitas 
pendidikan, kesehatan, produk-
tivitas dan daya saing ketenaga-
kerjaan serta pengentasan kemi-
skinan.

“Kemudian juga peningkat-
kan kepedulian sosial dan pele-
starian nilai-nilai budaya lokal, 
peningkatan kemandirian pangan 
dan pengelolaan Sumber Daya 
Energi, peningkatan ketahanan 
bencana dan kualitas lingkungan 
hidup, serta peningkatan keten-
traman, ketertiban umum dan 
peningkatan kualitas pelayanan 
publik bagi Masyarakat di Jawa 
Timur,” terangnya.

Lebih lanjut, Khofifah men-
gatakan bahwa dalam rangka 
percepatan pencapaian Prioritas 
Pembangunan Nasional dan pe-
merataan pembangunan nasional 
khususnya di Jawa Timur, seper-
ti tertuang dalam Perpres No.80 
Tahun 2019, maka dibutuhkan 
langkah-langkah strategis dan 
terintegrasi antara Pemerintah 
pusat dan Pemerintah Daerah 
untuk meningkatkan daya saing 
kawasan yang berdampak pada 
pertumbuhan investasi dan pen-
ingkatan perekonomian daerah 
dan nasional.

“Total proyek percepatan 
pembangunan ekonomi di Jawa 
Timur sejumlah 218 proyek den-
gan nilai investasi mencapai Rp 
294,34 Triliun. Kami harap hal ini 
dapat meningkatkan pembangu-
nan ekonomi melalui peningkatan 
investasi dan penciptaan lapan-
gan kerja, mengungkit percepatan 
pembangunan, penciptaan lapa-
ngan pekerjaan, dan pemulihan 
ekonomi nasional, khususnya di 
Jawa Timur,” harapnya.(*)


