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Bersambung di Hal. 11

Panen Raya Memuaskan, Jokowi 
Sebut RI Tak Perlu Impor Beras

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo bersama Ketua 
DPR RI Puan Maharani menin-
jau lokasi panen raya padi 
di Kabupaten Malang, Jawa 
Timur. Peninjauan tersebut 
dilakukan guna membuktikan 
langsung kondisi beras nasion-
al hasil panen awal tahun 2021 

“Saya bersama dengan 

Ibu Puan Maharani, 

Ketua DPR RI dan para 

menteri, gubernur dan 

bupati untuk memas-

tikan bahwa produksi 

padi yang ada betul-bet-

ul bisa memenuhi kebu-

tuhan rakyat Indonesia, 

Ucap Jokowi”

Presiden Jokowi tinjau panen raya di Malang

Bupati Tulungagung Serahkan Bantuan 
Santunan Pada Anak Yatim

Tulungagung, SMN - Se-
jumlah 1500 bingkisan diserah-
kan Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo , MM pada bu-
lan Suci Romadhon tahun 2021 
ini pada anak Yatim, anak Piatu 
dan anak Yatim Piatu se Kabu-
paten Tulungagung di Pendo-
po Kongas Arum Kusuman-
ing Bongso pada selasa pagi, 
27/4/2021 

 “Ini merupakan bentuk 
kepedulian kami pada anak-
anak yatim dan anak yatim pi-
atu. Mereka diharapkan bisa 
merasakan apa yang dirasakan 
anak-anak lainnya di bulan suci 
ini,” ujar Bupati Maryoto Bi-
rowo, usai menyerahkan san-
tunan dan bingkisan.

Selanjutnya, ia pun menga-
jak pada masyarakat Tulunga-

gung untuk juga melakukan hal 
yang sama. Memberi santunan 
pada anak yatim piatu. “Kami 
mengetuk hati dan mengajak 
semua warga untuk melakukan 
kegiatan sosial serupa,” tuturn-
ya.

Hal yang sama dikatakan Ny 
Siyuk Maryoto Birowo. Ia yang 
juga merupakan Ketua Koordi-
nator Kegiatan Kesejahteraan 
Sosial (K3S) Kabupaten Tulun-
gagung serta sebagai penyalur 
santunan dan bingkisan pada 
1.500 anak yatim piatu tersebut 
menyatakan di masa pandemi 
Covid-19 kegiatan sosial pem-
berian santunan dan bingkisan 
tetap diberikan meski secara 
simbolis.

“Harapan kami tahun depan 
pemberian santunan dan bingk-
isan pada anak yatim dan anak 
yatim piatu bisa lebih banyak 
lagi. Dapat meningkat dari yang 
sekarang yang sejumlah 1.500 
anak,” paparnya.

Ketua TP PKK Kabupaten 
Tulungagung ini juga berteri-
ma kasih pada Bupati Maryoto 
Birowo yang selalu tetap mem-
berikan dana untuk santunan 
dan bingkisan pada anak yatim 

dan anak yatim piatu. Termasuk 
pada OPD lingkup Pemkab Tu-
lungagung terkait.

Siyuk lantas membeberkan 
jika 1.500 anak yatim dan anak 
yatim piatu yang mendapat san-
tunan dan bingkisan berasal dari 
19 kecamatan yang ada di Kabu-
paten Tulungagung. Semuanya 
mendapat santunan dan bingki-
san yang sama.

“Cuma sayangnya sejak ta-
hun lalu acara pemberian san-
tunan dan bingkisan tidak lagi 
dapat dilakukan dengan buka 
bersama. Karena masih dalam 
masa pandemi Covid-19 seperti 
tahun ini juga kemudian dilaku-
kan dengan secara simbolis saja. 
Semoga saja pandemi Covid-19 
dapat segera berlalu dan kami 
dapat lagi berbuka bersama den-
gan mereka semua,” paparnya.

Sementara itu, Dimas, salah 
seorang penerima santunan dan 
bingkisanmengaku senang den-
gan santunan berupa uang dan 
bingkisan yang diberikan bu-
pati tersebut. Terlebih ia dapat 
bertemu langsung dengan Bu-
pati Maryoto Birowo. “Senan-
glah. Terima-kasih Pak Bupati,” 
ucapnya. (hms/adv/kan)

Bupati Maryoto Birowo saat memberikan santunan dan bingk-
isan

Upaya Pemerintah Desa Sukorejo dalam 
Penanganan Covid-19, Pelaksanaan PPKM 

Mikro dan Antisipasi Jelang Lebaran

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Sukorejo, Kecamatan Wa-
tes, Kabupaten Blitar telah be-
rupaya keras dalam menangani 
penyebaran virus covid 19, yang 
mana saat ini masih dalam status 
pandemi, akibatnya banyak war-
ga masyarakat Desa Sukorejo 
yang terdampak terutama dalam 
masalah ekonomi, hal ini mem-
buat Pemerintah Desa Sukorejo 
harus terjun secara langsung un-
tuk membantu warganya.

Salah satu upaya yang 
dilakukan Pemerintah Desa Su-
korejo untuk membantu war-
ganya yang terkena dampak 
Covid-19 salah satunya adalah 
memberikan bantuan berupa 
Bantuan Langsung Tunai Dana 
Desa ( BLT DD), hal ini dilaku-
kan agar masyarakat yang ter-
dampak secara perekonomian 
bisa terbantu.

Senu Nurhadi selaku Sek-
retaris Desa Sukorejo saat di 

Senu Nurhadi Sekretaris Desa Sukorejo

temui di ruang kerjanya Rabu, 
(28/04/2021) menyampaikan 
bahwa, untuk penyaluran BLT 
DD di Desa Sukorejo sudah 
dilaksanakan tahap 1 dan tahap 
2, bahwa sesuai dengan angga-
ran yang diajukan di Desa Su-
korejo ada 100 Keluarga Pener-
ima Manfaat (KPM) , untuk per 
KPM mendapatkan Rp.300.000 
selama 12 bulan.

“ Saya harapkan dengan 
adanya BLT DD ini masyarakat 
bisa terbantu dengan keadaan 
ekonomi yang menurun saat ini 
sehingga masyarakat bisa me-
menuhi kebutuhan konsumtif-
nya,”tegas Senu Nurhadi.

Semoga penerima BLT DD 
ini bisa menggunakan uang ini 
sebaik mungkin, terutama untuk 
kebutuhan konsumtif dan untuk 
menambah modal usaha untuk 
memulihkan perekonomian, 
sehingga nantinya bisa bangkit 
dari keterpurukan ekonomi dan 
tidak ketinggalan dengan warga 
yang lain.

Lebih lanjut Senu Nurhadi 
juga menambahkan, selain un-
tuk penyaluran BLT DD, Pe-

Bersambung di Hal. 11Jelang Peringatan Hari Buruh,Bupati Nganjuk 
Bersama Forkopimda Ziarah ke Makam Marsinah

Nganjuk, SMN -Menjelang 
peringatan Hari Buruh yang 

jatuh tiap tanggal 1 Mei,Bupati 
Nganjuk Novi Rahman Hidayat 

Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat bersama rombongan 
Ziarah ke makam Marsinah

Bersambung di Hal. 11

Masuk ke Pacitan Jelang Lebaran,  
Siap-siap Dirapid Antigen

Bersambung di Hal. 11Pacitan, SMN - Perbatasan Jatim-Jateng menjadi priori-

Penyekatan di perbatasan Pacitan-Wonogiri menjadi fokus 
Polres Pacitan

dan Wakil Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi bersama Jajaran 
Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah(Forkopimda) Kabupat-
en Nganjuk,yang terdiri dari 
Kapolres Nganjuk AKBP Har-
viadhi Agung Pratama,Dan-
dim 0810/Nganjuk Letkol(Inf) 
Gregorius Luky Ariesta,Kepa-
la Kejaksaan Negeri(Kajari) 
Nganjuk Nophy Tennophero 
South,Sekretaris Daerah(Sek-
da) Kabupaten Nganjuk M. Ya-
sin beserta jajaran terkait,ber-
ziarah ke makam Pejuang 
Buruh Marsinah yang terletak 
di Desa Nglundo,Kecamatan 

Sukomoro,Kabupaten Ngan-
juk pada Kamis(29/04/2021).

Bupati Novi bersama rom-
bongan tiba di lokasi langsung 
nyekar(tabur bunga) dimakam 
Marsinah secara bergiliran.

Suasana begitu khidmat da-
lam acara tabur bunga ini,dan 
selanjutnya dilakukan doa ber-
sama yang langsung dipimp-
in oleh Bupati Nganjuk Novi 
Rahman Hidayat.

Bupati Novi menegaskan 
bahwa makam Marsinah dib-
uka untuk masyarakat umum 

tas penyekatan jelang larangan 
Mudik 2021. Di perbatasan 
Pacitan-Wonogiri, Jateng poli-
si membangun posko. Puluhan 
personel gabungan disiagakan 
di titik strategis tersebut.

“Ya. Mulai hari ini sudah 
dilakukan penyekatan. Sambil 
kita lakukan penyempurnaan 
pembuatan posko,” kata Ka-
polres Pacitan AKBP Wiwit Ari 
Wibisono dikonfirmasi detik-
com, Jumat (30/4/2021) sore.

Kegiatan penyekatan dimak-
sud meliputi pemeriksaan be-

ragam kelengkapan. Meliputi 
surat menyurat kendaraan serta 
muatan yang dibawa. Pengguna 
jalan asal luar daerah juga wajib 
menyerahkan surat keterangan 
negatif COVID-19.

“Ada sekitar tiga puluhan 
yang kita putar balik,” katan-
ya terkait pengguna jalan tan-
pa surat keterangan negatif 
COVID-19.

Khusus pemeriksaan terha-
dap muatan kendaraan, petugas 
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Kapolsek Beji Hadiri Giat Nuzulul 
Qur’an Di Graha PC NU Bangil

Pasuruan, SMN - Ramad-
han menjadi bulan yang mulia 
karena adanya peristiwa turunn-
ya Al-Qur’an (Nuzulul Qur’an). 
Peristiwa Nuzulul Qur’an mer-
upakan salah satu peristiwa 
bersejarah dalam agama Islam.

Begitu juga kegiatan peringa-
tan Nuzulul Qur’an yang dilak-
sanakan oleh PC NU Bangil di 
Graha PC NU Bangil. Kamis, 
(29/04/2021) pukul 20.00 WIB.

Hadir pada acara tersebut 
diantaranya. KH.Marzuki Mus-
tamar M.Ag (Ketua PW NU 
Jatim), Ketua DPRD Kabupat-
en Pasuruan (Sudiono Fauzan), 
KH.Abd.Rokhim Rois Suriyah 
Pc.NU Bangil, Ust.H.Sobri S. 
Ketua Tanfidiyah PC NU Ban-

gil, Katib Suriyah PC NU Ban-
gil (Kh.Moh. Rofii), Drs.H.Abd.
Rouf Sekretaris PC NU Bangil, 
Kapolres Pasuruan di Waki-
li Kompol Drs.H.Akhmad 
(Kapolsek Beji), Edi Suprian-
to Pengurus PC NU Bangil, 
Forkopimka Beji, Satkorcab 
Banser Bangil Ust.Hariono, 
KH. Hasan Samhudi Ketua Mui 
Beji, KH.Akhmad Rifai  Penga-
suh Ponpes Nurud Dholam Beji, 
KH.Akmad Junaidi Ketua MUI 
Gempol, Ustadz Ali Rido MWC 
NU Gempol, jajaran Pengurus   
PC NU Bangil, Jajaran Pengu-
rus MWC NU Beji, Anggota 
Banser, Anggota Ansor, Anggo-
ta Pagar Nusa PC NU Bangil, 
serta Jamaah 150 orang.

Kapolsek Beji Kompol Akhmad Bersama Ketua DPRD Kabupat-
en Pasuruan Sudiono di acara Nuzulul Qur’an

Acara di awali dengan Pem-
bukaan oleh Kh.Abd Rokhim 
(Rois Suriah PC NU Bangil), 
kemudian pembacaan ayat suci 
Alquran oleh  Ust. Akh.Tajudin 
Fakih, Solawat Nabi Albanjari 
Arrudoh, Pembacaan Tahlil oleh 
Kh.Moh Rofii. Selanjutnya sam-
butan dari Ketua Tanfidiyah  PC 
NU Bangil  Kh. Sobri Sutroyo-
no di Wakili H. Abd. Rouf.

Semoga malam ini penuh 
barokah. Mohon maaf dan 
salam dari Bupati Irsyad Yusuf 
dan Wakil Bupati Mujib Imron. 
Tanah PC NU Bangil sedang 
diurus Sertifikatnya dan mohon 
doa Restu karena akan dibangun 
pada tahun 2021 aula dan Se-
kolah tinggi STIFANA. Panitia 
pembangunannya pun sudah ter-
bentuk sebagai ketuanya Bapak 
Sudiono Fauzan (Graha PC NU 
Bangil), Tahun ini akan diban-
gun Aula diperuntukkan kegia-
tan PC NU Bangil,” beber H. 
Abd Rouf.

Moidhoh Hasanah oleh 
DR.KH Marzuki Mustamar 
M.Ag (Ketua PW NU Jatim). 
Mengikuti ibadah tuntunan NU 
jangan terpengaruh di luar NU 
dan jangan sampai kita berubah 
akidah, hatinya tetap ikut NU. 
Saran kami sebelum dibangun 
Aula dipagar dulu dan serti-
fikat secepatnya diurus, yang 
harus dibangun di Komplek NU 
adalah Masjid harus besar dan 
membanggakan,” tuturnya.

Pembangun Masjid sangat 
penting untuk menampung ja-
maah NU  agar akidahnya benar, 
dibelakang Masjid juga  diban-
gun makam untuk para ulama 
auliyah dan Habaib,   serta diba-
ngun Komplek  Pendidikan TK, 
SD, MI unggulan,” tambahnya.

Adapapun di Jakarta warga 
NU tetap NU dalam berakidah, 
Kader NU yang diamanati mas-
jid jangan sampai jamaah diluar 
NU dari berbagai partai Politik 
tersinggung.  Saya tidak mau 
dengan Siah dan Wahabi jangan 
sampai kita kehilangan umat. 
Dalam beragama NU berada di 
jalan tengah agama harus dija-
ga Negara juga harus di Jaga, 
Dalam berda’wahpun jangan 
menyakiti orang kita harus Hu-
manis, NU menerima Pancasila 
dan NKRI apabila Negara  tetap 
aman dan damai maka  dakwah 
dapat berjalan dengan baik. Di 
Indonesia penyebaran islam ti-
dak rata, maka tidak bisa diper-
lakukan hukum islam (karena 
warga Negara kita berbeda 
beda), Sambil berdakwah sam-
bil menjaga Negara dalam ber-
dakwah jangan menyakiti orang 
lain,” tutup Dr. KH Marzuki 
Mustamar M.Ag (Ketua PWNU 
NU Jatim).

Acara ditutup dengan Doa 
oleh Kh.Abd Rokhim. Pelaksa-
naan Nuzulul Qur’an di PC NU 
Bangil berjalan dengan aman 
dan Kondusif. (Haidir)

Satresnarkoba Polres Pasuruan Kota 
Kembali Menangkap Bandar Miras

M.S bin R (33 th) bandar Miras yang diamankan Polresta 
Pasuruan

Pasuruan Kota, SMN - Ke-
gesitan kembali di perlihatkan 
tim Satresnarkoba  Polres Pa-
suruan Kota. Kali ini menggu-
lung terlapor M.S bin R (33 th) 
beralamat Jl. Pucangan Kelu-

rahan Purworejo, Kecamatan 
Purworejo Kota Pasuruan. ban-
dar Miras jenis arak Tuban yang 
tanpa hak menjual dan menge-
darkannya, kejadiannya Selasa  
(27/04/2021) pukul 20.42 WIB. 

Di pinggir jalan Airlangga Kelu-
rahan Purworejo, Kecamatan 
Purworejo Kota Pasuruan. 

Memang terlapor ini cuma 
dikenakan Tipiring, tapi sudah 
meresahkan masyarakat dan 
dapat merusak generasi penerus 
akibat ulahnya,” Beber AKP 
Endy Kasubag Polres Pasuruan 
Kota.

Adapun Barang Bukti yang 
berhasil disita dari terlapor 
yakni. 1 kardus yang didalam-
nya berisi 12 botol miras jenis 
arak tuban dengan berat 1,5 L,  
1kardus yang didalmnya berisi 
20 botol miras jenis arak tuban 
dengan berat 600 Ml.

Modus operandi terlapor 
karena tanpa hak menjual dan 
mengedarkan miras jenis arak 
Tuban, terlapor diduga melang-
gar Pasal 8 ayat 1 Jo. Pasal 2 
ayat 1 Perda Kota Pasuruan No. 
07 Tahun 2008 tentang pen-
gaturan minuman beralkohol. 
(Haidir)

Gegara Tidak Bijak Bermedia 
Sosial ABG Ini Berurusan 

dengan Polres Pasuruan Kota

ABG berinisial GCR (14 th) bersama TNI dan Polri

Pasuruan Kota, SMN - Ka-
polres Pasuruan Kota AKBP 
Arman S.I.K M.Si menindak 
lanjuti postingan yang tidak ter-

puji menyinggung tenggelam-
nya KRI Nanggala 402, ber-
tempat di Prokimal Grati, Rabu 
(28/04/2021) 

Salah satu anak berasal dari 
Kota Pasuruan berinisial GCR 
(14) yang membuat postingan 
Tik Tok menyinggung teng-
gelamnya KRI Nanggala 402, 
atas postingannya. 

Kapolres Pasuruan Kota ber-
sama Kasat Reskrim bergerak 
cepat dengan mengamankan 
pelaku. Selanjutnya GCR ha-
rus mempertanggung jawabkan 
tindakannya dengan mengklar-
ifikasi kepada pihak terkait dan 
menyesali perbuatannya. 

Kapolres Pasuruan Kota 
menghimbau untuk masyarakat 
Bijaklah dalam Bermedia Sosial 
agar masyarakat aman dan da-
mai, gunakan media sosial den-
gan lebih baik dan bermanfaat 
sehingga tidak menyinggung 
pihak lain. (Haidir)

Gus Muhdlor Sebut MoU  UHC Terhambat 
Di DPRD, Usman: Kami Masih Rapat

Sidoarjo, SMN - Bupati Si-
doarjo, Achmad Muhdlor Ali 
menyebut prosesi penandatan-
gan MoU (Memorandum of 
Understanding) dengan BPJS 
terkait pemberian layanan kes-
ehatan gratis bagi warga kota 
delta masih terhambat proses di 
DPRD.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, rencana peresmian kese-
pakatan antara kedua lembaga 
ini sudah dua kali mundur dari 
jadwal. Jika awalnya ditentukan 
tanggal 15 April yang kemu-

dian mundur sampai 25 April, 
ternyata agenda ini mundur lagi.

“Memang maunya kemarin, 
singkat cerita ternyata ada per-
nik-pernik kecil di DPRD yang 
belum terselesaikan. Karena 
untuk merealisasi ini harus ada 
tanda tangan semua pimpinan 
DPRD,” ujar Muhdlor yang 
ditemui di Pendopo Kabupaten, 
Senin (26/04).

Diinformasikannya, da-
lam tiga atau empat hari kede-
pan DPRD masih harus fokus 
menuntaskan RKPD (Rencana 

Suasana Rapat pimpinan DPRD dan Komisi D dengan BPJS 
dan din

Kerja Pemerintah Daerah) 2022 
dan juga RPJMD (Rencana 
Pembangunan Jangka Menen-
gah Daerah) yang diajukan 
Pemkab Sidoarjo.

Meski begitu Muhdlor me-
mastikan program ini sudah 
disetujui DPRD dan sudah pasti 
akan dieksukusi sesegera mun-
gkin. “Jadi tidak ada alasan bagi 
DPRD untuk menggagalkan apa 
yang sudah direncanakan dan 
juga sudah mereka setujui,” tan-
dasnya.

Dalam kesempatan itu, bupa-
ti berusia 30 tahun tersebut juga 
menyatakan kembali upayanya 
untuk merealisasi semua janji 
kampanye yang sudah dirumus-
kan dalam 17 program kerja da-
lam RPJMD yang saat ini masih 
dalam tahap pembahasan.

Ingat program yang kami 
janjikan itu lima tahun. Nggak 
bisa 17 program itu selesai da-
lam 2 bulan sekaligus. Jadi jan-
gan dipaksa untuk selesai, nggak 
bisa, semua by proses. Siapapun 
nggak akan bisa, understand?,” 
katanya pada wartawan.

Sementara itu, Ketua DPRD 
Sidoarjo, Usman yang dihubun-

gi melalui WA-nya mengatakan 
pihaknya masih membahas pro-
gram pemberian layanan kes-
ehatan gratis masyarakat yang 
dilakukan untuk memenuhi 
target UHC (Universal Health 
Coverage) sebesar 95% dari to-
tal jumlah penduduk.

“Sekarang ini kami dan juga 
komisi D sedang rapat dengan 
mengundang BPJS Kesehatan, 
Asisten 1 Sekda, Dinas Dukcap-
il , Dinsos  dan lain-lain dalam 
rangka koordinasi soal UHC 
ini,” sebutnya dalam chat WA 
yang dikirim Senin (26/04).

Sedang terkait hasilnya, Us-
man menegaskan kesepakatan 
yang dibuat dengan pihak mana-
pun yang membutuhkan tanda 
tangan pimpinan dewan harus 
didahului dengan proses pemba-
hasan yang menyeluruh.

“Ketua DPRD tidak bisa 
serta merta menanda tangani 
surat kesepakatan tanpa proses 
pembahasan karena DPRD itu 
kan lembaga politik  dan sistem 
kepemimpinannya kolektif ko-
legial,” pungkas legislator PKB 
dari Dapil Sidoarjo  itu.(anang)

Meski Pandemi, Jokowi Tak Ingin 
Angka Kematian Ibu Meningkat

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo menyatakan 
pemerintah tidak ingin ang-
ka kematian ibu meningkat 
di masa pandemi Covid-19. 
Hal itu disampaikan, Tena-
ga Ahli Utama Kantor Staf 
Presiden (KSP) Brian Sri 
Prahastuti saat menghadiri 
UNFPA Web Series dengan 
tema Kematian Ibu di Indo-
nesia Riwayatmu Dulu Hing-
ga Kini, Jumat (30/4/2021). 
“Secara eksplisit Presiden 

menyampaikan, tidak boleh 
ada peningkatan kematian 
ibu, karena bicara kualitas 
manusia Indonesia untuk 
menuju Indonesia Emas 
2024,” ujar Brian dikutip 
dari siaran pers Kantor Staf 
Presiden. Brian menutur-
kan, pemerintah memang 
melakukan realokasi dan 
refocusing anggaran un-
tuk penanganan pandemi 
Covid-19. Namun kata dia, 
Presiden selalu menegaskan 

untuk tidak mengabaikan 
prioritas lainnya termasuk 
soal angka kematian ibu dan 
stunting.

“Hingga saat ini, pemer-
intah tetap menargetkan 
angka kematian ibu bisa 
ditekan hingga 183 per 
100.000 kelahiran hidup 
dari angka 305 per 100.000 
kelahiran hidup,” ungkap 
Brian. “Begitu juga dengan 
target stunting yang dihara-
pkan (dapat ditekan) bisa 
mencapai 14 persen. Artin-
ya walaupun ada pengalihan 
sebagian dana untuk penan-
ganan Covid-19, bukan be-
rarti prioritas lain tidak bisa 
dilakukan,” tegasnya. Brian 
menuturkan, manusia indo-
nesia yang berkualitas dim-
ulai sejak di dalam kand-
ungan, yakni saat ibunya 
selamat dan anaknya lahir 
dengan selamat serta sehat. 
“Ini modal awal sebelum 
bicara pendidikan, peker-
jaan, dan seterusnya,” tam-
bah Brian.(kmps)

Presiden RI Joko Widodo
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100 ODGJ dan ODKB 
Terima Bansos Permakanan

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat serahkan bantuan

Kediri, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Kediri 
melalui Dinas Sosial kem-
bali menyalurkan bantuan 
sosial permakanan kepada 
penyandang disabilitas 
Orang Dengan Kecacatan 
Berat (ODKB) dan Orang 
Dengan Gangguan Jiwa 
(ODGJ). Kali ini bantuan 
diserahkan langsung oleh 
Bupati Kediri Hanindhi-
to Himawan Pramana di 
Pendopo Panjalu Jayati, 
Kabupaten Kediri, pada 
Rabu 28 April 2021.

Bantuan sosial per-
makanan ini berupa bahan 
pokok senilai Rp300.000. 
Terdiri dari beras 10 kilo-
gram, minyak goreng 4 li-
ter, abon lele, gula pasir 2 
kilogram dan kecapmanis 
550 ml. Bantuan diserah-
kan kepada sebanyak 100 
orang penerima manfaat.

“Bantuan ini diberikan 
dengan harapan bisa mer-
ingankan beban keluarga. 

Kemudian, saat Kepala 
Dinsos menyampaikan 
paparan, saya berfikir 
kedepan bantuan apa yang 
lebih bermanfaat, misal-
nya kursi roda atau alat 
bantu pendengaran,” kata 
Mas Bup.

Dengan pemberian 
bantuan alat bantu untuk 
para penyandang ODGJ 
dan ODKB, Mas Bup ber-
harap bantuan benar-be-
nar bisa dirasakan dalam 
jangka waktu yang lama. 
Selain itu, Mas Bup juga 
berpesan kepada Din-
sos untuk melakukan 
pengecekan terhadap ja-
minan kebutuhan dasar 
mereka, seperti kebutu-
han kesehatan dan pendi-
dikan.

“Saya minta kepa-
da Kepala Dinsos selain 
pemberian permakanan, 
juga untuk mengecek hal-
hal mendasar seperti jam-
inan kesehatan KIS, KIP-

nya,” tegasnya.
Sementara itu, Plt.

Kepala Dinsos Kabu-
paten Kediri Suharsono 
mengatakan, bantuan per-
makanan kepada penyan-
dang difabel baik ODGJ 
maupun ODKB sudah 
menjadi agenda rutin. Tu-
juan dari program tersebut 
untuk meringankan beban 
ekonomi para disabilitas.

“Bansos permakanan 
ini merupakan upaya me-
ringankan perekonomian 
dan pemenuhan kebutu-
han dasar bagi disabili-
tas,” jelas Suharsono.

Bantuan terdiri tiga 
paket sembako yang akan 
diserahkan secara ber-
tahap. Sedangkan hari 
ini merupakan kuota 
bantuan di bulan April. 
“Untuk kuota bulan Juli 
dan Agustus akan kita 
serahkan ke rumah mas-
ing-masing,” tambahnya.

Usai menerima ban-

tuan, Purwati, orang tua 
penyandang ODKB asal 
Kecamatan Grogol men-
yatakan rasa senangn-
ya. Perempuan berhijab 
ini mengaku setiap bu-
lan menerima bantuan 
dari pemerintah sebesar 
Rp300.000 untuk keper-
luan anaknya.

“Senang sekali kare-
na bisa untuk kebutuhan 
sehari-hari. Anak saya 
juga dapat BPJS. Kalau 
harapannya bisa diting-
katkan,” ucapnya sambil 
tersenyum.

Rasa syukur juga ter-
ucap dari Ibu Parwiatun 
warga Jombangan Pare. 
Apapun kondisi anakn-
ya, ia tetap sayang dan 
selalu menjaganya den-
gan baik.“Alhamdulillah 
dengan bantuan ini kebu-
tuhan gizi anak saya bisa 
tercukupi dengan baik,” 
katanya. (Kominfo/adv/
kan)

Ramadan, Bulan Penuh 
Berkah dan Kemuliaan

Pondok Ramadan 1442 H

Kediri, SMN - Ber-
tempat di Gedung Baga-
wanta Bhari, Tim Peng-
gerak PKK Kabupaten 
Kediri kembali menggelar 
Pondok Ramadan 1442 
H. Pelaksanaan kegiatan 
kali ketiga ini menghadir-
kan Ustadz H. Misdi Nur 
Hasan, yang menyam-
paikan tausiyah dengan 
tema ‘Pandemi Covid-19 
Dipandang Secara Syariat 
Islam’.

Pandemi covid-19 yang 
melanda lebih dari satu ta-
hun berdampak pada ban-
yak hal, baik kesehatan, 
pendidikan, pariwisata, 
perekonomian dan lainn-

ya. Menyikapi hal ini, Ust. 
Misdi mengajak untuk 
berikhtiar, salah satunya 
dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan dan men-
taati aturan yang ditetap-
kan pemerintah demi 
kebaikan bersama.

“Protokol kesehatan 
dibuat untuk menjaga dan 
menghindarkan kita dari 
Covid-19. Jika kita sudah 
melaksanakannya dengan 
maksimal, kemudian pas-
rahlah kepada Allah SWT. 
Sudah berdoa, berusaha, 
berikhtiar, terakhir adalah 
berserah diri pada kekua-
saan dan kehendak Allah 
SWT,” katanya.

Ustadz Misdi juga 
menyampaikan keistime-
waan bulan Ramadan. 
Barang siapa mengetahui 
rahasia yang terkandung 
di dalamnya, maka ia akan 
berharap setahun penuh 
adalah bulan Ramadan.

“Ramadan itu bulan 
berkumpulnya kebaikan, 
dimana pahala dilipatgan-
dakan. Selain berpuasa, 
perbanyak membaca Al 
Qur’an dan sedekah. Mari 
manfaatkan momen ini 
dengan berlomba-lomba 
melakukan kebaikan, jan-
gan ditunda-tunda,” lan-
jutnya.

Puasa tidak sekedar 

tidak makan dan tidak 
minum, tapi juga tidak 
melakukan hal-hal yang 
menghilangkan paha-
la puasa. Ustadz Misdi 
mencontohkan, hal yang 
menghilangkan pahala 
puasa diantaranya ber-
bohong, namimah (adu 
domba), sumpah palsu dan 
ghibah.

“Puasa Ramadan 
menyehatkan jasmani 
dan rohani kita. Teruslah 
menjaga ibadah, jaga per-
buatan, jaga hati dan jaga 
lisan. Ramadan harus 
melahirkan orang-orang 
muttaqin,” pungkas Ust. 
Misdi. (Kominfo/kan)

Kapolres Pasuruan Pimpin Serah 
Terima Jabatan Wakapolres

Pasuruan, SMN - Upacara 
serah terima jabatan (Sertijab) 
Wakapolres Pasuruan digelar 
Kepolisan Resor Pasuruan.

Acara tersebut bertempat di 
ruang Rupatama Polres Pasuru-
an, Jum’at (30/04/2021).

Upacara dipimpin langsung 
Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq 
Ripto Himawan, S.I.K, S.H, 
M.H. Dan dihadiri oleh seluruh 
pejabat utama Polres, para Ka-
polsek, dan para Perwira Staf.

Dalam upacara sertijab ini, 
Wakapolres yang semula dijabat  
Kompol Muhammad Harris, 
S.H, S.I.K, M.I.K. Diserahteri-
makan kepada pejabat baru yaitu 
Kompol Edith Yuswo Widodo, 

S.I.K., yang sebelumnya men-
jabat sebagai Kasubbagrenmin 
Ditlantas Polda Jatim. Adapun 
Kompol Muhammad Harris, 
S.H, S.I.K, M.I.K. akan mengi-
kuti pendidikan Sespim Polri.

Dalam amanatnya, AKBP 
Rofiq Ripto Himawan, S.I.K, 
S.H, M.H. menyampaikan mu-
tasi jabatan dilingkungan Polri 
merupakan salah satu upaya 
penyegaran organisasi pada as-
pek sumber daya Manusia dan 
aspek pembinaan kesatuan serta 
pembinaan karier yang bersang-
kutan.

Selanjutnya Kapolres Pa-
suruan menyampaikan ucapan 
terima kasih dan penghargaan 

Kapolres Pasuruan AKBP Rofiq Ripto Himawan usai sertijab 
Wakapolres

kepada pejabat yang lama atas 
Dedikasi yang selama ini tel-
ah diberikan, serta mengucap-
kan banyak terima selamat atas 
kelulusan dalam mengikuti pen-
didikan Sespimen Polri.

Kemudian kepada pejabat 
yang baru Kompol Edith Yuswo 
Widodo, S.I.K., Kapolres men-
gucapakan selamat datang dan 
selamat bergabung di Polres 
Pasuruan. Dan berharap kepada 
pejabat yang baru untuk segera 
menyesuaikan diri dengan tugas 
barunya sebagai Wakapolres Pa-
suruan.

“Kepada pejabat yang lama 
diucapkan terima kasih yang 
Setinggi-tingginya atas Dedika-
si dan Loyalitas yang diberikan 
selama ini. Sedangkan pejabat 
yang baru diharapkan segera 
menyesuaikan. 

Saya yakin dan percaya den-
gan bekal pengalaman yang 
telah dimiliki oleh rekan-rekan, 
nantinya akan mampu melak-
sanakan tugas jabatan ini dengan 
baik dalam mengatasi berbagai 
kendala dan kelemahan yang 
Ada,” kata Kapolres Pasuruan.

Sementara Itu Wakapolres 
Pasuruan Kompol Edith Yuswo 
Widodo, S.I.K. dalam keteran-

gannya mengaku merasa bang-
ga bisa bergabung di Polres 
Pasuruan. Dan akan mendukung 
penuh Visi Misi Kapolres Pa-
suruan dalam pelayanan kepada 
masyarakat.

“Pada intinya, Saya men-
gucapkan terima kasih kepada 
semuanya, kepada pimpinan. 
Saya akan menjalankan tu-
gas-tugas Wakapolres Pasuruan. 
Dan apa Visi Misi Bapak Kapol-
res, saya siap mendukung,” kata 
Alumni Akpol tahun 2003 yang 
saat ini menjabat Wakapolres 
Pasuruan tersebut.

Untuk diketahui, Sertijab 
Wakapolres Pasuruan tersebut 
berdasarkan surat telegram Ka-
polda Jatim Nomor : ST/740/
IV/KEP/2021 Tanggal 14 April 
2021.

tertuang disana Kompol 
Muhammad Harris, S.H, S.I.K, 
M.I.K. menjabat sebagai analis 
kebijakan pertama bidang Ind-
agsi Ditreskrimsus Polda Jatim 
(dalam rangka pendidikan Ses-
pimen), penggantinya adalah 
Kompol Edith Yuswo Widodo, 
S.I.K., yang sebelumnya men-
jabat sebagai Kasubbagrenmin 
Ditlantas Polda Jatim. (Haidir)

Setelah Aksi Bom Bunuh Diri 
Makassar, Polri Tangkap 99 

Terduga Teroris

Jakarta, SMN - Kepolisian 
RI membeberkan setidaknya 
ada 99 orang terduga teroris 
yang ditangkap usai kejadian 
bom bunuh diri di Gereja Kat-
edral Makassar, Sulawesi Se-
latan. Ke-99 terduga teroris itu 
ditangkap di berbagai wilayah 
di Indonesia.

“Dengan rinciannya, 5 orang 
di wilayah NTB, 12 orang di 
wilayah Jakarta, 55 orang di 
wilayah Makassar, 5 orang di 

wilayah Jawa Timur, 6 orang di 
wilayah Jawa Barat, 6 orang di 
wilayah Jawa Tengah, 1 orang 
di wilayah Bekasi, dan 9 orang 
di wilayah DI Yogyakarta,” 
ucap Kepala Bagian Penerangan 
Umum Divisi Humas Mabes 
Polri Komisaris Besar Ahmad 
Ramadhan saat dikonfirmasi 
pada Sabtu, 1 Mei 2021.

Saat ini, seluruh terduga 
teroris tersebut, kata Ramad-
han, sudah ditahan dan tengah 

dilakukan pemeriksaan oleh 
Detasemen Khusus 88 Antiteror 
Polri.

Adapun kejadian bom bunuh 
diri, terjadi pada 28 Maret 2021. 
Pasangan suami istri Lukman 
dan Dewi meledakkan diri den-
gan bom yang ditempel di tubuh 
mereka di pintu gerbang Gereja 
Katedral. Akibat ledakan itu, 20 
orang mengalami luka.(tmpo)

Kabag Penum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Ahmad Ramadhan memberikan pernyataan 
pers mengenai penangkapan eks Sekretaris FPI, Munarman di Polda Metro Jaya, Selasa petang, 

27 April 2021

Tersangka Kasus Stik Swab Bekas Beraksi 5 
Bulan, Kapolda: Keuntungan Rp 1,8 M

Jakarta, SMN - Kapol-
da Sumatera Utara Inspek-
tur Jenderal Panca Putra 
mengatakan para tersang-
ka kasus penggunaan stik 
swab antigen bekas di Ban-
dara Internasional Kua-
lanamu di Deli Serdang 
meraup keuntungan hingga 
Rp1,8 miliar.

“Kurang lebih yang 
kami hitung kalau dari 
Desember 2020, perkiraan 

kami Rp1,8 miliar,” katan-
ya.

Para tersangka ini beri-
nisial PM, DP, SP, MR dan 
RN. Praktik yang dilaku-
kan para tersangka yang 
merupakan pekerja di PT 
Kimia Farma Diagnostik 
tersebut sudah dilakukan 
sejak Desember 2020.

Jumlah tersebut 
diperkirakan berdasar-
kan estimasi penggu-

naan layanan tes uji cepat 
COVID-19 di Bandara 
Kualanamu sebanyak 200 
orang per hari. “Yang jelas 
petugas kami mengamank-
an barang bukti Rp149 juta 
dari tangan tersangka,” 
katanya lagi. Hingga saat 
ini, penyidik Polda Suma-
tera Utara terus melakukan 
pengembangan penyeli-
dikan untuk mendeteksi 
kemungkinan adanya ter-
sangka baru.(tmpo)

Petugas AVSEC berjaga di lokasi pelayanan swab Antigen yang 
telah ditutup di Lantai Mezzanine Bandara Internasional Kuala-

namu, Deli Serdang
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KONI Ngawi Dorong Cabor Siapkan 

Atlet Menuju Porprov 2022

Pertemuan KONI Ngawi dan cabor, meminta agar semangat 
siapkan atlet di Porprov Jatim 2022.

NGAWI, SMN – Komite 
Olahraga Nasional Indonesia 
(KONI) Kabupaten Ngawi, 

gencar mendorong cabang-
cabang olahraga (cabor) mem-
persiapkan atletnya untuk ber-

laga di Pekan Olahraga tingkat 
Provinsi (Porprov) Jawa Timur, 
tahun 2022 mendatang.

Target kita untuk tetap ber-
partisipasi mengirim atlet ke 
Porprov 2022 harus jadi pri-
oritas, kita minta 29 cabor-ca-
bor mempersiapkan atlet dan 
meningkatkan latihannya,” ung-
kap Faisol, Ketua KONI Kabu-
paten Ngawi.

Pandemi Covid-19 selama 
hampir dua tahun ini, dikeluh-
kan jadi kendala latihan bagi 
para atlet. Namun, saat ini lati-
han tersebut akan terus diupay-
akan efektif tanpa melanggar 
protokol kesehatan.

Selain kendala pandemi, 
diakui oleh Faisol bahwa fasil-
itas latihan berbagai cabor be-
lum memadai. Bahkan di Ngawi 
belum ada satu pusat pelatihan 
yang layak menjadi jujugan 
semua cabor melaksanakan lati-
han mereka.

“KONI Ngawi mengagenda-
kan untuk melihat tempat-tem-
pat latihan atlet Ngawi ini nan-

ti,” ungkap Faisol.
Ketua KONI Ngawi yang 

juga seorang advokat ini pun 
menyatakan, target Porpov 2022 
dengan tuan rumah Lumajang 
itu, bisa lebih baik daripada to-
rehan prestasi sebelumnya. Se-
belumnya, Kabupaten Ngawi 
hanya mampu menempatkan 
diri di urutan 27 dengan perole-
han satu medali emas.

“Saat sekarang ada 412 atlet 
yang telah diajukan cabor-cabor 
yang diproyeksi menjadi anda-
lan saat Porprov nanti. Namun 
akan terus dilakukan latihan dan 
seleksi sehingga kepastiannya 
nanti saat jelang pemberangka-
tan,” ujar Faisol.

Pertemuan cabor dan pengu-
rus KONI sendiri telah dilaku-
kan 25 April lalu dan juga dihad-
iri Ketua Dewan Kehormatan 
KONI Ngawi, Budi Sulistyono. 
Dia berpesan agar KONI men-
jaga semangat cabor dalam ber-
latih dan terus mendorong agar 
prestasi olahraga Ngawi terus 
meningkat. (ari)

Bangun Pers Profesional, LPDS Adakan 
Lomba Karya Tulis Bertema Media 

Berdaya, Disabilitas Berjaya

Virtual workshop LPDS, Rabu (28/42/021) juga mengumumkan 
penyelenggaraan Lomba Karya Tulis yang didukung Djarum 

Foundation

Jakarta, SMN – Peran serta 
pembaca termasuk masyarakat 
disabilitas perlu ditumbuhkan 
dalam membangun pers yang 
etis dan profesional.

Saat ini marak berbagai jenis 
media baru, seperti jurnalisme 
warga (citizen journalism), me-
dia online dan media siber. Ciri 
khas era new media adalah pola 
konsumsi informasi. New media 
membuat segala macam konten 
menjadi mudah dibaca oleh kha-
layak.

Lembaga Pers Dr.Soetomo 
(LPDS) bersama dengan Ka-
miBijak.com, sama-sama men-
yadari bahwa media massa ha-
rus bertekad makin berdaya dan 

makin berjaya di era new media. 
Hal itu, hanya bisa diraih den-
gan prakarsa berkesinambungan 
dengan peningkatan kapasitas 
pengetahuan teoritis dan ket-
rampilan teknis di bidang lipu-
tan yang akurat, bertanggung-
jawab dan independen.

LPDS bersama Kamibijak.
com , dengan didukung Djarum 
Foundation, juga menggelar se-
jumlah program literasi yakni 
Virtual Workshop bertajuk Me-
dia Berdaya, Disabilitas Ber-
jaya, Rabu (28/4/2021).

Acara tersebut dimeriahkan 
dengan pemutaran film Pen-
galaman Pembuatan Film Dis-
abilitas dengan menampilkan 

sutradara Ucu Agustin.
Paparan materi virtual class-

room yakni Kode Etik Jurnalis-
tik dan Hukum Pers yang dib-
awakan oleh Direktur Eksekutif 
LPDS, Hendrayana. Selain itu 
materi Kiat Menulis Feature 
tentang Disabilitas disampaikan 
pengajar LPDS, A.A. Ariwi-
bowo.

Materi lainnya yakni Menu-
lis Opini tentang Disabilitas 
oleh pengajar LPDS, L.R. 
Baskoro dan paparan berjudul 
Kita Eksis, Kita Berkarya yang 
disampaikan oleh Founder Ka-
miBijak.com, Paulus Ganesha 
Aryo Prakoso.

“LPDS dan KamBijak.com 
dengan didukung Djarum Foun-
dation, juga mengadakan Lom-
ba Karya Tulis dengan total 
hadiah Rp33 juta,” ujar Maria 
D Ariana, pemandu acara virtual 
workshop.

Lomba itu dapat diikuti oleh 
para wartawan, aktivis disabili-
tas dan umum. Kriteria peserta, 
prosedur lomba, dan ketentuan 
lomba, serta kriteria penilain, 
dapat dibaca dalam flyer yang 
dirilis panitia lomba dan diser-
barluaskan lewat media daring. 
(***)

Kategori Daerah Miskin, Ribuan Lansia 
di Ngawi Dapatkan Dana PKH Plus

Ngawi terima program PKH Plus.

NGAWI, SMN – Ada 
hikmah di balik predikat 
Ngawi jadi urutan kee-
nam daerah termiskin 
di Jatim, ribuan lansia 
penerima Program Kel-
uarga Harapan (PKH) 
mendapatkan tambah-
an bantuan dari APBD 
Provinsi Jatim.

Bantuan itu disebut 
dengan PKH Plus. hanya 
ada 10 kabupaten di Jatim 
yang menerimanya.

“Hanya ada beberapa 
kabupaten di Jawa Timur 
yang mendapat PKH Plus 
ini, kategorinya yaitu 
daerah yang tergolong 
miskin,” ujar Tri Pudjo 
Handono, Kepala Dinas 
Sosial Ngawi.

Bantuan dana PKH 
Plus disalurkan melalui 
Bank Jatim, antara tang-
gal 21-29 April, secara 
bertahap dan bergantian 
antar kecamatan.

Penerima PKH Plus 
ini ternyata hanya men-
cakup lansia di 15 keca-
matan saja dari total 19 
kecamatan di Kabupaten 
Ngawi. Data sementa-
ra, 2.710 lansia menjadi 
sasaran program ini di 
Ngawi.

“Total jumlah ban-
tuan yang diterima se-
besar Rp2 juta, namun 
disalurkan empat kali 
masing-masing Rp500 
ribu,” ungkap Tri Pudjo. 
(ari)

Pemerintah Desa Balerejo Salurkan Bantu-
an Bagi Warga Masyarakat yang Terdampak 

Covid-19 Serta Menerapan PPKM Mikro

SMN, Blitar - Dalam Rang-
ka membantu masyarakat yang 
terdampak Covid-19, Pemerin-
tah Desa Balerejo telah menyal-
urkan Bantuan Langsung Tunai 
Dana Desa ( BLT DD) tahap 1 
dan tahap 2.

Disampaikan oleh Suwardio-
no Sekretaris Desa Balerejo, 
Jumat, (30/04/2021) bahwa Pe-
merintah Desa Balerejo telah 
menyalurkan BLT DD kepada 
85 Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) selama 12 bulan,  dengan 
nominal Rp.300.000 kepada se-
tiap KPM, Adapun kriteria bagi 

penerima BLT DD adalah war-
ga yang terdampak ekonominya 
akibat adanya Covid-19.

“Semoga dengan adanya 
bantuan BLT DD ini masyarakat 
bisa terbantu kebutuhannya, ter-
utama untuk memenuhi kebutu-
han sehari-hari,”ujar Suwardio-
no.

Suwardiono juga berpesan 
kepada para penerima BLT DD, 
agar bisa mempergunakan ban-
tuan ini sebaik mungkin, teruta-
ma untuk memenuhi kebutuhan 
konsumtifnya.

Lebih lanjut disampaikan 

Kepala Desa Balerejo salurkan BLT DD kepada salah satu 
penerima

oleh Suwardiono untuk pelaksa-
naan PPKM Mikro di Pemerin-
tah Desa Balerejo akan mendata 
setiap pendatang yang masuk, 
hal ini dilakukan untuk mence-
gah penularan virus covid-19.

“Saat ini di Desa Balerejo 
Alhamdulillah semuanya sudah 
bendera hijau, artinya semua 
masyarakat harus tetap mener-
apkan protokol kesehatan, untuk 
kegiatan juga dibatasi, terutama 
untuk kegiatan keagamaan han-
ya diperbolehkan 50% dari tem-
pat yang sudah ada,”terangnya.

Pemerintah Desa Balerejo 
juga telah mengadakan pemu-
takhiran data, yaitu program 
dari Kemendes SDGs, yang 
mana ada petugas di setiap RT, 
untuk Desa Balerejo ada 24 
RT, yang mana untuk SDGs ini 
menurut informasi ahir bulan 
Mei harus sudah selesai, yang 
mana program ini nantinya bisa 
menuju kearah pembangunan 
yang berkelanjutan.

Suwardiono juga menghim-
bau kepada seluruh masyarakat 
Desa Balerejo yang mempunyai 
saudara atau keluarga yang be-
rada di luar kota agar tidak mu-
dik waktu lebaran, lebih baik 
menunggu situasi benar-benar 
aman dan terhindar dari penu-
laran virus covid -19.(mam)

Hasil Akhir Rapat Pimpinan DPRD Sidoarjo, 
Berobat Gratis Cukup Bawa KTP

Sidoarjo, SMN - Ket-
ua DPRD Sidoarjo, Usman 
M.Kes menegaskan semua 
warga Sidoarjo yang ingin 
mendapatkan pengobatan 
gratis cukup menunjukkan 
KTP di Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama (FKTP) 
BPJS.

“Setelah datanya terentri 
maka otomatis mereka akan 
tercatat sebagai PBI (Pener-
ima Bantuan Iuran) yang di-
bayar Pemkab Sidoarjo. Baik 
mereka yang namanya sudah 
terdata ataupun belum terdata 
sebagai peserta BPJS,” tandas 
Usman saat ditemui di ruang 

kerjanya, Rabu (28/04/2021).
Aturan tersebut merupakan 

salah satu dari enam klausul 
kesepakatan yang  dihasilkan 
dalam rapat koordinasi an-
tara Pimpinan dan Komisi D 
DPRD Sidoarjo dengan dinas 
terkait serta BPJS yang ber-
langsung sehari sebelumnya.

Regulasi ini juga berlaku 
bagi peserta lama BPJS yang 
memiliki tunggakan iuran 
atau berstatus non aktif, baik 
yang kelas 1, 2 maupun 3.  
Mereka tetap akan dilayani 
dan secara otomatis biayanya 
langsung ditanggung Pemk-
ab Sidoarjo tanpa perlu me-

Ketua DPRD Sidoarjo H. Usman, M. kes

layangkan surat permohonan 
ke Dinas Sosial. 

Catatannya mereka mau 
mendapatkan layanan standar 
kelas 3. Sedangkan soal tung-
gakannya akan ditangguhkan 
atau tidak ditagihkan selama 
masih berstatus PBI. Jika 
kemudian mereka kembali 
ke mandiri, ya harus dibayar 
sendiri tunggakannya tadi,” 
katanya.

Untuk mengcover kebu-
tuhan anggarannya, DPRD 
akan memberikan tambahan 
dana sebesar Rp 26,5 Mil-
iar dari alokasi sebelumnya, 
yakni sekitar Rp 168 Miliar. 
Penambahan anggaran itu 
akan dicukupi dalam Peru-
bahan Anggaran Keuangan 
(PAK) APBD Sidoarjo 2021 
yang dibahas pertengahan ta-
hun ini.

“Ini yang akan menjadi 
dasar bagi pimpinan DPRD 
untuk menandatangani MoU 
Pemkab dengan BPJS nanti, 
karena adanya kewajiban pe-
merintah terkait penambahan 
biaya tadi. Jadi kami tidak 
bisa ujug-ujug menandatan-
gani tanpa adanya pembaha-
san bersama seperti ini,” tu-
kas legislator PKB asal Dapil 
Sidoarjo 1 itu.

Namun yang perlu digaris 
bawahi disini adalah, bahwa 
program layanan kesehatan 

gratis ini hanya berlaku bagi 
warga Sidoarjo yang KTP 
elektroniknya sudah berlaku 
minimal sejak enam bulan se-
belumnya. 

Klausul kesepakatan lain-
nya dalam pertemuan BPJS 
kesehatan akan memberikan 
master file data kepesertaan 
JKN pada Dinas Kependudu-
kan dan Catatan Sipil guna 
keperluan pemadanan data 
termasuk update data setiap 6 
bulan sekali yang bisa diakses 
dinas-dinas terkait lainnya.

Selain itu BPJS secara ber-
kala memberikan feedback 
data penetapan peserta Surat 
Keputusan (SK) Kemensos 
terkait perubahan kepeserta-
an PBI pada Dinas Kesehatan 
dan Dinas Sosial yang ditem-
buskan pada DPRD.

Untuk memastikan pro-
gram ini berjalan sesuai 
dengan aturan yang telah 
disepakati tersebut, pimpinan 
dewan memberikan tugas itu 
pada seluruh anggota Komisi 
D untuk melakukan penga-
wasan di lapangan.

Termasuk soal kewa-
jiban BPJS untuk memenuhi 
penyediaan sarana prasarana 
yang dibutuhkan seperti jum-
lah tempat tidur untuk pasien 
rawat inap kelas 3 di berbagai 
fasilitas kesehatan yang men-
jadi rekanan BPJS.(anang)



Edisi 487 / XIII / 03 - 23 Mei 2021 5Fokus
Sidang Paripurna Penyampaian Rekomendasi 

Pansus LKPJ Bupati Tahun 2020

Sampang, SMN – Sidang Paripur-
na tentang penyampaian rekomendasi 
pansus LKPJ Bupati tahun 2020 di 
gelar, bertempat di graha paripurna ge-
dung DPRD kabupaten Sampang, ini 
merupakan sidang paripurna kelima di 
tahun 2020, masih dalam situasi pan-

demi covid 19 dan bulan suci ramadan 
tidak menyurutkan kinerja anggota 
DPRD untuk menunaikan tugasnya 
sebagai control sekaligus mitra pe-
merintah daerah Kabupaten Sampang 
selasa malam (27/04).

Hadir dalam acara Bupati Sam-

Penyerahan rekomendasi LKPJ Bupati tahun 2020.

pang H. Selamet Junaidi, wakil Bu-
pati H. Abdullah Hidayat,Sekretaris 
Daerah Yuliadi Setiawan, Forkopim-
da, Kepala OPD, Kepala bagian dan 
camat se-Kabupaten Sampang. Dalam 
sambutanya Ketua DPRD Kabupaten 
Sampang Fadol menjelaskan sidang 
kali ini terkait dengan penyampain 
rekomendasi pansus terhadap LKPJ 
bupati Sampang tahun 2020. LKPJ 
sudah dibahas dan di telaah oleh 
Pansus sebelum di sampaikan pada 
hari ini ditemukan beberpa poin yang 
signifikan, ”LKPJ Bupati tahun 2020 
sudah di bahas oleh Pansus dan ada 
beberpa poi yang menjadi catatan se-
bagai rekomendasi dari Pansus untuk 
menjadi bahan evaluasi bagi pemer-
intah Kabupaten Sampang yang akan 
di bacakan oleh anggota pansus Fathul 
Kodulloh,” ungkapnya.

Sementara Bupati Sampang H. 
Selamet Junadi menyampaikan rasa 
terima kasih sebesar-besarnya kepada 
anggota legeslatif yang telah menjadi 
mitra dan kontrol terhadap pemerin-
tah Kabupaten Sampang, rekomondasi 
yang sudah di ajukan oleh pansus akan 
menjadi penyemangat dan perbaikan 
terhadap tatanan kerja pemerintah Ka-
bupaten Sampang, ”Terima kasih atas 
kinerja anggota DPRD yang telah men-
supot pemerintah Kabupaten Sampang 
untuk menjadi lebih baik dari tahun 
ketahun demi tepenuhinya Sampang 
Hebat Bermartabat,” ungkapnya.

LKPJ Bupati Tahun 2020 di terima 
oleh DPRD dengan beberapa evaluasi 
yang menjadi rekomendasi terhadap 
pemerintah Kabupaten Sampang, ini 
sebagai bukti pemerintah Kabupaten 
Sampang sedang berbenah dari ta-
hun ketahun untuk menjadikan kota 
sampang menjadi baik dan lebih baik 
dari tahun ke tahun demi terwujudnya 
Sampang Hebat Bermartabat. (adv/
why)

Dinas Perkim Kabupaten Madiun Laksanakan Kegiatan dan 
Penyaluruan Dana Program BSPS Kabupaten Madiun 2021

Madiun, SMN - Pemerintah Ka-
bupaten Madiun melalui dinas Pe-
rumahan dan Kawasan Permukiman 
(Dinas Perkim) Kabupaten Madiun 
melaksanakan kegiatan program bantuan 
simultan perumahan swadaya Kabupat-
en Madiun tahun 2021.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten 
Madiun Ir. Arnowo mengatakan tentang 
gambaran umum progres kegiatan dan 
penyaluran dana program BSPS Ka-
bupaten Madiun 2021. Dari total dana 
sebesar Rp 20.000.000,- per penerima 
bantuan (BP) Rp.17.500.000,- bantuan 
material dan Rp. 2.500.000,- ongkos 
tukang untuk tahap pencairan terbagi 
menjadi 2 tahap.

Untuk tahap I yaitu ketika pengiri-

man material dari toko bangunan sudah 
mencapai 50% dari total kebutuhan, 
penerima bantuan (PB), maka akan 
dicairkan dana toko tahap I sebesar Rp. 
8.750.00,- setelah material di droping 
dan penerima bangunan (PB), maka 
penerima bangunan (PB) berhak mener-
ima dana untuk membantu pembayaran 
ongkos tukang tahap I yaitu sebesar 
Rp.1.250.000,-

Syaratnya, apabila pengiriman mate-
rial oleh toko bangunan kepada penerima 
bangunan (PB) sudah mencapai 100% 
dari total kebutuhan penerima bangunan 
(PB), maka akan dicairkan dana toko 
tahap ke II sebesar Rp.8.750.000,- jadi 
total dana material full Rp. 17.500.000,-

Setelah material full di droping 

dan penerima bangunan (PB) sudah 
menyelesaikan pembangunan rumah 
100% dengan syarat : 1) Rumah terba-
ngun dengan struktur atap rumah layak 
(non asbes), 2) tembok depan di plester, 
3) Lantai rumah dirabat, 4) terpasang 
pintu, jendela (daun) dan memiliki ven-
tilasi, dan pencahayaann yang cukup, 
maka penerima bangunan (PB) berhak 
menerima dana tahap ke II sebesar Rp. 
1.250.000,- dalam kondisi rumah su-
dah full 100% dikerjakan ”jelas Kadin 
Perkim Arnowo”.

Adapun gambaran secara umum 
dari Kepala Dinas Perkim Kabupaten 
Madiun Ir. Arnowo menyampaikan : 
jumlah kecamatan dari 15 kecamatan 
yang mendapatkan ada 14 kecamatan 
se kabupaten Madiun, jumlah desa yang 
mendapatkan kegiatan program ini ada 
60 desa. Jumlah DNDA awal ada 1.182 
penerima bantuan (PB). Setelah proses 
SK ada 2 orang penerima bangunan (PB) 
mengundurkan diri dari desa Kebonsari 
Kecamatan Kebonsari dan Desa Ban-
jarsari Kecamatan Madiun. Jadi jumlah 
akhir BNBA tinggal 1.180 penerima ba-
ngunan (PB).

Sedangkan total dana sekabupaten 
Madiun ada 23,6 M. Bank penyaluran – 
Bank Mandiri, total toko bangunan ada 
21 toko bangunan dan rinciannya bagi 
penerima bangunan (PB) seperti diatas 

yaitu Rp. 17.500.000,- imtil pmglps,a-
teroa; dam Rp. 2.500.000,- untuk ong-
kos tukang, “jelasnya lagi Kadin Perkim 
Arnowo”.

Dalam rencana percepatan program 
kegiatan ini diantaranya melibtkan : 1) 
Bersama TF (monitoring progres pem-
bangunan harian agar diketahui kendala 
dan segera dicarikan solusi percepatan-
nya. 2) Mengumpulkan Kades, TA De-
wan dan penerima bantuan (PB) yang 
terlambat progres pembangunannya agar 
di carikan solusi bersama. 3) Koordinasi 
dengan toko untuk percepatan droping 
material, “pungkasnya”.

Berdasarkan penuturan dari pener-
ima bangunan (PB) di dalam program 
ini bagi penerima bantuan BSPS ini di 
wajbikan untuk menambah sendir atau 
swadaya, dari bantuan dari pemerintah 
Rp. 20.000.000,- bagi penerima agar 
menambah dengan swadaya sendiri un-
tuk lebih baiknya kondisi bangunannya.

Bahkan ada penerima bangunan 
(PB) menambah lebih besar dan kondis-
inya lebih bagus dan lebih bagus dan 
baik tapi ada juga yang lama menambah 
swadaya sedikit dikarenakan dengan 
kondisi orangnya memang batuk-batuk 
gak ada, yang penting pada intinya bagi 
penerima bantuan (PB) ada tambahan 
swadayanya untuk pembangunan ru-
mahnya tersebut. (sy)

Kabid Dinas Perkim Kabupaten Madiun Sigit beserta pendamp-
ing Penerima Bantuan (PB) dan Sekdin Perkim Kabupaten 

Madiun Awan saat meninjau lokasi penerima bantuan di desa 
Mojorayung Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun.

Bappeda Kabupaten Madiun Gelar Musrenbang 
Perubahan RPJMD 2018 – 2023

Madiun, SMN - Pemerintah Ka-
bupaten Madiun melalui Badan Peren-
canaan Pembangunan Daerah (Bappe-
da) Kabupaten Madiun menggelar 
musyawarah perencanaan pembangu-
nan daerah (Musrenbang) Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Me-
nengah Daerah (RPJMD) 2018 – 2023 
Kabupaten Madiun di Pendopo Muda 
Graha Kabupaten Madiun, Kamis 
(29/04/2021).

Kegiatan Musrenbang perubahan 
ini di awali dengan sambutan Kepala 
Bappeda Kabupaten Madiun Kurnia 
Aminulloh, Musrenbang perubah-
an RPJMD 2018 – 2023 ini digelar 
karena hasil pengendalian dan eval-
uasi perubahan prioritas nasional dan 
provinsi berdasarkan Permendagri No. 
86 tahun 2017 pasal 342 ayat 1 point C 
yaitu terjadi perubahan mendasar. Hal 
ini di karenakan Bencana Pandemi 
Covid 19 akhirnya terjadi perubahan 
kebijakan naisonal dan terbitnya Per-
mendagri No. 90 tahun 2019.

Selain itu Kurnia Aminullah juga 
menjelaskan pertumbuhan ekonomi 
Kabupaten Madiun tahun 2020 den-
gan skor 5,42, peringkat 18 dari 38 
Kota/Kabupaten se Jawa Timur. Da-
lam hal ini pertumbuhan ekonomi Ka-
bupaten Madiun termasuk baik, masih 
diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi 
kota/kabupaten se Jawa Timur.

Selain itu peta kemiskinan Kabu-
paten Madiun adalah 11,46, tingkat 
pengangguran terbuka (TPT) Kabu-
paten Madiun tahun 2018 – 2020 yak-
ni 4,30, hal ini masi dibawah rata-rata 

provinsi Jawa Timur, IPM Indeks 
Pembangunan Manusia tahun 2020 
Kabupaten Madiun 71,93 berarti IPM 
Kabupaten Madiun dengan nilai in-
daks diatas rata-rata Jawa Timur.

Lanjutnya, bahwa perubahan 
strategis dan arah kebijakan yang dis-
esuaikan dengan kemiskinan cascad-
ing yang baru dan sebagai exit strat-
egis daerah dalam penanggulangan 
covid-19 dari segi ekonomi, sosial, 
tenaga kerja dll.

Perubahan yang dilakukan men-
cakup penyesuaian nomen klatur 
program berdasarkan nomen klatur 
program yang tercantum pada Per-
mendagri No 90 Tahun 2019. Beserta 
kerangka pendanaan seluruh program 
perangkat daerah yang ada di Kabu-
paten Madiun.

Perubahan yang dilakukan untuk 
penyesuaian indikator kinerja utama 
dan indikator kinerja daerah, ber-
dasarkan arsitektor cascading yang 
baru. Selain itu juga ditetapkan target 
capaian dari masing-masing indikator 
kinerja utama dan indikator kinerja 
daerha berdasarkan hasil fores casting 
dan asumsi kemampuan pemerintah 
daerah, “jelasnya kepala Bappeda Ka-
bupaten Madiun Kurnia Aminullah”.

Sigit Panuntun perwakilan dari 
Bappeda Provinsi Jawa Timur men-
yampaikan secara virtual, yaitu men-
jelaskan tentang musrenbang RP-
JMD, perumusan RPJMD, penjelasan 
penyampaian pembahasan Raperda 
RPJMD bersama DPRD juga men-
yampaikan kawasan selingkar Wilis 

dan lintas selatan juga utara, dan juga 
menyampaikan 10 proyek di Kabu-
paten Madiun termasuk di selingkar 
wilis dan lintas selatan di rencanakan 
anggaran mencapai ± Rp. 9.173,1 M. 
“jelasnya Sigit Panuntun perwakilan 
dari Bappeda Provinsi Jawa Timur”.

Perwakilan dari DPRD Kabu-
paten Madiun Drs. H. Mujono, M.Si 
menyampaikan dalam sambutannya 
bahwa Musrenbang perubahan ini 
sangatlah penting sekali, karena se-
lain menumbuhkan perekonomian di 
Kabupaten Madiun juga meningkat-
kan pembangunan dan kemajuan di 
Kabupaten Madiun yang kena dampak 
dari pandemi covid-19, “ungkapnya 
Mujono”.

Dalam acara Musrenbang peruba-
han ini di akhiri dengan sambutan Bu-
pati Madiun H. Ahmad Dawami yang 
pada intinya menyampaikan tentang 
penanganan covid-19, untuk mengen-
dalikan dan menekan seminim mun-
gkin, juga ingin meningkatkan per-
tumbuhan ekonomi masyarakat dari 
segala sektor di tahun 2021 ini, “tutur 
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami”.

Turut hadir dalam acara Musren-
bang perubahan RPJMD 2018 – 2023 
Kabupaten Madiun di Pendopo Muda 
Graha Kabupaten Madiun adalah 
Bupati Madiun H. Ahmad Dawami, 
Wakil Bupati Madiun H. Hari Wury-
anto, Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Madiun H. Mujono, Sekda Kabupaten 
Madiun Tontro Pahlawanto, Kepala 
Bappeda Kabupaten Madiun dan Ka-
bid – Kabidnya dan sejumlah OPD 
dan jajaran Forkopinda Kabupaten 
Madiun, juga ketua MUI Kabupaten 
Madiun, perwakilan LSM di Kabu-
paten Madiun, serta ketua penggerak 
PKK Kabupaten Madiun.

Acara ini diakhiri dengan penan-
datanganan brsama yang diawali dari 
perwakilan LSM dilanjutkan Ketua 
MUI, Ketua Tim Penggerak PKK, 
Wakil Ketua DPRD dan Bupati Ma-
diun H. Ahmad Dawami. Ini sebagai 
tanda kesepakatan Musrenbang Peru-
bahan     2018–2023 telah disepakati 
bersama. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami saat Penandatanganan 
Kesepakatan Bersama dalam Acara Musrenbang Perubahan 

Kabupaten Madiun Tahun 2018 – 2023.

PDAM Ulang Tahun Ke-44, Ini Pesan Walikota Madiun
Madiun, SMN - Walikota Madiun, 

Jawa Timur, menghadiri buka puasa 
bersama anak yatim di PDAM Tirta 
Taman Sari, dalam rangka HUT ke-44 
Perusda tersebut, Rabu 28 April 2021, 
petang,

Walikota Madiun, H. Maidi, berpe-
san, selain fokus pada pengelolaan air, 
agar PDAM juga melakukan kegiatan 
sosial.

“Termasuk peduli kepada anak ya-
tim, lingkungan, dan karyawan. Sum-
ber daya manusia juga harus dibenahi, 
termasuk anak karyawan,” pesan H. 
Maidi.

Terkait protokol kesehatan, waliko-
ta mengingatkan agar karyawan jangan 
coba coba buka masker saat bekerja.

“ASN yang ‘tumbang’ (positif 
Covid-19-red) cukup banyak. Ngo-
mong terus tidak pakai masker, bahaya. 

Jangan coba coba tidak mengindahkan 
prokes. Ini penting. Karyawan jangan 
kemethak,an (semaunya sendiri-red),” 
tandasnya.

“Jngan coba coba lepas masker. 
Jangan banyak gaya dengan tidak pakai 
masker. Tolong dijaga benar, masker 
jangan sampai lepas. Ada karyawan 
yang ‘kemethak,an’, di lapangan tidak 
pakai masker,” tambahnya. 

Terkait kinerja, Maidi minta kepada 
karyawan selalu dekat dengan rekan 
kerja. Dalam arti kinerja yang baik, 
saling menghargai dan menghorma-
ti. “Karena kalau kompak, kinerjan-
ya baik, PDAM tidak akan kesulitan. 
Mulai staf, pejabat, saling menghar-
gai, menghormati untuk kesuksesan 
PDAM,” pesannya lagi. Dalam kegia-
tan yang diisi tausiah oleh KH. Zainal 
Abidin, juga diberikan santunan kepa-

da puluhan anak yatim.
Hadir dalam acara tersebut dian-

taranya Plt Dirut PDAM Taman Tirta 
Sari, Tarmiono, dan karyawan. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi menghadiri Acara Buka Bersama dan 
Santunan Anak Yatim dari Instansi Kantor PDAM Kota Madiun 

di Halaman Kantor PDAM Kota Madiun.

Rapat Koordinasi Satuan Tugas COVID-19 
Kabupaten Karimun

Karimun, SMN – Bupati Kari-
mun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, M.Si, 
dan Wakil Bupati Karimun bpk H. 
Anwar Hasyim, m.Si memimpin Rapat 
Koordinasi Satuan Tugas Penanga-
nan COVID-19 Dalam Rangka Men-
yikapi Peningkatan Perkembangan 
COVID-19 di Kabupaten Karimun. 
Ruang Rapat Cempaka Putih Kantor 
Bupati Karimun, Kamis 29 April 2021. 
Rapat tersebut di hadiri Para Asisten, 
FKPD Kabupaten Karimun, Kepala 
Kepala Instansi Vertikal Kabupaten 
Karimun, Kepala OPD, Kepala Ba-
gian Serta Camat se- Kab. Karimun 
Rapat di buka oleh Bupati Karimun 
dan dilanjutkan dengan Pemaparan 
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten 
Karimun Bpk. Drs. Rachmadi, Apt, 
M.AP, dalam pemaparannya Kepala 
Dinkes Kabupaten Karimun menyam-
paikan beberapa hal, yang pertama, 
sampai pada hari ini pasien terkonfir-
masi Covid-19 yang sedang di Rawat 
maupun Isolasi sebanyak 46 orang. 
Dari tahun 2020 hingga hari ini 29 
April 2021 Persentase yang masih 
positif sekitar 8,2% kemudian yang 
sudah sembuh yaitu 87%, dan yang 
meninggal 4,5%. Kemudian Perband-
ingan perkecamatan di hitung sejak 
tahun lalu hingga hari ini, kecamatan 
Karimun tercatat sebagai terkonfirmasi 
paling tinggi yaitu 159 orang, kemudi-
an kecamatan meral yaitu 122 orang, 
kemudian Kecamatan Tebing yaitu 103 
orang, Kecamatan Kundur 33 orang, 
dan kemudian meral Barat 23 orang. 
Di lihat melalui grafik sejak tahun 
2020, pada bulan Oktober 2020 Men-
catat anggka paling tinggi yaitu dalam 
sebulan mencapai 133 orang kemudi-
an terjadi penurunan hingga Februari 
dan Maret merupakan titik terendah 
tetapi mulai Aplir 2021 kembali terjadi 
peningkatan. Untuk di ketahui bahwa 
ada Varian-varian baru Covid-19 yang 
sudah mulai muncul di Indonesia. Dan 
Varian yang paling ditakuti yaitu B117 
yang banyak memakan korban di India 
hingga ribuan perhari yang meninggal, 
untuk di ketahui bahwa untuk penan-
ganan Varian tersbeut kita belum bisa 
dan harus dikirim ke pusat di Jakarta. 
Untuk usaha penanganan COVID-19 
ini kita juga sudah melakukan Vak-
sinasi meskipun masih dalam sekala 
terbatas di karenakan jumlah vaksin 
yang sedikit, kita baru bisa melakukan 
vaksinasi pada petugas kesehatan dan 
pejabat Publik kemudian Lansia. Kita 
juga harus Waspada meskipun Kondi-

si Kabupaten Karimun dalam Zona 
Kuning, karena kondisi Rumah sakit 
kita sangat terbatas dan tenaga kese-
hatan kita yang juga terbatas, dan daya 
tampung rumah sakit kita hanya 68 
Pasien di seluruh Kabupaten Karimun. 
selanjutnya Bupati Karimun mem-
berikan tanggapan, dalam tanggapan-
nya Bupati Karimun menyampaikan, 
dengan kamampuan kita yang terbatas 
dan melihat dari kondisi saat ini terjadi 
peningkatan yang sangat drastis, maka 
kita perlu mengambil langkah-langkah 
yang cepat, tepat, tegas, agar tidak ter-
jadi perkembangan yang meningkat se-
hingga kita akan menghadapi hari raya 
Idul Fitri dengan kondisi yang sangat 
Mengkhawatirkan. Melihat kondisi sep-
erti ini kita harus mewaspadai. Kemudi-
an dari kasus-kasus yang terjadi bahwa 
pada umumnya adalah bisa pergerakan 
bukan dari satu klaster tertentu, dan 
sekrang klaster yang ada sudah meram-
bat di ASN khusus di lingkungan pe-
merintah Kabupaten Karimun, bahkan 
sudah ada bebrapa Dinas yang kita 
liburkan dan hari ini sekretariat daer-
ah sedang dilakukan treking dengan 
harapan tidak meluas. Terkait vaksina-
si yang sudah kita lakukan, harus kita 
sama-sama ketahui bahwa vaksin yang 
kita lakukan tidaklah menjadi jaminan 
untuk kita terhindar dari Covid-19, 
vaksin ini hanya meningkatkan Imun 
tubuh kita tapi tidak membunuh Covid 
itu sendiri, bahkan di beberapa daerah 
yang terkena adalah orang orang yang 
sudah vaksin, itu artinya bagi yang su-
dah vaksin juga harus hati-hati dan ti-
dak mengabaikan Protokol Kesehatan 
yang sudah di tetapkan oleh pemerin-
tah. Kemudian terkait vaksin kita yang 
terbatas kita akan surati kepada Guber-

nur untuk penambahan kouta. Selan-
jutnya terkait keluar masuk pelabuhan 
kita akan kembali lakukan pengetatan 
dengan setiap melakukan perjalanan 
harus melampirkan surat kesehatan 
dari puskesmas setempat. Begitu juga 
yang akan masuk ke Karimun kita akan 
melakukan pengecekan dengan ketat. 
Bupati Karimun meminta kepada pak 
Danlanal untuk melakukan rapat ter-
kait penanganan di pelabuhan. Khusus 
untuk SOP Kapal/Speed Penumpang 
untuk di terapkan Protokol Kesehatan. 
Kita juga akan kembali melakukan 
himbauan-himbauan Protokol kes-
ehatan seperti dulu lagi setiap sore 
khusus di tempat penjualan-penjualan 
Takjil, yang di laksanakan Satpol-pp di 
bantu dari POLRI dan TNI. Dan juga 
kita akan kembali memberlakukan 
jam malam yang di mulai pada pukul 
23.00 wib. Terkait pelaksanaan ibadah 
Di masjid dalam rangka Ramadhan 
dan Sholat Idul Fitri nanti akan kem-
bali kita lakukan rapat secara khusus 
yang mengundang pengurus-pengurus 
Masjid dan Ormas Islam. Namun kita 
tetap menghimbau kepada masyarakat 
yang beribadah di Masjid untuk tetap 
menerapkan Protokol Kesehatan. Kita 
tidak akan menutup Masjid untuk 
pelaksanaan ibadah tetapi Protokol 
Kesehatannya yang kita pertegas. 
Selanjutnya terkait lebaran biasanya 
masyarakat akan berlibur ke pantai 
dan tempat-tempat wisata, kita akan 
melakukan penutupan semua Pan-
tai-pantai di kabupaten Karimun dan 
juga tempat-tempat wisata akan kita 
tutup termasuk Kolam Renang, semen-
tara waktu akan kita tutup mulai 13 
Mei 2021 hingga waktu yang belum 
ditentukan. (bul)

Rapat Koordinasi Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Karim-
un.

Bupati Mendukung Kegiatan Training Welder 
PT Saipem Kabupaten Karimun

Karimun, SMN – Pembukaan 
Training Welder Untuk Tamatan 
SMKN Karimun dan Kundur. Ball-
room Saipem Indonesia Karimun 
Yard, Rabu (28/04). Sambutan dari 
Pimpinan PT Saipem. Secara personal 
dan menejemen kami merasa Welding 

Training ini sangat penting karena 
menyangkut susceptibility dari Saipem 
Indonesia Karimun Yard, dari pengala-
man yang sudah di jalani banyak sekali 
Welder-Welder Karimun yang berubah 
menjadi Welder yang terbaik, kami pun 
berharap Welder-Welder ini akan men-

jadi terbaik di Kepulauan Riau. Kami 
juga berterimakasih tentunya kepada 
bapak Bupati dan Pak Kadisnakerin 
atas segala dukungan untuk seluruh 
inisiatif yang di lakukan oleh Saipem, 
karena dengan dukungan-dukungan ini 
sendiri kita bisa melakukan kerja sama 
mutual yang berkelanjutan. Selanjutn-
ya sambutan kepala Disnakerin Kabu-
paten Karimun Bpk. Ruffindy Alams-
jah, kegiatan ini merupakan program 
link and max antara Dunia Kerja dan 
Dunia Pendidikan, di program ini kita 
ingin menjembatani bagaimana kebu-
tuhan pasar kerja itu bisa di penuhi 
oleh dunia pendidikan, sehingga dunia 
pendidikan kita berharap bisa men-
ciptakan lulusan lulusan yang bisa 
terserap di dunia kerja. Sambutan Bu-
pati Karimun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, 
M.Si, Pemerintah daerah selama ini 
memang berkomitmen untuk menjaga 
iklim Investasi, kita bersyukur bahwa 
untuk iklim investasi dan terjaganya 
kawasan industri di kabupaten Karim-
un ini. agar terus bisa bertahan, lapan-
gan pekerjaan bisa terbuka, dan tidak 

terjadi pemutusan hubungan pekerjaan 
antara pekerja dan perusahaan, ini ha-
rus kita jaga untuk kemajuan pertum-
buhan ekonomi kita. Dan Alhamdulil-
lah Kabupaten Karimun saat ini masih 
memberikan sumbangan terbesar bagi 
pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri, 
dimana Provinsi Kepri minus 3.8% 
namun kita Kabupaten Karimun plus 
3.9%. Bahwa di kawasan industri ini 
dan untuk kabupaten Karimun jumlah 
tenaga kerja yang ada 12.015 orang 
khusus untuk kawasan industri dengan 
jumlah 14 perusahaan dengan menyer-
ap tenaga kerja sekitar 8.350 dari 
kompusisi ini yang terbesar adalah PT 
Saipem yang berjumlah 5.516 tenaga 
kerja. Dari jumlah persentase terjadi 
penurunan yang berapa bulan lalu kita 
di posisi 63% adalah tenaga kerja lo-
kal namun saat ini terjadi penurunan 
akibat dari tidak tersedianya tenaga 
kerja lokal yang di butuh oleh PT. 
Saipem sehingga di ambil dari berb-
agai daerah. Dengan harapan adanya 
program pelatihan ini dapat memenuhi 
kekosongan tengah kerja lokal yang di 
butuhkan di PT. Saipem. Selanjutnya 
setelah di buka secara resmi oleh Bu-
pati Karimun, Bupati Dan Rombongan 
mengunjungi welding school lokasi 
pelatihan Welder. (bul)

Bupati mendukung kegiatan Training Welder PT Saipem Kabu-
paten Karimun.
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Dewan Pengurus KORPRI Kota Probolinggo 

Resmi Dikukuhkan  

Sekda dr. Ninik Ira Wibawati saat menerima bendera Panji KORPRI 
dari Wakil Ketua II KORPRI Jatim Siswo Heroetoto. 

Probolinggo, SMN - Ketua 
Dewan Pengurus Korps Pegawai 
Republik Indonesia (KORPRI) 
kota probolinggo jumat (30/4) 
secara resmi dikukuhkan oleh 
Wakil Ketua II KORPRI Jawa 
Timur, Siswo Heroetoto. Di Ru-
ang Puri Manggala Bhakti kantor 
Pemerintah kota Probolinggo. 
Sesuai Surat Keputusan Dewan 
Pengurus KORPRI Provinsi Jawa 
Timur nomor: Kep-08/DPKP/JT-
IV/2021 tentang susunan perso-
nalia Dewan Pengurus KORPRI 
Kota Probolinggo Masa Bhakti 
2021-2026 sebagai Ketua Sekda 
dr.Ninik Ira Wibawati dan 24 de-
wan pengurus lainnya. Wakil Ket-
ua II Siswo Heroetoto dalam sam-
butannya mengatakan, KORPRI 
merupakan wadah untuk meng-
himpun seluruh pegawai Repub-
lik Indonesia demi meningkatkan 
perjuangan, pengabdian serta ke-
setiaan kepada cita-cita perjuan-
gan Bangsa dan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia berdasarkan 
Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945, yang memiliki sifat 
demokratis, mandiri, bebas, aktif, 
profesional, netral, produktif dan 
bertanggung jawab. “KORPRI 
siap bertransformasi menjadi ba-
gian integral dari pemerintahan 
yang berperan menjaga kode etik 
dan standar profesi, mewujudkan 

jiwa korps sebagai pemersatu 
bangsa, memberikan perlindun-
gan hukum serta mengemban 
kesejahteraan anggota,” teran-
gnya.  Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin yang diwakili Asisten 
Pemerintahan Gogol Sudjarwo 
dalam sambutannya menjelaskan, 
anggota KORPRI sebagai motor 
penggerak dalam mempersatukan 
gerak langkah melaksanakan tu-
gas-tugas pemerintahan dan pem-
bangunan, “Untuk itu Aparatur 
Sipil Negara wajib meningkatkan 
pengetahuan dan kompetensi se-
suai dengan tugas bidang mas-
ing-masing,” urainya. Wali Kota 
juga mengatakan bahwa, sejalan 
dengan penetapan grand design 
Pembangunan ASN tahun 2020-
2024 yang didengungkan oleh 
Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara Reformasi dan 
Birokrasi (Kemenpan RB). Salah 
satunya adalah Smart ASN. 

“Adapun Smart ASN meliputi 
integritas, nasionalisme, profe-
sionalisme, berwawasan global, 
menguasai IT dan bahasa asing, 
berjiwa hospitality (pelayanan), 
berjiwa entrepreneurship (memi-
liki jiwa kewirausahaan, gigih 
dan inovatif) serta memiliki jarin-
gan luas. Dengan smart ASN di-
harapkan akan mampu membawa 
Negara Indonesia berkelas dun-

Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi Kapolresta AKBP RM. 
JAUHARI, Komandan Kodim 0820 dan Pejabat lainnya saat 

Menggelar Apel Persiapan Larangan Mudik. 

ia,” katanya. Sekda drg Ninik Ira 
Wibawati, selaku Ketua KORPRI 
Kota probolinggo mengatakan 
siap mengemban tugas pada 
periode 2021-2026 mendatang. 
“Segera kita akan rapat dan 
menyusun program kerja periode 
ini. Tetap ada program-program 
yang lama yang masih bagus 
kita pertahankan dan tingkatkan, 
juga program baru kita rumuskan. 
Nanti ada beberapa perubahan, 
misalnya salah satunya adalah 

mendirikan koperasi,” tuturnya. 
Sekda dr.Ninik juga berharap 
KORPRI semakin dapat mening-
katkan pelayanan publik good 
governance.

“Kita semua solid sehingga 
untuk KORPRI Kota Probolinggo 
semakin besar dan bisa membuat 
kesuksesan dan kesejahteraan an-
ggota KORPRI,” harapnya. Ke-
giatan tersebut di akhiri dengan 
saling memberikan ucapan se-
lamat dan berfoto bersama. (edy) 

Paripurna DPRD Rekomendasikan RKPJ 
Wali Kota Probolinggo Tahun 2020 

Probolinggo, SMN - Setelah 
diserahkannya Laporan Keteran-
gan Pertanggungjawaban (LKPJ) 
Wali Kota Probolinggo tahun 
2020 pada 10 April lalu, Sab-
tu (24/4) siang, Wali Kota Hadi 
Zainal Abidin mengikuti Rapat 
Paripurna DPRD dengan agenda 
penyampaian keputusan DPRD 
tentang rekomendasi DPRD terh-
adap LKPJ Wali Kota Proboling-
go tahun 2020. Rapat paripurna 
yang digelar di ruang sidang uta-
ma kantor DPRD Kota Proboling-
go ini dibuka oleh Ketua DPRD, 
Abdul Mujib serta dihadiri oleh 18 
orang anggota DPRD, Sekda drg 
Ninik Ira Wibawati, para asisten, 
staf ahli, kepala PD (Perangkat 
Daerah) dan camat di lingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo. 

Atas laporan keterangan pertang-
gungjawaban (LKPJ) Wali Kota 
Probolinggo tahun 2020 tersebut, 
DPRD Kota Probolinggo men-
yampaikan dan memutuskan 14 
rekomendasi yang disampaikan 
oleh Heru Estiadi dari Fraksi 
PKS-Demokrat kepada wali kota. 
Rekomendasi tersebut antara 
lain, di bidang pendidikan terkait 
penyerapan pagu anggaran mini-
mal 75% dari total pagu anggaran 
yang sudah ada. Di bidang kese-
hatan, dewan merekomendasikan 
pemkot melakukan evaluasi 
pada penyerapan anggaran yang 
tersedia terutama untuk pemu-
lihan dari pandemi Covid-19, 
pelayanan kesehatan gratis bagi 
masyarakat Kota Probolinggo 
yang belum tercover UHC serta 

optimalisasi penggunaan mobil 
ambulans siaga dalam penanga-
nan situasi kegawatdaruratan. 
Selanjutnya kepada RSUD dr. 
Mohamad Saleh, agar memberi-
kan tunjangan kinerja bagi ASN 
di rumah sakit plat merah itu serta 
melakukan peningkatan kuali-
tas mutu dan pelayanan kepada 
pasien. Di bidang infrastruktur, 
Dewan merekomendasikan untuk 
segera merealisasikan pembangu-
nan pasar baru, melakukan seleksi 
kembali pola pemilihan kualifi-
kasi konsultan perencana pada 
pemeliharaan lingkungan serta 
memanfaatkan anggaran swakelo-
la untuk memperbaiki jalan ber-
lubang. Berikutnya rekomendasi 
kepada Satpol PP agar melakukan 
penindakan dengan tegas terhadap 
potensi-potensi pelanggaran perda 
atau perwali. Rekomendasi kee-
nam kepada Dinas Sosial tentang 
kartu Program Keluarga Harapan 
dipegang oleh masing-masing 
KPM (Keluarga Penerima Man-
faat), sementara bagi yang belum 
mendapatkan bantuan agar segera 
diajukan ke Kementerian Sosial, 
pengadaan shelter untuk penanga-
nan gelandangan, kaum terlantar, 
anak dan orang dengan gangguan 
jiwa. Selanjutnya kepada Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu dan Tenaga 
Kerja, salah satu rekomendasin-
ya melakukan pendampingan 

pada para tenaga yang mengala-
mi permasalahan di tempat kerja. 
Sejumlah rekomendasi lain juga 
membahas tentang pemanfaatan 
bedak di Pelabuhan Penangka-
pan Ikan (PPI), retribusi, pajak 
parkir, perawatan taman, pembi-
naan UMKM hingga pengisian 
jabatan yang kosong. Wali Kota 
Probolinggo Hadi Zainal Abidin, 
memberikan tanggapan positif 
atas rekomendasi DPRD tersebut.

“Rekomendasi ini sangat ba-
gus, sangat penting untuk per-
baikan-perbaikan sehingga bisa 
lebih menyempurnakan apa yang 
dipandang perlu ada perhatian dan 
keseriusan,” jelasnya. Wali kota 
Hadi juga menjelaskan ada beber-
apa program yang tidak terlaksana 
karena adanya refocusing angga-
ran untuk penanganan pandemi 
Covid 19. 

“Bahwa kendala-kendala yang 
kemarin ada, mungkin kare-
na refocusing, karena pandemi 
(Covid19), fokusnya kepada pe-
layanan kesehatan dan sosial itu 
yang paling penting,” ungkapnya. 
Wali Kota Hadi juga menegaskan, 
mengenai prioritas atas beberapa 
rekomendasi DPRD, wali kota 
mengaku semua menjadi priori-
tas Pemerintah Kota Probolinggo 
untuk ditindaklanjuti, “Semuanya 
bagus semua ya, prioritas semua 
dalam arti untuk kebaikan,” te-
gasnya. (edy) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat Tandatangani Nota Rekomendasi 
disaksikan Ketua dan para Wakil Ketua DPRD. 

Wali Kota Probolinggo Imbau Masyarakat 
Patuhi Larangan Mudik Lebaran 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin menghimbau masyarakat 
untuk mematuhi larangan mudik 
lebaran tahun ini. Jika ada mas-
yarakat yang nekat masuk ke 
wilayah Kota Probolinggo maka 
harus menjalani swab antigen 
dan jika dinyatakan positif, wa-
jib menjalani masa karantina di 
rusunawa. Pernyataan tersebut 
secara tegas disampaikan Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin saat 
pimpin apel kesiapsiagaan per-
siapan larangan mudik 1422 Hi-
jiriyah, Senin (26/4) di Mapolres 
Probolinggo Kota. Apel gabun-
gan tersebut sekaligus mengecek 
kesiapan personil gabungan dan 
pemeriksaan kendaraan bermotor. 
“Kami mengimbau masyarakat 
untuk mendukung bersama-sa-
ma kebijakan pemerintah den-
gan tidak mudik. Mari sama-sa-
ma menjaga untuk menghindari 
lonjakan kasus Covid 19,” tegas 
Wali Kota Hadi, bersama Kapol-
res Probolinggo Kota AKBP RM 
Jauhari dan Dandim 0820 Letkol 
Inf Imam Wibowo. Sesuai den-
gan adendum surat edaran nomor 
13 tahun 2021 tentang peniadaan 
mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 
Hijriyah dan upaya pengenda-
lian penyebaran Covid 19 selama 
bulan Ramadan 1442 Hijriyah, 
terhitung mulai 22 April sampai 
dengan 24 Mei 2021 diberlakukan 
larangan mudik lebaran secara 
resmi oleh pemerintah. “Semua 
personil sudah siap, semoga apa 
yang kita harapkan berjalan se-
suai rencana. Kebijakan yang 
diambil ini untuk menyelamatkan 
kita semua. Tolong kesadarannya, 
jaga keluarga anda,” kata Wali 
kota Hadi. Untuk mendukung 
kebijakan pelarangan mudik ini, 

Pemerintah Kota Probolinggo 
melibatkan personil dari Dinas 
Perhubungan, Satpol PP dan 
tenaga kesehatan Dinkes P2KB 
dilengkapi dengan rapid antigen 
di tempat penyekatan untuk mem-
percepat pendeteksian. Kapolres 
Probolinggo Kota AKBP RM 
Jauhari menambahkan, penyeka-
tan dilaksanakan baik di tingkat 
provinsi hingga kota dan kabu-
paten. Untuk wilayah hukum Pol-
res Probolinggo Kota, penyekat-
an dilaksanakan di dua titik yaitu 
exit tol Muneng dan Rest Area 
Tongas dengan melibatkan TNI, 
pemkot dan pemkab Probolinggo. 
"Tim gabungan ini sesuai Atur-
an di tingkat nasional, provinsi, 
kabupaten dan kota akan kami 
terapkan sebagaimana mestin-
ya. Melarang masyarakat mudik 
maupun melakukan penyekatan 
sehingga angka Covid 19 terken-
dalikan,” jelas kapolresta. Polres 
Probolinggo kota menyiapkan 
380 personil, ditambah dengan 
gabungan TNI dan unsur Forkop-
imda.  Lebih lanjut AKBP RM 
Jauhari menyatakan, larangan 

mudik sudah disosialisasikan ke 
tokoh agama, tokoh masyarakat, 
instansi terkait hingga melalui 
radio. Apabila aturan dilanggar, 
kata kapolresta, maka akan dipu-
tar balik dengan prosedur rapid 
antigen. “Hasil tes positif akan 
ditangani Dinkes kota atau kabu-
paten. Jika negatif kami arahkan 
pulang ke rumah masing-masing. 
Kami berharap walaupun antara 
rayon atau satu rayon (pembagian 
wilayah), lebih baik di rumah ti-
dak usah keluar kota karena di 
masa Covid 19 akan berdampak 
penyebarannya,” ujarnya. Dalam 
Apel kesiapan pengamanan la-
rangan mudik tersebut, dihadiri 
Forkopimda, sejumlah pejabat 
Pemkot, tim Satgas Kota/Kabu-
paten Probolinggo serta sejumlah 
organisasi masyarakat ini diikuti 
anggota Polri, TNI, Satpol PP, Di-
shub dan mitra Polres Proboling-
go Kota. Pada kesempatan itu, 
juga dilaksanakan doa bersama 
untuk arwah kru KRI Nangga-
la-402 yang gugur dalam keadaan 
husnul khotimah sebagai kusuma 
bangsa. (edy) 

DPRD KTT dan UNMUL Sepakat 
Perpanjang Kerjasama

Lantik Bupati dan Wabup Malinau, Gubernur 
Zainal Harap Pembangunan Malinau Lebih Baik

Tana Tidung, SMN - Per-
panjangan kerjasama yang 
tertuang dalam sebuah Nota 
Kesepahaman atau Memoran-
dum of Understanding (MoU) 
kembali terwujud antara De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Tana Ti-
dung (KTT), Provinsi Kaliman-
tan Utara dengan Universitas 
Mulawarman (UNMUL).

Kedua lembaga lintas Ke-
menterian dan Provinsi ini sepa-
kat untuk kembali mengadakan 
kerjasama di bidang Legislasi, 
Pendidikan, Ekonomi, Pene-
litian, Pengabdian Pada Mas-
yarakat dan Peningkatan Sum-
ber Daya Manusia yang didasari 
oleh aturan yang berlaku. Ada-
pun hal – hal yang menyangkut 
tindak lanjut dari kerjasama ini 
akan diatur di dalam kesepaka-
tan atau perjanjian pelaksanaan 
tersendiri. 

Kesepakatan bersama yang 
ditandatangani oleh Ketua 
DPRD KTT, Jamhari, SE, ber-
sama Rektor UNMUL, Prof. Dr. 
H. Masjaya., M.Si bertempat di 
Ruang Rapat Gedung UNMUL 
HUB, Selasa, (27/04) ini, ber-
laku untuk jangka waktu lima 
tahun dan dapat diperpanjang 
dengan persetujuan kedua belah 
pihak.

“Penandatangan nota kes-
epahaman ini merupakan tindak 
lanjut perpanjangan kesepaha-
man yang sudah berakhir masa 
berlakunya. Kerjasama ini ber-
isi kesepakatan kedua belah pi-
hak dalam bidang yang sudah 
ditentukan. Kami berharap ker-
jasama ini dapat terus kita laku-
kan dan dengan harapan ber-
jalan dengan baik sesuai dengan 
apa yang kita harapkan. Serta 
kedua belah pihak mendapatkan 
manfaat dalam menjalankan 
tugas pokok dan fungsi masing 

DPRD KTT dan UNMUL Sepakat Perpanjang Kerjasama.

– masing,” tegas Ketua DPRD 
KTT.

Kegiatan kali ini sebut Rek-
tor merupakan sebuah bentuk 
komitmen yang diharapkan. 
Mengingat bahwa membangun 
sebuah daerah harus perlu pe-
mikiran bersama dan para aka-
demisi sudah tentu berperan di 
dalamnya.  

Selain profil singkat dan 
menyampaikan beberapa kema-

juan UNMUL, dikesempatan 
ini Rektor juga mengemuka-
kan apresiasinya karena DPRD 
KTT telah mempercayakan 
kerjasama berkelanjutan ini 
melalui Badan Kajian Hukum 
dan Sosial Kemasyarakatan 
UNMUL.

Meski begitu dirinya me-
minta hasil dari kerjasama ini 
terus berjalan dengan baik dan 
terwujud dalam sebuah kebija-
kan – kebijakan strategis. 

“UNMUL siap untuk ter-
us berdampingan, bekerjasa-
ma dengan DPRD KTT untuk 
membangun SDM dan bebera-
pa hal lain yang dianggap pent-
ing,” harapnya.

Pada pertemuan ini, Ketua 
DPRD KTT didampingi un-
sur Sekretaris DPRD KTT dan 
hadir pula diruangan yang sama 
bersama Rektor, Ketua Badan 
Kajian Hukum dan Sosial Ke-
masyarakatan UNMUL, Prof. 
H. Sarosa Hamongpranoto. 
(syah)

Tanjung Selor, SMN – 
Wempi W Mawa bersama Ja-
karia resmi dilantik sebagai 
Bupati dan Wakil Bupati 
Malinau periode 2021-2024.

Pemenang Pilkada Ser-
entak 9 Desember 2020 itu 
dilantik oleh Gubernur Ka-
limantan Utara (Kaltara) 
Zainal A. Paliwang di Ru-
ang Serbaguna Gedung 

Gabungan Dinas Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kali-
mantan Utara (Kaltara) di 
Jalan Rambutan Tanjung Sel-
or, Senin (26/4/2021) pagi.

Sebagai Bupati dan Wakil 
Bupati Malinau yang baru, 
Gubernur Zainal menaruh 
banyak harapan kepada 
Wempi dan Jakaria dalam 
membangun Bumi Intimung 

menjadi lebih baik dari se-
belumnya.

“Saya harap Bupati dan 
Wakil Bupati Malinau yang 
baru dapat membangun 
Malinau lebih baik lagi,” 
terang Gubernur Zainal, usai 
melantik Wempi dan Jakaria 
sebagai Bupati dan Wabup 
Malinau.

Untuk dapat membangun 
dan mensejahterahkan mas-
yarakat di Malinau, Guber-
nur Zainal meminta Bupati 
dan Wabup Malinau dapat 
meningkatkan desa wisata 
yang ada di Kabupaten Ma-
linau.

“Tidak hanya ditambah, 
kalau bisa desa wisata yang 
sudah ada dibenahi juga. 
Misalnya jika ada cat yang 
pudar diperbarui lagi dan 
lainnya, jadi desa wisatanya 
tetap cantik dan memiliki 
daya tarik masyarakat luar,” 
pinta gubernur kepada Bupa-
ti dan Wabup Malinau.

Terkait masalah infras-
truktur di Malinau, Gubernur 
Zainal menginginkan, Pe-

merintah Kabupaten (Pem-
kab) Malinau dapat men-
dukung penuh program 
Pemprov Kaltara. Salah sa-
tunya menyukseskan pem-
bangunan jalan Malinau – 
Krayan.

“Ini yang tidak kalah 
pentingnya (akses jalan Ma-
linau-Krayan), saya mau 
Bupati dan Wabup Malinau 
dapat membantu Pemprov 
dalam membangun akses 
jalan tersebut. Kalau masalah 
anggaran nanti kita upayakan 
menarik dana yang ada di pu-
sat,” tegas Gubernur Zainal.

Wempi dan Jakaria juga 
diingatkan untuk dapat 
bersinergi dengan Pemprov 
Kaltara dalam hal memban-
gun Kaltara, termasuk Kabu-
paten Malinau.

“Dalam hal membangun 
daerah itu penting bersiner-
gi, tidak hanya di Malinau 
tapi semua daerah di Kaltara 
harus bisa bersinergi untuk 
membangun Kaltara,” tut-
upnya. (syah)

Lantik Bupati dan Wabup Malinau, Gubernur Zainal Harap 
Pembangunan Malinau Lebih Baik.
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Bupati dan Wakil Bupati Karimun 
Dilantik Gubernur KEPRI

Lumajang, SMN - Seorang 
PNS Samsul Huda, warga Tem-
peh, yang berprofesi sebagai 
guru yang mengajar di SD Neg-
eri Tumpeng 1, mendapat had-
iah 1 unit mobil Xpander, dari 
undian nasabah Kredit Multi 
Guna (KMG) Vaganza Bank Ja-
tim Cabang Lumajang.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq yang didampingi Pimpinan 
Cabang Bank Jatim Lumajang, 
menyerahkan secara simbolis 
kunci mobil kepada pemenang.

"Selamat kepada pemenang 
undian KMG, semoga hadiah 
mobil yang diterima bisa ber-
manfaat buat bapak dan keluar-

ga," ujar Bupati.
Menurutnya, selain pros-

esnya cepat dan bunga ringan, 
kredit di Bank Jatim juga ada 
hadiahnya. Hal itu disampaikan 
Bupati saat menyerahkan had-
iah mobil kepada pemenang 
undian nasabah KMG Vaganza 
Bank Jatim Cabang Lumajang, 
bertempat di SDN Tumpeng 
1, Desa Tumpeng, Kecamatan 
Candipuro, pada kamis (29/04)

Disisi lain, Pimpinan Cabang 
Bank Jatim Lumajang, Setyo 
Budhi Widiyanto menyam-
paikan, bahwa melalui pro-
gram-program yang ada di 
Bank Jatim, dirinya berharap 

Serdik Sespimmen Dikreg ke 61 Bagikan 
Takjil di Bulan Suci Ramadhan

Semarang, SMN - Serdik 
Sespimmen ke 61 tahun 2021 

Kompol Hari Sutanto S.I.K. 
memberikan takjil dan makanan 

Serdik Sespimmen Dikreg ke 61 Bagikan Takjil di Bulan Suci 
Ramadhan.

kepada masyarakat yang ber-
tempat di Terminal Sisemut 
Ungaran Kabupaten Semarang, 
Senin Sore (26/04/2021).

Hari Sutanto menjelaskan 
bahwa kegiatan bagi takjil dan 
makanan oleh serdik sespim-
men ke 61 merupakan bentuk 
kepedulian terhadap masyarakat 
di bulan suci ramadhan dan 
masa pandemi covid-19.

“Kami telah membagikan 
sebanyak 100 takjil dan makan 
buka puasa kepada masyarakat 
semoga di bulan suci ini dapat 
membantu masyarakat dan 
mendapat keberkahan,” jelas 
Hari Sutanto., S.I.K.

Selain itu Serdik Sespimmen 
Hari Sutanto., S.I.K. juga meng-
himbau kepada masyarakat 
pengguna jalan untuk selalu 
memperhatikan 5M dan prokes, 
demi terputusnya penularan 
covid-19.

“Kita harus saling mengin-
gatkan dan kedepan agar bers-
abar untuk tidak melaksanakan 
mudik terlebih dahulu, sesuai 
kebijakan dari pemerintah untuk 
memutus penularan covid-19," 
ungkapnya.

"Ayo Kita Sayangi diri sendi-
ri dan keluarga, serta menjaga 
kesehatan lingkungan kita,” tu-
tupnya. (Agus P)

Karimun, SMN - Pelantikan 
Bupati dan Wakil Bupati Kari-
mun periode 2021-2024, Aunur 
Rafiq-Anwar Hasyim digelar di 
Gedung Daerah Provinsi Ke-
pri, Kota Tanjungpinang, Senin 
(26/4/2021). Meskipun prosesi 
pelantikan tersebut tidak bisa 
disaksikan secara langsung, 
tetapi bisa diikuti secara virtu-
al oleh anggota DPRD Karim-

un, pejabat Pemkab Karimun 
dan pejabat instansi vertikal 
maupun tokoh masyarakat di 
Gedung Serbaguna Nilam Sari, 
Kantor Bupati Karimun. Prose-
si pelantikan Bupati dan Wakil 
Bupati Karimun periode 2021-
2024 dimulai pada pukul 10.00 
WIB, diawali pembacaan Su-
rat Keputusan (SK) Mendagri 
dan dilanjutkan pengambilan 

sumpah dan janji jabatan serta 
diteruskan dengan penandatan-
ganan berita acara pelantikan. 
Gubenur Kepri, H Ansar Ahmad 
mengatakan, Bupati dan Wakil 
Bupati Karimun periode 2021-
2024 yang dilantik ini berdasar-
kan hasil Pilkada serentak 2020. 
Ansar Ahmad meminta Bupati 
dan Wakil Bupati Karimun yang 
baru dilantik untuk melakukan 
konsolidasi secara internal dan 
juga ke masyarakat. "Beker-
ja bersungguh-sungguh sesuai 
dengan visi dan misi yang dis-
ampaikan pada saat kampanye 
dan dapat diwujudkan dalam 
pembangunan di Kabupaten 
Karimun," pesan Gubernur An-
sar. Menurutnya, tugas pemer-
intahan saat ini lebih merupakan 
tugas pelayanan kepada mas-
yarakat dan ini memang agak 
berat dan untuk itu perlu mem-
bangun sinergitas, serta pemer-
intahan yang baik. "Yang paling 
penting saat ini bagaimana pen-
guatan daya beli masyarakat, 
terlebih lagi di wilayah pesi-

sir serta menjaga kelestarian 
lingkungan dan tentunya juga 
bisa mendukung visi misi Gu-
bernur," katanya lagi. "Lakukan 
penegakan protokol kesehatan 
secara bersungguh-sungguh, 
pelaksanaan tepat waktu dan 
tepat sasaran sehingga bisa 
meningkatkan perekonomian 
Kepri," imbuh Ansar. Ia menga-
takan, sebagai kawasan bebas, 
Karimun bisa sebagai motor 
dan bisa memasukkan investasi, 
baik Penanaman Modal Asing 
(PMA) maupun proyek daer-
ah. Ansar mengatakan dirinya 
mendorong agar berikan kepas-
tian hukum dan pelayan yang 
baik dan proses perizinan yang 
cepat dan baik. "Saya percaya 
dengan motto kerja keras dan 
kerja cerdas, bekerjalah dengan 
bersungguh - sungguh apa yang 
menjadi visi dan misi dapat ter-
wujudkan," pungkasnya. Pada 
kesempatan tersebut, Ansar 
Ahmad mengucapkan selamat 
dan sukses kepada Bupati dan 
Wakil Bupati Karimun yang 
baru dilantik dan terima kasih 
kepada KPU serta Bawaslu 
yang telah bekerja dengan baik 
dengan menjunjung tinggi ne-
tralitas. (bul)

Bupati dan Wakil Bupati Karimun Dilantik Gubernur KEPRI.

Bupati Serahkan Hadiah Mobil 
dari Undian Nasabah KMG

bisa memiliki peran aktif dalam 
pengembangan ekonomi di Ka-
bupaten Lumajang.

"Dimasa Pandemi saat ini, 
kita masih mendapat support 
dari masyarakat dan dukungan 
dari Pemerintah Kabupaten 
Lumajang untuk menjalankan 
roda bisnis di Bank Jatim, seh-
ingga kedepan bisa membantu 
untuk menumbuhkan perekono-
mian di masyarakat," jelasnya.

Setyo Budhi Widiyanto men-
jelaskan, undian hadiah mobil 
Xpinder itu, merupakan promo 
Kredit Multi Guna bagi ASN, 
dengan menggunakan aplikasi 
Elektronik Kredit Multi Guna 
(E-KMG) yang kemudian di 
akomodir dan diseleksi ses-
uai kelayakannya. Harapannya 
melalui pelayanan dan program 
yang memudahkan bagi nasa-
bah serta memiliki suku bunga 
yang murah, bisa menjadi pel-
uang bagi masyarakat khususn-
ya ASN, untuk terus senantiasa 
menjadi nasabah di Bank Jatim 
Cabang Lumajang.

"Saya berharap, agar mas-
yarakat, khususnya ASN, senan-
tiasa menjadi nasabah di Bank 
Jatim Cabang Lumajang, apala-
gi suku bunganya murah lho," 
pungkasnya. (Tik)

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq menyerahkan secara simbolis 
kunci mobil kepada pemenang Undian Nasabah KMG.

Rapat Paripurna Penyampaian Nota Bupati 
Atas LKPJ Bupati Tahun 2020

Lumajang, SMN - De-
wan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Lumajang, 
menggelar Rapat Paripurna 
DPRD Kabupaten Luma-
jang, dengan agenda Pen-
yampaian Nota Penjelasan 
Bupati Terhadap Laporan 
Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) Bupati 
Lumajang Tahun 2020.

Rapat digelar di Ruang 
Rapat, Kantor DPRD Kabu-
paten Lumajang, pada Rabu 
(28/04). Rapat Paripurna 
tersebut dipimpin langsung 
oleh Ketua DPRD Kabu-

Kuliah Tidak Perlu Keluar Kota, 
Lumajang Sudah Punya Kampus Negeri

Lumajang, SMN - Akedemi 
Komunitas Negeri Lumajang 
(AKNL), saat ini sudah re-
smi menjadi Politeknik Negeri 
Malang.

Dan Kabupaten Lumajang 
sejak (29/4), telah memiliki 
pengembangan perguruan tinggi 
negeri.

Bagi siswa yang ingin me-
neruskan ke perguruan ting-
gi, Politeknik Negeri Malang 
Kampus Lumajang ini memiliki 
empat program studi, Diploma 
3, yang meliputi program studi 
Akuntansi, Teknologi Informasi 
dan Teknologi Sipil, sementara 
Diploma 4 adalah program studi 
Rekayasa Otomotif.

Pendaftaran dibuka mulai 
tanggal 10 Mei - 10 Juni 2021, 
melalui Seleksi Bersama Masuk 
Politeknik Negeri (SBMPN) se-
cara online.

Hal itu disampaikan Bupati 
Lumajang Thoriqul Haq, usai 
melaksanakan audensi bersa-
ma Direktur Politeknik Negeri 
Malang (Polinema), di Ru-
ang Mahameru Kantor Bupati 
Lumajang, pada Kamis (29/4).

"Kami punya harapan, agar 

kedepan peningkatan pendi-
dikan masyarakat Lumajang 
bisa lebih baik, dengan memi-
liki akses pendidikan perguruan 
tinggi negeri yang bagi kami 
itu penting, karena nantinya 
akan dapat menjadi pengungkit 
percepatan peningkatan IPM di 
Kabupaten Lumajang," ungkap-
nya.

Adanya program studi Di-
ploma 4 di Polinema Kampus 
Lumajang itu setara dengan 
sarjana. Artinya, masyarakat 
Lumajang maupun sekitar Ka-
bupaten Lumajang mempunyai 
kesempatan, untuk menjadi ba-
gian dari mahasiswa di pergu-
ruan tinggi negeri yang ada di 
Polinema Kampus Lumajang.

"Sekarang sudah ada Po-
liteknik Negeri Malang Kam-
pus Lumajang, ayo yang mau 
mendaftar segera. Ini kesem-
patan yang luar biasa, karena 
bisa kuliah di kampus negeri 
di Kabupaten Lumajang," jelas 
bupati.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Lumajang, Indah Amperawati 
mengungkapkan, dengan had-
irnya Polinema Kampus Luma-

jang, tidak hanya untuk mas-
yarakat Lumajang tetapi seluruh 
masyarakat Indonesia bisa 
mendaftar, karena pendaftaran-
nya melalui mekanisme Selek-
si Bersama Masuk Politeknik 
Negeri (SBMPN) secara online, 
yang dibuka mulai tanggal 10 
Mei - 10 Juni 2021.

"Ayo semua rame-rame daft-
ar masuk ke Polinema Kampus 
Lumajang," harap Wabup.

Makna pendidikan lebih 

dari proses transfer ilmu pen-
getahuan dari guru ke murid. 
Dan proses pencapaian makna 
pendidikan sesungguhnya ini 
harus dilakukan oleh semua ele-
men, termasuk melibatkan mas-
yarakat.

"Warga lumajang tidak perlu 
lagi kuliah diluar kota, karena di 
lumajang sudah ada PT Poline-
ma Kampus Lumajang, man-
faatkan itu," tutup Wabup. (Tik) 

Kuliah Tidak Perlu Keluar Kota, Lumajang Sudah Punya Kam-
pus Negeri.

paten Lumajang, Anang 
Akhmad Syaifuddin.

Saat membaca nota pen-
jelasan, Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq menyam-
paikan, bahwa Laporan 
Keterangan Pertanggung 
Jawaban (LKPJ) tahun 2020, 
merupakan hasil laporan dari 
seluruh pelaksanaan program 
dan kegiatan Pemerintah Ka-
bupaten (Pemkab.) Luma-
jang di tahun 2020, serta 
sebagai bentuk laporan dari 
pelaksanaan Perda Nomor 
1 tahun 2019, tentang Ren-
cana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Lumajang tahun 
2018 - 2023.

"Rapat Paripurna kali ini, 
juga dilaksanakan secara 
virtual melalui media con-
verence, atas nama Pemer-
intah Daerah saya menyam-
paikan terima kasih kepada 
pimpinan anggota DPRD, 
Forkopimda dan seluruh 
komponen masyarakat, yang 
telah memberikan dukungan 
terhadap penyelenggaraan 
Pemerintah dan pelaksanaan 
pembangunan, serta pember-
dayaan masyarakat di Kabu-
paten Lumajang," ungkap-
nya.

Dia menerangkan, bah-
wa selama capaian kegiatan 

Pemkab. ditahun 2020, ada 
beberapa hal pokok baha-
san yang perlu untuk disam-
paikan, diantaranya yaitu, 
Poin pokok pertama adalah 
pencapaian pengelolaan 
keuangan daerah Kabupaten 
Lumajang Tahun Anggaran 
2020 dan Poin pokok kedua 
adalah pencapaian kinerja 
Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, Bupati 
Lumajang juga mengucap-
kan terimakasih kepada 
jajaran DPRD Lumajang, 
Forkopimda, alim ulama dan 
seluruh masyarakat Luma-
jang, atas dukungannya ter-
hadap kebijakan yang ada, 
sehingga membuahkan ban-
yak prestasi yang membang-

gakan, yang telah diraih oleh 
Kabupaten Lumajang.

"Kita patut bangga dengan 
segala pencapaian yang ada, 
namun semua itu bukanlah 
tujuan kita, namun hal itu 
justru menjadi pemicu dan 
motivasi, untuk lebih me-
majukan Kabupaten Luma-
jang," tutupnya.

Pandemi masih ber-
langsung, namun demikian, 
keterbatasan kondisi bukan-
lah suatu halangan untuk 
melaksanakan rapat paripur-
na dan menghasilkan kema-
juan yang berkualitas, yang 
dapat memberikan manfaat 
dan kemaslahatan bagi mas-
yarakat Lumajang. (Tik)  Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat menyampaikan sambutan.

Usai Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati 
Malinau Minta Masyarakat Bersama 

Membangun Daerah
Malinau, SMN - Ke-

datangan Bupati Malinau 
dan Wakil Bupati Malinau, 
Wempi W Mawa SE dan 
Jakaria SE, M.Si ke Kabu-
paten Malinau pada selasa, 
27 April 2021 pasca dilantik 
oleh Gubernur Kalimantan 
Utara di tanjung Selor pada 
26 April 2021, disambut an-
tusias masyarakat Kabupat-
en Malinau di kediamannya 
di Jalan Swadaya RT 8 Ma-
linau Kota.

 Penyambutan dilakukan 
oleh Ketua Lembaga Adat 
dayak Lundayeh Kabupat-
en Malinau didampingi se-
jumlah ketua lembaga adat 
yng lainnya serta ketua pa-
guyuban di Kabupaten Ma-
linau. Kemudian dilanjutkan 
dengan prosesi penyambu-
tan secara adat dengan adat 
kesenian ulung da’a dan 
berbagai jenis tarian dayak 
lainnya juga turut mengirin-
gi perjalanan bupati an wakil 
bupati Malinau ke halaman 
kediaman Bupati Malinau 

lebih kurang 100 meter.
Sampai di halaman ke-

diamannya yang sudah 
dipenuhi masyarakat yang 
menyambutkan, Bupati Ma-
linau Wempi W Mawa SE 
menilai penyambutannya 
cukup meriah. Namun wem-
pi W Mawa menyampaikan 
permohonan maaf kepada 
msyarakat Malinau karena 
pelantikannya dilakukan 
di tingkat Provinsi Kaltara 
karena harus mengikuti atur-
an. Sehingga masyarakat 
Malinau tidak bisa men-
yaksikan secara langsung. 
“Tetapi saya memohon ke-
pada seluruh masyarakat 
Malinau agar semuanya 
dapat melaksanakan pem-
bangunan Malinau secara 
bersama-sama saya dan pak 
Jakari untuk membangun 
dan memajukan Malinau,” 
tegas Wempi dihadapan 
masyarakat saat itu. 

Sebagai Bupati Mali-
nau, Wempi W Mawa juga 
menegaskan/ sekarang ini 

Usai Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Malinau Minta Masyarakat 
Bersama Membangun Daerah.

sudah tidak ada lagi pas-
angan nomor satu, nomor 
dua dan tiga. Tetapi semua 
sudah dilebur jadi satu yai-
tu warga kabupaten Malinau 
untuk membangun bersa-
ma bupati dan wakil bupati 
terpilih yang sudah dilantik. 
“Saya yakin, semua akan 
bisa terwujud ke depann-
ya jika rakyat mendukung 
sepenuhnya atas program 
yang kami jalankan,” tu-
kasnya.

Sementara itu/ Wakil 
Bupati Malinau Zakaria 
SE M.Si dalam kespatan 
yang sama menyatakan ter-
imakasih kepada seluruh 
masyarakat Malinau atas 
pemyambutan kedatangan-
nya usai dilantik Gubernur 
Kaltara. Kehadiran bupati 
dan wakil bupati Malinau 
di tengah masyarakat baru 
akan melaksanakan tugas se-
bagai bupati dan wakil bupa-
ti Malinau setelah di lantik. 

Dalam menjalankan tugas 
negara membangunan daer-
ah ini, perlu kebersamaan 
dengan seluruh komponen 
masyarakat Malinau. “Tan-
pa itu semua, kami tidak 
akan bisa melakukannya,” 
ujar mantan Camat Malinau 
Utara ini.

Oleh karena itu, sebagai 
Wakil Bupati Malinau, Ja-
karia meminta mulai saat 
ini seluruh masyarakat ha-
rus bergerak membangun 
Malinau untuk maju dan 
sejahtera. Dirinya juga ber-
harap agar masyarakat saling 
bahu membahu dan bergan-
dengan tangan membantu 
pemerintah daerah. “Tan-
pa partisipasi masyarakat, 
maka semua kegiatan yang 
di lakukan tidak akan berarti 
apa-apa," tukasnya. (syah)
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Digelar Sangat Tertutup, Peserta RDP BOS 
Afirmasi Tidak Buka Suara

Wakil Komisi IV DPRD M. Abdullah.

Purworejo, SMN - Rapat 
Dengar Pendapat (RDP) Komisi 
IV DPRD Kabupaten Purwore-
jo dengan mitra kerjanya Dinas 
Pendidikan Pemuda dan Olahraga 
(Dindikpora) Kabupaten Purwore-

jo serta perwakilan kepala seko-
lah terkait polemik BOS Afimasi 
digelar secara tertutup, Kamis 
(22/4).

Belasan awak media yang 
datang untuk peliputan tidak 

diperbolehkan masuk di ruang si-
dang, guna mendengarkan laporan 
tentang polemik dugaan korupsi di 
lingkungan kantor dikpora Kab. 
Purworejo belakangan diketahui 
oleh media di beberapa sekolahan 
dan kecamatan para kepsek seban-
yak -+ 150 SD dan 12 SMP.

Mereka diarahkan untuk mem-
belanjakan anggaranya sebesar 
60 juta per sekolah ke Perusda 
sebelum perintah tersebut se-usai 
sosialisasi di gedung wanita per 
kepala sekolah dipanggil di kantor 
dikpora untuk diintruksikan belan-
ja di perusda melaui pembicaraan 
4 KABID untuk belanja di perus-
da, belasan awak media yang di 
luar ruang audensi tidak mendapa-
kan keterangan secuil pun dari pi-
hak kepala dinas dikpora, Korcam 
bidik dan 4 kepala sekolah bahkan 
terburu-buru menghindar dengan 
awak media dengan sembari lari 
kecil sambil mengatakan No Co-
ment. Para awak media meminta 
konfirmasi kepada Komisi IV 

Kakek di Rembang Ikat dan Cabuli Gadis 
Dibawah Umur, Tetangganya

Rembang, SMN - Seorang 
kakek di Rembang berusia 60 
tahun dipolisikan terkait dugaan 
pencabulan. Korban merupakan 
gadis berusia 11 tahun trauma 
karena dicabuli tetangganya.

"Kami telah menerima lapo-
ran tersebut dari orang tua kor-
ban. Korban gadis berusia 11 ta-
hun masih duduk di kelas 5 SD. 
Saat ini dalam tahap penyidikan 
terhadap sang pelaku," kata Ka-
sat Reskrim Polres Rembang 
AKP Bambang Sugito saat di-
mintai konfirmasi awak media 
di kantornya, Rabu (21/4/2021).

Ibu korban bercerita putrinya 
diduga sudah disetubuhi oleh 
tetangganya hingga berulang 
kali. Insiden itu terjadi sejak 
Januari-Februari 2021 lalu.

"Saya sama bapaknya kerja 
di sawah jam 06.00 WIB be-
rangkat. Anak saya sendirian 
di rumah. Pas lagi belajar, kan 
sekolah daring di dalam kamar, 
tiba-tiba pelaku ini langsung 
masuk saja menghampiri anak 
saya," terang ibu korban.

Tak hanya itu sang ibu menu-

turkan putrinya juga mengaku 
diancam jika mengadukan peris-
tiwa itu ke orang tuanya. Gadis 
kelas 5 SD itu diancam dibunuh 
oleh kakek tiga cucu tetanggan-
ya tersebut.

"Ya sampai hubungan kaya 

suami istri. Anak saya cerita 
dicopotin semua bajunya kayak 
mandi gitu. Tangannya diikat 
pakai rafia, mulutnya diplester 
pakai lakban hitam. Jadi nggak 
bisa berontak. Dipaksa hubun-
gan itu," terangnya.

"Baru-baru ini, bapak 
langsung nanya ke anak saya 
ini. Sebenernya ada apa, kok 
kata tetangga pelaku ini sering 
masuk rumah saya. Barulah 
anak saya cerita, langsung saya 
laporan ke polisi," imbuhnya.

Di lokasi yang sama, pen-
damping hukum dari keluarga 
korban, Riyanta, menyebut kli-
ennya saat ini merasa trauma. 
Saat ini bocah itu memilih men-
gurung diri di rumah karena ta-
kut jika melihat terduga pelaku 
yang merupakan tetangga kor-
ban sendiri.

"Kami ikut mengawal peris-
tiwa kasus ini. Saya pun sudah 
mengajak korban dan keluarga 
untuk menemui Kapolres. Ber-
syukur, tahapan sudah berjalan 
dan naik ke tahap penyidikan. 
Kasihan, karena anaknya trauma 
sekali," katanya. (OR)

Polres Rembang. 

Masih Menanti Kabar, Ayah Doakan Kru 
KRI Nanggala-402 Selamat

Rembang, SMN - Keluarga 
kru kapal selam KRI Nangga-
la-402 asal Kabupaten Rembang 
berharap Serda Dwi Nugroho 
dan semua kru selamat. Ayah 
Serda Dwi, Sudiyanto, berharap 
anak keduanya itu selamat.

"Saya meyakini, anak saya 
bisa pulang ke sini dalam kondi-
si selamat. Dan saya pun me-
minta doa kepada semuanya, 
untuk keselamatan seluruh kru 
KRI Nanggala-402," kata Sudi-
yanto saat ditemui awak media 
di rumahnya, Desa Sumbergi-
rang, Kecamatan Lasem, Rem-
bang, Sabtu (24/4/2021).

Sudiyanto pun mengaku baru 
saja pulang dari Surabaya bersa-
ma ketiga anaknya. Sudiyanto 
pun mendaraskan doa untuk ke-
selamatan anak kedua dari em-
pat bersaudara itu.

"Kalau dari berita cadangan 

oksigen bertahan sampai tadi 
pagi jam 03.00 WIB. Sampai 
waktu itu belum ada kabar, akh-
irnya tadi pagi jam 06.00 WIB 
saya bersama keluarga pulang 
ke sini. Kami masih berdoa un-
tuk keselamatannya," terangnya.

Sudiyanto menyebut Serda 
Dwi terakhir pulang ke Rem-
bang saat Idul Adha tahun lalu. 
Terakhir komunikasi dengan pu-
tranya itu melalui telepon seki-
tar 2 minggu lalu.

"Makanya saya meyakini 
selamat, karena memang saya 
tidak ada firasat apapun. Saya 
pun baru tahu kejadian ini dari 
berita di televisi. Anak saya 
waktu itu nggak berani kasih 
tahu saya khawatir saya kaget. 
Baru saya tanya, langsung be-
rangkat Surabaya, baru pulang 
hari ini," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, 

pencarian kapal selam KRI 
Nanggala-402 masih terus ber-
langsung sejak dinyatakan hi-
lang kontak, Rabu (21/4) dini 
hari. Oksigen diperkirakan han-
ya tersedia hingga pukul 03.00 
WIB tadi.

"Masih SAR (search and 
rescue) terus. (Kekuatan SAR) 
masih seperti kemarin. (Kapal 
penyelamat) Singapura ma-
sih belum datang. Kapal Swift 
Rescue itu nanti jam 23.00 baru 
sampai," terang Kepala Dinas 
Penerangan Angkatan Laut 
(Kadispen AL) Laksamana Per-
tama TNI Julius Widjojono ke-
pada awak media, Sabtu (24/4).

Pencarian kapal selam KRI 
Nanggala-402 ini juga dibantu 
oleh Amerika Serikat (AS). AS 
mengerahkan pesawat patroli 
maritim milik Angkatan Laut-
nya terbang ke Indonesia un-
tuk membantu upaya pencarian 
kapal selam KRI Nanggala-402 
yang hilang. Pentagon menye-
but P-8 Poseidon dirancang 
khusus untuk misi pencarian di 
lautan, khususnya kapal selam.

Selain itu, Australia juga 
menggerahkkan HMAS Bal-
larat Rigid-Hulled Inflatable 
Boat (RHIB) dan helikopter un-
tuk menyisir wilayah tersebut. 
Sebanyak lima personel dari 
angkatan bersenjata Singapura 
juga sudah berada di KRI Su-
harso. (OR)

Ayah Serda Dwi Nugroho, Sudiyanto, mendoakan anaknya dan 
semua kru kapal selam KRI Nanggala-402 selamat.

Memperingati Hari Kartini, Istri 
Ganjar Pranowo Ziarah Kubur ke Rembang
Rembang, SMN - Sejumlah 

orang datang ke makam Raden 
Ajeng Kartini di Desa Bulu, Ke-
camatan Bulu, Kabupaten Rem-
bang, Jawa Tengah, pada hari 
ini, Kamis (21/4/2021). Mereka 
berziarah sembari memperinga-
ti Hari Kartini. Istri Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo, 
Siti Atiqoh Supriyanti juga 
melakukan ziarah dan doa ber-
sama di makam Pahlawan Nasi-
onal itu. 

"Kita ziarah ke makam beli-
au dan tentu mendoakan beliau, 
harapannya dengan seperti ini 
kita sebagai penerusnya tetap 
bisa mengingat, memaknai, 
mengambil hikmah dari semua 
perjuangan yang telah diberikan 
oleh ibu Kartini," ucap Atiqoh, 
Rabu (21/4/2021).

 Menurutnya, banyak hik-
mah dari perjuangan yang telah 
dilakukan oleh Kartini semasa 
masih hidup. "Perempuan itu 
harus menjadi orang yang cer-
das ya, karena mendidik perem-
puan itu sama dengan mendidik 
satu generasi, karena akan men-

didik anaknya dan menjadi ma-
drasah pertama bagi anaknya," 
katanya. Selain itu, Kartini kata 
Atiqoh, merupakan sosok yang 
pekerja keras, dan tekun dalam 
belajar, serta memberikan pen-
didikan kepada para perempuan 
di lingkungannya. "Meskipun 
beliau adalah ningrat, tetapi se-
lalu berusaha bagaimana bisa 
mengedukasi, memberi pendi-
dikan dan keterampilan kepada 
perempuan-perempuan di seki-
tarnya. Ini menunjukkan bahwa 
beliau sangat tidak egois ya, 
selalu berusaha untuk berbagi 
dengan sesama," jelasnya.

 Lebih lanjut Atiqoh menga-
takan Indonesia akan maju kalau 
masyarakatnya dapat mengim-
plementasikan nilai-nilai yang 
telah dilakukan oleh RA Kar-
tini. "Beliau juga multikarya, 
tidak hanya dari sisi pendidikan 
formal, beliau mampu belajar, 
membaca. Beliau bisa menjahit, 
menggambar, melukis, mem-
batik. Kalau banyak perem-
puan-perempuan seperti itu ten-
tu Indonesia akan tambah maju, 

dan juga kesalehan sosialnya 
akan sangat kentara," terangnya. 

Maka dari itu, Atiqoh berpe-
san kepada generasi muda untuk 
meneladani perjuangan Raden 
Ajeng Kartini. 

"Tetap berkarya, tetap se-
mangat karena ibu Kartini yang 
berkarya 142 tahun yang lalu 
itu juga luar biasa sekali, tetap 

belajar karena beliau adalah so-
sok yang sangat cerdas multital-
enta, dan selalu berjuang untuk 
orang lain, tidak hanya untuk 
diri sendiri, mendidik generasi 
bangsa kemudian memberikan 
kesalehan sosial terhadap ses-
ama dan tidak pernah berhenti 
dalam belajar," ujarnya. (OR)

Istri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Siti Atiqoh Supri-
yanti melakukan ziarah dan doa bersama di makam Raden Ajeng 

Kartini di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Kabupaten Rembang.

Kapolres Salatiga Pimpin Penyekatan 
Arus Mudik di Exit Tol Salatiga

Salatiga, SMN - Kapolres 
Salatiga AKBP Rahmad Hidayat 
SS didampingi Wakapolres 
Kompol Eko Kurniawan, Ka-
bag Ops Kompol Budiyuwono 
Fajar Wisnugroho SIP MH, dan 
sejumlah Pejabat Utama Polres 
Salatiga serta puluhan person-
il Satlantas, Sat Sabhara dan 
Urkes Polres Salatiga melak-
sanakan penyekatan Arus Balik 
Lebaran 2021 di Exit Tol Salati-
ga, pada hari Selasa 27/04/2021.

Dalam arahannya pada saat 
Apel Penyekatan yang dilak-
sanakan di sekitar Exit Tol, Ka-
polres Salatiga menyampaikan 
bahwa tujuan penyekatan pin-
tu keluar masuk wilayah per-

batasan Kota Salatiga, untuk 
mencegah masyarakat yang 
akan mudik, dan memastikan 
penerapan protokol kesehatan 
yang ketat terhadap masyarakat, 
serta akan dilaksanakan rapid 
antigen secara untuk mengeta-
hui kondisi pengendara kenda-
raan yang melintas, ucap AKBP 
Rahmad Hidayat SS.

Kegiatan ini merupakan ben-
tuk Sosialisasi secara masif dan 
terus menerus terkait kebijakan 
larangan mudik oleh Pemerin-
tah Republik Indonesia, apabila 
diperlukan akan dilaksanakan 
penegakkan hukum terhadap 
tindak pidana yang terjadi dan 
berpotensi dapat mengganggu 

sitkamtibmas dalam perayaan 
Idul Fitri 1442 H di tengah pan-
demi Covid-19 dengan tetap 
mengutamakan langkah preem-
tif dan preventif, tutup Kapol-
res Salatiga yang kemudian 
langsung memimpin pelaksa-
naan penyekatan.

Terlihat beberapa kendaraan 
bermotor berplat luar daerah an-
tara lain Plat Jakarta dan Jawa 
Barat diminta berhenti sejenak, 
selanjutnya dilaksanakan pe-
meriksaan surat-surat, petugas 
juga mengecek kondisi keseha-
tan pengemudi serta penumpan-
gnya, diawali dengan thermo-
gun.

Dan apabila ditemukan pen-
gendara maupun penumpang 
yang terindikasi suhu badan 
tinggi, petugas Urdokkes Bag-
sumda Polres Salatiga akan 
melakukan tes swab antigen, 
hal ini guna mendeteksi kemun-
gkinan terpapar Covid-19, jelas 
Kompol Budi Yuwono Fajar 
Wisnugroho SIP MH didampin-
gi Paurkes Iptu Mulyadi AMk.

Apabila ada hasil swab an-
tigen yang terindikasi positif, 
kepolisian akan berkoordinasi 
dengan dinas kesehatan guna 
menentukan tempat karantina 
dan jika menolak, maka diminta 
putar balik ke tempat asalnya, 
kegiatan ini sekaligus sebagai 

langkah antisipasi bagi pemu-
dik yang berangkat lebih awal, 
terang Kompol Budiyowono Fa-
jar Wisnugroho SIP MH.

Selesai kegiatan Kapolres 
Salatiga menyampaikan bahwa 
hasil dari pelaksanaan penyeka-
tan atau Kegiatan Rutin Yang 
Ditingkatkan (KRYD) ini, Ur-
dokkes Polres Salatiga telah 
melaksanakan rapid antigen 
terhadap 22 (dua puluh dua) 
orang pengendara kendaraan 
yang keluar dari Exit Tol Tin-
gkir Kota Salatiga, dan 1 (satu) 
orang diantaranya yaitu pen-
gendara KBM Toyota Camry 
No Pol B- 2785-KD An Derwin 
Nalendra warga Surabaya yang 
akan ke Magelang terindikasi 
positif dan selanjutnya diberi 
Surat Keterangan (Suket) selan-
jutnya diminta balik tempat asal 
yaitu Surabaya untuk melaku-
kan karantina mandiri, kegiatan 
ini akan terus kita intensifkan 
dan kepada seluruh pelaksana 
dilapanga tetap menggunakan 
protokol kesehatan dengan ketat 
menerapkan 5M.

Kapolres Salatiga menghim-
bau kepada masyarakat untuk 
mematuhi anjuran pemerintah 
yaitu dilarang mudik hak ini 
guna mencegah penyebaran vi-
rus covid-19, tutup AKBP Rah-
mad Hidayat SS. (Agus P)

Polres Salatiga melaksanakan Apel Penyekatan Arus Balik Leb-
aran 2021 di sekitar Exit Tol, pada hari Selasa 27/04/2021.

DPRD dan menunggu pembaha-
san selesai untuk melakukan waw-
ancara dengan para peserta rapat. 
Namun, meskipun sudah menung-
gu cukup lama hingga rapat sele-
sai, Kepala Dindikpora Kabupaten 
Purworejo Sukmo Widi Harwanto 
maupun beberapa kepala sekolah 
tetap saja bungkam saat keluar dari 
ruang rapat.

"Silakan wawancara saja den-
gan DPRD," katanya sembari jalan 
membelah kerumunan wartawan 
yang menunggunya di depan pintu 

rapat. 
Hal serupa juga dilakukan oleh 

empat kepala sekolah SD yang 
hadir dalam RDP tersebut yakni 
kepala sekolah SDN Tridadi, SDN 
Purbowono, SDN Prapaglor dan 
SDN Karanggedang. Mereka juga 
bungkam enggan memberikan ket-
erangan kepada para wartawan. 

Ketua Komisi IV, Rani Su-
madyaningrum yang menyusul 
keluar dari ruang rapat saat dimint-
ai konfirmasi terkait kenapa rapat 
digelar tertutup juga tidak mau 

memberikan keterangan, "Silakan 
tanya saja ke Pak Dullah," katanya 
sambil berlalu.

Wakil Ketua Komisi IV, M. 
Abdullah menyampaikan bahwa 
alasan rapat digelar secara tertu-
tup lantaran pihaknya ingin agar 
para kepala sekolah maupun kepa-
la dinas dalam menyampaikan 
pendapatnya dapat lebih terbuka.

"Kami ingin mendengarkan apa 
yang sebenarnya terjadi. Jika di-
gelar terbuka, kami khawatir justru 
mereka akan canggung menyam-

paikan yang sebenarnya terjadi 
soal apa yang telah ramai diberita-
kan di media," ujarnya.

Sementara itu beberapa ket-
erangan yang dapat dihimpun baik 
Kejaksaan Agung dan Kejaksaan 
Tinggi Jawa Tengah nampaknya 
mengapresiasi kasus tindak du-
gaan korupsi di lingkungan Dikpo-
ra Kab. Purworejo yang mengacu 
pada laporan laporan tertulis yang 
masuk di Kejaksaan Agung dan 
Kejaksaan Tinggi Jateng Tengah. 
(Alex)

Pencuri Kabel Primer Milik Telkom dan Pelaku 
Resedivis Curanmor Diungkap Polres Semarang

Semarang, SMN – Seorang 
pelaku pencurian kabel primer 
milik Telkom berhasil ditangkap 
Sat Reskrim Polres Semarang dan 
dua pelaku lainnya Masih dalam 
Pencarian. 

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo S.I.K., menjelaskan 
kronologis kejadian pencurian 
tersebut dilakukan oleh tiga orang 
dengan TKP di Jembatan depan 
Cimory Jl. Soekarno Hatta Keca-
matan Bergas Kabupaten Sema-
rang. 

“Pelaku yang sudah kita 
amankan yaitu berinisial S usia 
34 warga Kelurahan Tambakrejo 
Kecamatan Gayamsari Kota 
Semarang sedangkan 2 orang 
masih kami cari,” ujar Kapolres 
Semarang.

“Ketiga Pelaku ini sudah ber-
niat jahat dalam melaksanakan 
pencurian pemberatan dengan 
memotong kabel primer milik 
Telkom dengan gergaji yang dida-
lamnya terdapat tembaga, setelah 
pipa besi dipotong kemudian 
dicongkel dan jatuh ke sungai 
tersebut kemudian diambil untuk 
dipotong masing masing 4 meter 
dan dibawa menggunakan Suzuki 
Carry Pick Up,” terangnya.

Barang bukti yang telah dia-
mankan dari tersangka antara 
lain Mobil Suzuki Pick Up Warna 
Hitam, 2 Pipa Panjang 4 meter, 2 
buah linggis, 2 buah gergaji, tang 
dan songkel sebagai alat melak-
sanakan tindak pidana pencurian

“Dengan Pencurian tersebut 
Tersangka S akan diancam pidana 

Pasal 363 KUHP dengan Kurun-
gan Penjara Maksimal 5 Tahun 
Penjara,” tutur Ari Wibowo.

Polres Semarang berhasil 
ungkap kasus curanmor yang 
dilakukan oleh pelaku AP yang 
merupakan resedivis dalam tindak 
kejahatan. 

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo, S.I.K. menjelaskan 
pelaku melakukan tindak pidana 
pencurian bermotor dengan mo-
dus berkencan dan pesan melalui 
aplikasi michat dan melancarkan 
aksinya.

“Ketika sudah bertemu dan 
kencan pelaku mengajak ke hotel 
dan berhubungan badan, kemu-
dian setelah berhubungan badan 
perempuan tersebut mandi saat 
itu juga pelaku melancarkan ak-
sinya dengan mengambil kunci 
sepeda motor serta barang barang 
bawaannya untuk meninggalkan 
tempat tersebut” Ujar Kapolres

“Pelaku melancarkan aksinya 
dengan 3 tempat dengan Hotel 
yang berbeda di wilayah Bandun-
gan dan Bergas,” tambahnya.

Dengan kesigapan anggota 
sat reskrim, kami berhasil men-
gungkap pelaku tersebut dengan 
barang bukti SPM Honda Vario, 
SPM Honda Beat dan SPM Hon-
da Scoopy serta Barang bawaan 
berupa Handphone ketiga korban.

“Pelaku AP yang tinggal di 
Taman Durian Kelurahan Srondol 
Wetan Banyumanik Kota Sema-
rang telah melanggar pasal 362 
KUHP dan akan diancam pidana 
maksimal 5 Tahun Penjara/Ku-
rungan” Tutur Ari Wibowo. 

Kami Menghimbau Kepada 
Masyarakat untuk lebih waspa-
da terhadap Pencurian Bermotor 
maupun yang lain. Dan kami tidak 
akan segan segan kepada pelaku 
kejahatan akan kami cari sampai 
ke akar akarnya. (Agus)

Konferensi pers terkait kasus pencurian kabel Telkom dan 
resedivis curanmor.
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  Ilustrasi. 

Mengintip Kecanggihan Kapal 
yang akan Dipakai SKK Migas 

Angkat KRI Nanggala

Alat Antigen Bekas 
Terungkap di Kualanamu, 
Tempat Lain Harus Dicek!

Kapal Timas 1201 yang akan digunakan untuk mengangkat 
KRI Nanggala-402. 

Jakarta, SMN - Kapal selam KRI Nanggala 402 yang tenggelam di keda-
laman lebih dari 800 meter di perairan Bali, akan diangkat menggunakan 
kapal Timas ENI Merakes. Kapal yang biasa digunakan untuk operasi perusa-
haan migas itu, memiliki kecanggihan yang bisa menjangkau KRI Nanggala.

Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi (SKK Migas), Taslim Yunus, membenarkan rencana penggu-
naan kapal Timas DSV 1201.

"Iya, menggunakan Kapal Timas DSV 1201 yang sekarang bekerja untuk 
ENI Merakes," kata dia saat dihubungi awak media, Selasa (28/4).

Nama 'Timas' pada kapal tersebut mengacu ke PT Timas Suplindo, yang 
merupakan kontraktor perusahaan migas. Dia merupakan perusahaan fabri-
kasi dan erektor peralatan mekanik, yang menjadi salah satu kontraktor En-
gineering, Procurement, and Construction (EPC) untuk pengeboran migas di 
darat dan lepas pantai.

Sedangkan ENI Merakes, adalah unit usaha dari perusahaan migas Ital-
ia (ENI Spa) yang mengelola lapangan gas lepas pantai (offshore) Merakes 
yang berada di Blok Sepinggan, Kalimantan Timur. 

Kedua perusahaan itu mengikat kontrak kerja sama mengoperasikan 
kapal Timas DSV 1201. Kapal Timas DSV 1201 merupakan kapal konstruksi 
yang memang didesain untuk bekerja di perairan dangkal hingga dalam. 

Kapal ini memiliki teknologi yang mumpuni untuk menyelam sedalam 
3.000 meter. Ini berbeda dengan KRI Rigel milik TNI AL, yang pertama kali 
memastikan KRI Nanggala 402 telah tenggelam dan terbelah di kedalaman 
838 meter.

KRI Rigel memang memiliki peralatan canggih yang tak dipunyai kapal 
TNI AL lainnya. Mulai dari robot bawah air (Remotely Operated Underwa-
ter robot/ROV), peralatan AUV (Autonomous Underwater Vehicle), sampai 
laser scaner dan side sonar scan yang ditempelkan di bawah lambung kapal.

Tapi ROV hanya bisa menyelam hingga kedalaman maksimal 800 meter. 
"Kapal Timas DSV 1202 ini menggunakan sistem pipelay mutakhir yang 

mampu beroperasi hingga kedalaman air 3.000 meter dan menangani pipa 
berlapis beton OD hingga 60 inch," demikian dikutip dari situs Timas. (kpn)

Polisi Inggris Lacak 23 Orang Lagi 
Korban Pemerkosaan Reynhard Sinaga

Jakarta, SMN - Polisi 
yang menyelidiki pe-
merkosa berantai paling 

parah dalam sejarah hukum Ing-
gris mengatakan mereka berhasil 
melacak 23 korban lagi.

Reynhard Sinaga, seorang 
WNI, dinyatakan bersalah mem-
perkosa puluhan pria di aparte-
mennya di Manchester dan mem-
fillmkan aksinya itu.

Reynhard saat ini tengah 
menjalani hukuman penjara seu-
mur hidup, minimum harus dijalani 40 tahun, setelah dihukum atas 
159 dakwaan serangan seksual.

Polisi mengatakan pencarian 60 pria yang diduga juga menjadi 
korban terus berlanjut.

Zed Ali, dari Kepolisian Manchester mengatakan 23 pria yang 
melapor "memutuskan untuk tidak melakukan gugatan."

• Reyhnard Sinaga: Hukuman diperberat, korban bertam-
bah menjadi total 206 orang

• Para pria korban perkosaan: 'Saya ingin Reynhard Sinaga 
menderita, dan membusuk di neraka'

• Reynhard Sinaga: 'Predator seksual setan' dihukum pen-
jara seumur hidup

Reynhard, yang tengah mengambil gelar doktornya di Inggris, 
mencari sasaran korban di kelab malam dan bar-bar sebelum men-
gajak korban ke apartemennya di Princess Street, tak jauh dari pu-
sat kota Manchester.

Ia membius korbannya sebelum memperkosa mereka dalam 
kondisi tidak sadar. Sebagian besar dari mereka difilmkan. Reyn-
hard juga mengumpulkan barang-barang milik korban seperti tele-
pon seluler dan jam tangan.

Para korban yang terbangun tidak sadar atas apa yang terjadi 
pada mereka.

Reynhard ditangkap setelah salah seorang korban terbangun ke-
tika ia tengah melakukan aksinya.

Polisi menemukan rekaman tindak perkosaan ini di telepon selu-
lernya, berisi ratusan jam rekaman, temuan yang disebut polisi se-
bagai penyelidikian kasus perkosaan terbesar dalam sejarah hukum 
Inggris.

Greater Manchester PolicePolisi mengatakan korban Reynhard 
Sinaga lebih dari 200 pria, namun banyak yang belum terindenti-
fikasi.

Dalam empat persidangan terpisah, warga negara Indonesia ini 
dinyatakan bersalah atas 136 dakwaan perkosaan, delapan upaya 
perkosaan, 14 serangan seksual.

Polisi Zed Ali mengatakan 23 pria yang melapor tidak mau 
melakukan gugatan karena Reynhard "telah menjalani hukuman 
seumur hidup atas kejahatan perkosaan dan masih empat dekade 
lagi sebelum ia dipertimbangkan untuk dibebaskan."

"Mereka merasa bahwa keadilan telah ditegakkan dan langkah 
itu merupakan bukti kerja keras kami yang dapat mengumpulkan 
bukti yang diperlukan untuk menjebloskan Reynhard Sinaga ke 
penjara," katanya.

Greater Manchester PoliceBukti di pengadilan menunjukkan, 
Reynhard membius para korban dengan memasukkan obat bius ke 
minuman keras.

Saat menjatuhkan hukuman seumur hidup terhadap Reynhard 
di pengadilan Manchester, Hakim Suzanne Goddard menggambar-
kannya sebagai "predator seksual setan" dan juga "monster".

Kasus Reynhard diajukan ke Mahkamah Banding oleh Kejak-
saan Agung karena hukuman terhadapnya dianggap terlalu ringan.

Hukuman awal menetapkan Reynhard harus mendekam setida-
knya 30 tahun sebelum mendapat peluang untuk mengajukan pem-
bebasan.

Namun Mahkamah Banding meningkatkan hukuman minimal 
menjadi 40 tahun. (dtk)

Penampakan alat antigen bekas sebelum didaur ulang.

Jakarta, SMN - Polisi me-
netapkan 5 tersangka kasus 
penggunaan alat tes antigen 
bekas di Bandara Kualana-
mu, Sumatera Utara (Sumut). 
Yayasan Lembaga Konsumen 
Indonesia (YLKI) mengu-
tuk perbuatan para tersangka 
tersebut dan berharap polisi 
memeriksa hal serupa di tem-
pat lain.

"Sungguh keji, kasus pe-
malsuan (bekas) rapid test 
antigen. Ini bukan hanya mer-
ugikan hak konsumen (pe-
nipuan), tetapi mengancam 
keamanan dan keselamatan 
konsumen," kata Ketua YLKI 
Tulus Abadi kepada war-
tawan, Jumat (30/4/2021).

Peran para tersangka ber-
variasi. Mulai dari Business 
Manager hingga kurir. Dari 
hasil pemeriksaan saksi-saksi, 
kegiatan penggunaan cotton 

bud swab antigen bekas terse-
but mulai dilakukan karyawan 
Laboratorium Kimia Farma 
yang berlokasi di Jalan RA 
Kartini, Kelurahan Madras 
Hulu, Kecamatan Medan Po-
lonia, Medan, sejak 17 De-
sember 2020. Saat itu diperun-
tukkan bagi swab di bandara.

"Oleh karena itu, usut tun-
tas kasusnya. Bukan hanya tim 
teknis (lab) saja yang dicokok, 
tetapi juga unsur pimpinan 
dari institusi tersebut, seharus-
nya diperiksa," beber Tulus.

YLKI juga meminta polisi 
memeriksa pimpinan instan-
si terkait ikut bertanggung 
jawab. Bila perlu, polisi juga 
memeriksa alat antigen serupa 
di bandara lain di Indonesia.

"Ini menunjukkan pen-
gawasannya lemah. Agar pi-
hak kepolisian memeriksa di 
tempat lain. Mengingat, jika 

di level bandara saja bisa ter-
jadi dan dilakukan oleh ok-
num BUMN farmasi ternama, 
maka bagaimana pula di tem-
pat lain yang nirpengawasan? 
Apalagi konon WHO hanya 
merekomendasikan 3 (tiga) 
merek rapid test, tetapi yang 
beredar di pasaran mencapai 
90-an merek!" ujar Tulus.

Sebagaimana diketahui, 
salah seorang tersangka SR 
mengaku bertugas memba-
wa alat tes antigen bekas dari 
Bandara Kualanamu ke Lab-
oratorium Kimia Farma di 
Jalan Kartini, Medan. Tak ha-
nya itu, dia juga ikut mendaur 
ulang brush tersebut. Setelah 
bersih dan dikemas kembali, 
SR lantas membawa barang 
itu ke Bandara Kualanamu.

SR mengaku mendaur 
ulang brush (stick) itu ber-
sama tersangka lainnya. Dia 

mengaku hal itu dilakukan atas per-
intah PM selaku pimpinannya.

"Kimia Farma memecat para 
oknum petugas setelah ditetapkan 
sebagai tersangka oleh Kepolisian 
Daerah Sumatera Utara dalam ka-

sus penggunaan kembali Alat Rap-
id Test Antigen di Bandara Kual-
anamu, Sumatera Utara," ujar PT 
Kimia Farma dalam keterangan ter-
tulisnya, Jumat (30/4/2021). (dtk)

Oknum Polisi di Medan 
Ditangkap Terkait 
Kepemilikan 1 Kg Sabu

Medan, SMN - Subdit 
II Direktorat Reserse Nar-
koba Polda Sumatera Utara 
(Sumut) menangkap ok-
num polisi berinisial WSS 
berpangkat Brigadir, yang 
bertugas di bagian Reserse 
Kriminal Polsek Sunggal 
jajaran Polrestabes Medan. 
Brigadir WWS ditangkap 
atas kepemilikan 1 kilogram 
sabu-sabu.

Brigadir WWS ditangkap 
setelah dua orang kurirn-
ya berinisial MPM dan P 
tertangkap tangan menjual 
barang bukti tersebut. Ka-
subbid Penmas Polda Sumut 
AKBP MP Nainggolan yang 
dikonfirmasi mengatakan, 
pengungkapan tersebut 
dilakukan dengan cara pen-
yamaran.

Penangkapan awal terja-
di pada Kamis (22/4) pukul 

23.00 WIB di Jalan Soekar-
no Hatta, Kecamatan Binjai 
Timur. Petugas berhasil men-
gamankan tersangka MPM 
dan P beserta barang bukti 1 
kilogram sabu-sabu.

"Berdasarkan penga-
kuan kedua tersangka, sabu 
tersebut diperoleh dari Brig-
adir WSS," katanya sep-
erti dilansir Antara, Jumat 
(30/4/2021).

Kemudian pada Jumat 
(23/4), petugas menangkap 
WSS dan menggeledah tem-
pat tinggalnya di Jalan Maju 
Raya, Kecamatan Medan Jo-
hor.

"Namun, dari kediaman 
tersangka tidak ditemukan 
barang bukti lainnya, dan 
hasil tes urinenya negatif," 
katanya.

Dari pengakuan WSS, 
sabu diperoleh dari informan 

berinisial ZUL (DPO) sekira 
pertengahan Januari 2021. 
Sabu itu disimpannya dengan 
cara ditanam di belakang ru-
mah.

"WSS kemudian 
menyuruh P untuk menjual 
sabu tersebut," katanya.

Dalam gelar perkara yang 
dilakukan pihak kepolisian, 
disimpulkan bahwa Briga-
dir WSS dan dua tersangka 
lainnya telah cukup unsur 
melakukan tindak pidana 
narkotika sebagaimana di-
maksud dalam Pasal 114 ayat 
(2) Subs Pasal 112 ayat (2) Jo 
Pasal 132 ayat (1) UU RI No 
35 Tahun 2009 tentang Nar-
kotika.

"Saat ini penyidik melaku-
kan pengembangan jaringan-
nya dan mencari tersangka 
ZUL," katanya. (dtk)

Terpidana Mati Kendalikan Peredaran 
2,5 Ton Sabu dari Penjara

Jakarta, SMN -- Polri menye-
but peredaran 2,5 ton narkoba jenis 
sabu jaringan Internasional Timur 
Tengah dan Malaysia, dikendalikan 
dari balik lembaga pemasyarakatan 
(lapas) di Indonesia.

Dalam perkara ini, polisi 
menangkap 18 orang yang kini telah 
ditetapkan sebagai tersangka. Satu 
di antara tersangka itu merupakan 
warga negara asing asal Nigeria.

"Tersangka KNK, AW, HG, A, 
MI, dan AL merupakan terpidana 
di lapas dengan hukuman di atas 10 
tahun dan hukuman mati. Namun 
mereka masih bisa menjadi pengen-
dali jaringan narkotika," kata Ka-
polri Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
dalam konferensi pers di Mabes 
Polri, Jakarta, Rabu (28/4).

Listyo mengatakan salah satu 
tersangka ditembak mati selama 
proses pengungkapan kasus di luar 
lapas.

Adapun peran tersangka yakni, 
tujuh orang sebagai jaringan pen-
gendali. Mereka adalah KNK, AW, 
HG, A, MI, S, dan AAM.

Lalu, delapan orang sebagai jar-
ingan transporter yaitu, M, MN, FR, 
MD, B, UI, R, dan AMF. Dan tiga 

orang sebagai jaringan pemesan 
OL, AL, dan SL.

Listyo menyatakan pihaknya 
berkomitmen memberantas narkoba 
dan menindak tegas setiap jaringan 
hingga ke akar-akarnya.

"Tidak ada toleransi bagi pelaku, 
bahkan anggota kalau kedapatan, 
maka akan diberikan tindakan tegas 
dan usut tuntas sampai akar-akarn-
ya," kata Listyo.

Dia juga memerintahkan jajaran-
nya agar meningkatkan koordinasi 
antarlembaga untuk dapat memon-
itor peredaran narkoba di Indonesia 
sehingga kasus-kasus penyalahgu-
naan dapat dicegah.

Para tersangka ditangkap di 
tiga lokasi. Pertama di Parkiran Ali 
Kopi Lampaseh Kota, Kuta Raja, 
Kota Banda Aceh dan Pantai Lam-
bada Lhok, Kabupaten Aceh Besar.

Kemudian TKP berikutnya, 
berada di Lorong Kemakmuran, 
Kecamatan, Meureubo, Kabupat-
en, Aceh Barat, Provinsi Nangroe 
Aceh Darussalam, dengan barang 
bukti seberat 1.267 Kilogram. Lalu, 
TKP ketiga pertokoan Daan Mogot, 
Jalan Tampak Siring, Jakarta Barat. 
(cnn)

Diduga Jadi Mafia Kasus, Sesjamdatun 
Dicopot Jaksa Agung!

Jakarta, SMN - Jaksa 
Agung ST Burhanuddin men-
copot Sekretaris Jaksa Agung 
Muda Perdata dan Tata Usaha 
Negara (Sesjamdatun) Chaerul 
Amir. Pencopotan itu dilakukan 
karena Chaerul terbukti meny-
alahgunakan wewenang.

Pencopotan itu tertuang 
dalam Keputusan Wakil Jak-
sa Agung Republik Indone-
sia Nomor: KEP-IV-27/B/
WJA/04/2021 tertanggal 27 
April 2021 tentang Penjatuhan 
Hukuman Disiplin (PHD) Ting-
kat Berat berupa 'Pembebasan 
dari Jabatan Struktural'. Pen-
copotan ini ditujukan terhadap 
Chaerul Amir sesuai Pasal 7 ayat 
(4) huruf c Peraturan Pemerintah 
Nomor 53 Tahun 2010.

"Penjatuhan Hukuman Di-
siplin (PHD) Tingkat Berat be-
rupa 'Pembebasan dari Jabatan 

Struktural' terhadap Bapak CA 
sebagai Jabatan Sekretaris Jak-
sa Agung Muda Perdata dan 
Tata Usaha Negara sesuai Pas-
al 7 ayat (4) huruf c Peraturan 
Pemerintah Nomor 53 Tahun 
2010 tentang Disiplin Pegawai 
Negeri Sipil," kata Kepala Pusat 
Penerangan Hukum (Kapuspen-
kum) Kejagung Leonard Eben 
Ezer Simanjuntak melalui pesan 
singkat kepada media, Jumat 
(30/4/2021).

Leonard menegaskan saat ini 
Chaerul Amir tidak mengemban 
suatu jabatan apa pun di Keja-
gung selama 2 tahun ke depan. 
Kendati demikian, jika suatu 
saat Chaerul dapat diangkat 
kembali dalam jabatan struk-
tural, harus melalui persetujuan 
dari Jaksa Agung.

"Selanjutnya, 2 tahun se-
jak dikeluarkannya keputusan 

tersebut, kepada yang bersang-
kutan dapat diangkat kembali 
dalam jabatan struktural setelah 
mendapat persetujuan tertulis 
dari Jaksa Agung Republik In-
donesia," katanya.

Leonard tidak memerinci 
kasus apa yang membelit Ses-
jamdatun tersebut. Dia hanya 
menyebut Chaerul Amir telah 
terbukti menyalahgunakan we-
wenang sebagai seorang pega-
wai negeri sipil.

"Sekretaris Jaksa Agung 
Muda Tindak Pidana Umum) 
terbukti melakukan pelangga-
ran disiplin pegawai negeri sipil 
(PNS) yaitu menyalahgunakan 
wewenang," ungkapnya.

Saat dimintai konfirmasi apa-
kah Sesjamdatun dicopot karena 
menjadi mafia kasus, Leonard 
tidak membantah. "Sesuai yang 
beredar," katanya. (dtk)

Gedung Kejaksaan Agung. 

Keseringan Berbuka Puasa dengan 
Minuman Dingin, Ini Efeknya pada Tubuh

Jakarta, SMN - Banyak 
orang setuju, kalau meneguk 
minuman dingin saat berbu-

ka puasa menjadi pilihan yang tepat. 
Rasanya dahaga yang ditahan seharian 
langsung hilang seketika. Makanya, 
menu seperti es buah, es cendol, bah-
kan hanya sekadar es teh manis ban-
yak diburu saat menjelang berbuka 
puasa.

Di balik kenikmatan dan kesega-
ran minuman dingin tersebut, rupanya 
tersimpan efek samping atau bahayan-
ya dalam jangka panjang maupun 
pendek, lho. 

Mengutip Healthline, konsumsi 
minuman dingin berlebihan dalam 
jangka pendek bisa menimbulkan ge-

jala flu ringan hingga berat, dan men-
gentalnya lendir di hidung.

Sebuah studi penelitian dari Trust-
ed Source 2001 mengungkapkan kalau 
minuman dingin memang membawa 
dampak buruk bagi tubuh. Misalnya, 
seseorang dengan mudah terserang 
migrain yang parah, bila terlalu sering 
menenggak segelas air dingin.

Kemungkinan terburuknya, kondi-
si tubuh pun akan semakin melemah 
serta timbulnya gejala akalasia. Apa 
itu akalasia? Ini merupakan kondisi di 
mana tubuh seseorang sulit mencerna 
makanan atau minuman untuk bisa 

sampai ke lambung.
Oleh sebabnya, sebisa mungkin 

kurangilah intensitas konsumsi air 
maupun minuman dingin. Bagaimana-
pun, suhu air ruangan atau hangat ma-
sih lebih baik dalam menjaga imunitas 
juga kesehatan tubuh.

Walau begitu, kadang kala, kita ma-
sih sulit menahan untuk tidak minum 
air dingin, terlebih di bulan Ramad-
han. Setelah belasan jam menjalani 
aktivitas puasa, tak jarang tujuan per-
tama kita adalah meneguk segelas mi-
numan dingin untuk melepas dahaga.

Menurut Prof. Hardinsyah, Ketua 
Umum PERGIZI PANGAN Indone-
sia dan Guru Besar Ilmu Gizi FEMA 
IPB, sebenarnya kadar dinginnya air 
itu dapat meningkatkan selera minum 
kita. Dengan begitu, tubuh bisa terhi-

drasi dengan baik.
Ia juga menegaskan, bila tak 

semua yang dingin itu berarti es. "Ka-
lau es itu 0-5 derajat celsius, kalau 
dingin di atas 10 derajat, dan masih 
di bawah suhu tubuh. Suhu dingin 
ini bisa meningkatkan konsumsi air, 
supaya lebih menghidrasi tubuh," sa-
rannya.

Nah, setelah mengetahui efek 
samping dan saran untuk mengonsum-
si minuman dingin, ada baiknya kamu 
pertimbangkan lagi. Tentu, kalau ma-
sih mau minum minuman dingin saat 
berbuka puasa, kamu bisa mengikuti 
tips dari Prof. Hardinsyah atau seti-
daknya batasi jumlah konsumsinya. 
Daripada minum air dingin atau es 
berlebihan, nanti malah menimbulkan 
penyakit, lho. (kpn)

Ilustrasi minuman dingin.



Edisi 487 / XIII / 03 - 23 Mei 202110 Olahraga
Fokus ke Spain Masters 2021, 
Shesar Hiren Rhustavito
Terpaksa Korbankan Puasa

Jakarta, SMN - Shesar 
Hiren Rhustavito fokus berlatih 
menatap Spain Masters 2021. 
Tunggal putra bulu tangkis In-
donesia itu bahkan sampai harus 

membatalkan puasa beberapa 
hari.

Sosok yang akrab disapa Vito 
ini mengaku Ramadan 2021 
cukup sulit karena berjalan ber-

Shesar Hiren Rustavito berlatih keras jelang Spain Masters 
2021. 

iringan dengan program latihan 
khusus jelang turnamen.

"Kalau di tahun ini habis 
Lebaran kan ada pertandingan, 
dari latihan pastinya lebih be-
rat dari (Ramadan) tahun lalu 
yang tidak ada turnamen. Sam-
pai sekarang saya sudah 'bolong' 
delapan atau sembilan hari," aku 
Vito, dilansir Antara.

Vito bisa menjalankan iba-
dah puasa penuh pada Ramadan 
2020 karena tidak ada latihan 
khusus. Pasalnya, belum ada 
turnamen yang berjalan akibat 
pandemi.

Tahun ini, Vito kesulitan 
menghadapi tantangan puasa 
di Pelatnas Cipayung, Jakar-
ta Timur. Terutama pada hari 
Senin dan Selasa saat menjala-
ni porsi latihannya yang paling 
berat.

"Kalau pas kuat ya berpuasa, 
tapi kalau ternyata tidak kuat 
terpaksa tidak memaksakan. 
Apalagi ini mau Spain Masters, 
latihannya semakin rutin. Tapi 
bersyukur sejauh ini bisa tertan-
gani," ungkapnya. 

Vito menjadi unggulan ter-
atas Spain Masters yang ber-
langsung 18-23 Mei mendatang. 
Dia menghadapi rekan senegara 
pada babak pertama yaitu Ihsan 
Maulana Mustofa.

Selain Vito dan Ihsan, Indo-
nesia juga mengirim Chico Aura 
Dwi Wardoyo pada sektor tung-
gal putra. (lp6)

Jelang MotoGP Spanyol 2021: Marquez 
dan Memori Horor di Jerez

Jerez, SMN - Marc Marquez 
mengalami kecelakaan parah di 
Sirkuit Jerez musim lalu. Kini, 
The Baby Alien akan kembali 
balapan di lintasan sepanjang 
4,4 km tersebut.

MotoGP Spanyol 2021 men-
jadi seri keempat dalam kalen-
der MotoGP musim ini. Bala-
pan dijadwalkan berlangsung di 
Circuito de Jerez - Ángel Nieto, 
Minggu (2/5/2021).

Bagi Marquez, ini bakal 
menjadi balapan keduanya di 
MotoGP 2021 setelah comeback 
pada awal April lalu. Rider asal 
Spanyol itu sebelumnya berta-
rung di MotoGP Portugal 2021 
dan finis di urutan ketujuh.

Sirkuit Jerez memiliki ke-
nangan tersendiri buat Marc 
Marquez. Dia punya pengala-
man buruk di sana pada saat 
balapan MotoGP Spanyol 2020.

Dalam race perdana musim 
MotoGP 2020 itu, Marquez ter-
pelanting dan terguling-guling 
di Turn 4 Sirkuit Jerez pada lap 
ke-21. Akibat crash tersebut, dia 
mengalami patah lengan kanan 
dan harus menjalani operasi.

Pemulihan cedera Marquez 
rupanya berjalan lamban. Rider 
28 tahun itu sampai harus diop-
erasi tiga kali dan harus absen 

hingga akhir musim, sebelum 
comeback di MotoGP Portugal 
2021.

Marquez pun angkat bic-
ara terkait kembalinya dia ke 
Sirkuit Jerez. The Baby Alien 
tak menampik bahwa dirinya 
memiliki kenangan buruk di 
sana, tapi tetap berupaya meraih 
hasil terbaik saat balapan.

"Saya mempunyai kenangan 
baik dan buruk di sini, tentu 

saja. Namun, lebih banyak bai-
knya ketimbang yang buruk, 
sehingga ini akan menjadi pent-
ing," kata Marquez dalam rilis 
resmi MotoGP yang diterima 
awak media.

"Belum ada target, tak ada 
target yang jelas. Hanya ingin 
mendapatkan kilometer lebih 
banyak, mencoba meraih posi-
si lebih baik dengan motornya. 
Kami tahu di mana batasan kami 

dan ini bukan soal motor atau 
ban, tapi lebih tentang diri saya 
sendiri, dia menambahkan.

"Kami paham batasannya di 
mana dan kami tahu di mana 
kami perlu meningkatkan diri. 
Namun, kami butuh waktu, hari-
hari dan kilometer di atas mo-
tor," demikian kata Marc Mar-
quez jelang MotoGP Spanyol 
2021. (dtk)

 Marc Marquez kembali ke sirkuit tempat dirinya patah tangan musim lalu.

MotoGP Spanyol: Kronologi Keributan 
Lorenzo-Marquez

Jakarta, SMN -- Jelang 
MotoGP Spanyol 2021, Jorge 
Lorenzo mengungkap kronolo-
gi keributan dengan Marc Mar-
quez yang sempat membuat 
heboh usai balapan di Sirkuit 
Jerez pada musim 2013.

Pada musim debut di Mo-
toGP 2013, Marquez sudah ber-
seteru dengan Lorenzo. Penye-
babnya adalah insiden tikungan 
terakhir MotoGP Spanyol 2013. 
Marquez menyenggol Lorenzo 
pada tikungan terakhir dan finis 
kedua di belakang Dani Pedro-
sa.

Kedua pembalap terlibat 
keributan usai balapan. Salah 
satu insiden yang terlihat di 
depan publik adalah Lorenzo 
menolak jabat tangan Marquez.

Dalam YouTube 99 Seconds, 
Lorenzo mengungkap kronolo-
gi keributan dengan Marquez 

dari usai balapan MotoGP 
Spanyol 2013 hingga pulang 
ke Barcelona menggunakan pe-
sawat yang sama.

"Saya benar-benar marah. 
Di lap of honour, Marquez me-
lihat saya dan berusaha berjabat 
tangan, untuk kali pertama saya 
mengatakan 'tidak' karena dia 
belum melihat tindakan kotor 
dia terhadap saya," ujar Loren-
zo dikutip dari Marca.

"Di parc ferme saya san-
gat marah, saya menganggap 
manuver itu pantas mendapat-
kan hukuman. Saya membuka 
helm, tim berusaha menenang-
kan saya. Darah saya mendidih. 
Dia coba menjabat tangan saya, 
saya bilang, 'Saya tidak mau, 
karena apa yang kamu lakukan 
terhadap saya tidak bagus'," 
ucap Lorenzo.

Lorenzo kemudian menga-

takan situasi di atas podium juga 
sangat dingin. Kedua pembalap 
tidak saling memandang hingga 
Lorenzo dan Marquez kembali 
ke paddock masing-masing.

Lorenzo mengaku semakin 
kesal setelah mengetahui seba-
gian besar netizen mendukung 
Marquez di media sosial. Ham-
pir tidak ada orang yang men-
dukung Lorenzo.

"Marquez yang mendapat 
dukungan paling banyak, pada-
hal dia orang yang melakukan 
tindakan paling buruk, seperti 
penjahat di film. Kondisi itu 
membuat saya semakin marah," 
ujar Lorenzo.

Lorenzo kemudian mencer-
itakan insiden aneh usai bala-
pan. Juara dunia MotoGP tiga 
kali itu mengaku harus duduk 
satu baris di pesawat dengan 
Marquez dan kepala mekanik 

Repsol Honda, Santi Hernan-
dez, dalam penerbangan dari 
Jerez ke Barcelona.

"Ketika saya sampai ke 
tempat duduk saya, tebak sia-
pa yang ada di sana? Marc 
Marquez! Begitu juga Santi 
Hernandez ada di barisan yang 
sama. Santi duduk di tengah, 
mencegah kami mendekat. 
Kami benar-benar diam. Saya 
membaca buku, koran, dia me-
lihat laptop," ucap Lorenzo.

"Sebuah kebetulan yang 
aneh. Di sebuah pesawat yang 
besar, dengan 250 penump-
ang, saya dan Marquez berada 
di barisan yang sama. Jika dia 
rekan setim saya, itu masuk 
akal, karena tim pasti menye-
wa agen perjalanan yang sama. 
Tapi, kami bukan rekan setim," 
sambung Lorenzo. (cnn)

Jorge Lorenzo dan Marc Marquez sempat terlibat keributan di MotoGP Spanyol 2013. 

Tatap Liga 1 2021, Madura 
United Segera Kembali 

Latihan Bersama

Jakarta, SMN - Madura 
United segera bersiap mengha-
dapi Liga 1 2021. Mereka bakal 
kembali berlatih penuh sesudah 
Lebaran.

Pelatih Madura United Rah-
mad Darmawan menyampaikan 
rencana tersebut di situs resmi 
klub. Slamet Nurcahyo dan 
kawan-kawan akan kembali 
peras keringat setelah Lebaran.

"Rencananya, latihan setelah 
Lebaran di Pamekasan. Semoga 
tidak ada perubahan. Saat ini 
pemain intens latihan mandiri, 
imbauan saya agar intensitasn-
ya tidak dikendorkan, agar nanti 
saat kembali latihan tidak butuh 
waktu lama fokus pemulihan 
kondisi fisik," kata RD.

Madura United sebelumnya 

meliburkan tim setelah gagal 
lolos ke perempat final Piala 
Menpora 2021. Tujuannya agar 
pemain bisa menikmati Rama-
dan bersama keluarga.

Meski begitu, tim pelatih 
Laskar Sape Kerrab meminta 
pemain menjaga intensitas la-
tihan mandiri walaupun men-
jalankan ibadah puasa.

Pemain telah diberikan tips 
berlatih sembari berpuasa, yakni 
memanfaatkan waktu ngabubu-
rit serta dilakukan dengan inten-
sitas bertahap.

Dengan begitu, skuat Madura 
United tidak perlu waktu lama 
untuk memulihkan kondisi fisik. 
Sebab, mereka hanya memiliki 
waktu singkat mengingat kom-
petisi rencananya dimulai pada 

3 Juli.
Selain itu, RD juga berharap 

izin keramaian dari Kepoli-
sian Republik Indonesia (Polri) 
segera turun agar pemain sepak 
bola bisa fokus dan tidak ter-
ganggu pikiran.

Sementara itu, penjaga ga-
wang Madura United M Ridho 
Djazulie mengaku tidak sabar 
untuk kembali berlatih dengan 
tim karena tidak nyaman berla-
tih sendiri.

"Tentu berbeda dengan la-
tihan mandiri, latihan bersama 
tim itu sudah lebih sistematis, 
serta tidak sendiri, karena bisa 
ada gimnya, dan tidak hanya 
fokus fisik, tapi bisa juga tak-
tik," ungkapnya. (lp6)

Pelatih Madura United, Rahmad Darmawan. 

Waktu dan Jenis Olahraga Terbaik 
saat Puasa ala Pakar Unpad 

Jakarta, SMN - Puasa di 
bulan Ramadhan bukanlah ham-
batan untuk tetap berolahraga 
demi merasakan manfaat sehat.  
Menurut Ahli Ilmu Faal Olah-
raga Klinis Departemen Ilmu 
Kedokteran Fisik dan Rehabil-
itasi Medik Fakultas Kedok-
teran Universitas Padjadjaran 
(Unpad) Deta Tanuwidjaja, ku-
rangnya aktivitas olahraga sela-
ma bulan Ramadhan ditambah 
adanya masa pandemi Covid-19 
justru dapat meningkatkan risiko 
terkena infeksi sedang hingga 
tinggi. Hal tersebut, lanjutn-
ya, didasarkan pada hasil studi 
bahwa orang yang tidak bero-
lahraga, risiko infeksinya dapat 
menjadi sedang hingga tinggi. 
Meski demikian, ada sejumlah 
hal yang perlu diperhatikan se-
lama berolahraga saat berpuasa 
agar manfaat yang didapat ada-

lah manfaat sehat dan bukan se-
baliknya. 

Tiga waktu terbaik 
Dalam webinar “Meraih Ke-

bugaran di Bulan Ramadhan” 
seri Kajian Ramadhan Masjid 
Unpad, Minggu (26/4/2020), 
Deta menerangkan ada sejumlah 
efek buruk bila olahraga dilaku-
kan di waktu yang tak tepat saat 
berpuasa. Tiga efek dari olahra-
ga ketika Ramadhan yakni an-
caman hipoglikemia, ancaman 
dehidrasi, dan ambang laktat 
yang mudah tercapai. Lebih 
lanjut dijelaskan, hipoglikemia 
adalah penurunan kadar gula 
darah dalam tubuh. Penurunan 
gula darah ini menyebabkan 
tubuh mudah lemas, gemetar, 
hingga berkeringat dingin.

 Sementara ancaman dehidra-
si merupakan kondisi tubuh mu-
lai kekurangan cairan. “Kondisi 

dehidrasi masih bisa ditoleransi 
asalkan dipertahankan di bawah 
kebutuhan hidrasi, yaitu di 
bawah 3 persen dari total cairan 
tubuh, serta mendekati waktu 
hidrasi,” kata Deta melansir la-
man Unpad, Senin (27/4/2020). 
Sedangkan ambang laktat mer-
upakan kondisi peredaran darah 
mulai jenuh sehingga otot tubuh 
akan menjadi lelah. Pada saat 
puasa, ambang laktat akan leb-
ih mudah tercapai. Untuk men-
gantisipasi tiga efek tersebut, 
Deta menjelaskan, ada sejumlah 
waktu yang disarankan untuk 
berolahraga saat berpuasa. Wak-
tu ideal adalah dekat dengan 
waktu loading, yakni waktu tu-
buh mendapat asupan karbohi-
drat serta waktu hidrasi, yaitu 
setelah subuh, sebelum magrib, 
serta antara setelah salat taraw-
ih dan sebelum tidur. Waktu 

subuh, menurut Deta, merupa-
kan kondisi ketika tubuh sudah 
menerima asupan nutrisi dan 
hidrasi dari makan sahur. Rasa 
haus yang timbul di waktu ini 
masih dapat dikompensasi oleh 
tubuh dengan adanya respons 
renin-angiotensin-aldosteron, 
yang mampu menahan air di 
dalam tubuh. Sementara wak-
tu sebelum magrib merupakan 
kondisi ketika tubuh akan me-
nerima asupan makanan dan 
hidrasi saat berbuka puasa. Na-
mun, lanjut Deta, berolahraga 
pada waktu ini memiliki risiko 
dehidrasi dan hipoglikemia apa-
bila berlebihan.

Jenis dan lokasi olahraga 
Jenis olahraga kebugaran 

yang baik dilakukan di bulan 
puasa adalah jogging dan cardio 
calisthenic. Lakukan olahraga 
dengan intensitas ringan, yaitu 

minimal 20 menit per sesi. Na-
mun, baiknya dilakukan den-
gan frekuensi rutin, yaitu antara 
4 – 5 sesi per minggu. Untuk 
lokasi, baiknya pilih lokasi di 

rumah saja atau sekitar rumah 
yang tidak ramai orang. Olahra-
ga di luar rumah harus menaati 
kebijakan pembatasan fisik dan 
sosial yang diterapkan pemer-

intah saat ini. Jika lingkungan 
sekitar cenderung ramai, hindari 
berolahraga di luar rumah agar 
tujuan sehatnya benar terasa. 
(kmp)

Ilustrasi. 
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ini.
“Siang ini saya di Desa 

Kanigoro, Kecamatan Pagelar-
an, Kabupaten Malang un-
tuk melihat panen, tanam dan 
penggilingan. Saya bersama 
dengan Ibu Puan Maharani, 
Ketua DPR RI dan para ment-
eri, gubernur dan bupati untuk 
memastikan bahwa produksi 
padi yang ada betul-betul bisa 
memenuhi kebutuhan rakyat 
Indonesia,” ujar Jokowi da-
lam keterangan tertulis, Kamis 
(29/4/2021).

Jokowi juga menegaskan 
upaya memastikan langsung 
produksi dan stok beras nasi-
onal saat ini sangat penting. 
Pasalnya, kebutuhan beras 
masyarakat merupakan agenda 
utama pemerintah yang harus 
dipenuhi dan menjadi dasar 
dalam mengambil kebijakan 
yang tepat yakni impor atau 
tidaknya.

“Sehingga, kalau itu bet-
ul-betul ada barangnya, ada 
padi yang dipanen dan mun-
cul produksi menjadi beras, 
sehingga mengenai jumlah 
betul-betul bisa dihitung. 
Oleh sebab itu kita tidak perlu 
yang namanya impor. Tapi itu 
hitungannya harus benar-benar 
pasti, karena itu menyangkut 

masalah perut, masalah makan 
rakyat,” tegasnya.

Adapun produksi padi 
di lokasi panen kali ini bisa 
dikatakan memuaskan yaitu 
mencapai 12 ton gabah kering 
panen (GKP) per hektar. Se-
hingga ke depan dengan per-
hitungan stok dan kebutuhan 
yang matang secara nasional, 
dipastikan tidak ada impor be-
ras.

Lebih lanjut Jokowi 
menyebutkan berdasarkan 
informasi yang diperoleh 
langsung dengan berdisku-
si bersama petani di loka-
si panen, hasil panen petani 
memuaskan.

“Ada beberapa hal yang 
dibutuhkan petani yang ber-
kaitan dengan penggunaan 
teknologi dan alat mesin per-
tanian. Petani meminta mesin 
panen, traktor dan alat mesin 
lainnya. Saya rasa ini akan kita 
penuhi karena sangat dibutuh-
kan petani,” imbuh Jokowi.

Sementara itu, Menteri Per-
tanian Syahrul Yasin Limpo 
mengatakan kebutuhan petani 
sangat penting terkait alat 
mesin pertanian, dan Kemen-
terian Pertanian segera mere-
alisasikan dan meningkatkan 
jumlah bantuan sesuai dengan 

kebutuhan petani.
Selain itu, Penanganan pra 

dan pasca panen merupakan 
agenda prioritas Kementerian 
Pertanian dalam meningkatkan 
produksi dan kesejahteraan 
petani. Sehingga ketahanan 
pangan khususnya beras be-
nar-benar terwujud.

“Sesuai arahan Presiden 
Jokowi, kami segera salurkan 
bantuan traktor, alat panen dan 
alat mesin pertanian lainnya 
sesuai kebutuhan petani di Ka-
bupaten Malang. Saya pastikan 
dalam beberapa minggu depan 
bantuanya sudah turun, diteri-
ma langsung petani,” ujarnya.

Terkait harga gabah, 
Syahrul menyatakan terus be-
rupaya menjaga harga gabah 
dan beras petani tidak turun 
atau tetap menguntungkan. 
Gerakan serap gabah tentunya 
terus dimasifkan bersama Bu-
log, BUMN dan pemerintah 
daerah. Ia menilai hal itu ada-
lah tugas pemerintah, Kemen-
terian Pertanian bersama pe-
merintah daerah, BUMN dan 
pelaku usaha bersinergi agar 
hasil panen menguntungkan.

Sebagai informasi stok ga-
bah/beras di Bulog Malang 
hingga saat ini mencapai 
17.871 ton. Serap gabah yang 

dilakukan Bulog sampai den-
gan tanggal 24 April sebesar 
3.077 ton setara beras. Petani 
di Desa Kanigoro, Kecamatan 
Pagelaran, Kabupaten Malang 
menanam padi IPB3S, Ci-
herang, Cibogo, Inpari32, In-
pari42.

Kabupaten Malang adalah 
salah satu Kabupaten yang 
memiliki potensi besar pada 
sektor pertanian, terutama 
pada tanaman pangan.

Adapun potensi panen padi 
se-Kabupaten Malang pada bu-
lan April sebesar 6.441 hektar 
dengan estimasi produksi men-
capai 45.674 ton gabah kering 
giling dan potensi panen padi 
Mei sebesar 4.829 hektar den-
gan estimasi produksi 34.243 
ton gabah kering giling.

Harga rata-rata gabah Ka-
bupaten Malang cukup bagus 
yakni di atas harga pembeli-
an pemerintah. Dimana gabah 
kering panen Rp 4.600 dan ga-
bah kering giling Rp 5.600 per 
kilogram.

Pada kegiatan ini, Presiden 
Jokowi didampingi Menteri 
Pertanian Syahrul Yasin Lim-
po, Dirut Bulog Budi Wase-
so dan Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa, 
serta Bupati Malang.(dtk)

merintah Desa Sukorejo juga 
melaksanakan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) skala Mikro, 
bahwa sesuai anjuran Satgas 
Covid kecamatan, Pemerintah 
Desa Sukorejo sudah memper-
siapkan kampung tangguh ser-
ta mempersiapan lokasi isolasi 
mandiri di desa.

“untuk kegiatan PPKM 
Mikro di Desa Sukorejo di-
antaranya penyuluhan mas-

yarakat dari BABINSA dan 
BHABINKAMTIBMAS agar 
masyarakat tetap menerapkan 
protokol kesehatan,”ucap Senu 
Nurhadi.

Tidak hanya itu saja, untuk 
mengantisipasi menjelang leb-
aran Pemerintah Desa Sukorejo 
menghimbau agar masyarakat 
selalu menjalankan 5M, mengu-
rangi mobilitas dan apabila ada 
warga yang pulang kampung 
atau mudik, diharapkan untuk 

melakukan isolasi mandiri sela-
ma 14 hari.

Untuk kegiatan beribadah 
Senu Nurhadi menjelaskan, 
bahwa pemerintah Desa masih 
menunggu Surat Edaran dari 
Pemerintah Kabupaten Blitar, 
untuk kegiatan warga seperti 
Kliwonan, kegiatan doa, yasin-
an belum ditiadakan,”terangnya.
(mam)

memeriksa satu per satu barang 
yang dibawa. Jika terbukti men-
curigakan langsung dilakukan 
penyitaan. Hal itu dimaksudkan 
untuk mencegah potensi tindak 
kejahatan.

Di posko yang berada di 
Desa Belah, Kecamatan Do-
norojo tersebut polisi juga akan 

menyediakan layanan khusus. 
Yakni berupa fasilitas tes rapid 
antigen. Pemeriksaan dikhusus-
kan bagi warga yang melintas 
wilayah karena kepentingan ter-
tentu.

Jika hasilnya negatif yang 
bersangkutan diizinkan melan-
jutkan perjalanan. Namun jika 

hasil rapid antigen menunjuk-
kan hasil reaktif maka harus 
menjalani karantina. Uji coba 
penggunaan tes cepat tersebut 
sudah dilakukan hari ini.

“Tadi kita coba pada 50 orang 
pengguna jalan. Alhamdulillah, 
hasilnya negatif semua.(dtk)

yang ingin berziarah.
“Siapapun boleh berzi-

arah di makam Marsinah 
ini,tapi harus tetap mematuhi 
protokol kesehatan(prokes) 
covid-19”tegas Bupati Novi.

“Jangan berkerumun,peziar-
ah dibatasi 50 persen dan harus 
bergiliran,cuci tangan dengan 
sabun juga telah disediakan 

serta wajib memakai mask-
er”lanjut Bupati Novi.

“Bagi masyarakat yang ingin 
berziarah bisa datang terlebih 
dahulu ke Balai Desa Nglun-
do untuk mengikuti pengajian 
dan khataman Qur’an di Balai 
Desa Nglundo sebelum ziarah 
ke makam Marsinah”pungkas 
Bupati Nganjuk Novi Rahman 

Rahman Hidayat.
Senada,Ansori kepala desa 

Nglundo mengatakan bahwa 
pihaknya selalu melakukan 
koordinasi dengan Pemkab 
Nganjuk untuk seluruh kegia-
tan yang ada di desanya.

“Kita terus koordinasi den-
gan Pemkab Nganjuk terkait 
pelaksanaan kegiatan pengajian 

dan khataman Qur’an sebagai 
tanda Haul Marsinah”ungkap 
Ansori,Kades Nglundo.

Seluruh kegiatan ini tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
yang ketat di karenakan pan-
demi covid-19 masih juga be-
lum usai.(Yan)

Cerita soal Lantai Rumah 
Warga Jakbar Memanas 60 

Derajat Celcius

Jakarta, smn - Rumah mi-
lik seorang warga di Kalideres, 
Jakarta Barat (Jakbar), menge-
luarkan suhu panas dari dalam 
lantainya. Tak tanggung-tang-
gung, panas yang ditimbulkan 
mencapai 60 derajat celcius.

Kasie Ops Sudin Gulkarmat 
Jakbar, Eko Sumarno, mencer-
itakan kejadian tersebut. Petu-
gas Damkar menangani keja-
dian ini hingga membongkar 
lantai rumah yang mengeluar-
kan suhu panas.

“Ya cuma berdasarkan lapo-
ran dari warga, ada suhu panas 
di sana, ya kita cari, terus kita 
juga hubungin PLN. Kare-
na ini api kan nggak ada, ka-
lau pemadam kan sebenarnya 
madamin api aja kan,” ujar Eko 
saat dihubungi detikcom, Sabtu 
(1/5/2021).

Eko menjelaskan, ada kabel 
bawah tanah yang terindikasi 
jadi penyebab suhu panas di 
lantai tersebut. Pihaknya pun 
lantas melakukan pembong-
karan lantai.

“Begitu itu kita bongkar ada 
kabel, sama PLN informasi dari 
rekan yang di TKP katanya 
dari ground kabel itu aja. Ka-
lau biasanya di rumah-rumah 
itu biasanya kan dia kabel yang 
diiket ke kawat yang ditancepin 
ke tanah. Biasanya gitu,” ucap 

Eko.

Secara terpisah, petugas sat-
uan pengamanan perumahan, 
Derry mengatakan peristiwa itu 
terjadi pada Rabu (28/4) lalu. 
Namun sebelum itu, pemilik ru-
mah juga sempat mengeluhkan 
ihwal adanya suhu panas dari 
bawah lantainya.

“Beberapa hari sebelum ke-
jadian aja, ngeluh. Memang 
mengeluh, bilang kalau ubinn-
ya itu sekitar dua kotak ubin itu 
panas. Makanya kita laporkan 
ke RT setempat,” kata Derry 
saat ditemui detikcom di lokasi.

Derry mengatakan saat ini 
pemilik rumah masih belum 
menutup lantai yang telah di-
bongkar petugas Damkar itu. 
Menurut Derry, pemilik rumah 
khawatir jika lantai ditutup 
kembali, suhu panas tersebut 
muncul lagi.

“Ya karena masih khawatir 
dia bilang, nanti aja dipasang-
nya. Dan sekarang juga sudah 
agak-agak mending ya, ga ter-
lalu panas kaya kemarin dipas-
ang keramik,” tutur Derry.

Dia juga menjelaskan tak 
ada kejadian serupa di peru-
mahan tersebut. Padahal, peru-
mahan itu sendiri telah berdiri 
sejak belasan tahun lalu.

“Perumahan ini sebelumn-
ya ya tanah kosong biasa sih. 
Ya berdirinya sih kalau untuk 

klaster ini udah sekitar berjalan 
hampir 15 tahun sih ada, dan 
sebelumnya emang belum per-
nah terjadi,” jelasnya.

Dari informasi yang dihim-
pun detikcom, pemilik rumah 
awalnya pemilik rumah merasa 
kesetrum apabila menginjakkan 
kaki di lantai yang mengeluar-
kan suhu panas tersebut. Saat 
disirami air, lantai tersebut bah-
kan sempat mengeluarkan uap 
lantaran suhunya yang terlalu 
panas.

Pantauan detikcom di rumah 
warga tersebut pada Sabtu (1/5) 
pukul 09.00 WIB, terlihat ada 
dua keramik yang dibongkar 
Suku Dinas Gulkarmat Jakbar 
dan terlihat tak cukup dalam. 
Saat ini titik tersebut tak lagi 
mengeluarkan panas.

Nampak kabel bawah tanah 
yang telah diputus pada tanah 
bekas bongkaran lantai terse-
but. Pemilik rumah belum 
menutup atau membetulkan si-
sa-sisa pembongkaran.

Pemilik rumah hendak 
menunggu pihak Sudin Gulkar-
mat dan PLN, lantaran masih 
ada kabel bawah tanah yang 
tertanam. Saat ditemui detik-
com, pemilik rumah enggan 
bicara banyak soal kejadian ini.
(dtk)

Lantai rumah warga yang mengeluarkan panas telah dibongkar

Jelang Larangan Mudik, 21 Ribu 
Kendaraan Masuk ke Arah Palimanan

Cikampek, SMN - Terja-
di lonjakan kendaraan yang 
keluar dari gerbang tol (GT) 
Cikampek Utama. Lebih dari 
21 ribu kendaraan masuk GT 
Cikampek menuju arah Pali-
manan menjelang larangan 
mudik diberlakukan pada 6-17 
Mei 2021.

Berdasarkan data transak-
si volume lalu lintas di GT 
Cikampek Utama, ada 17.250 
kendaraan masuk GT Cikam-
pek Utama menuju arah Pali-

manan. Data itu tercatat se-
jak pukul 21.00 WIB, Jumat 
(30/4/2021) hingga pukul 06.00 
WIB, Sabtu (1/5).

Pada waktu yang sama, 
kendaraan yang keluar melalui 
GT Cikampek menuju arah Ja-
karta lebih sedikit yakni seban-
yak 10.998 kendaraan.

Data per pukul 06.00 WIB 
hingga pukul 09.00 WIB, pagi 
ini menunjukkan ada 4.604 
kendaraan masuk GT Cikam-
pek ke arah Palimanan. Di saat 

yang sama, kendaraan yang 
mengarah ke Jakarta lewat 
gerbang tol itu sebanyak 3.728 
kendaraan.

Sedangkan pada data pukul 
14.00 WIB hingga pukul 21.00 
WIB, Jumat (30/4), sebanyak 
10.660 kendaraan melaju dari 
arah Jakarta ke arah Palimanan. 
Sementara arah sebaliknya ter-
catat ada 10.171 kendaraan.

detikcom memantau 
langsung situasi lalu lintas di 
GT Cikampek Utama 1 pada 

pukul 09.00 WIB, pagi ini. Ter-
lihat kendaraan lebih ramai ke 
arah Jakarta.

Kendaraan didominasi oleh 
bus antar kota antar provinsi 
(AKAP), dan diikuti selanjut-
nya oleh truk serta kendaraan 
pribadi. Tidak terlihat adanya 
antrean kendaraan di gerbang 
tol ini.

Sepanjang jalur tol dari Ja-
karta menuju ke GT Cikampek, 
hingga kini belum terlihat adan-
ya pos penyekatan kendaraan. 
Arus lalu lintas pun tidak terli-
hat ada kemacetan di sepanjang 
Tol Jakarta-Cikampek.(dtk)

Kondisi lengang di GT Cikampek Utama pagi ini
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Gubernur Khofifah Pimpin Misi 
Dagang Jatim di Kepulauan Riau

Pemprov Jatim kembangkan misi dagang ke Pulau Batam
Batam, SMN - Pemerin-

tah Provinsi Jawa Timur terus 
mengembangkan potensi perd-
agangan antar daerah. Setelah 
awal bulan lalu di Provinsi 
Maluku Utara, hari ini, Jumat 
(30/4/2021), Pemprov Jatim 
menggelar Misi Dagang dan 
Investasi di Provinsi Kepulau-
an Riau. 

Diselenggarakan di Na-
goya Hills Hotel Kota Batam, 
Misi Dagang dan Investasi ini 
mempertemukan 142 pelaku 
usaha. Dengan rincian 42 
pelaku usaha dari Jawa Timur 
dan 100 pelaku usaha asal 
Kepulauan Riau. 

Misi Dagang di  Kepulau-
an Riau hari ini menunjuk-
kan transaksi yang positif. 

Pasalnya di awal pembukaan 
Misi Dagang, transaksi yang 
dihasilkan mencapai Rp 
201  miliar. Dan saat pe-
nutupan Masa Dagang sore 
harinya, transaksi yang di-
hasilkan mencapai  Rp. 306. 
528.500.000. 

“Alhamdulillah, kegiatan 
Misi Dagang Jatim di Kepri 
ini menghasilkan transaksi 
yang cukup besar yaitu Rp 
306.528.500.000. Ini menjadi 
penyemangat kita untuk terus 
menggali potensi dan kebutu-
han daerah dengan penguatan 
perdagangan antar daerah,” 
kata Gubernur Khofifah yang 
memimpin langsung Misi Da-
gang dan Investasi Jatim di 
Kepulauan Riau.

Ia mengatakan bahwa po-
tensi kerjasama dan transak-
si perdagangan di sini begitu 
besar. Pasalnya Kepulauan 
Riau ini menjadi perlintasan 
perdagangan yang strategis, 
yang didukung dengan 10 
pelabuhan bongkar muat yang 
sangat potensial. Sehingga di-
harapkan produk Jawa Timur 
yang dikirim ke Batam bisa 
diekspor ke negara lain, teru-
tama Singapura dan Malaysia, 
dengan distribusi yang lancar. 

“Bagaimana partnership 
Jatim dan Kepri tidak hanya 
untuk konsumsi masyarakat 
Kepri. Tapi pelaku bisnis di 
Kepri pasti sudah membangun 
koneksi bisnis dengan Malay-
sia dan Singapura, minimal. 

Oleh karena itu intermediasi 
dari Kepri untuk bisa menja-
di bagian dari koneksi perda-
gangan antara Jatim Kepri dan 
terutama dengan Singapura 
dan Malaysia, harus dijadikan 
satu kesatuan proses memba-
ngun jejaring termasuk dalam 
kaitannya investasi,” tandas 
Khofifah. 

Lebih lanjut wanita yang 
juga Gubernur perempuan 
pertama  di Jawa Timur ini 
menegaskan bahwa jalinan 
perdagangan antara Jatim 
dengan Kepri sudah terjalin 
cukup masif. Bahkan nilainya 
selalu meningkat dari tahun 
ke tahun. 

“Berdasarkan data BPS ta-
hun 2020, nilai bongkar muat 

Jatim-Kepri nilainya menca-
pai Rp 216,24 miliar. Terdiri 
dari bongkar (Kepri ke Jatim) 
sebesar Rp 21,47 miliar, dan 
muat (Jatim ke Kepri) sebe-
sar Rp 194,77 miliar. Banyak 
sekali produk Jatim yang kita 
perdagangkan ke Kepri,” tan-
das Gubernur yang juga Man-
tan Menteri Sosial ini. 

Komoditas perdagangan 
dari Jatim yang banyak di-
pasarkan ke Kepri adalah be-
ras, jagung, kopi, cengkeh, 
bawang merah, jahe gajah, 
dan juga sejumlah barang-ba-
rang mesin proyek. Sedang-
kan komoditas perdagangan 
dari Kepri yang dipasarkan 
ke Jatim diantaranya adalah 
konveksi, crude palm oil, dan 
barang-barang elektronik. 

“Perdagangan antar daer-
ah sangat potensi. Penduduk 
Indonesia jumlahnya hampir  
270 juta. Ini pangsa pasar 
yang begitu besar, yang ingin 
coba kita sisir. Maka menemu 

kenali apa andalan dan kebu-
tuhan, dan potensi apa yang 
bisa kita suplai dari Jatim, itu 
menjadi penting,” kata Khofi-
fah. 

Tidak hanya itu, di masa 
pandemi tahun 2020, dimana 
neraca ekspor Jatim menun-
jukkan minus Rp 8,1 trilliun, 
namun perdagangan antar pu-
lau   justru menunjukkan an-
gka surplus. Surplus dari per-
dagangan antar daerah Jatim 
mencapai Rp 91 trilliun. 

Untuk itu, Khofifah menga-
ku tengah gencar untuk men-
gupayakan agar produk-pro-
duk Jatim, termasuk bahan 
pangan, bisa memasok kebu-
tuhan-kebutuhan di provinsi 
lain. Sebab kondisinya Jatim 
melimpah hasil berasnya, juga 
daging ayam dan telur. Begitu 
juga dengan hasil perkebunan 
dan rempahnya. 

“Kemarin kita baru saja 
mengirimkan 15,5 ton daging 
ayam karkas ke Maluku Utara, 

sebelumnya lagi juga mengi-
rimkan beras ke DKI Jakarta. 
Upaya-upaya ini terus kita 
kuatkan dengan tujuan bisa 
memberikan penyejahteraan 
bagi warga Jatim,” pungkas 
Khofifah. 

Dalam kegiatan Misi Da-
gang dan Investasi Provinsi 
Jawa Timur dan Kepulauan 
Riau ini juga dihadiri oleh 
Gubernur Kepulauan Riau 
Ansar Ahmad. Dalam kesem-
patan ini juga ditandatangani 
Nota kesepahaman atau MoU 
antara Gubernur Jatim dan 
Gubernur Kepri terkait perd-
agangan dan investasi. Juga 
dilaksanakan penandatan-
gan PKS Dinas Koperasi dan 
UKM Jatim dengan Dinas 
Koperasi dan UKM Kepulau-
an Riau. Serta penandatangan 
kerjasama antara DPMPTSP 
Jatim dan DPMPTSP Kepri. 
(*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa(kiri)

Gubernur Jatim Silaturahmi dengan Perantau Asal Jatim di Kepri

Batam, SMN - 1 Mei 
2021 Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar 
Parawansa menggelar fo-
rum silaturahmi dengan 
warga masyarakat Jatim 
yang merantau dan ting-
gal di Provinsi Kepulau-
an Riau (Kepri), Jumat 
(30/4/2021) malam. Si-
laturahmi dalam rangka 
Gathering Penguatan Pas-
ar Antar Daerah tersebut 
diadakan di Pena Hall, 
Teluk Tering, Batam 
Kota, Kepri, dengan me-
ngundang hampir seluruh 
elemen perwakilan  war-
ga perantau asal Jatim di 
Kepri. 

Dalam kesempatan 
tersebut secara khusus 
Gubernur Khofifah meng-
ingatkan dan mengimbau 
masyarakat perantau Ja-
tim untuk tak mudik di 
lebaran tahun ini. Pasal-
nya meniadakan mudik 
menjadi kebijakan pemer-
intah di tengah pandemi 
covid-19. Untuk itu, ia 
mengajak warga Jatim di 

Kepri juga  sabar dan le-
gowo dengan tak mudik 
atau pulang kampung ta-
hun ini.

“Biasanya kalau mudik 
yang ditemui adalah para 
orang tua, atau keluar-
ga yang dituakan dalam 
keluarga. Padahal para 
orang tua  pinisepuh pun-
ya kerentanan atau risiko 
yang lebih tinggi  jika 
sampai terpapar covid-19. 
Resikonya para orang tua, 
meninggal dunia jika ter-
papar covid-19 itu bisa  
mencapai 48 persen. Un-
tuk itu, jika anda semua 
sayang dengan keluarga 
sepuh kita di kampung, 
cara menunjukkannya di 
masa pandemi adalah den-
gan tidak mudik. Saling 
mendo’akan semoga lebih 
baik,” tegas Khofifah.

Tidak hanya itu, Gu-
bernur Khofifah juga 
mengapresiasi keru-
guyub-rukunan warga Ja-
tim di Kepri. Bahkan mer-
eka kompak menyambut 
kedatangan Khofifah den-

gan jajaran panjang karan-
gan bunga ucapan selamat 
datang untuk Gubernur 
Khofifah.

Dari sisi seni, budaya, 
hingga ekonomi dan si-
fat persaudaraan (sedu-
luran) di antara mereka 
dikatakan Khofifah saling 
berkaitan erat. Meskipun 
tinggal di Batam, tetapi 
hatinya tetap ada di Jatim.

“Kalau suasananya 
guyub seperti ini bisa 
membangun komunikasi 
yang baik. Tentu kita ber-
harap akan bersambungan 
dengan pangsa pasar yang 
bisa mengakses pasar  
sini dengan membangun 
koneksitas   potensi yang 
ada di Jatim,” jelas Khofi-
fah.

Untuk semakin men-
yambungkan silaturah-
mi dengan program yang 
dimiliki Pemprov Jatim, 
maka gubernur perem-
puan pertama di Jatim itu 
berharap Festival Budaya 
Jatim bisa diselenggara-
kan di Jatim. Festival ini 
bersinergi dengan pro-
gram yang leading sec-
tornya yaitu Dinas Ke-
budayaan dan Pariwisata 
(Disbudpar) Jatim. Jika ini 
kita laksanakan hari Sab-
tu atau Minggu yang bi-
asanya banyak wisatawan 
Singapura dan Malay-
sia ke Batam maka akan 
menjadi promosi wisata 
bagi Jawa Timur. Tentu 
menunggu berhentinya 
penyebaran covid-19.

“Festival budaya Pa-
guyuban Jatim di Batam 
sangat dimungkinkan ber-
sambung  program den-
gan promosi wisata dan 
festival budaya Disbud-
par Jatim yang  pelaksa-
naannya di Batam. Per-

sambungan programnya 
semakin nyekrup dengan 
upaya promosi pariwisata 
Jatim,” tegas Khofifah.

Menurut Khofifah, jika 
Festival Budaya Jatim di-
adakan di Batam, maka 
akan membawa multiplier 
effect bagi masyarakat Ja-
tim termasuk ekonomi dan 
wisata . Ketika Pandemi 
Covid-19 ini sudah tidak 
ada, maka diharapkan 
wisatawan dari Singapu-
ra dan Malaysia bisa me-
nikmati Festival Budaya 
Jatim, kemudian bisa ter-
tarik mengunjungi wisata  
bahkan investasi di  Jatim.

Sementara itu, Ketua 
Forkom Paguyuban  Ja-
tim di Kota Batam Ikhwan 
Nasai menjelaskan, For-
kom Paguyuban  Jatim 
ini sebagai wadah bagi 
masyarakat Jatim untuk 
berdiskusi menyampaikan 
ide dan gagasan. Gagasan 
tersebut dari berbagai sek-
tor baik ekonomi, budaya, 
organisasi dan sebagainya

Dijelaskan, dari seluruh 
paguyuban yang ada di 
Kota Batam, yang memi-
liki seni budaya yang 
terbanyak adalah dari 
Provinsi Jatim. Mas-
yarakat Jatim yang ada di 
Batam terdapat 34 kese-
nian.

Dalam kegiatan terse-
but, turut hadir Asisten I 
Sekda Kota Batam, Kepa-
la Kantor OJK Regional 
IV Jatim, Dirut Bank Ja-
tim, Dirut Bank UMKM 
Jatim, Kadisbupar Prov. 
Jatim, Kadisperindag 
Prov. Jatim, Ketua dan 
Anggota Forum Komuni-
kasi Sedulur Jawa Timur 
(Forkom Sejatim) Kota 
Batam, serta beberapa an-
ggota Paguyuban. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Gubernur Khofifah Resmikan Unit Hemodialisa RSSA Malang
Malang, SMN - 29 April 

2021- Berbagai  upaya 
pengembangan untuk mening-
katkan kualitas layanan kes-
ehatan kepada masyarakat, 
terus dilakukan  Rumah Sakit 
milik Pemprov Jatim. Kali 
ini, Rabu (28/4), bertempat 
di RSUD Dr. Saiful Anwar 
(RSSA) Malang, Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa meresmikan unit 
baru hemodialisa (HD) atau 
ruang cuci darah dan berbagai 
layanan lainnya.

Unit hemodialisa ini sendi-
ri, merupakan satu terobosan 
layanan kesehatan yang diga-
gas oleh RSSA Malang guna 
meningkatkan kebutuhan 
layanan para pasien HD atau 
cuci darah. 

Unit hemodialisa ini yang 
terletak di lantai 1 sebelumn-
ya pernah digunakan sebagai 
ruang operasi. Sedangkan, ru-
ang hemodialisa baru tersebut, 
setidaknya dapat menampung 
45 tempat tidur (bed). Dima-
na, dengan adanya tambahan 
bed baru ini, total bed yang 
dimiliki RSSA menjadi sekitar 
102 unit. 

Di masing-masing bed 
atau tempat tidur para pasien 
juga telah dipersiapkan me-
sin HD atau cuci darah yang 
masih baru. Mesinnya buatan 
Jepang merk Nipro tipe Sur-
dial 55Plus. Keberadaan unit 
Hemodialisasi ini diharapkan 
mampu memenuhi kebutuhan 
layanan HD di RSSA yang da-
lam setiap minggunya menca-
pai 665 kali per minggu. 

Tak hanya meresmikan, Gu-
bernur Khofifah juga meninjau 
beberapa fasilitas baru yang 
dimiliki RSSA Malang. Dian-
taranya Laboratorium Patoloni 
Anatomi, Fasilitas Penjernih 
Air, dan Poliklinik Pelayanan 
Utama (VVIP). Selain itu, 
juga mengunjungi Kamar Jaga 

Dokter Program Pendidikan 
Dokter Spesialis dan Program 
Pendidikan Dokter Sub Spe-
sialis, Koperasi Jasa Pegawai 
Syariah. 

Seusai melakukan pere-
smian dan peninjauan, Guber-
nur Khofifah terus mendorong 
rumah sakit-rumah sakit milik 
Pemprov Jatim untuk terus be-
rinovasi dan menjadi center of 
excellence. Ini penting, karena 
dengan spesifikasi center of 
excellence di bidang-bidang 
tertentu, maka akan memu-
dahkan penempatan kualifika-
si SDM di RS tersebut. 

“Jadi masing-masing RS 
menjadi center of excellence 
di bidangnya sendiri-sendiri. 
Masing-masing terus berino-
vasi,” ungkapnya. 

Khofifah menambahkan, 
dengan menjadi center of ex-
cellence, maka spesifikasi 
peran RS akan menjadi ma-
kin produktif dan profesional. 
Sebab memang layanan kes-
ehatan semakin hari semakin 
mendapatkan ruang baik dari 
perencanaan nasional maupun 
daerah. 

Lebih lanjut disampaikan 
Khofifah, inovasi harus terus 
dilakukan khususnya dalam 
hal pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat, serta mewujud-
kan RS menjadi center of ex-
cellence. Inovasi yang bisa 
dilakukan termasuk teknologi 
kedokteran. 

“Ruang berinovasi harus 
dibuka lebar dan makin berke-
majuan dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. 
Karena, dengan inovasi mam-
pu melahirkan produk-produk 
berbagai penelitian,” ujarnya. 

Masih terkait inovasi, 
Mantan Mensos RI itu mene-
gaskan, pelaksanaan inovasi 
dan penelitian tidak hanya di 
Kampus, namun RS juga bisa 
melahirkan produk inovasi 

kesehatan. Harapannya, ino-
vasi layanan kedokteran lebih 
banyak lagi. Apalagi, tahun ini 
ada anggaran sebesar Rp. 430 
Triliun untuk memberikan ru-
ang inovasi dan belanja inova-
si dari pemerintah pusat. 

“Kalau kita tidak pernah 
mau menyiapkan alat keseha-
tan, ditakutkan ada ketergan-
tungan makin tinggi pada obat 
maupun alat kesehatan. Se-
mentara jika dipacu dan diberi 
ruang lebih luas, kemampuan 
anak bangsa sungguh luar bi-
asa. Pada posisi ini peran ino-
vasi menjadi sangat diperlu-
kan,” jelas Khofifah. 

“Menurut ketua TKDN 
yang jufa Menko Marves 
Luhut B Panjaitan , kira-kira 
anggaran Rp. 430 Triliun me-
mungkinkan inovasi-inovasi 
karya anak bangsa  itu bisa 
diproduksi secara massal. Seh-
ingga harganya bisa lebih mu-
rah dan layanan kesehatan kita 
bisa lebih merata dan berkual-
itas,” tegasnya. 

Sementara itu, Direktur 
RSSA Malang dr. Kohar Hari 
Santoso menjelaskan, pengem-
bangan unit hemodialisa yang 
dilakukan RSSA ini untuk 
meningkatkan layanan kese-
hatan bagi masyarakat, serta 
memberikan dukungan dalam 
mewujudkan Jatim Bangkit. 

“Ke depan akan ditambah-
kan lagi dan disatukan dengan 
Kidney Center. Totalnya seka-
rang bisa 102 mesin dengan 
102 bed. Adanya penambahan 
bed bisa mengurangi beban 
shift,” terangnya. 

Turut hadir pada acara pere-
smian tersebut, antara lain Plh 
Sekdaprov Jatim Heru Tjah-
jono, Dirut RS Dr. Soetomo 
dr. Joni Wahyuhadi, Kepala 
Dinkes Jatim Herlin Ferliana, 
dan beberapa Kepala OPD di 
lingkungan Pemprov Jatim. 
(*)


