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Dukung Visi Literasi Digital Presiden 
Jokowi, Kominfo Gelar Webinar Keterampilan 

Sosial dalam Berinteraksi Digital

Jakarta, SMN - Perkem-
bangan teknologi informasi 
yang pesat perlu diimbangi 
dengan literasi digital. Adapun 
literasi digital bukan hanya ter-
kait kecakapan penguasaan te-
knologi, melainkan juga cakap 
dalam bermedia digital dengan 
penuh tanggung jawab. Untuk 

“Meningkatkan literasi 

digital merupakan ker-

ja besar sehingga perlu 

mendapatkan dukun-

gan seluruh komponen 

bangsa agar semakin 

banyak masyarakat 

yang melek Digital, 

ujar jokowi”

Foto Ilustrasi

Polisi Sasar Warga 
Permukiman Padat di Pasar 

Minggu untuk Vaksin Corona

Vaksinasi COVID-19 massal di Polsek Pasar Minggu

Jakarta, SMN - Polsek 
Pasar Minggu menggelar 
vaksinasi COVID-19 massal. 
Sasarannya 150 warga di per-
mukiman padat penduduk.

“Diprioritaskan bagi para 
warga di permukiman padat 
penduduk. Hari ini dilaku-
kan kepada 150 jiwa yang 
akan dilakukan vaksinasi,” 
kata Kapolsek Pasar Minggu 
Kompol Bambang Handoko 
di kantornya, Jakarta Selatan, 
Sabtu (5/6/2021).

Menurut Bambang, ada 
dua permukiman padat pen-
duduk di Pasar Minggu, yakni 
di Kelurahan Jati Padang dan Bersambung di Hal. 11

Kelurahan Pasar Minggu. 
“Di dua tempat itu kita prior-
itaskan kepada pedagang dan 
pemulung karena di lokasi 
itu cukup banyak ya,” ujar 
Bambang.

Bambang menjelaskan 
kegiatan ini adalah bentuk 
tindak lanjut terhadap perin-
tah Kapolri, Jenderal Listyo 
Sigit Prabowo. Bambang 
menyampaikan Polsek Pasar 
Minggu akan jemput bola 
untuk memaksimalkan vak-
sinasi COVID-19.

“Bila memungkinkan Pol-

Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Tulungagung, SMN - Ketua 
TP PKK Tulungagung yang  seka-
ligus Ketua Forum Peningkatan 
Konsumsi Ikan (Forikan) Ny. Siyuk 
Rihayati Maryoto Birowo melaku-
kan Kampanye Gerakan Memas-
yarakatkan Makan Ikan di Pendopo 
Kongas Arum kusumaning bangsa, 
Kamis (3/6/2021). 

Kegiatan ini dihadari Ketua TP 
PKK Jawa Timur sekaligus Ketua 
Forum Peningkatan Konsumsi Ikan 
(Forikan) Jatim Arumi Bachsin 
Emil Dardak.

dalam sambutanya Ny. Siyuk 
Rihayati Maryoto Birowo menga-
takan, jumlah anak stunting di ka-
bupaten tulungagung berdasarkan 
bulan timbang, pada bulanagustus 
2020 sebanyak 2.901 anak dengan 
jumlah prevalensi stunting sebesar 

5.51%. Angka ini sudah mengala-
mi penurunan 3 % dibanding bulan 
timbang tahun 2019, yaitu sebanyak 
2.990 anak.

“Dalam rangka percepatan 
penurunan stunting yang merupa-
kan skala prioritas.Pada tahun 2020, 
pemerintah kabupaten tulungagung 
melalui dinas perikanan yang beker-
ja sama dengan TP PKK Kabupaten 
Tulungagung telah mendukung dan 
melaksanakan kampanye gemari-
kan”, Ujar Siyuk. 

Selanjutnya Ny Siyuk men-
erangkan bahwa pihaknya telah 
memberikan bantuan ikan segar dan 
produk olahan ikan sebanyak 1483 
paket, tersebar di 10 kecamatan.

Kampanye ini bertujuan untuk 
mensosialisasikan makan ikan ke-
pada masyarakat di Kab. Tulunga-

gung itu menjadi agenda ke-12 dari 
17 daerah yang dirancang Kement-
erian Kelautan sejak 2004.

Disisi lain, istri Wakil Gubernur 
Jatim Emil Elestianto Dardak ini 
pun mengapresiasi kepada daerah 
yang memiliki julukan ‘Kabupaten 
Marmer’ ini. Karena, berdasarkan 
data Pemkab Tulungagung, jum-
lah stunting pada bulan timbang, 
Agustus 2020 mencapai 2.901 anak 
dengan jumlah prevalensi stunting 
sebesar 5.51 %.

“Angka ini sudah mengala-
mi penurunan 3 persen dibanding 
bulan timbang tahun 2019, yaitu 
sebanyak 2.990 anak. Hasil ini 
merupakan pembuktian komit-
men usaha dan kerja keras untuk 
menuntaskan balita Tulungagung 
dari stunting, ini hal luar biasa,” ujar 
mantan Ketua TP PKK Kabupaten 
Trenggalek ini.

Arumi berharap, dengan adan-
ya kegiatan Gemarikan, dapat 
membantu percepatan penurunan 
angka stunting di Kabupaten Tu-
lungangung menjadi lebih baik. 
Banyaknya kandungan gizi pada 
ikan, diharapkan dapat semakin 
menumbuhkan dan mempercerdas 
otak anak-anak di Kabupaten Tu-
lungagung.

“Salah satu yang terus kita 
lakukan adalah mensosialisasikan 
pangan dan gizi yang baik khusus-

nya untuk balita. Kami dari Forikan 
percaya betul ikan memiliki gizi 
yang baik untuk anak-anak karena 
protein yang lengkap disamping 
memiliki harga yang terjangkau,” 
ujar Arumi.

“Untuk itu tidak ada alasan un-
tuk kembali meningginya angka 
stunting,” imbuhnya.

Guna meningkatkan konsumsi 
ikan dan mendukung gerakan nya-
ta Gemarikan, dalam kegiatan itu 
Pemprov Jatim juga memberikan 
bantuan ikan segar gurame dan nila. 
Selain itu, 200 paket produk olahan 
ikan juga diberikan secara simbolis 
berupa produk olahan hasil peri-
kanan beku dan kering.

Nantinya, 200 paket tersebut 
akan diberikan di Kec. Rejotangan 
sebanyak 101 paket, Kec. Kedung-
waru 60 paket, Kec. Ngunut 27 
paket, Kec. Bandung 8 paket dan 
Kecamatan Kota 4 paket.

“Hal ini merupakan langkah 
nyata yang sangat baik. Dengan 
adanya paket bantuan ini diharap-
kan dapat menyentuh substansi dari 
pencegahan dan penanganan balita 
stunting. Sehingga dapat menang-
gulangi bukan hanya kepada balita 
stunting, namun juga kepada mas-
yarakat pada umumnya. Sehingga 
intervensi penurunan balita stunting 
dapat terlaksana dengan baik,” jelas 
Arumi. (hms/adv/kan)

Detik-detik Pelaku 
Mutilasi Kepala Wanita 

Gegara Ditagih Tip Kencan

Hari Purwanto, pelaku mutilasi kepala wanita di Banjarmasin, dihadirkan dalam konferensi pers

Banjarmasin, SMN - Hari 
Purwanto (40) secara kejam 
memutilasi kepala wanita muda 
di Banjarmasin, Kalimantan Se-
latan (Kalsel), berinisial R (33). 
Tersangka Hari nekat meng-
habisi nyawa korban lantaran 
ditagih tip uang kencan.

Hari mengajak R bertemu di 
sebuah rumah kosong pada Se-
lasa (1/6) malam. R pergi dari 
rumah pada Selasa (1/6) sekitar 
pukul 21.00 Wita. Dia pamit ke 
suami untuk membeli susu buat 
anaknya.

Tersangka sudah menyiapkan 
senjata tajam (sajam) untuk 
membunuh R. Dia menyerang 
korban dari arah belakang. 
Menggunakan belati, tersangka 
menggorok leher korban hingga 
putus.

Dia beralibi sengaja memu-
tilasi kepala korban agar ibu 
muda tersebut cepat tewas.

“Kalau tidak dipenggal, tidak 
akan mati dia,” kata Hari saat di-
hadirkan dalam konferensi pers 
di Polresta Banjarmasin, Kamis 
(3/6/2021). Bersambung di Hal. 11

Tak sampai di situ, Hari lalu 
melucuti pakaian korban. Dia 
kemudian membuang jasad kor-
ban ke halaman rumah kosong.

Pelaku Berupaya Hilangkan 
Jejak

Lalu Hari berencana mem-
bakar tubuh korban. Namun 
saat itu dia hanya menemukan 
penjual solar.

Hari kembali ke lokasi pem-
bunuhan. Dia membakar tubuh 
korban menggunakan solar dan 

Seringkali Dilancarkan, Ini Kata 
Masyarakat Kota Kediri Tentang Operasi Yustisi

OPerasi Yustisi

Kediri,SMN - Salah satu 
cara Pemerintah untuk menega-
kkan disiplin protokol kesehatan 
adalah dengan melakukan ke-
giatan operasi Yustisi. Di Kota 
Kediri, kegiatan ini rutin dilaku-
kan oleh Satpol PP Kota Kediri 
bersama dengan unsur TNI dan 
juga Kepolisian.

Rupanya hal ini menuai re-
spon positif dari masyarakat, 
sebagai pengguna jalan. Sep-
erti yang diungkapkan oleh Ika 
Ayu, salah satu guru di SMAN 
4 Kediri. “Menurut saya sangat 
bermanfaat dan memang harus 
rutin dilakukan untuk menekan 
laju Covid-19 di Kota Kediri,” 
ungkapnya, Kamis, (3/6).

Ester Arum, staff TU SMAN 
4 Kediri juga mengatakan hal Bersambung di Hal. 11

serupa. Menurutnya agenda 
yang digelar rutin oleh Pemkot 
Kediri ini dinilai positif. “Baik, 
mengingat masih banyak mas-
yarakat yang masih belum me-
makai masker pada saat keluar 
rumah,” ujarnya, Kamis, (3/6).

Dalam pelaksanaan opera-
si yustisi, petugas melakukan 
penertiban bagi pengguna jalan, 
utamanya tentang protokol kes-
ehatan terutama tentang peng-
gunaan masker selama berkend-
ara. Bagi pengguna jalan yang 
kedapatan tidak mengenakan 
masker, petugas akan segera 
menindak dengan memberikan 
hukuman.

“Hukuman operasi yustisi 

Cerita Satpol PP Palembang 
Lihat Penusuk Polisi Sempat 

Mau Rebut Pistol

Palembang, SMN - Seorang 
pria menusuk Bripka Ridho 
Oktonardo ketika tengah ber-
tugas di Pos Lantas, Kemuning 
Palembang. Terduga pelaku 
penusukan polisi itu kemudian 
diamankan tiga orang anggota 
Satpol PP.

Kasat Pol-PP Kota Palem-

bang, Guruh Agung, menyebut 
tiga anggotanya yang pertama 
kali mengamankan pelaku ada-
lah Alison, Wahyu dan Afandi. 
Ketiganya sedang melakukan 
patroli anak jalanan di lokasi 
kejadian. Dia menyebut anak 
buahnya melihat pelaku mau 
merebut senjata api milik polisi 

Kasat Pol-PP Kota Palembang, Guruh Agung

yang menjadi korban penusu-
kan.

“Iya benar tiga orang anggota 
kita, yang lebih dulu mendapa-
ti kejadian penusukan terhadap 
anggota polisi lalu lintas di Pos 
Polisi, Angkatan 66, Kemuning, 
Palembang. Saat kejadian 
pelaku dan korban rebutan sen-
jata api milik korban namun tak 
berhasil,” kata Guruh di Palem-
bang, Sabtu (5/6/2021).

Guruh mengatakan peristi-
wa itu terjadi Jumat (4/6) siang. 
Saat di lokasi, anggotanya men-
dengar teriakan dan kemudian 
mendatangi lokasi.

“Anggota kita mencari-
kan ojek untuk korban, korban 
kemudian dilarikan ke rumah 
sakit untuk di tindak medis. Se-
mentara, pelaku yang mencoba 
melarikan diri diamankan ang-

Bersambung di Hal. 11

Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan di Pendopo 
Kongas Arum kusumaning bangsa
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Satresnarkoba Polres 
Pasuruan Kota Kembali 

Berhasil Amankan Pemilik Sabu 

Pasuruan Kota, SMN -Sa-
tresnarkoba Polres Pasuruan Kota 
amankan tersangka berinisial A.S 
als A bin A.K (31th) berprofe-
si tukang parkir beralamat Desa 
Kedawung Kulon, Kecamatan 
Grati, Kabupaten Pasuruan. Kare-
na tanpa hak atau melawan hukum 

Tersangka A.S als A bin A.K 
(31th) beserta barang bukti

memiliki, menyimpan, mengua-
sai atau menyediakan narkotika 
golongan 1 jenis sabu.

Tersangka diamankan didepan 
kantor Bank Mandiri Unit Nguling 
tepatnya di pasar desa Nguling Ke-
camatan Nguling, Kabupaten Pa-
suruan. Jumat (04/06/2021) pukul 
13.15 WIB.

Kronologi kejadian yaitu pada 
hari jumat tanggal 4 bulan Juni 
2021 Pukul: 13.15 WIB, di depan 
Kantor Bank Mandiri Unit Ngul-
ing yang terletak di Dsn. Pasar, 
Ds. Nguling, Kec. Nguling, Kab. 
Pasuruan telah tertangkap tangan 
tindak pidana setiap orang yang 
tanpa hak atau melawan hukum 
memiliki, menyimpan, menguasai 
Narkotika Golongan I jenis sabu 
sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 112 ayat (1) UU No. 35 ta-
hun 2009 tentang Narkotika. yang 
dilakukan oleh terlapor an A.S als 
A bin A.K,  dan tertangkap tangan 

oleh petugas saat sedang memiliki, 
menyimpan dan menguasai narko-
tika gol. I jenis sabu ,dan kemudi-
an terhadap tersangka dan barang 
buktinya dibawa ke kantor Polisi 
Polsek Nguling.

Adapun barang bukti yang 
didapat dari tersangka diantaranya.

1(satu) klip pastik warna putih 
yang berisi narkotika jenis sabu 
seberat 0, 35 gram, 1(satu) buah 
Handphone merk MITO warna 
biru, 1 (satu) bungkus rokok surya 
yang berisi 5 (lima) batang rokok,

5 (lima) lembar uang pecahan 
Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah),

5 (lima) lembar uang pecahan 
Rp 2.000,- (dua ribu rupiah),

1(satu) lembar uang pecahan 
Rp 1.000,- (seribu rupiah),

3 (tiga) keping uang logam 
pecahan Rp 500 (lima ratus ribu 
rupiah), 3 (tiga) lembar kertas 
rekapan togel. (Haidir)

BPJS Gratis Ala Muhdlor Hanya untuk 
Peserta Baru, yang Lama Tetap Bayar

Yesy Novita Saat Menandatangani Kesepakatan Dengan Pem-
kab

Sidoarjo, SMN - Teka-teki 
skema program BPJS Gratis un-
tuk semua warga kota delta yang 
dijanjikan duet Muhdlor-Subandi 
akhirnya terjawab seiring dengan 
penandatanganan Kerjasama antara 
Pemkab Sidoarjo dengan BPJS, 

Senin (31/05).
Dalam sambutannya Bupati Si-

doarjo Ahmad Muhdlor Ali dengan 
semangat menggemakan jargonnya 
yakni seluruh warga kota delta bisa 
mendapatkan layanan kesehatan 
secara cuma-cuma hanya dengan 

menunjukkan KTP Sidoarjo yang 
sudah terbit minimal 6 bulan sebel-
umnya.

Soal teknisnya, Kepala BPJS 
Cabang Sidoarjo, Yesy Novita yang 
ditemui awak media seusai acara 
menjelaskan bahwa Pemkab Sido-

arjo telah mendaftarkan sekitar 270 
ribu nama warganya yang belum 
tercatat sebagai peserta BPJS. 

“Mereka yang namanya baru di 
daftarkan itulah yang secara otom-
atis akan tercover dalam program 
ini dan dibiayai sepenuhnya oleh 

Peringati Hari Lahir Pancasila Pemkot Blitar Gelar Upacara Budaya Grebeg Pancasila

Walikota Blitar Santoso selaku inspektur upacara

SMN, Blitar - Pemerintah 
Kota Blitar menggelar Upaca-
ra Budaya Grebeg  Pancasila 
dalam rangka memperingati 
Hari Lahir Pancasila, Selasa 
(01/06/2021), bertempat di hala-
man Istana Gebang Kota Blitar.

Upacara Budaya Grebeg 
Pancasila dipimpin langsung 
oleh Walikota Blitar Drs. H. 
Santoso, M.Pd dan dihadiri oleh 
Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) Kota 
Blitar dan sejumlah Organisasi 
Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemkot Blitar, upacara dilak-
sanakan dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang sangat 
ketat guna mencegah penyeba-
ran virus covid 19.

Walikota Blitar Drs. H. San-
toso, M.Pd menyampaikan bah-
wa dengan di laksanakannya up-
acara ini semoga aura dari Bung 
Karno sebagai penggagas hari 
lahirnya Pancasila pada tanggal 
1 Juni ini bisa membias pada 
masyarakat Kota Blitar khusus-
nya serta seluruh Bangsa Indo-
nesia.

Lebih lanjut Santoso men-
jelaskan untuk tema Upacara da-
lam rangka memperingati Hari 
Lahir Pancasila kali ini adalah 
Pancasila Dalam Tindakan Ber-
satu Untuk Indonesia Tangguh, 
artinya untuk seluruh bangsa In-
donesia khususnya warga mas-
yarakat Kota Blitar dalam setiap 
gerak dan langkah tindakan itu 
selalu diilhami oleh butir-butir 
Pancasila itu.

“ jadi Pancasila tidak hanya 
sekedar diucapkan tetapi diwu-
judkan dalam bentuk kegiatan 
sehari-hari,”ucapnya.

Santoso juga menambahkan 
bahwa Pancasila yang dirumus-
kan oleh Bung Karno, khusus-
nya pada saat didepan sidang 
BPUPKI itu adalah merupakan 
intisari bagaimana masyarakat 
Indonesia berbangsa dan ber-
negara yang telah dipandu oleh 
Pancasila mulai sila pertama 
sampai sila kelima sebagaimana 
yang telah kita ikrarkan tadi ber-
sama-sama.(mam/adv/hms)

Pemkab atau PBI (Penerima Bantu-
an Iuran) BPJS kelas 3, sedangkan 
peserta lama yang berstatus aktif 
tetap membayar sendiri iurannya,” 
katanya.

Nama-nama warga tersebut 
diambil secara acak dari data yang 
tercatat di Kantor Dispenduk Capil

(Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil) tanpa melihat kondisi 
sosial ekonomi yang bersangkutan.

Dengan penambahan nama baru 
ini artinya jumlah warga Sidoarjo 
yang iuran BPJSnya ditanggung 
Pemkab sebanyak 398 ribu.

Sedangkan untuk peserta non 
aktif alias memiliki tunggakan iu-
ran tetap harus menyelesaikan ma-
salahnya itu dengan  BPJS. Namun 
jika mereka tiba-tiba menderita 
sakit maka tetap bisa mendapatkan 
layanan gratis.

“Untuk yang menunggak ini, 
kami akan mendahulukan yang 
sakit, sekalipun menunggak mereka 
tetap bisa datang ke faskes pertama. 
Sedangkan yang tidak sakit, ya tidak 
ditanggung, artinya tunggakan mer-
eka tetap akan terus diperhitungkan 
dan ditagihkan,” jelas Yesy.

Demikian dengan warga Sidoar-
jo yang menjadi peserta BPJS aktif 
di semua kelas juga tidak serta mer-
ta dialihkan statusnya menjadi PBI. 
Mereka tetap diharuskan membayar 
iuran BPJS setiap bulannya seperti 
biasa. 

Untuk bisa mengubah status itu, 
peserta BPJS aktif dan non aktif itu 
harus mengajukan permohonan ke 
Dinas Sosial dengan melampirkan 
surat keterangan tidak mampu dari 
desa. “Nanti dari pihak Dinsos yang 
akan memverifikasi. Biar lebih 
jelas, sebaiknya ditanyakan ke Pak 
Kadinsos saja,” elak Yesy.

Perempuan berjilbab itu juga 
menambahkan, “jumlah warga 
yang mendapatkan layanan kese-
hatan dari BPJS itu bisa ditambah 
asalkan Pemkab Sidoarjo juga 
menambahkan alokasi anggarannya 
untuk program itu, tapi untuk seka-
rang ini kita masih sepakat di angka 
Rp 14 Miliar per bulan, “ Tambahn-
ya.(anang)

Kang Giri Launching Sumur/Irigasi 
Tanah dalam di Desa Duri

Kang Giri Launching Sumur/Irigasi Tanah Dalam di Desa Duri.

Ponorogo, SMN – Pertanian 
Hebat di Ponorogo terus didorong 
untuk terwujud. Salah satunya den-
gan peluncuran sumur dalam untuk 
meningkatkan kecukupan air di la-
han-lahan yang tidak teraliri irigasi 
teknis. Kecukupan air adalah kunci 
peningkatan produktifitas dan pro-
duksi berbagai komoditas tanaman.

Launching sumur dalam ini 
dilakukan oleh Bupati Ponorogo 
Sugiri ‘Kang Giri’ Sancoko di Desa 
Duri, Kecamatan Slahung, Kamis 
(3/6/2021). Sumur dalam di Desa 
Duri tersebut adalah satu dari 25 
sumur dalam yang akan dibangun 
selama 2021 ini.

Ke-25 sumur dalam dibangun 
untuk 25 kelompok tani yang bera-
da di 21 desa yang masuk dalam 9 

kecamatan. Yaitu kecamatan Sam-
pung, Balong, Bungkal, Kauman, 
Sambit, Slahung, Jambon, Mlarak, 
dan Badegan.

Menurut Kang Giri (panggilan 
akrabnya) mengatakan, ini mer-
upakan bagian dari program 99 
hari kerja dan nawa dharma nyata 
Ponorogo hebat di sektor pertanian.

“Bahwa untuk memenuhi kebu-
tuhan air di Ponorogo dan memper-
luas lahan pertanian yang produktif 
maka harus diadakan sumur da-
lam. Harapannya, seluruh tanaman 
pangan yang ditanam oleh petani 
akan tumbuh dengan subur,” ung-
kap Kang Giri usai launching. Su-
mur-sumur ini akan mengairi lahan 
seluas 20 hektare untuk tiap titik su-
murnya. Lokasi sumur dalam dip-

ilih di lahan yang tidak terjangkau 
oleh irigasi teknis dan sangat mem-
butuhkan air saat musim kemarau.

Pada intinya dari 15.988 sawah 
di Ponorogo, saat ini sudah ada se-
banyak 388 sumur dalam. Artinya, 
jika satu sumur dalam itu untuk 20 
hektar, maka dibutuhkan 414 unit 
(sumur) lagi.

“Kita akan berupaya semak-
simal mungkin untuk memenuhi 
kebutuhan air dan memperluas 
produktivitas lahan pertanian,” 
jlentrehnya.

Pihaknya juga meminta su-
mur irigasi tanah dalam ini juga 
diimbangi dengan sumur resa-
pan. Tentunya program ini untuk 
meningkatkan komoditas tanaman 
terutama padi di Ponorogo.

“Selain bergerak membangun 
sumur dalam, kita juga akan melak-
sanakan program revitalisasi irigasi 
teknis sehingga tidak harus diba-
ngunkan sumur dalam di semua 
lokasi. Kemudian nantinya kita 
harapkan ada gerakan untuk mem-
bangun sumur resapan sehingga 
terjadi keseimbangan dan air tidak 
terbuang sia-sia,” ujar Kang Giri.

Pembuatan 25 sumur dalam 
ini akan dibiayai oleh dua sumber 
anggaran. Yaitu dari Dana Alokasi 
Khusus (DAK) dari pemerintah pu-
sat tahun 2020 sebanyak lima titik 
dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (DBHCHT) 2021 se-
banyak 20 titik. (kan)



Edisi 490 / XIII / 07 - 13 Juni 2021
Goa Selomangkleng Kediri Simpang  Lima Gumul Kediri

KEDIRI RAYA
3Dari Kediri Untuk Indonesia

Goa Selomangkleng KediriGoa Selomangkleng Kediri

Worshop Genre, untuk Cetak 
Generasi Remaja yang Unggul

Bunda Genre Kabupaten Kediri Eriani Anisa Hanindhito mengikuti Kegiatan Workshop Genre

Kediri, SMN - Bertem-
pat di ruang vidcon Pringgi-
tan Pendapa Panjalu Jayati, 
Bunda Genre Kabupaten 
Kediri Eriani Anisa Hanind-
hito mengikuti Kegiatan 
Workshop Genre. Kegiatan 
tersebut diikuti pula oleh 
seluruh Bunda Genre Ka-
bupaten/Kotase-Jawa Timur 
secara online, Rabu 2 Juni 
2021.

Kepala BKKN RI Has-
to Wardoyo, Bunda Genre 
Jawa Timur Arumi Bachin 
serta Kepala Perwakilan 
BKKN Provinsi Jawa Timur 
Drs. Sukaryo Teguh Santoso, 
M.Pd.turut mengikuti work-
shop ini.

Disampaikan oleh Drs. 
Sukaryo Teguh Santoso, 
M.Pd, workshop tersebut 
bertujuan untuk memantap-

kan program Generasi Ber-
encana dalam rangka peny-
iapan kehidupan berkeluarga 
bagi remaja.Selain itu juga 
untuk memperkuat kerjasa-
ma pengelola program Genre 
tingkat provinsi dan Kabu-
paten/Kota dalam penyiapan 
berkeluarga bagi remaja.

“Mudah-mudahan dalam 
waktu tidak lama lagi Bun-
da Genre di seluruh Kabu-
paten/Kota di Jawa Timur 
dapat berkembang dengan 
baik. Nanti kedepannya akan 
ditindaklanjuti dengan adan-
ya bunda Genre di tingkat 
kecamatan bahkan sampai 
ke desa/kelurahan,” ungkap 
Drs.Sukaryo.

Menurutnya hal ini mer-
upakan tantangan dimana 
populasi remaja di Jawa 
Timur lebih besar dibanding 

orang tua, dengan perband-
ingan 4:1. Ini merupakan 
PR bagi kita semua untuk 
mencetak remaja-rema-
ja Jawa Timur agar lebih 
berkualitas.

Sementara itu Kepala 
BKKBN RI Hasto Wardoyo 
mengatakan, Genre sangat 
penting karena kita cukup 
bergantung pada generasi 
muda.“Kita harus betul-betul 
bisa mendorong dan memo-
tivasi anak-anak kita. Kual-
itas SDM sangat bergantung 
pada bagaimana mendidik 
generasi penerus. Maka 
dari itu membangun keluar-
ga harus berkualitas, untuk 
mencetak SDM yang unggul, 
Indonesia maju sesuai perin-
tah Presiden Joko Widodo,” 
pungkasnya. (Kominfo/kan)

PTM Harus Terapkan Prokes Ketat

Kediri, SMN - Dinas 
Pendidikan Kabupaten Kediri 
terus melakukan monitoring 
dan evaluasi ke sekolah-se-
kolah, untuk memastikan uji 
coba pembelajaran tatap muka 
(PTM) untuk SD dan SMP di 
Kabupaten Kediri yang sudah 
satu bulan berjalan. Langkah 
ini untuk mengetahui kondisi 
PTM tersebut apakah mengi-
kuti protokol kesehatan atau 
tidak.

Sejauh ini semua SD dan 
SMP di Kabupaten Kediri 
sudah mengikuti mekanisme 
yang ada. Kegiatan pembe-

lajaran di kelas hanya diikuti 
separuh dari jumlah siswa dan 
sehari dilaksanakan dua kali 
PTM. Hal ini dilakukan karena 
saat ini masih dalam kondisi 
pandemi Covid 19 dan Ka-
bupaten Kediri masih masuk 
zona oranye.

Sujud Winarko Kepala 
Dinas Pendidikan Kabupat-
en Kediri mengatakan, upaya 
PTM ini sebagai bentuk per-
siapan PTM di bulan Juli men-
datang. Karenanya evaluasi 
perlu dilakukan secara intensif 
dan berkelanjutan.

“Salah satu persiapan yang 

dilakukan adalah membentuk 
tim satgas Covid-19 di setiap 
lembaga sekolah. Sehingga 
ada satu penghubung untuk 
permasalahan Covid-19,” jelas 
Sujud.

Untuk SD saat ini masih 
berlangsung uji coba PTM 
dengan jumlah siswa satu kelas 
maksimal 15 orang, jaga jarak 
dan mengenakan masker atau 
face shield. Selanjutnya guru 
juga menerapkan prokes ketat 
dan harus sudah divaksin.

“Ini bagian dari upaya 
berkelanjutan agar anak tetap 
sehat dan terhindar dari Covid 

19. Karenanya kami akan terus 
pantau bersama para penga-
was dan kepala sekolah. Kami 
berharap siswa dan guru tetap 
ikuti prokes dengan ketat seka-
lipun jam PTM sangat terbatas 
pada uji coba ini,” katanya.

Ditambahkannya, ke-
beradaan posko di sekolah ada-
lah sebagai langkah antisipasi 
jika terjadi masalah kesehatan. 
Sujud berharap, setiap waktu 
pengawas dan kepala seko-
lah bisa memberikan laporan 
monev yang dilakukan di mas-
ing-masing wilayah tugasnya. 
(Kominfo/kan)

Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri terus melakukan monitoring dan evaluasi ke sekolah-sekolah

BPBD Bondowoso Cari Tahu 
Asal Dentuman yang Sertai 
Kilatan Cahaya di Raung

Cahaya di atas Gunung Raung

Bondowoso, SMN - Suara 
dentuman dan kilatan cahaya 
di atas Gunung Raung dira-
sakan warga Bondowoso dan 
kini viral di medsos. BPBD 
setempat mengerahkan tim 
untuk mencari tahu asal den-
tuman tersebut.

“Memang tadi malam itu 
banyak warga yang mengin-
formasikan adanya suara 
itu,” kata Plt Kepala BPBD 
Bondowoso, Adi Sunary-
adi kepada detikcom, Sabtu 
(5/6/2021).

Lebih jauh ia menjelas-
kan, saat ini koordinasi terus 
dilakukan dengan Pos Pe-

mantau Gunung Api (PPGA) 
Gunung Raung, untuk men-
cari tahu asal suara tersebut.

“Informasi sementara, 
suara gelegar itu sepertinya 
bukan dari Gunung Raung. 
Karena Gunung Raung saat 
ini dalam status normal,” 
terang Adi.

Ia mengaku, saat ini pi-
haknya juga berkoordinasi 
dengan stakeholder lainn-
ya. Bahkan, tim reaksi cepat 
(TRC) juga disebar ke berb-
agai sudut di Bondowoso un-
tuk mencari tau muasal suara 
dentuman tersebut.

Suara dentuman terden-

gar di daerah Prajekan, Bon-
dowoso, dan sekitarnya. Aki-
batnya, warga berhamburan 
keluar rumah untuk mencari 
tau muasalnya.

Bukan hanya di Prajekan 
dan sekitarnya. Tapi di beber-
apa wilayah lainnya. Di an-
taranya Sumberwringin, Su-
kosari, Tapen, serta sejumlah 
wilayah lain di sekitarnya.

“Pas saya santai sekitar 
pukul delapanan (malam), 
mendadak ada dentuman. 
Wong anak saya saja sampai 
lari ketakutan,” kata Ayu, 
seorang warga Prajekan, saat 
dihubungi detikcom, Jumat 

(4/6/2021).
Ditambahkan Ayu, bukan 

hanya dirinya yang men-
dengar suara itu. Tapi warga 
sekitarnya juga mendengar. 
Kendati tak ada yang bisa 
memastikan asal suara terse-
but.

Kepala Pos Pengamatan 
Gunung Api (PPGA) Raung, 
Mukijo membenarkan adan-
ya kilatan cahaya di atas 
Gunung Raung. “Memang 
benar ada kilatan di atas 
Gunung Raung. Itu terekam 
dalam CCTV kami,” ujarnya.
(dtk)

Mas Bup Ngantor di 
Balai Desa Tulungrejo

Kediri, SMN – Mas 
Bup sehari ngantor di 
Balai Desa Tulungrejo 
Kecamatan Pare, (4/6/21). 
Begitu datang, beliau 
langsung meninjau tempat 
pelayanan yang ada di luar 
ruangan yaitu joglo balai 
desa.

Nampak masyarakat 
keluar masuk kantor untuk 
mengurus surat menyurat 
seperti KK, KTP, Akte 
Kelahiran dan lain-lain. 
Melihat ada warga yang 
sedang antri, Mas Bup 
Hanindhito Himawan Pra-
mana langsung bertanya 
kepada warga tersebut.

“Mau mengurus apa 
mbak?” tanya mas Bup.

Warga Tulungrejo ber-
nama Auriely tersebut 
menjawab ingin mengurus 
pangajuan kredit rumah. 
Dengan cekatan dan luwes 
beliau langsung member-
ikan pelayanan kepada 

warga tersebut.
Acungan jempol pun 

diberikan oleh Masbup 
kepada seluruh petugas 
pelayanan di balai Desa 
Tulungrejo, khususnya 
Kepala Desa yang mem-
berikan pelayanan cepat 
kepada warga.

“Pelayanan adminis-
trasi yang ada di Desa 
Tulungrejo bisa dijadikan 
contoh oleh desa-desa lain 
agar juga bisa memberikan 
pelayanan prima kepada 
masyarakat. Saya berharap 
hal seperti ini bisa diper-
tahankan, karena pada 
hakekatnya pemerintahan 
itu dimulai dari tingkat 
desa. Seorang Bupati tan-
pa Kepala Desa, bukanlah 
siapa siapa. Artinya, kunci 
sebuah kesejahteraan war-
ga adalah ada di tingkat 
desa,” kata Mas Bup. Mas 
Bup menambahkan, untuk 
menangkap sebuah per-

soalan terkadang terdapat 
kendala, dimana proses 
laporannya sangat panjang 
untuk sampai ke Bupati. 
Oleh sebab itu beliau akan 
mengubah pola, dimana 
Mas Bup akan berkantor 
di balai-balai desa. Nan-
tinya acara Jum’at Ngopi 
juga akan dipindah ke de-
sa-desa.

“Hal ini akan lebih men-
sikronkan program-pro-
gram yang ada di desa 
dengan Kabupaten. Pros-
esnya dari musrenbang 
desa naik ke musrenbang 
kecamatan kemudian ke 
tingkat musrenbang kabu-
paten. Kita awali di Desa 
Tulungrejo Pare karena 
jumlah penduduknya san-
gat besar, baru kemudian 
nanti ke desa lain,” ung-
kap Mas Bup.

Sementara itu Kepala 
Desa Tulungrejo Mat Nur 
Kasan menyampaikan, se-

jak pandemi covid 19 me-
wabah, seluruh pelayanan 
memang ditempatkan di 
luar ruangan. Selain tem-
patnya luas dan terbuka, 
juga untuk menghindari 
berkerumunnya warga saat 
mengurus surat-menyurat.

“Di balai desa ini setiap 
harinya mampu melayani 
sekitar 50 warga yang 
mengurus surat menyurat. 
Setiap pelayanan rata-rata 
membutuhkan waktu 30 
menit, jadi tidak mem-
butuhkan waktu lama. 
Begitu pengurus datang, 
petugas kami langsung 
menanganinya. Alham-
dulillah selama sekitar 
1 tahun berjalan dengan 
lancar. Dan dengan pener-
apan protokol kesehatan, 
penularan covid 19 dapat 
diminimalisir,” pungkas 
Mat Nur Kasan.(kominfo/
adv/kan)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana melayani seorang warga saat ngantor di Kantor Desa Tulungrejo
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Kesedihan Novika, Istri Yuyung Abdi, 

Kehilangan Suami Akibat Direnggut Covid-19

Novika membagikan foto kenangan saat bersama sang suami 
Yuyung Abdi.

NGAWI, SMN – Tangan 
Novika Eirine Dianawati, 29 
tahun, gemetar menggenggam 
telepon. Dia berbicara cepat dan 
bernada panik.

Kenangan saat itu, 12 Febru-
ari 2021, tak bisa dia lupakan. 
Waktu dia bertekad menemukan 
rumah sakit yang memiliki ven-
tilator, untuk membantu perna-
fasan suaminya, Yuyung Abdi. 
Fotografer senior yang juga 

penulis buku foto tenar, Photog-
raphy From My Eyes.

“Karena malam itu sudah 
tiga rumah sakit di Surabaya 
yang kita hubungi, ternyata 
semua penuh,” ujarnya.

Vika, sapaan akrabnya, 
menggambarkan penderitaan 
Yuyung Abdi, suaminya, saat 
dihajar ganasnya virus Corona. 
Suaminya terus mengeluhkan 
sesak, sambil berusaha untuk 

terus sadar dan menyandarkan 
hembusan nafasnya pada selang 
yang terhubung dengan tabung 
oksigen.

“Kalau selang itu dilepas, 
dia akan gelagapan bernafas. 
Tersengal-sengal,” ungkap Vika.

Akhirnya, Vika lega keti-
ka suaminya dapat dirawat di 
RS Unair. Yuyung langsung 
mendapatkan bantuan ventila-
tor. Saturasinya tinggal 43.

Vika yang juga terkonfirmasi 
positif Covid-19, harus menjal-
ani isolasi mandiri beserta kelu-
arga. Dia teratur menerima lapo-
ran tentang kesehatan suaminya 
via chatt atau telepon dari rumah 
sakit.

“Saya terkejut ketika diber-
itahu hasil rontgen, paru-paru 
Mas Yuyung sudah penuh flek, 
padahal suami saya tidak memi-
liki komorbit. Kondisinya drop. 
Begitu berat dia berjuang mela-
wan Covid-19 sampai akhirnya 
tak bisa bertahan,” ujar Vika.

Vika memperkirakan ter-
jangkit Covid-19 sepulang dari 
Malang. Saat itu suaminya 
mengadakan pertemuan den-
gan kolega dan Vika memilih 
menunggu di luar. Dia menga-
kui, kondisi mereka berdua saat 
itu memang kelelahan.

“Sepulang dari sana kami 
demam, namun suami saya itu 
agak enggan bila disuruh meng-
konsumsi obat secara rutin. 
Panas badan kami naik turun 
dalam beberapa hari,” ungkap 
Vika.

Menurut Vika yang dinikahi 
Yuyung Abdi 4 tahun lalu, mer-
eka pun melakukan swab tes dan 
hasilnya negatif. Mereka bahkan 
memutuskan pergi ke Ngawi, 
kampung Vika.

Belum lama tiba di Ngawi, 
kondisi Yuyung memburuk. Dia 

mengeluh sesak nafas dan akh-
irnya dilarikan ke rumah sakit.

Vika menuturkan, saat 
dirawat, Yuyung sempat mener-
ima donor plasma konvalensen. 
Bahkan terlihat membaik. Na-
mun Tuhan berkehendak lain, 
suaminya tak mampu bertahan 
dan meninggal pada 16 Februari 
2021.

Kendati sedih, dia pasrah 
karena tak bisa memeluk jasad 
suaminya. Semua acara tahlilan 
almarhum, juga diselenggara-
kan di masjid tanpa boleh me-
nerima tamu di rumah.

Vika menuturkan, dia kehi-
langan sosok suami penyabar 
dan ngemong. Mungkin karena 
jarak usia mereka terpaut jauh, 
23 tahun.

Vika sering pula diajak ke 
berbagai tempat baru yang 
mengesankan. Semua kebersa-
maan itu terenggut oleh virus 
Corona, hanya dalam hitungan 
hari.

Vika pun mengingatkan 
semua orang agar tidak men-
ganggap enteng Covid-19. Leb-
ih baik mencegah dan disiplin 
menerapkan protokol kesehatan, 
daripada kehilangan orang ter-
dekat seperti yang dia rasakan 
saat harus merelakan suaminya.

“Jangan remehkan sebab 
Covid-19 itu nyata-nyata ada. 
Disiplinlah menerapkan prokes 
dan menghindari kerumunan 
serta menjaga kesehatan tubuh,” 
pesan Novika.

Vika juga banyak mengam-
bil hikmah setelah merasakan 
sendiri ganasnya Covid-19. Dia 
trauma berada dengan banyak 
orang di ruang sempit, tertutup 
dan ber-AC.

“Saya sekarang juga makin 
rajin olahraga dan konsumsi vi-
tamin,” pungkasnya. (ari)

Bantu Ratusan Lansia dan 
Disabilitas yang Terdampak 

Covid-19, Dinsos Ngawi 
Alokasikan Rp600 Juta

NGAWI, SMN - Dampak 
Covid-19 pada sektor ekonomi, 
makin memukul golongan mas-
yarakat usia lanjut dan disabili-
tas. Tak terkecuali di Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur. 

Dinas Sosial Kabupaten Nga-
wi mulai memproses pencairan 

bantuan untuk 115 penyandang 
disabilitas dan 135 penduduk 
lanjut usia. 

Bantuan itu dikucurkan un-
tuk menunjang kebutuhan mer-
eka, terutama setelah terdampak 
pandemi Covid-19. Apalagi, 
sebagian besar kelompok ini 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi, Tri Pujo Handono

memang kesulitan mendapatkan 
penghasilan karena keterbatasan 
mereka.

Tri Pujo Handono, Kepala 
Dinas Sosial Kabupaten Nga-
wi menyatakan, bantuan itu di-
hitung senilai Rp200 ribu per 
bulan, namun diberikan seka-
ligus selama satu tahun. 

“Sehingga setiap orang 
langsung menerima Rp 2,4 juta. 
Kita harapkan bantuan itu dapat 
menunjang kehidupan mereka,” 
ungkapnya. 

Sebelum pemberian bantuan 
bersumber dana APBD Kabu-
paten Ngawi ini, Dinsos juga 
telah memasukkan lebih dari 13 
ribu orang lansia dalam daftar 
bantuan pangan non tunai. 

Bantuan-bantuan tersebut, 
menurut Tri Pujo, telah diver-
ifikasi dan penerima manfaat 
belum mendapat dari sumber 
lain sehingga tidak ada bantuan 
ganda pada satu penerima. 

“Bantuan dana dari APBD 
Ngawi ini menyasar mereka 
yang belum tersentuh bantuan 
lain dan tetap akan ada pertang-
gungjawabannya,” ujar Tri Pujo. 
(ari)

Wanita Asal Rejuno, Nekat Curi Motor 
Demi Angsuran Bank

Tersangka pencuri motor diapit petugas saat rilis di Polres 
Ngawi

NGAWI, SMNN – Sri 
Maryani, 32 tahun, tertunduk 
lesu. Dia hanya bisa menyesal 
setelah polisi menggelandang 
dirinya sebagai tersangka pen-
curi sepeda motor. Hari-harin-
ya pun kini dihabiskan sebagai 
tahanan.

Aksi nekat Sri mencuri mo-
tor dilakukan 31 Mei lalu. Dia 
mengaku sudah pusing dikejar 
hutang bank yang mencapai 
Rp3 juta.

“Ada sepeda motor di tepi 
jalan sawah, kebetulan kunci 
motor juga masih menancap 
jadi saya akhirnya mengam-
bilnya,” ujarnya saat ditanyai 
polisi.

Namun, pemilik motor tak 
lama kembali ke arah kenda-
raannya diparkir. Dia terkejut 
mengetahui motornya telah 
raib dan berteriak kehilangan. 
Sri yang belum berlalu begitu 

jauh, akhirnya berhasil ditang-
kap.

Sri pun menjadi salah satu 
tersangka yang dirilis Polres 
Ngawi, Jumat (4/5/2021). Dia 
mengaku tak bisa berpikir 
panjang karena sudah dikejar 
hutang di bank sehingga men-
dorongnya mencuri motor.

Kasatreskrim Polres Nga-
wi, AKP I Gusti Agung Ananta 
menyatakan, niat tersangka, 
salah satu pemicunya juga di-
dorong adanya kesempatan.

Hal itu karena pemilik mo-
tor meninggalkan kunci kontak 
di kendaraan yang diparkir be-
gitu saja di jalanan tepi sawah.

“Meskipun sebentar saja 
meninggalkan kendaraan, 
tetaplah hati-hati dengan men-
guncinya secara haik sebelum 
diparkir sehingga tak membu-
ka kesempatan untuk dicuri,” 
saran Agung Ananta. (ari)

Pemerintah Desa Tuliskriyo Gelar 
Musdes Khusus Penetapan 

Pendataan SDGs Desa Tahun 2021

SMN, Blitar - Pemerintah 
Desa Tuliskriyo menggelar 
Musdes Khusus Penetapan Pen-
dataan SDGs Desa Tahun 2021, 
Senin(31/05/2021), bertempat di 
Balai Desa Tuliskriyo, dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
yang sangat ketat guna mence-
gah penyebaran virus covid-19.

Musdes Khusus Penetapan 
Pendataan SDGs Desa dipimpin 
langsung oleh Kepala Desa Tu-
liskriyo Mashuriono dan di had-

iri oleh RT, RW, BPD, LPMD, 
Pendamping Desa, Petugas 
Pendata SDGs, BABINSA dan 
BHABINKAMTIBMAS.

Mashuriono selaku Kepala 
Desa Tuliskriyo menyampaikan 
bahwa Musdesus ini adalah 
tindak lanjut yang berkaitan 
dengan pendataan SDGs yang 
dilakukan oleh petugas pendata-
an SDGs, tujuan dari pendata-
an ini adalah sebagai landasan 
di dalam penyusunan Rencana 

Kepala Desa Tuliskriyo Mashuriono bersama tim pendata SDGs

Kerja Pemerintah Desa(RKP) 
Tahun 2022 dan seterusnya, bah-
wa dengan adanya Musdesus ini 
visi misi ditingkat nasional bisa 
diimplementasi di tingkat desa.

Lebih lanjut Mashuriono 
menjelaskan bahwa Musdes 
Khusus Penetapan Pendataan 
SDGs Desa ini ada 18 item, seh-
ingga dari 18 indikator itu akan 
dijadikan rujukan prioritas ke-
giatan dalam penyusunan RKP 
dan APBDES tahun 2022.

Tindak lanjut dari Musde-
sus ini adalah penyampaian 
jumlah penduduk, yang mana 
di Desa Tuliskriyo ini jumlah 
penduduknya ada 3000 lebih, 
tim pendata ada 19, kemudian 
di masing-masing RT, RW ada 
indikator-indikator yang perlu 
ditangani lebih lanjut di tahun 
2022.

Mashuriono berharap den-
gan adanya Musdesus ini nan-
tinya bisa diimplementasikan 
kedalam sebuah kegiatan dian-
taranya adalah pembangunan 
fisik, pemberdayaan ataupun 
pelatihan yang lainnya di tahun 
2022,”tegasnya.(mam)

Refocusing Anggaran Bukan Hambatan 
Untuk Melaksanakan Program 

Kegiatan Pemerintah Desa Wates

SMN, Blitar - Dimasa pan-
demi saat ini banyak sekali 
dampak yang ditimbulkan di 
tengah masyarakat, bahkan pe-
merintah desa sendiri tampak-
nya harus lebih memutar otak 
bagaimana caranya agar roda 
pembangunan maupun pem-
berdayaan masyarakat bisa ter-
laksana.

Pemerintah Desa Wates, 
Kecamatan Wates, kabupat-
en Blitar salah satunya yang 
saat ini betul-betul merasakan 
bagaimana anggaran yang su-
dah di siapkan untuk melaku-
kan kegiatan pembangunan 
serta kegiatan pemberdayaan 
harus terkena refocusing di 
tengah jalan, sehingga harus 

Moh Hamid Almauludi, S.Pd.I. selaku Kepala Desa Wates

merubah kembali rencana ke-
giatan yang akan dilaksanakan.

Moh Hamid Almauludi, 
S.Pd.I. selaku Kepala Desa 
Wates menyampaikan, untuk 
refocusing yang ada di Pemer-
intah Desa Wates ini terutama 
untuk kegiatan PPKM Mikro 
adalah 8%, sehingga dari be-
berapa bangunan fisik yang 
semula sudah dianggarkan 
dananya harus dialihkan, dian-
taranya adalah 2 sumur bor dan 
rabat beton.

Lebih lanjut Hamid men-
jelaskan untuk refocusing ini 
sangatlah berdampak adalah 
akses perekonomian yang ada 
di masyarakat, karena infra-
struktur yang seharusnya di-
topang dari dana desa saat ini 
dana itu harus difokuskan un-
tuk penanganan covid-19.

Untuk dana sisa dari refo-
cusing nantinya akan di gu-
nakan untuk pendanaan SDGs, 
yang mana SDGs itu menelan 
anggaran sebesar 34 juta untuk 
satu tahap, selain itu juga ada 
BLT DD yang sangat mengu-

ras anggaran, yang mana untuk 
Desa Wates ini ada 134 KPM 
sehingga anggaran yang di-
siapkan sebesar 500 juta.

Sementara itu untuk visi 
misi dari pemerintah desa 
sendiri yang ditargetkan ada-
lah yang tidak memerlukan bi-
aya yang begitu besar sehingga 
nantinya bisa di cover oleh pe-
merintah desa.

Refocusing anggaran ini 
sebetulnya juga sangat ber-
dampak di kalangan mas-
yarakat, maka dari itu Moh 
Hamid selaku Kepala Desa 
Wates juga berpesan kepa-
da seluruh warga masyarakat 
agar menyadari terkait den-
gan adanya refocusing ini, 
bagaimanapun Dana Desa ini 
sumbernya juga dari APBN, 
jadi apapun resikonya harus 
kita laksanakan, sehingga pe-
merintah desa juga akan mem-
berikan edukasi kepada mas-
yarakat terkait dengan adanya 
refocusing anggaran ini.(mam)



Edisi 490 / XIII / 07 - 13 Juni 2021 5Fokus

Sampang, SMN - Sidang 
Peripurna dengan mengagenda-
kan nota penjelasan lima rap-
erda inisiatif dan pengumuman 
nama anggota panitia kerja LHP 
BPK RI di gelar, bertempat di 
gedung graha paripurna DPRD 
Kabupaten Sampang, sidang 

di pimpin langsung oleh ketua 
DPRD Kabupaten Sampang 
Fadol dan di hadiri oleh Bupa-
ti Sampang H Selamet Junaidi, 
wakil Bupati H Abdullah Hi-
dayat, Forkopimda, Kepala 
OPD, Kapala Bagian Pemerin-
tah Kabupaten Sampang, dan 

Paripurna Nota Penjelasan Lima Raperda dan 
Pengumuman Nama Panitia Kerja LHP BPK RI

Suasana sidang Paripurna.

tamu undangan, Senin (31/05).
Dalam sambutanya ketua 

DPRD Fadol menjelaskan si-
dang paripurana kali ini akan 
membahas nota penjelasan lima 
raperda inisiatif dan pengumu-
man nama anggota panitia ker-
ja LHP BPK RI, ”Sidang kali 
ini membahas dua aganda yang 
pertama nota penjelasan lima 
raperda inisiatif dan yang kedua 
pengumuman nama-nama ang-
gota panitia kerja LHP BPK RI 
yang sudah dibahas di tingkat 
banmus,” ungkapnya

Badan Musyawarah (Ban-
mus) telah membahas dengan 
matang dan secara terperinci 
terkait pengesahan badan pe-
meriksaan keuangan republik 
indonesia (BPK RI) atas lapo-
ran hasil pemeriksaan (LHP) 

keuangan Pemerintah Kabupat-
en Sampang tahun 2020, yang 
mekanismenya di bacakan oleh 
Alan Kaisan politis partai Ger-
inda.

Sementara untuk dasar hu-
kum dan acuan lima raperda ini-
siatif di bacakan oleh Agus Hus-
nol Yakin, lima raperda inisiatif 
meliputi raperda pasar tradision-
al dan moderen,pembentukan 
peratura desa, fasilitasi pence-
gahan dan penyalahgunaan 
peredaran narkoba, kesejahter-
aan sosial dan terakhir inovasi 
daerah. Yang di lanjutkan den-
gan pengumuman nama ang-
gota panitia kerja LHP BPK RI 
yang di bacakan oleh sekretaris 
DPRD H Moh Anwari Abdullah 
SE,MM. (why/adv)

Rapat Paripurna DPRD Tentang Raperda Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun TA 2020

Madiun, SMN - Rapat Paripurna antara 
eksekutif dan legislatif Kabupaten Madiun Jawa 
Timur untuk membahas tentang pertanggung 
jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Madiun 
Tahun Anggaran 2020 digelar di Gedung DPRD 
Kabupaten Madiun Jumat (4/6/2021).

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun 
dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten Madiun 
Fery Sudarsono, dalam agenda Nota Keuangan 
Bupati Madiun tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Kabupaten Madiun Tahun 
Anggaran 2020 yang akan disampaikan Bupati 
Madiun H.Ahmad Dawami. “Kata Ketua DPRD 
Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono”

Selanjutnya Bupati Madiun H.Ahmad Dawa-
mi menyampaikan Nota Keuangan tentang per-
tanggung jawaban pelaksanaan APBD Kabupaten 

Madiun Tahun Anggaran 2020 di hadapan anggo-
ta DPRD dan peserta rapat paripurna ini.

Bupati Madiun H.Ahmad Dawami menyam-
paikan laporan keuangan pemerintah Kabupaten 
Madiun Tahun Anggaran 2020 terdiri dari : a). 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), b). Lapo-
ran Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), 
c). Neraca, d) Laporan Operasional (LO), e). 
Laporan Arus Kas (LAK), f). Laporan Perubah-
an Ekuitas (LPE), dan g). Catatan atas Laporan 
Keuangan. “paparnya”

Laporan Realisasi Anggaran diantaranya Re-
alisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020 sebesar 
1 Triliyun 842 Milyar 457 juta 400 ribu 338 rupi-
ah 8 sen aatau tercapai sebesar 104,85 persen dari 
Anggaran sebesar 1 Triliyun 757 Milyar 160 juta 
473 ribu 76 rupiah 52 sen.

Dari Jumlah Realisasi Pendapatan di atas di-

peroleh dari :1). Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
2). Pendapatan Transfer, 3). Lain-lain pendapatan 
yang sah.

Sedangkan Belanja Tahun Anggaran 2020 
direncanakan sebesar 1 Triliyun 918 Milyar 499 
juta 853 ribu 736 rupiah 58 sen. Terealisasi sebe-
sar 1 Triliyun 796 Milyar 557 juta 950 ribu 336 
rupiah 91 sen. Atau tercapai sebesar 93,64 persen 
dari jenis-jenis belnjanya diantaranya : 1). Belanja 
tak terduga, 4). Transfer. “jelasnya”

Lanjutnya tentang pembiayaan diantaranya : 
1. Penerimaan pembiayaan, 2. Pengeluaran pem-
biayaan.

Untuk laporan perubahan saldo anggaran 
lebih (LPSAL), saldo anggaran lebiih akhir tahun 
2020 sebesar 207 Milyar 138 juta 831 ribu 161 
rupiah 23 sen.

Adapunn neraca terdiri dari : 1. ASET yaitu 
per 31 Desember 2020 adalah sebesar 4 Triliyun 
223 Milyar 308 juta 432 ribu 256 rupiah 55 sen. 2. 
Kewajiban yaitu utang yang timbul dari peristiwa 
masa lalu dan kewajiban pemerintah Kabupaten 
Madiun per 31 Desember 2020 adalah sebesar 
15 Milyar 427 juta 143 ribu 15 rupiah 42 sen. 3. 
Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih pe-
merintah daerah yang merupakan selisih antara 
asset dan kewajiban pemerintah daerah per 31 De-
sember 2020 sebesar 4 TRiliyun 207 Milyar 881 
juta 289 ribu 241 rupiah 13 sen. “jelasnya lagi”

Adapun Laporan Operasional (LO) terdiri 
dari Laporan : 1). Pendapatann LO, 2) Beban, 
3) Kegiatan non operasional, 4) Surplus sebelum 
pos luar biasa, 5) Pos luar biasa dan 6) Surplus 
difisit 20.

Lanjutnya Laporan Arus kas adalah laporan 
yang menyajikan informasi arus kas masuk dan 
keluar selama periode akuntansi sampai dengan 
31 Desember 2020 yang diklasifikasikan ber-
dasarkan aktivitas operasional, pendanaan, dan 
transitaris.

Pada laporan April kas ini terdapat saldo 
akhir kas di Bendahara Umum Daerah (BUD) 
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, 
BLUD Tahun Anggaran 2020 sebesar 207 Milyar 
138 juta 831 ribu 161 rupiah 23 sen.

Laporan perubahan ekuitas terdiri dari : 1) 
Nilai ekuitas awal dimulai per tanggal 1 Januari 
2020, 2) Surplus LO, 3) Koreksi Ekuitas lainnya, 
4) Nilai Ekuitas Akhir. “paparnya lagi”

Selanjutnya catatan atas laporan keuangan 
yang merupakan catatan atas laporan keuangan 
yang merupakan satu kesatuan dalam penyusunan 
laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD 
yang menjelaskan atas laporam realisasi anggaran 
laporan perubahan saldo lebih, neraca, laporan op-
erasional, laporan arus kas, dan laporan perubahan 
ekuitas yang bertujuan mengungkapkan informasi 
setiap komponen laporan keuangan secara riali 
dan informatif. “pungkasnya”

Dalam acara rapat paripurna DPRD Kabupat-
en Madiun kali ini dihadiri oleh Bupati Madiun 
H.Ahmad Dawamii, wakil Bupati Madiun H.Hari 
Wuryanto, Sekda Kabupaten Madiun Tontro Pahl-
awanto, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery 
Sudarsono dan sejumlah wakil ketua DPRD dan 
Anggota DPRD Kabupaten Madiun, juga turut 
hadir sejumlah OPD dan Camat se-Kabupaten 
Madiun.(sy/adv)

Bupati Madiun H.Ahmad Dawami, wakil Bupati Madiun H.Hari Wuryanto, Ketua DPRD 
Kabupaten Madiun Fery Sudarsono bersama wakil ketua dan anggota juga sejumlah OPD 

dan Camat se-Kabupaten Madiun dalam acara rapat paripurna DPRD.

Desa Tileng Lestarikan Seni Budaya “Sekar Laras”
Madiun, SMN - Pemerintah Desa Tileng 

Kecamatam Dagangan Kabupaten Madiun 
Luasnya 337 Ha dengan jumlah penduduk 
1600 jiwa yaitu laki-laki 805 dan perempuan 
705 jiwa dan batas wilayah desa Tileng adalah 
sebelah utara : desa Segulung Kecamatan Da-
gangan, sebalah selatan : Desa Sempu Keca-
matan Ngebel Kabupaten Ponorogo, sebelah 

timur : desa Mendak Kecamatan Dagangan 
dan sebelah barat : desa Blimbing Kecamatan 
Dolopo.

Kades Tileng Miratnu mengatakan mas-
alah tentang pelestarian kegiatan seni budaya 
“Sekar Laras” pemerintah desa Tileng memi-
liki komitmen yang tinggi untuk pengemban-
gan sedi dan budaya lokal salah satunya ke-

giatan seni budaya “Sekar Laras” di desanya.
Salah satunya bentuk komitmennya ada-

lah masih adanya kegiatan pembinaan dan 
pelatihan-pelatihan seni budaya “Sekar Laras” 
yang secara rutin dilaksanakan setiap Sabtu 
malam (Malam Minggu).

Lanjutnya, kegiatan seni budaya “Sekar 
laras” desa Tileng mulai dibentuk pada awal 
tahun 2017 lalu sampai sekarang dikoordi-
natori oleh kades dan tokoh masyarakat desa 
Tileng. Penamaan seni budaya “Sekar Laras” 
berawal dari menengok nama Sekar adalah 
bunga dan Laras adalah irama.

“Sekar Laras memiliki tujuan untuk 
memberdayakan dan membangun budaya 
jawa khususnya seni budaya Sekar Laras di 
Desa Tileng ini. selain itu seni budaya ini un-
tuk memberdayakan masyarakat desa Tileng 
dan sekitarnya agar bisa belajar dan mengeta-
hui seni budaya jawa agar tidak punah”, jelas 
Kades Tileng.

Dengan adanya kegiatan seni budaya 
Sekar laras di desanya masyarakat desa Tileng 
sangatlah senang dan bangga karena dengan 
adanya kegiatan seni budaya ini sangatlah ber-

guna sekali baik bagi masyarakat desa Tileng 
maupun desa-desa sekitar desa Tileng.

“Dengan adanya kegiatan seni budaya 
“Sekar Laras” desa Tileng ini, apabila ada 
warga yang punya hajatan bisa juga minta 
ditampilkan diacara hajatan tersebut sebagai 
hiburan di acara hajatan warga tersebut”, 
pungkasnya kades Tileng Muratnu.

Susunan struktur organisasi dan tata kerja 
pemerintahan desa Tileng Kecamatan Dagan-
gan Kabupaten Madiun adalah Kades Tileng 
: Miratnu, Sekdes : Heru Budi Cahyono, kasi 
Pemerintahan : Samuri, Kasi Kesejahteraan 
: Markuat, Kasi pelayanan : Sikun, Kaur TU 
dan umum : Rudi Hartanto SPd, Kaur Keuan-
gan : Sri Antaris, Kaur Umum dan perenca-
naan : Heru Budi Cahyono, Kasun Tileng 
Krajan : Agus Eko Wahyudi, Kasun Pokolimo 
: Sugeng Eko P.A dan kasun Gondoroso : Si-
wariyanto.

Semua lembaga, perangkat desa, tokoh 
masyarakat, pemuda, dan semua masyarakat 
desa Tileng dalam memajukan dan memban-
gun desanya selalu guyub rukun, bergotong 
royong secara bersama-sama. (Sy)

Kegiatan pelestarian Seni Budaya “Sekar Laras” di desa Tileng Kecamatan Dagangan 
Kabupaten Madiun.

Gedung Baru, Kantor Baru 
Desa Lembah

Madiun, SMN - Pemerintah 
desa Lembah kecamatan Dol-
opo Kabupaten Madiun telah 
membangun gedung baru se-
bagai kantor desa Lembah dari 
sumber dana alokasi dana desa 
(ADD) tahun 2020 sebesar 120 
juta dan tahun 2021 sebesar 70 
juta.

Kades Lembah Kecamatan 
Dolopo Kabupaten Madiun An-
dik Eko Widodo menuturkan, 
bahwa “pembangunan gedung 
baru yang digunakan sebagai 
kantor desa Lembah karena kan-
tor desa yang sebelumnya men-
empati ruangan panti PKK dan 

ruangan pelayanan lainnya yang 
sempit dan kurang nyaman bagi 
pegawai dan perangkat desa 
sewaktu melayani warganya 
waktu mencari surat-surat. Dari 
situlah Kades Lembah Andik 
berinisiatif untuk membangun 
gedung kantor desa Lembah se-
bagai kantor pelayanan umum 
waragnya dan kantor kades, 
sekdes dan staf-stafnya agar leb-
ih enak, nyaman dan luas”, kata 
Kades Andik.

“Dalam pembangunan ge-
dung kantor desa ini telah me-
nelan dana alokasi dana desa 
(ADD) tahun 2020 sebesar 120 
juta dan alokasi dana desa tahun 
2021 sebesar 70 juta jadi total 
dananya 190 juta dalam pem-
bangunan gedung kantor desa 
Lembah yang baru ini”, kata 
Andik.

Dengan dibangunnya gedung 
kantor Desa Lembah yang baru 
dengan ukuran lebar 9 meter 
panjang 21 meter dan tinggi 
5 meter ini akan menambah 
kenyamanan dalam melayani 
masyarakatnya baik masalah 
pelayanan surat menyurat dan 
kegiatan lainnya yang ada di 
desa Lembah tersebut.

“Selain itu pula pelayanan 
kepada masyarakatnya akan 

bisa lebih baik dan nyaman, 
baik perangkatnya maupun mas-
yarakatnya menjadi lebih sen-
ang dan bangga dengan adanya 
pembangunan gedung kantor 
desa Lembah yang baru ini”, un-
gkapnya Kades Lembah Andik.

Susunan struktur organisa-
si dan tata kerja pemerintahan 
(SOTK) desa Lembah keca-
matan Dolopo Kabupaten Ma-
diun adalah Kades Lembah : 
Andik Eko Widodo, Plt sekdes 
: Suminto, Kasi Pemerintahan 
: Arif Mustofa, Kaur Keuan-
gan : Nurul Dwi Wahyuni, kaur 
Perencanaan : Suminto, kaur 
TU dan Umum : Suwito, Kasi 
Pelayanan dan Kesejahter-
aan : Jamari, Kasun Lembah 
:-, Kasun Jirem : Bambang S, 
Kasun Jengglik : Rimun, Kasun 
Jetis : Sudarno, staf umum TU 
dan umum : Juwani, karyawan 
desa Lembah : Operator : Arini, 
Karyawan desa : Ayu Wakhidah, 
Febri Purwanto dan Wahono.

Semua perangkat desa Lem-
bah, lembaga desa dan mas-
yarakat desa Lembah dalam 
memajukan dan membangun 
desanya selalu mengutamakan 
gotong royong dan bersama-sa-
ma demi terwujudnya kemajuan 
desa Lembah (Sy).

Kades Lembah Kecamatan Dolo-
po Kabupaten Madiun Andik Eko 

Widodo saat tinjau pembangunan 
gedung kantor desa Lembah.

Bangun Rabat Jalan Desa, Lancarkan 
Akses Jalan Warga Desa Sumbersari

Madiun, SMN - Pemerintah 
Desa Sumbersari Kecamatan 
Saradan Kabupaten Mdiun 
membangun akses jalan warag 
RT 15 dan RT 16 berupa rabat 
jalan sepanjang 340 m, lebar 3 
m dan tebal 0,13 m dari dana 
BKK tahun 2021 sebesar 150 
juta.

Kades Sumbersari Keca-
matan Saradan Kabupaten Ma-
diun Priyo Wibowo,SE men-
yatakan bahwa pembangunan 
proyek rabat jalan Desa Sum-
bersari yang berlokasi di RT 15 
dan RT 16 ini bersumber dari 
dana bantuan keuangan khusus 
BKK tahun 2021 sebesar 150 
juta.

“Dana BKK 150 juta tahun 
2021 ini untuk membangun ra-
bat jalan RT 15 dan RT 16 RW 
04 Desa Sumbersari dengaan 
volume panjang 340 m, lebar 
3 m, dan tebal 0,13 m bertu-
juan untuk memperlancar akses 
jalan warga biar lancar. Kare-
na jalan tersebut sebelumnya 
kondisinya kurang bagus dan 
bila musim hujan becek dan 
tergenang air karena banyak 
berlubang-lubang, maka dari 
itu agar akses jalannya jadi lan-
car dan bagus dibangun dengan 

proyek rabat jalan”, kata Kades 
Sumbersari Priyo Wibowo.

Lanjutya dalam pembangu-
nan proyek rabat jalan ini diker-
jakan dengan warga desa Sum-
bersari. Hal ini sebagai bentuk 
peningkatan pendapatan warga 
desa Sumbersari dan menguragi 
pengangguran warga desa Sum-
bersari.

“Dengan menggunakan tena-
ga pembangunan proyek rabat 
jalan desa ini oleh warga se-
tempat. Selain warganya senang 
juga dalam hal mutunya juga 
terjaga karena warga desanya 
merasa memiliki dengan adan-
ya proyek pembangunan rabat 
jalan tersebut”, jelas Kades 
Sumbersari Priyo Wibowo.

Desa Sumbersari deengan 
luas 353,57 Ha dengan jumlah 
penduduk 3.460 jiwa dan den-
gan batas wilayah adalah sebelah 
utara desa Tileng, sebelah selatan 
desa Sukorejo, sebelah timur desa 
Klumutan, dan sebelah barat desa 
Bener.

Struktur Organisasi pemerin-
tahan desa Sumbersari Kecamatan 
Saradan Kaabupaten Madiun 
adalah Kades Sumbersari Priyo 
Wibowo,SE., Sekdes Nur Kholis, 
Kasi Pemerintahan Rudi Suprapto, 

Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan 
Supono, Kaur Perencanaan Parsi-
yanto, Kaur Keuangan Sri Kardati, 
Kamituwo Sumbersari Subanarija, 
dan stafnya Tholibin, Kamituwo 
Kenep Subianto.

Semua perangkat desa, lem-
baga desaserta masyarakat desa 
Sumbersari dalam membangun 
dan memajukan desanya den-
gan guyub rukun dan bergotong 
royong dengan baik, saling bahu 
membahu, untuk mewujudkan 
kemajuan desanya. (sy) 

Perangkat Desa Sumbersari 
bersama warga meninjau 

lokasi proyek pembanguna 
rabat jalan di RT 15 dan RT 16 

desa Sumbersari Kecamtan 
Saradan Kabupaten Madiun.

Dokter RSU Soetomo yang Biasa Tangani 
Kembar Siam Meninggal Dunia

Surabaya, SMN - Kabar duka 
menyelimuti dunia kedokteran di 
Surabaya. Ketua Tim Pusat Pe-
layanan Kembar Siam Terpadu 
Rumah Sakit Umum (RSU) dr 
Soetomo, dr Agus Harianto SpA 
(K) meninggal dunia.

Dirut RSU dr Soetomo, dr 
Joni Wahyuhadi mengatakan, dr 
Agus meninggal sekitar pukul 
03.00 WIB. "Sudah dimakamkan, 
(meninggal) tadi malam jam tiga," 
kata Joni kepada awak media, Sab-
tu (5/6/2021).

Sebelum dimakamkan di TPU 
Keputih, jenazah almarhum ter-
lebih dahulu disalatkan di Masjid 
An-Nur. "Disemayamkan di Masjid 
An-Nur RSU dr Soetomo, kemudi-
an kita salatkan pagi-pagi tadi jam 
tujuh lebih. Terus dimakamkan ke 
Keputih. Sebelum ke TPU Keputih, 

lewat Unair, lewat rumahnya, baru 
ke Keputih jam sembilan," ungkap 
Joni.

Joni menambahkan, dr Agus 
merupakan salah satu pionir dari 
tim pelayanan kembar siam di RSU 
dr Soetomo. "Beliau sudah lama 
(menangani kembar siam) sejak 
kita punya program, pionirnya dr 
Agus sama dr Purwadi," lanjut Joni.

Joni juga mengaku merasa ke-
hilangan dr Agus. Almarhum dike-
nang sebagai sosok yang memiliki 
dedikasi tinggi di bidangnya.

"Beliau ini orang yang sangat 
berdedikasi. Makanya saya se-
cara pribadi maupun kelembagaan 
merasa sangat kehilangan beli-
au. Beliau itu yang tak ada hen-
ti-hentinya memajukan kembar 
siam dengan segala macam tanta-
ngannya. Sampai sekarang sudah 
punya yayasan Kembar Siam In-
donesia yang di-support oleh Bu 
Khofifah, Bu Gubernur," kenang 
Joni.

"Beliau dosen di RSU dr Soeto-
mo, dosen di Unair. Beliau sudah 
pensiun. Tapi kita punya namanya 
dokter mitra jadi tetap di Soetomo, 
beliau sangat berjasa mengem-
bangkan (penanganan) kembar 
siam," lanjut Joni.

Menurut Joni, operasi kembar 
siam yang dikoordinir oleh almar-
hum sudah banyak. "Sudah banyak 
ditangani oleh tim, beliau yang 
mengkoordinir, ada 100 lebih. Ini 
ada rencananya. Makanya saya 
kaget, dua hari lalu masih mendi-
skusikan itu sama saya. Mendadak 
(meninggal) kemungkinan jan-
tung," pungkas Joni. (dtk)

Jenazah dr Agus Harianto SpA (K).
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Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo Aminah Hadi mem-
bagikan Tas non plastik kepada warga.

Ketua Tim Penggerak PKK Kota Probolinggo 
Bagikan Tas Non Plastik  

Probolinggo, SMN - Ket-
ua Tim Penggerak PKK Kota 
Probolinggo Aminah Hadi 
Zainal Abidin, Jumat (4/6) 
pagi, bersama sejumlah pen-
gurus, membagikan kantong 
belanja berbahan kain, bertu-
liskan I Love Probolinggo City 
dan Bolinggo Sae. Sedangkan 

bagi warga yang sudah mem-
bawa kantong belanja sendiri, 
mendapat hadiah souvenir dari 
PKK dan minyak goreng. Kegia-
tan tersebut dalam rangka mem-
peringati hari lingkungan hidup 
sedunia sebagai bentuk motifasi 
dan memberikan edukasi kepa-
da masyarakat probolinggo. Di 

sebuah supermarket di Jalan Dr 
Sutomo, Ketua TP PKK Ami-
nah Hadi menyapa masyarakat 
yang sedang mengantre di ka-
sir. Aminah Hadi mengapresiasi 
pengunjung yang menggunakan 
kantong belanja sendiri.

“Wah, ini baru keren, bawa 
kantong sendiri,” ujar Aminah 
Hadi. Bagi warga yang belum 
membawa kantong sendiri, Am-
inah Hadi tidak segan memberi-
kan edukasi agar membawa tas 
belanja non plastik dari rumah. 
Pada kesempatan itu, TP PKK 
juga membagikan ratusan mask-
er kepada masyarakat. Dike-
sempatan tersebut Aminah Hadi 
juga melihat sebagian pengun-
jung sudah banyak yang mem-
bawa tas sendiri. 

“Tapi ya masih ada yang ti-
dak bawa. Sekali lagi, sebagai 
PKK kami membantu pemer-
intah mengedukasi masyarakat 
membawa kantong sendiri dari 
rumah supaya bisa menguran-

gi limbah plastik,” tuturnya.  
Ketua TP PKK menambahkan, 
bagi-bagi tas belanja non plas-
tik yang dilaksanakan untuk 
mendukung implementasi Per-
wali Nomor 79 Tahun 2019 ten-
tang pengurangan penggunaan 
sampah plastik. 

“Saya berharap masyarakat 
bisa berpartisipasi membawa 
tas kantong sendiri. Untuk pe-
rusahaan dan para pelaku us-
aha bisa bagaimana bisa ikut 
mengedukasi masyarakat, 
bekerjasama dengan pemerin-
tah untuk berperan aktif dalam 
mengurangi sampah plastik di 
Kota Probolinggo,” tambahn-
ya. Manager Area Supermarket 
KDS, Sri Lestari mengatakan 
kantong plastik menjadi salah 
satu pengeluaran besar di peru-
sahaannya. Untuk mengurangi 
penggunaan sampah plastik, pe-
rusahaannya akan menggunakan 
kardus untuk pembelian dalam 
jumlah besar. (edy) 

Pemkab Probolinggo Lakukan Gowes 
Peringati Hari Sepeda Sedunia

Probolinggo, SMN - Da-
lam rangka memperingati Hari 
Sepeda Sedunia tahun 2021, Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo menggelar gow-
es bersama bertajuk “Bike To 
Work” dari Pendopo Kabupaten 
Probolinggo di Kota Proboling-
go menuju ke Alun-alun Kota 
Kraksaan dengan kostum ala 
karnaval berupa pakaian adat 
daerah/nasional/unik, Kamis 
(3/6/2021) pagi. Bike To Work 
yang dilaksanakan di masa pan-
demi Covid-19 ini menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat 
mulai dari memakai masker, 
mencuci tangan dengan sabun 
dan air mengalir atau hand san-
itizer, menjaga jarak dan lain 
sebagainya. Kegiatan ini diikuti 
oleh 150 orang peserta dan diba-
gi dalam beberapa regu untuk 
menghindari kerumunan. Setiap 
regu berbanjar dua ke belakang 
sebanyak 10 baris dengan jarak 
1,5 meter. Selisih jarak waktu 
keberangkatan antar regu sekitar 
5 menit. Hal ini dilakukan untuk 
menghindari terjadinya kerumu-
nan. Peserta regu tidak boleh 
mendahului regu di depannya 
dan tidak lupa memakai masker. 
Kepala Bakesbangpol Ugas Ir-
wanto mengatakan giat tersebut 
dalam rangka peringatan hari 

bersepeda sedunia dan secara 
bertahap akan bekerja dengan 
bersepeda, “Bike To Work ini 
merupakan inisiatif dari Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
dalam rangka memperingati 
Hari Sepeda Sedunia. Bike To 
Work artinya bekerja dengan 
bersepeda. Hal ni mau digal-
akkan secara bertahap bersepe-
da ke tempat kerja,” ujarnya. 
Ugas juga mengatakan, dalam 
suasana pandemi ini, ayo tetap 
menjaga kesehatan. Yang paling 
gampang ini memang bersepe-
da atau gowes. Kadang-kadang 
memulai bersepeda sendiri itu 
malas sekali. 

“Oleh karenanya kita men-
gajak bareng-bareng. Tidak 
menyangka banyak dari Ba-
pak Ibu sekalian para peserta 
ternyata yang kuat. Karena wa-
laupun setengah dipaksa tapi 
kalau beramai-ramai semangat 
tetap ada,” tegasnya. Sekretaris 
Daerah (Sekda) H. Soeparwiy-
ono mengaku sangat bersyukur 
karena kegiatan gowes bersama 
dalam rangka Hari Sepeda Se-
dunia ini sudah bisa terlaksana 
dengan baik. Semua peserta bisa 
mengikuti dengan baik sesuai 
dengan tata tertib yang sudah 
ditetapkan.

“Insya Allah semuanya sam-

pai di garis finish di Alun-alun 
Kota Kraksaan. Jadi kita pre-
diksi mungkin di jalan ada yang 
berhenti karena kecapekan, tapi 
semuanya dari seluruh peserta 
bisa sampai semuanya,” katan-
ya. Sekda Soeparwiyono juga 
mengatakan, bersepeda tersebut 
pakaiannya ini beragam sesuai 
dengan suku dan adat yang ada 
di Indonesia. Memang kalau 
bersepeda dengan pakaian adat 
ini agak sedikit susah, tetapi 
semuanya bisa dilaksanakan 
sebaik mungkin.Termasuk tata 
tertib maupun protokol keseha-
tannya bisa diterapkan dengan 
baik.

“Oleh karena itu, mewakili 
Ibu Bupati saya menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh 
peserta, termasuk kepada yang 
mensupport kegiatan ini baik itu 
dari Bank Jatim, Bulog, PDAM 
dan teman media,”katanya. 
Setda Soeparwiyono juga men-
jelaskan dalam rangka untuk 
mengantisipasi dan mengen-
dalikan penyebaran Covid-19 
ini, disamping melaksanakan 
prokes, salah satu yang ter-
penting adalah bagaimana tetap 
berusaha mempertahankan kes-
ehatan tubuh dengan berolah-
raga. Oleh karena itu seluruh 
ASN dihimbau sebelum masuk 
kerja dibiasakan setiap pagi se-
nam dan berjemur kurang lebih 
10-15 menit. “Demikian pula 
kepada seluruh masyarakat, dis-
amping melaksanakan prokes 
harapan saya juga sering-sering 
melaksanakan olahraga. Kalau 
petani sudah terbiasa ke sawah 
itu hampir sama dengan olah-
raga. Untuk yang profesi-pro-
fesi yang lain harapan saya ser-
ing-sering bergerak olahraga. 
Karena ini penting untuk mem-
pertahankan imun tubuh kita,” 
jelasnya. (edy) 

Setda Soeparwiyono didampingi Kepala Kesbangpol Ugas Irwanto 
saat Gowes. 

Pemkot Probolinggo Gelar Pelatihan Perempuan 
Pelaku Industri Rumahan

Probolinggo, SMN - Se-
banyak kurang lebih 35 orang 
perempuan, yang terdiri dari 
pelaku industri rumahan di 
Kota Probolinggo, Rabu (2/6), 
mengikuti pembinaan dalam 
mengelola usaha dengan Pela-
tihan Perhitungan Harga Pokok 
Jualan di Majapahit Room 
Bale Hinggil. Kegiatan terse-
but berlangsung sejak pukul 9 
itu, dibuka Asisten Pemerintah-
an (Aspem) Setda Kota Gogol 
Sudjarwo didampingi Kepa-
la Dinas Sosial, Perlindungan 
Perempuan dan Anak (Dinsos, 
PPA) Rey Suwigtyo dan seorang 
narasumber dari Fakultas Akun-
tansi dan Bisnis Universitas Air-
langga. Pembinaan perempuan 
pekerja rumahan dalam men-
gelola usaha dengan pelatihan 
perhitungan harga pokok jualan, 
bertujuan untuk meningkatkan 
pemahaman dan pengetahuan 
pelaku industri perumahan den-
gan menghitung harga pokok 
penjualan serta mengembang-
kan bisnis guna meningkatkan 
produksi usaha bagi para pelaku 
usaha. Asisten Pemerintahan 

Gogol Sudjarwo dalam sambu-
tannya menyampaikan, salah 
satu sasaran pembangunan nasi-
onal adalah peningkatan kualitas 
perempuan sebagai sumber daya 
pembangunan yang mampu ber-
peran secara aktif dalam berb-
agai aspek pembangunan. Lebih 
lanjut Gogol mengatakan, dalam 
meningkatkan peran perempuan 
dalam pembangunan, melalui 
pengembangan kekeluargaan 
dan usaha ekonomi produktif, 
yang dikelola perempuan, den-
gan harapan memberikan pen-
ingkatan pendapatan untuk kes-
ejahteraan keluarga, sekaligus 
meningkatkan profesi kaum 
perempuan menuju kesetaraan 
gender. Gogol jua menjelaskan 
bahwa dalam rangka mewu-
judkan peran perempuan dalam 
pembangunan ekonomi, pemer-
intah kota telah mengeluarkan 
kebijakan untuk mengembang-
kan pemberdayaan perempuan, 
melalui program pengembangan 
industri rumah. 

“Usaha Mikro Kecil Menen-
gah, telah diakui sangat strat-
egis dan penting jalannya bagi 

pertumbuhan ekonomi, teru-
tama juga bagi pembangunan 
ekonomi yang merata. Karena 
itulah, maka dibutuhkan perha-
tian khusus (dari) pemerintah 
untuk mengembangkan usahan-
ya, termasuk membina lingkun-
gan dengan iklim usaha yang 
kondusif, memfasilitasi dan 
memberikan akses pada sum-
berdaya produktif,” jelasnya. 
Gogol juga menegaskan, dalam 
rangka mengangkat kapasitas 
UMKM di Kota Probolinggo 
melalui Dinsos, PPA itu pula, 
kegiatan ini diharapkan bisa 
dimanfaatkan oleh para pe-
serta dengan sebaik-baiknya.  

“Karena usaha apapun kalau 
tidak memperhitungkan pokok 
pejualan harganya, tentu saja 
akan kurang maksimal. Silakan 
tanyakan pada narasumber ka-
lau ada pertanyaan yang perlu 
disampaikan,” tegasnya. Gogol 
juga berharap, melalui kegiatan 
tersebut dapat meningkatkan 
pemahaman dan kemampuan 
pelaku UMKM dalam menetap-
kan harga jual secara tetap, tepat 
dan usaha yang dihasilkan op-
timal. Sehingga dapat mening-
katkan produksi usaha, bisnisn-
ya semakin berkembang dan 
meningkatkan daya saing pada 
pasar yang lebih besar. (edy) 

Asisten Pemerintahan Gogol Sudjarwo saat memberikan arahan di 
pelatihan perempuan. 

14 Pemenang Pilkades 2021 Dilantik, Bupati Malinau 
Titip Dukungan Realisasi 5 Program Prioritas

Malinau,  SMN - Bupati Ma-
linau Wempi W Mawa melantik 
17 Kepala Desa yang merupa-
kan kepala desa terpilih dalam 
Pilkades 2021 dan kepala desa 
pengganti antar waktu (PAW).

Hari Rabu, 28 April 2021 
lalu, masyarakat di 14 Desa 

lingkup Kabupaten Malinau 
menyalurkan hak pilihnya da-
lam pemungutan suara Pilkades 
2021.

Dari 17 kepala desa yang 
dilantik, 3 diantaranya mer-
upakan kepala desa PAW atau 
pengganti antar waktu periode 

2019-2023.
 Bupati Malinau, Wempi W 

Mawa berpesan agar kepala 
desa dapat bekerja sama dengan 
pemerintah daerah dalam mere-
alisasikan 5 program prioritas 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Malinau. 

"Supaya Kepala Desa yang 
dilantik hari ini dapat men-
jalankan tugas dengan ikhlas 
dan sungguh-sungguh.

 Membina komunikasi 
yang baik dan memberdaya-
kan seluruh komponen untuk 
mendukung 5 program priori-
tas pemerintah," ujarnya, Rabu 
(2/6/2021).

5 Program prioritas Pemerin-
tah Daerah Kabupaten Malinau 
meliputi;

* Program Desa Sarjana,
Program Milenial Mandiri,
* Program Rasda Plus,
* Program Wajib Belajar Ma-

linau Maju,
* Program RT Bersih.
Kepala Desa Malinau Kota 

periode 2021-2027, Rieman-
tan Najamuddin mengatakan 
pihaknya berkomitmen untuk 
meningkatkan sektor pertanian.

 "Di Desa Malinau Kota, 
yang paling berpotensi adalah 
sektor pertanian. Ini juga siner-
gis dengan program pemerin-
tah. Sektor unggulan akan kami 
manfaatkan untuk kemandirian 
Desa Malinau Kota," ujarnya 
seusai pelantikan.Menurutnya, 
Desa Malinau Kota merupakan 
desa dengan jumlah penduduk 
terbanyak di Malinau. Sehing-
ga SDM merupakan salah satu 
bonus demografi yang dimiliki 
desa tersebut.

Perencanaan pembangunan 
akan diselaraskan sesuai dengan 
visi misi yang telah diusungnya 
saat Pilkades 2021 lalu. (syah)

Suasana pelantikan Kepala Desa periode 2021-2027 dan Kepala 
Desa Pengganti antar waktu periode 2019-2023 di Kantor Bupati 

Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (2/6/2021).

Batik Tarakan Ramaikan Perayaan 
Fimela Magnificent II

Tarakan, SMN – Batik Tara-
kan kembali diangkat ke pentas 
nasional. Bekerjasama dengan 
Kementerian Koperasi dan 
UMKM RI serta sebuah media 
nasional, Fimela, Batik Tara-
kan tampil mempesona dengan 
dibalut rancangan designer ter-
nama Indonesia: Dana Maula-
na dari Danjyo Hyoji Fashion 
Designer, pada Jumat (28/5) di 
Hermitage Hotel Jakarta.  

Pandemi Covid-19 yang 
memukul semua industri mulai 
bisa diatasi. Berbagai industri di 
tanah air mulai bangkit, meski-
pun masih terseok-seok. Tak ter-
kecuali industri batik yang men-
jadi bagian dari industri UMKM 
sekaligus warisan wastra Indo-
nesia yang kaya akan potensi 
budaya maupun nilai ekonomi.

Fimela pun menyadari bah-
wa industri batik perlu didorong 
kembali untuk membangkitkan 
perekonomian Indonesia. Ter-
lebih, Kementerian Koperasi 
dan UMKM menyebut 97% 
pelaku usaha di Indonesia ada-
lah UMKM.

Pada momen ulang tahun 
yang ke sebelas, Fimela melaku-
kan hal baik untuk membangk-
itkan industri UMKM dengan 
melirik batik Tarakan dalam 
kegiatan yang disebut Fimela 
Magnificent 11. Berkolaborasi 
dengan Pemerintah Kota Tara-
kan dan desainer Danjyo Hyoji, 
Fimela mengangkat keunikan 
motif batik Tarakan menjadi se-

suatu yang menarik.
Pemerintah Kota Tarakan 

mengapresiasi kegiatan terse-
but karena mampu membawa 
semangat positif bagi pelaku-
pelaku UMKM di Kota Tarakan 
untuk kembali bangkit  akibat 
pandemi COVID-19. 

Wali Kota Tarakan, dr. Khair-
ul, M.Kes, yang juga turut hadir 
menyaksikan kegiatan tersebut, 
mengatakan bahwa kegiatan ini 
juga merupakan ajang promosi 
untuk memperkenalkan batik 
khas Tarakan ke masyarakat 
yang lebih luas melalui event 
nasional. Wali kota juga me-
nekankan bahwa hal yang ter-
penting untuk terus dilakukan 
selain kegiatan promosi adalah 
peningkatan kualitas agar terus 
lebih baik lagi. Dengan kolab-

orasi tersebut, tentunya diharap-
kan Batik Tarakan menjadi salah 
satu pilihan yang banyak dige-
mari oleh masyarakat di seluruh 
Indonesia. 

Selain fashion show, kegiatan 
tersebut juga dirangkai dengan 
talkshow yang menghadirkan 
narasumber Ketua Dekranasda 
Kota Tarakan, Sitti Rujiah, did-
ampingi oleh perwakilan pen-
grajin Batik Tarakan, Sri Mar-
tini, designer Tarakan, Ahmad 
Riyanto ‘Cak To’, serta Dana 
Maulana, untuk sharing penge-
tahuan dan pengalaman seputar 
fashion dan design. 

“Sinergi, kolaborasi dan sa-
ling menguatkan adalah kata 
kunci menghadapi tantangan 
pandemi Covid-19," ujar wali 
kota. (syah)

Batik Tarakan Ramaikan Perayaan Fimela Magnificent II.

Gubernur Kaltara Lantik Bupati dan Wabup Nunukan
Tanjung Selor, SMN - 

Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara), Zainal Arifin Pali-
wang, secara resmi melantik Bu-
pati dan Wakil Bupati (Wabup) 
Nunukan periode 2021-2024,  
Asmin Laura Hafid -  Hanafiah 
di Tanjung Selor, Rabu (2/6).

Prosesi pelantikan tersebut 
dilakukan dengan menerapkan 
protokol kesehatan (prokes) 
Covid-19 secara ketat guna 
menghindari terjadinya atau 
munculnya klaster pelantikan 
kepala daerah. Hal itu ditandai 
dengan jumlah tamu undangan 
yang dibatasi.

Usai melantik, Gubernur 
mengingatkan kepada Bupati 

Nunukan ini agar tetap menjaga 
hubungan baik dengan wakiln-
ya. Artinya, jalin sinergitas yang 
baik dengan wakil dalam men-
jalankan roda pemerintahan.

Mantan wakil kepala Polda 
Kaltara ini juga berharap kepa-
da Bupati dan Wabup Nunukan 
yang dipilih pada Pilkada 2020 
ini dapat lebih giat dan terus be-
rinovasi untuk mengembangkan 
Nunukan agar bisa menjadi leb-
ih baik lagi.

Selain itu, Zainal juga meng-
ingatkan untuk memperkuat 
sektor perikanan dan kelautan. 
Sebab, sektor ini yang akan 
menjadi ikon Kaltara ke depan, 
mengingat sektor ini merupakan 

sumber pendapatan asli daerah 
(PAD) terbesar di provinsi ter-
muda Indonesia ini.

 “Kami akan menggiring 
pemodal-pemodal masuk un-
tuk menampung tenaga kerja 
di Kaltara. Paling tidak ini bisa 
menjadi keunggulan potensi 
perikanan di daerah kita ini,” 
tuturnya.

Kemudian, sektor pertani-
an, mengingat Kaltara ini tidak 
memiliki musim hujan atau ke-
marau yang pasti dan lahannya 
cukup luas. Sehingga iklim mer-
upakan merupakan modal utama 

untuk melaksanakan pertanian 
yang lebih baik di Kaltara.

 “Sedangkan untuk sektor 
infrastruktur, itu nanti akan 
ditindaklanjuti juga. Tapi itu ada 
badan perbatasan yang menga-
tur. Jadi kita memfasilitasi, nanti 
akan dimotori oleh Bupati. Ini 
kan menjadi program nasional,” 
katanya.

Menyikapi hal itu, Bupati 
Nunukan, Asmin Laura Hafid 
mengatakan, pada prinsipnya, ia 
bersama wakilnya akan melan-
jutkan untuk menyelesaikan 
program-program periode se-

belumnya yang belum selesai. 
“Ini di periode ini kedua saya, 
sehingga kami menyelesaikan 
yang belum selesai di periode 
sebelumnya,” kata Laura.

Menyikapi hal itu, Bupati 
Nunukan, Asmin Laura Hafid 
mengatakan, pada prinsipnya, ia 
bersama wakilnya akan melan-
jutkan untuk menyelesaikan 
program-program periode se-
belumnya yang belum selesai. 
“Ini di periode ini kedua saya, 
sehingga kami menyelesaikan 
yang belum selesai di periode 
sebelumnya,” kata Laura.(syah)

Gubernur Kaltara Lantik Bupati dan Wabup Nunukan.
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Tak Sempurna, Banyak Evaluasi
Lumajang, SMN - Beberapa 

waktu lalu, DPRD, gelar Paripurna 
Penyampaian LKPJ Bupati tahun 
2020.

Pada sidang Paripurna Tahun 
2021, terdapat beberapa Catatan 
Kritis, terhadap Laporan Keteran-
gan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 
Bupati Lumajang Tahun 2020. Aca-
ra yang digelar di kantor ruang si-
dang DPRD Kabupaten Lumajang 
tersebut, menuai beberapa evalu-
asi khusus dari Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten 
Lumajang.

Evaluasi dilakukan dalam rang-
ka mewujudkan tata pemerintahan 
yang bersih, bertanggung jawab, 
serta mampu menjawab perubahan 
secara efektif dan efisien, sesuai 
dengan prinsip tata pemerintahan 
yang baik.

"Sidang digelar, sesuai dengan 
PP Nomor 13 Tahun 2019, bahwa 
Kepala Daerah wajib melaporkan 
LKPJ,” terang Ketua DPRD Kabu-
paten Lumajang, H Anang Achmad 
Syaifuddin.

Anang mengatakan, bahwa 
LKPJ ini wajib disampaikan dalam 
waktu 30 hari untuk ditanggapi, 
namun jika tidak dilakukan, maka 
dianggap tidak ada rekomendasi un-
tuk perbaikan.

Tolak ukur untuk LKPJ ini ada-
lah RPJMD 2018-2025.

Evaluasi LKPJ Tahun 2020, 
dilakukan secara umum dan khusus. 
Secara umum, memuat tentang ha-
sil evaluasi secara umum penyajian 
dokumen LKPJ Bupati Lumajang 
2021.

Kalau secara khusus, menyang-
kut urusan pemerintah daerah.

Pembacaan LKPJ ini, dilanjut-
kan oleh Wakil Ketua II DPRD Ka-
bupaten Lumajang, H Bukasan. Dia 
menambahkan, bahwa ada beber-
apa hal yang perlu diperbaiki, dari 
pertama penyajian dokumen LKPJ 
Bupati ini, termasuk format yang 
digunakan untuk urusan menggu-
nakan tabel, yang terdiri dari nomor, 
urusan pemerintahan, organisasi 
perangkat daerah pelaksana, kebi-
jakan, realisasi program/kegiatan, 
target dan realisasi, serta keuangan, 
permasalahan, upaya mengatasi 
masalah, tindak lanjut rekomendasi 
DPRD tahun sebelumnya.

“Penggunaan tabel ini sebenarn-
ya ditujukan untuk memudahkan 
pembaca, namun informasi yang 
mengalir tidak tersaji dengan baik, 
sehingga menyebabkan munculnya 
halaman baru,” jelasnya.

Lebih jauh Bukasan menjelas-
kan, bahwa kolom permasalahan 
dan upaya mengatasi, banyak yang 
kosong. Dan juga LKPJ tersebut, 
tidak tersedia informasinya dalam 
bentuk prosentase, sehingga mem-
persulit pembaca untuk mendapa-
tkan informasi prosentase dari ti-
ap-tiap urusan.

“Misal ada target Rp 15 juta, dan 
terealisasi Rp 12 juta, berarti pen-
capaiannya sebesar 80 persen dari 
target 100 persen. Jadi dapat dika-
takan, terdapat 20 persen yang be-
lum terealisasi. Besaran dalam pers-
en, biasanya dianggap lebih mudah 
dipahami,” ujarnya lagi.

Dikatakan Bukasan, terdapat 
juga kolom tindak lanjut rekomen-
dasi DPRD tahun sebelumnya, teta-
pi kosong.

"Dan itu sebaiknya dihilangkan 
saja, toh informasi tersebut disam-
paikan di Bab selanjutnya," im-
buhnya

Selain itu, tidak adanya pen-
jelasan tentang pengertian atau 
deskripsi per-urusan serta fokus 
per-urusan. Anggaplah adanya ke-
wajiban pemerintah daerah dengan 
memberikan layanan dan kemuda-
han serta menjamin terselenggara-
nya pendidikan yang bermutu bagi 
setiap warga masyarakat hingga 9 
tahun.

"Tidak ada deskripsi atau pen-
jelasan untuk tiap-tiap data per-uru-
san, ini bisa membingungkan pemb-
aca,” ujarnya.

Contoh, program pendidikan 
PAUD, bertujuan untuk memasti-
kan terlaksananya pendidikan bagi 
anak usia dini, melalui penyediaan 
operasional bagi lembaga PAUD 
dan pemberian bantuan sarana pem-
belajaran, serta memastikan lemba-
ga PAUD yang memiliki pelaksa-
naan akreditasi.

“Dalam laporan ini, belum 
ditemukannya informasi mengenai 
rasio efisiensi untuk capaian keuan-
gan untuk masing-masing urusan. 
Tidak adanya informasi total angga-
ran dan realisasinya untuk per-uru-

LKPJ Bupati Lumajang Tahun 2020 Tak Sempurna, Banyak 
Evaluasi.

san, tampilan LKPJ belum menarik 
dan perlu ditambahkan daftar tabel 
dan gambar pada LKPJ,” tutupnya.

Sementara itu, Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Lumajang lain-
nya, H Akhmat, menyampaikan, 
bahwa LKPJ Bupati masih kurang 
sempurna. Yang disampaikan hanya 
urusan tertentu saja, seperti urusan 
wajib yang berkaitan dengan pe-
layanan dasar urusan pendidikan, 
urusan kesehatan, urusan pekerjaan 
umum dan tata ruang, urusan peru-
mahan dan kawasan pemukiman, 
urusan ketentraman, ketertiban 
umum dan perlindungan mas-
yarakat, serta urusan sosial.

Urusan wajib yang tidak berkai-
tan dengan pelayanan dasar, adalah, 
urusan tenaga kerja, urusan pem-
berdayaan perempuan dan perlind-
ungan anak, urusan pangan, urusan 
administrasi dan catatan sipil serta 
urusan pemberdayaan masyarakat 
desa.

Menurut Ketua DPC PPP Kabu-
paten Lumajang ini, dari sejumlah 
urusan, masih banyak yang belum 
disampaikan, contohnya, urusan 
komunikasi dan informasi, urusan 
pajak dan retribusi daerah.

"Ya dua urusan tersebut juga 
menjadi urusan yang sangat penting, 
namun kenapa tidak ada di dalam 
dokumen LKPJ tersebut," sesalnya.

Hasil rekomendasi DPRD Kabu-
paten Lumajang ini ditanggapi posi-
tif oleh Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq (Cak Thoriq) usai menghadiri 
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Lumajang, waktu itu.

"Detailnya luar biasa dan solu-
tif. Memang semua rekomendasin-
ya yang harus dilakukan. Dan ini 
adalah sebuah kesempurnaan dari 

sebuah tata pemerintahan daerah," 
ungkapnya.

Bupati Lumajang, juga sangat 
mengapresiasi hasil evaluasi DPRD 
Kabupaten Lumajang atas LKPJ 
yang disampaikannya.

“Tentang LKPJ yang kurang 
menarik, itu dilihat dari sudut mana 
dulu,” ujarnya.

Bupati juga menambahkan, bah-
wa dirinya optimis akan mengopti-
malkan upaya upaya, karena Pemer-
intah Kabupaten Lumajang belum 
ada kemandirian anggaran.

“Belum normalnya perencanaan 
anggaran, diakibatkan recofusing 
anggaran. Namun tetap ada prioritas 
anggaran, untuk kegiatan yang akan 
dilaksanakan,” tambahnya.

Diluar dari APBD Kabupaten 
Lumajang, bupati berusaha mencar-
ikan dana lain seperti dana Pemuli-
han Ekonomi Nasional (PEN) yang 
difasilitasi Kemenkeu, agar segera 
direalisasikan.

“Tentu, terkait perencanaan 
jalan bisa dilaksanakan, jika PEN 
terealisasikan, seperti Kecamatan 
Ranuyoso, Kecamatan Tempursari 
dan jalan rusak akibat truk pasir,dan 
diharapkan jalan tambang bisa cepat 
selesai,” imbuhnya.

Adanya pandemi Covid 19 juga 
menyebabkan refocusing anggaran 
tahun 2020,untuk memenuhi kebu-
tuhan anggaran penanganan Covid 
19, hal ini menyebabkan tertundan-
ya pembangunan infrastruktur. Teta-
pi pemerintah kabupaten Lumajang, 
masih bisa memprioritaskan kegia-
tan pembangunan infrastruktur.

“Banyak perencanaan yang tidak 
singkron akibat pandemi Covid-19, 
semoga pandemi ini segera berakh-
ir,” pungkasnya. (Tik) 

SPL Tuntut Revisi SK GTRA

Lumajang, SMN - Wakil Ket-
ua Serikat Petani Lumajang (SPL), 
Abdul Rochim Ardy, melakukan 
audensi dengan Komisi A DPRD 
Kabupaten Lumajang, dan meminta 
agar Surat Keputusan (SK) Tim Gu-
gus Tugas Reforma Agraria (GTRA) 
Kabupaten Lumajang segera direv-
isi.

Menurut Rochim, Tim GTRA itu 
harus bekerja cepat, dalam rangka 
penyelenggaraan Reforma Agraria 
(RA). Sebab Tim ini bertugas un-
tuk mengoordinasikan penyediaan 
Tanah Obyek Reforma Agraria 
(TORA), dalam rangka Penataan 
Aset di tingkat kabupaten.

Tim GTRA juga bertugas mem-
berikan usulan dan rekomenda-
si tanah-tanah, untuk ditegaskan 
sebagai tanah negara, sekaligus 
ditetapkan sebagai TORA kepada 

Menteri atau pejabat yang ditunjuk 
oleh Menteri.

"Tugas GTRA adalah melak-
sanakan penataan penguasaan dan 
kepemilikan TORA, mewujudkan 
kepastian hukum dan legalisasi hak 
atas TORA, melaksanakan Penataan 
Akses dan melaksanakan integrasi 
pelaksanaan Penataan Aset dan Pe-
nataan Akses di tingkat kabupaten," 
terangnya.

Lebih jauh Rochim menjelas-
kan, mengacu pada Peraturan Pres-
iden (Perpres) Nomor 86 Tahun 
2018 tentang Reforma Agraria, 
yang ditandatangani oleh Presiden 
Joko Widodo pada 24 September 
2018 lalu, menjelaskan bahwa Tim 
tersebut bisa memperkuat kapasi-
tas pelaksanaan Reforma Agraria 
di tingkat kabupaten, dengan men-
yampaikan laporan hasil Reforma 

Agraria Kabupaten kepada GTRA 
Provinsi.

"Tim tersebut dapat mengoordi-
nasikan dan memfasilitasi penyele-
saian sengketa dan konflik agraria di 
tingkat kabupaten, dan melakukan 
pengawasan terhadap pelaksanaan 
legalisasi aset dan redistribusi tanah," 
imbuhnya

Menurut Sekretaris SPL, Lutfi, 
bahwa Tim GTRA dari unsur Tokoh 
Masyarakat dan Akademisi harus yang 
berkompeten di bidang agraria dan 
harus bisa berkomunikasi dengan mas-
yarakat petani penggarap.

"Dengan demikian, diharapkan 
ada sinkronisasi, sinergi dan kolabora-
si untuk persiapan reforma agraria," 
ujarnya.

Wakil Ketua Tim GTRA Kabu-
paten Lumajang (Sekretaris Daerah 
Lumajang), Agus Triyono, saat dising-
gung terkait upaya apa yang sudah 
dilakukan, dia nengatakan agar kon-
firmasi saja dengan Ketua Harian 
Tim GTRA Kabupaten Lumajang, 
yaitu Kepala Badan Pertanahan Na-
sional (BPN) Kabupaten Lumajang.

"BPN yang tahu perkembangan-
nya, sebab sasaran reforma adalah 
tanah negara. Dan Ketua pelaksana 
harian GTRA adalah Kepala BPN," 
pungkas Agus melalui selularnya.

Namun, saat di konfirmasi ke 
kepala BPN, dia tampak bingung 
dan kurang paham.

"Ketemu saja dengan saya, biar 
lebih jelas," tutupnya (Tik) 

SPL Tuntut Revisi SK GTRA.

Pemkab Karimun Menambahkan 
Pos Layanan dan Vaksinator 

Karimun, SMN -- Pemkab 
Karimun akan menambah lagi 
pos-pos pelayanan vaksinasi 
Covid-19.Selain itu sedangkan 
menyiapkan tenaga vaksinator 
tambahan sebanyak 50 orang. 
Saat ini sudah ada 13 pos pe-
layanan vaksinasi diantaranya 
di rumah sakit dan puskesmas. 

“Dalam waktu satu sam-
pai dua minggu kedepan, akan 
kembali ada penambahan pos-
pos pelayanan vaksinasi di pas-
ar-pasar, vihara dan tempat-tem-
pat lainnya yang dipandang 
perlu,” ujar Bupati Karimun 
Aunur Rafiq saat diwawancara, 
Senin 31 Mei 2021. Lanjutnya, 
dalam minggu ini akan dilaku-
kan “jemput bola”, yang mana 
tenaga medis puskesmas mas-
ing-masing turun ke masyarkat 
di wilayahnya untuk melak-
sanakan vaksin massal. 

“Untuk tempatnya akan di-
tentukan oleh Camat maupun 
Kepala Pukesmas nya,” tutur 
Rafiq. Dijelaskannya, tujuan 
dari penambahan pos pelayanan 
vaksinasi dan tenaga vaksinator, 
untuk mengejar target vaksinasi 
di Kabupaten Karimun, Provinsi 
Kepri. Selama 12 hari di bulan 
Mei sudah terealisasi lebih dari 
10.000 orang yang divaksin, 

dari sebanyak 2.000 vial vaksin 
diterima.

“Untuk menghabiskan do-
sisi vaksin yang diterima, tar-
get vaksinasi dalam seminggu 
kedepan sebanyak 10.000 sasa-
ran atau orang. Mudah-mudahan 
tercapai,” kata Rafiq.

“Vaksinasi Covid-19 yang 
telah dilakukan lebih dari 
16.000 orang, semuanya dalam 
keadaan sehat dan aman tidak 
terjadi sesuatu apapun,” tam-
bahnya. Rafiq mengharapkan 
pelaksanaan program vaksinasi 
Covid-19 di Kabupaten Karim-
un, dapat berjalan dengan baik 
dan maksimal. Sehingga dapat 

menekanan kasus Covid-19, 
yang pada akhirnya terbebasnya 
dari virus yang sedang melanda 
tersebut. 

“Kita mohon dukungan dari 
ketua-ketua paguyuban men-
gajak warga masyarakatnya, 
untuk dapat mengikuti serta 
mensukseskan porogram vak-
sinasi,” pinta Rafiq mengakh-
iri. Sebagaimana diberitakan 
sebelumnya, sampai dengan 1 
Juni 2021 total kasus konfirmasi 
positif Covid-19 di Kabupaten 
Karimun 1.250 orang. Rincian 
dari jumlah itu 845 pasien sem-
buh, 35 pasien meninggal dunia 
dan 370 pasien positif. (bl)

Pemkab Karimun Menambahkan Pos Layanan dan Vaksinator.

Bupati, Gubernur dan Forkopinda Rapat 
secara Virtual di Mapolres Karimun

Karimun, SMN – Bupati 
Karimun Aunur Rapiq mengelar 
Rapat bersama Gubenur Kepri, 
Kapolres, Dandim, Danlanal, 
Forkopinda dan Tim Gugus 

tugas Covid-19 secara virtual 
di Malpores Karimun, Kamis 
(03/06/2021). Bupati  menga-
takan, data yang kita update 
pada tanggal 3 Juni untuk jum-

lah yang terkonfirmasi sebanyak 
1.386, untuk yang sembuh 970, 
kemudian yang meninggal ada 
36, yang dirawat ada 380 orang. 

“Persentasenya yang sembuh 
mencapai 70 %, untuk mening-
gal 2,6 %, dan yang dirawat 
27,4% itu kita laporkan kepada 
Provinsi,” katanya. Lanjut Bu-
pati kita masih melakukan pem-
batasan-pembatasan kegiatan 
masyarakat. Kalau dalam 2 hari 
ini terjadi penurunan kita akan 
membuka askes ekonomi seper-
ti, Rumah Makan, Kedai Kopi, 
Costal Area dan mungkin Kapa-
sitas tempat duduknya 50%. 

“Kita lihat dalam 2 hari ini 
terjadi tidak penurunan angka 

kesembuhan dan juga angka 
penurunan yang terkomfirma-
si,” ujarnya Rapiq menambah-
kan untuk Vaksinasi yang su-
dah pihaknya lakukan dari data 
yang harus diperbaiki dan data 
yang dimiliki dari Provinsi ada 
257.000 Penduduk, 165 wajib 
Vaksin dan yang sudah tervak-
sinasi ada 18.828 artinya sudah 
11,4% dengan vaksin yang kita 
miliki sekarang ada 1.500 ini 
yang kita Habiskan.

”Sejalan dengan Vaksinnya 
exspayet uda kita dapat sele-
saikan dengan target mencapai 
20 – 25 % Masyarakat Karimun 
bisa dapat menerima Vaksinn-
ya,” ucapnya. (bl)

Bupati, Gubernur dan Forkopinda Rapat secara Virtual di 
Mapolres Karimun.

Polsek Pitumpanua Amankan Pelaku Pengedar 
Uang Palsu di Kecamatan Pitumpanua

Wajo, SMN - Kapolsek Pi-
tumpanua Kompol Jasman P,SH 
bersama Kanit Reskrim Iptu 
Muh Hatta dan Anggota berhasil 
mengamankan pelaku pengedar 
uang palsu di Dusun Pakengnge 
Desa Batu, Kecamatan Pitump-
anua, Kabupaten Wajo, Kamis 
(03/06/2021).

Adapun pelaku AA (38) thn 
alamat Desa Ciromani, Keca-
matan  Keera, Kabupaten Wajo.

Berdasarkan informasi  mas-
yarakat, pelaku membeli rokok 
dengan menggunakan uang pal-
su pecahan Rp. 100.000 (seratus 
ribu rupiah).

Menanggapi laporan tersebut 

Kapolsek Pitumpanua Kom-
pol Jasman Bersama  Panit I 
Reskrim Iptu Muh. Hatta, SH 
bersama anggota bergerak men-
datangi TKP  yang  dimaksud 
dan  mengamankan  pelaku  dan 
barang bukti 5 bungkus rokok 
sampoerna serta 4 lembar uang 
pecahan 100.000, yang diduga 
uang pelaku.

Saat diintrogasi pelaku mem-
benarkan perbuatannya dengan 
mengedarkan uang palsu dima-
na uang tersebut diperoleh dari 
orang yang membeli bensin di 
Kecamatan Keera yang tidak 
diketahuinya saat sedang berjua-
lan bensin, ungkapnya. (muh)

Polsek Pitumpanua Amankan Pelaku Pengedar Uang Palsu di 
Kecamatan Pitumpanua.

Ratusan Warga Mengadu di DPRD Wajo 
Adanya Dugaan Cakades Lakukan Money Politik

Wajo, SMN - Ratusan masyarakat 
Desa Watan Rumpia, Kecamatan Ma-
jauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi 
Selatan, mendatangi Kantor DPRD Ka-
bupaten Wajo, terkait dugaan money 
politik, Rabu 02/06/2021.

Aksi damai didampingi LSM 
Waspamops LMRRI Kabupaten Wajo, 
dikoordinatori oleh Jumardi selaku Ket-
ua.

Melalui surat tertulis kepada DPRD 
Kabupaten Wajo, Jumardi menyam-
paikan kalau datang mendampingi mas-
yarakat Desa Watan Rumpia menyam-
paikan aspirasi adanya dugaan salah satu 
Calon Kepala Desa, di Desa Rumpia 
melakukan money politik, saat Pilkades 
Serentak 2021 pada tanggal 25/05/2021.

Dari seluruh masyarakat yang datang 
dua masyarakat yang datang membeber-
kan telah diberikan uang. “Benar saya 
diberikan uang Rp.100.000,” sambil 
memperlihatkan uang di tangannya, 
terang AM yang namanya enggan dise-
butkan dan AB juga menyampaikan tel-
ah diberikan uang oleh peluncur Calon 
Kepala Desa Watan Rumpiah Saya juga 
menerima uang 400.000, “Karena di 
kelurga saya ada 4 orang," terang BS di 
hadapan awak media dan DPRD yang 
diabadikan dalam rekaman video, suara 
dan gambar.

Wakil Ketua II H. Andi Senurdin 
Husaini, dalam penerimaan aspirasinya 
siap menindaklanjuti, dan apapun itu 
namanya Money Politik dilarang tuturn-
ya

"Saya harapkan kepada masyarakat 

coba pilih pemimpin yang ahklakn-
ya bagus dan berkompetensi, karena 
bagaimana mau mensejahterakan mas-
yarkat kalau tìdak berkompetensi," 
harapnya.

Aspirasi diterima oleh Wakil Ket-
ua II DPRD Kabupaten Wajo Andi 
Senurdin Husaini, Ketua Komisi II, 
H.Sudirman Meru, Anggota Komisi I, 
Andi Suleha Selle dan Andi Malle, Ka-
bid Pemdes, Saiful MD.

Kepala Bidang Pemerintahan Desa, 
Saiful MD, menyampaikan kepada para 
aspirasi, “Bahwa Mekanisme Pengad-
uan dan Penyelesaian Masalah ada di 
Perda No.1 Tahun 2015 di Pasal 46

(1) Pengaduan atas adanya dugaan 
pelanggaran baik oleh panitia PPKD dan 
TPS maupun calon kepala desa diajukan 
kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari 

setelah pemilihan.
(2) Pengaduan sebagaimana yang di-

maksud pada ayat (1) hanya berkenaan 
dengan hasil perhitungan suara yang 
mempengaruhi terpilihnya calon.

(3) Apabila dalam pelaksanaan per-
hitungan suara terbukti terdapat kecu-
rangan yang mengakibatkan kerugian 
salah satu calon, maka BPD dengan per-
timbangan Bupati dapat membatalkan 
pemilihan dan menjadwalkan pelaksa-
naan pemilihan ulang.

(4) Mekanisme pengaduan dan 
Penyelesaian masalah diatur lebih lanjut 
dengan peraturan Bupati.

Di Pilkades Watan Rumpia kami ti-
dak menerima aduan dua hari setelahn-
ya, maka kami anggap aman tidak ada 
masalah," jelasnya kepada para Aspirasi 
dan DPRD Kabupaten Wajo. (Muh)

Warga Desa Watan Rumpia saat mendatangi Kantor DPRD Ka-
bupaten Wajo, terkait dugaan money politik, Rabu 02/06/2021.



8 Jawa Tengah Edisi 490 / XIII / 07 - 13 Juni 2021

Jumat Berkah, Satlantas Polres Semarang Berikan
 50 Sak Semen untuk Pembagunan Pondok Pesantren

Semarang, SMN – Satuan 
Lalu Lintas Polres Semarang 
melaksanakan kegiatan jumat 
berkah yang memberikan 50 sak 
Semen Guna membantu pem-
bangunan masjid dan pondok 
pesantren Roudhotul Jannah di 
Desa Candirejo Ungaran Barat 
Kabupaten Semarang, Jumat 
(04/06/2021). 

Kasat Lantas Polres Sema-
rang AKP Rendi Johan Prasetyo 
mengungkapkan Bakti sosial 
yang dilaksanakan dalam rang-
ka Jumat berkah dan bentuk 
kepedulian Polri terhadap mas-
yarakat. 

“Telah kami laksanakan ju-
mat berkah kepada masyarakat 
atau pondok pesantren yang ber-
guna bagi pondok pesantren da-

lam pembangunan semoga bisa 
bermanfaat baginya,” ujar Kasat 
Lantas Polres Semarang.

“Selain pembagian tersebut 
juga kami mengimbau kepada 
pengurus pondok pesantren un-
tuk menerapkan protokol kes-
ehatan guna menjaga murid di-
diknya agar terhindar dari covid 
19,” lanjutnya.

Dilain sisi Pengurus Pondok 
Pesantren Kyai Lutfi juga men-
yampaikan rasa bersyukur dan 
berterimakasih kepada satlan-
tas polres semarang yang telah 
memberikan bantuan guna pem-
bangunan masjid dan pondok 
pesantren. 

“Kami sangat bersyukur dan 
berterimakasih kepada satlantas 
polres semarang semoga bisa 

Satlantas Polres Semarang serahkan 50 sak semen untuk 
pembagunan Pondok Pesantren.

mendapatkan keberkahan dan 
bermanfaat bagi kami dan ba-

pak bapak sekalian,” tutupnya. 
(Agus P)

Pelepasan Siswa ADEM SMA LAB Kristen 
Satya Wacana Salatiga Asal Papua dan Papua 
Barat yang Termasuk Anak Asuh Kapolres Salatiga 
dan Pejabat Utama Polres Salatiga

Salatiga, SMN - Suasana haru penuh 
keakraban terlihat saat kegiatan Pelepasan 
Siswa ADEM (Afirmasi Pendidikan Me-
nengah) asal Papua dan Papua Barat yang 
menempuh study di SMA Kristen Satya 
Wacana Salatiga yang sekaligus menjadi 
Anak Asuh Kapolres Salatiga dan Pejabat 
Utama Polres Salatiga, di Rumah Makan 
Joglo Tepi Sawah Jalan Lingkar Salatiga, 
pada hari Sabtu, 29/05/2021.

Wakapolres Salatiga Kompol Eko Kur-
niawan SH, yang mewakili Kapolres Salati-
ga AKBP Rahmad Hidayat SS hadir did-
ampingi oleh Pejabat Utama Polres Salatiga 
yang menjadi Bapak Asuh bagi Siswa 
ADEM asal Papua dan Papua Barat, disam-
but oleh Kepala sekolah SMA Lab UKSW 
Salatiga Bambang Irawan S.Pd bersama 15 
(Lima Belas) Adik adik Pelajar SMA Kris-
ten Satya Wacana Salatiga asal Papua dan 
Papua Barat

Dalam kesempatan tersebut Adik-adik 
Siswa ADEM Asal Papua dan Papua Barat 
yang lulus dari SMA Kristen Satya Wa-
cana Salatiga menyampaikan pesan dan 
kesan yang diantaranya disampaikan oleh 
Dev Robert S. Wenggi menyatakan rasa 
syukurnya selama 3 tahun menempuh pen-
didikan di SMA Lab UKSW dengan lancar 
tanpa kendala apapun, Terimakasih kepa-
da Bapak kepala sekolah dan guru - guru 
yang telah membimbing kami selama ini 
sehingga dapat lulus dalam menempuh pen-
didikan, tentunya kesempatan untuk berse-
kolah di SMA Lab UKSW luar biasa karena 
merupakan sekolah yang baik dan diharap-
kan dapat membangun Papua, Berat rasanya 
ketika lulus ini dimana ada pertemuan 
pastinya ada perpisahan banyak kenangan, 
ilmu yang tak terlupakan, selanjutnya Isak 
Kristian Jokson menyampaikan terimakasih 
kepada pihak sekolah maupun pihak kepoli-

sian yang telah membimbing kami selama 
ini sehingga dapat lulus dalam menempuh 
pendidikan 3 tahun ini, Tetap semangat 
kepada adik-adik yang masih menempuh 
sekolah di SMA LAB berikan yang terbaik 
untuk orang tua maupun sekolah sebagai 
wujud kerja keras dalam belajar dilanjutkan 
Meis Melkias Tobai yang menyampaikan 
Sebagai siswa tentunya mengucapkan ban-
yak terimakasih kepada bapak maupun ibu 
guru yang telah membimbing dan member-
ikan ilmu -ilmunya yang bermanfaat, Ban-
yak sekali kenangan yang tentunya tak ter-
lupakan maupun ilmu diberikan dari bapak 
maupun ibu guru diakhiri penyampaian dari 
Ronaldo Robert Mofu yang menyampaikan 
terimakasih Kepada bapak maupun ibu guru 
serta dari kepolisian yang telah menjadi ba-
pak asuh dan membimbing kami selama ini 
dengan tulus dan iklhas, disini kami seka-
ligus mengucapkan pamit untuk pulang ke 
kampung halaman walaupun berat karena 
banyak kenangan yang tak terlupakan baik 
pengalaman maupun ilmu-ilmu yang diber-
ikan dari sekolah, ungkapnya.

Selanjutnya Wakapolres Salatiga men-
yampaikan bahwa sebagai siswa yang telah 
lulus maupun yang masih menempuh pen-
didikan atau menimba ilmu agar tetap se-
mangat dalam belajar dan sekolah di SMA 
Lab Kristen Satya Wacana Salatiga ini mer-
upakan sekolah yang baik di Indonesia, Ke-
pada siswa yang telah lulus tetap kedepan 
harus membawa nama baik sekolah karena 
perjalananmu masih panjang untuk melan-
jutkan ke jenjang yang lebih tinggi dimana 
nantinya diharapkan dapat bermanfaat dan 
membangun di Papua, Tidak lupa juga teri-
ma kasih kepada semua bapak dan ibu guru 
yang telah melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan penuh kesungguhan, semoga ke-
sungguhan dan jerih payah bapak dan ibu 
guru sekalian akan mendapatkan balasan 

dari Tuhan Yang Kuasa dengan balasan 
yang setimpal dan kami juga tetap menga-
jak kepada semua bapak dan ibu guru un-
tuk terus meningkatkan kualitas anak didik 
kita yang lebih baik lagi, ucap Kompol Eko 
Kurniawan SH.

Selanjutnya kerpala Sekolah SMA Lab 
Kristen Satya Wasana Salatiga menimpali 
bahwa kehadiran dari pejabat Polres Salati-
ga sebagai bentuk perhatian dan motivasi 
yang telah lulus maupun yang masih belajar 
di SMA LAB Kristen Satya Wacana Salati-
ga sehingga acara dapat berjalan dengan 
baik dan lancar, kami atas perwakilan dari 
kepala sekolah mengucapkan selamat kepa-
da siswa yang telah lulus dalam menempuh 
pendidikan di SMA LAB Kristen Satya 
Wacana Salatiga dan mengharapkan kepada 
siswa yang lulus untuk tetap terus melanjut-
kan pendidikan ke jenjang lebih tinggi serta 
diharapkan nantinya dapat membangun In-
donesia pada umumnya khususnya Indone-
sia Timur (Papua), ungkapnya.

Ditempat terpisah Kapolres Salatiga 
AKBP Rahmad Hidayat SS menyampaikan 
permohonan maafnya karena tidak bisa se-
cara probadi hadir dalam kegiatan pelepas-
an Siswa Asal Papua dan Papua Barat yang 
telah lulus menempun study di Kota Salati-
ga, bahwa Polres Salatiga akan terus menja-
di Bapak Asuh bagi pelajar asal Papua dan 
Papua Barat yang menempuh studi di Kota 
Salatiga jalinan ini akan terus kita bina un-
tuk memerikan bimbingan, perlindungan, 
pengayoman dan pelayanan bagi adik-adik 
asal Papua dan Papua Barat sehingga mera-
sa aman dan nyaman saat menembuh study 
di Kota Salatiga.

Selanjutkan Kapolres Salatiga me-
nekankan bahwa, "Papua adalah Indonesia, 
kami ingin adik-adik yang nantinya kembali 
ke Papua untuk ikut menjaga keamanan dan 
ketertiban masyarakat di Papua, sampaikan 
informasi yang baik dan benar waspada 
terhadap informasi yang tidak benar atau 
hoaks yang dapat memecah belah Papua, 
pihak manapun yang tidak ingin Papua 
aman dan damai dan Adik-adiklah diharap-
kan mampu memerikan informasi yang baik 
bahwa, Papua adalah Indonesia, kita semua 
cinta Papua," tutup AKBP Rahmad Hidayat 
SS. (Agus P)

Pelepasan Siswa ADEM SMA LAB Kristen Satya Wacana 
Salatiga Asal Papua dan Papua Barat.

Tinjau Kegiatan Vaksinasi Massal, 
Kapolres Semarang Bersama Forkompimda 

Datangi Puskesmas Ambarawa
Semarang, SMN – Kapolres 

Semarang bersama Forkompim-
da Kabupaten Semarang datangi 
kegiatan vaksinasi massal untuk 
masyarakat bertempat di Pusk-
esmas Ambarawa Kabupaten 
Semarang, Kamis (03/06/2021).

Dalam Kegiatan dihadiri 
oleh Bupati Semarang H. Nges-
ti Nugraha S.H., M.H., Ketua 
DPRD Kabupaten Semarang 
Bondan Marutohening, Dandim 
0714/ Salatiga Letkol Inf. Loka 
Jaya Sembada S.Ip, Kapolres 
Semarang AKBP Ari Wibowo 
S.I.K., M.H. dan segenap peja-
bat instansi terkait. 

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo S.I.K., M.H. men-
jelaskan Vaksinasi ini merupa-
kan program pemerintah dalam 
upaya pencegahan dan penang-
gulangan Covid-19.

“Saya mengajak kepada mas-
yarakat khususnya Lansia agar 
mau mengikuti Vaksinasi den-
gan cara mendatangi Puskesmas 
terdekat dikarenakan vaksinasi 
ini Aman dan Halal,” imbaunya.

“Kami juga telah memer-
intahkan kepada para kapol-
sek jajaran untuk aktif dengan 
cara memberikan edukasi dan 

mengajak kepada masyarakat 
melalui Bhabinkamtibmas yang 
bekerja sama dengan Babinsa 
dan Kelurahan agar para lansia 
mau mengikuti Vaksin,” ujarn-
ya.

Selain itu Bupati Semarang 
H. Ngesti Nugraha S.H., M.H. 
yang turut hadir juga memberi-
kan apresiasi kepada para lansia 
yang telah antusias mengikuti 
Vaksinasi yang mana memu-
dahkan bagi lansia mendatangi 
puskesmas untuk mengikuti 

vaksin.
“Kami sangat apresiasi kepa-

da masyarakat kabupaten sema-
rang yang proaktif dalam melak-
sanakan vaksin dan tentunya 
wabah ini semoga cepat berakh-
ir,” ucap Bupati Semarang.

Pihaknya juga menghimbau 
kepada masyarakat yang tel-
ah divaksin atau belum tetap 
mematuhi atau menerapkan 
protokol kesehatan guna men-
jaga dan mencegah penularan 
Covid-19. (Agus P)

Tinjau Kegiatan Vaksinasi Massal, Kapolres Semarang Bersa-
ma Forkompimda Datangi Puskesmas Ambarawa.

Polri: KKB Semakin Brutal, 
Tembak 5 Warga Sipil di Ilaga

Jakarta, SMN - Kasatgas 
Humas Nemangkawi Kombes 
Pol Iqbal Alqudusy menye-
but, bahwa tindakan Kelompok 
Kriminal Bersenjata (KKB) Pap-
ua semakin brutal. Menurutnya, 
setelah menembak mati seorang 
karyawan bangunan bernama 
Habel Halenti (30), KKB kem-
bali menembak 5 orang warga 
sipil.

"KKB semakin brutal, setelah 
menembak mati Hebel Halenti 
(30) di Eromago Ilaga, kembali 
KKB menembak 5 orang satu 
Keluarga Kepala Desa. Lokasi 
masih di Eromaga," kata Iqbal 
lewat keterangannya, Jumat 
(4/6/2021).

Iqbal mengungkapkan, kor-
ban yang meninggal adalah kelu-
arga dari Kepala desa Nipurlema 
atas nama Petianus Kogoya. Dia 
mengatakan, korban 1 keluarga 
sebanyak 5 orang dan semuan-
ya meninggal dunia termasuk 

Kepala Desa Petianus Kogoya.
"Saat ini korban masih bera-

da di Eromaga dan belum bisa 
di evakuasi karena masih terjadi 
kontak tembak di sekitar Banda-
ra Ilaga," ucapnya.

Iqbal menambahkan, mas-
yarakat yang berada di sekitar 
Eromaga sebanyak 10 kampung 
mengungsi ke arah Kunga. Pi-
haknya terus melakukan penge-
jaran terhadap pelaku penem-
bakan.

"TNI Polri saat ini terus 
melakukan pengejaran terhadap 
pelaku penembakan warga mas-
yarakat Eromaga," pungkasnya.

 Sebelumnya, Kelompok 
kriminal bersenjata (KKB), Ka-
mis (3/6/2021), menembak mati 
seorang karyawan bangunan, 
Habel Halenti (30 th), di kam-
pung Eromaga, Distrik Omukia, 
Kabupaten Puncak, Papua.

Kapolda Papua Irjen Pol 
Mathius Fakhiri membenarkan, 

terjadinya peristiwa yang mene-
waskan Habel Halenti tersebut.

Fakhiri mengatakan, dari 
laporan yang diterima terungkap 
korban bersama saksi Muh Alif, 
sekitar pukul 12.30 WIT berang-
kat dari kamp karyawan di Kom-
pleks Pancuran Kampung Kibo-
golome, Distrik Ilaga, ke arah 
Kampung Eronggobak, Distrik 
Omukia, menggunakan mobil 
dinas milik Pemda Puncak jenis 
pikap dobel kabin merk Ford un-
tuk mengangkut babi.

Sekitar pukul 13.00 WIT, saat 
hendak pulang korban bersama 
rekannya Muh Alif ditodong sen-
jata api oleh KKB yang memba-
wa satu pucuk laras panjang dan 
satu pucuk laras pendek.

"Sebelum ditembak, korban 
sempat teriak "ampun koman-
dan", kata Fakhiri seperti dilan-
sir Antara, Kamis (3/6/2021). 
(lp6)

Sebuah rumah yang terbuat dari papan dan diduga sebagai tempat persembunyian KKB di Timi-
ka. 

KKB dan TNI-Polri Baku Tembak 1 Jam 
di Bandara Ilaga Papua

Jakarta, SMN -- Polisi 
mengatakan kontak tembak 
antara aparat TNI-Polri dengan 
kelompok kriminal bersen-
jata (KKB) di Bandar Udara 
Aminggaru, Ilaga, Papua ber-
langsung selama satu jam.

Peristiwa itu terjadi sekitar 
pukul 17.40 WIT pada Kamis 
(3/6). Polisi, kala itu tengah 
mencoba mendatangi tempat 
kejadian perkara (TKP) pem-
bakaran sejumlah fasilitas di 
bandara yang diduga dilakukan 
oleh KKB.

"Pukul 17.50 WIT melihat 
kejadian tersebut, Tim Gabun-

gan dari TNI-Polri yang dip-
impin langsung oleh Kapolres 
Puncak langsung mendatangi 
TKP namun sebelum sampai di 
TKP terjadi kontak tembak an-
tara TNI-Polri dan KKB yang 
berlangsung selama satu jam," 
kata Kabid Humas Polda Pap-
ua, Kombes Ahmad Musthofa 
Kamal dalam keterangan tertu-
lis, Jumat (4/6).

Dia mengatakan bebera-
pa fasilitas yang dibakar oleh 
KKB ialah tower/ATC Banda-
ra Aminggaru, ruang tunggu 
bandara, perumahan perhubun-
gan udara, dan kios milik war-

ga sekitar.
Kamal menjelaskan identi-

fikasi lokasi-lokasi yang ter-
bakar itu dilihat dari gambar 
kamera pesawat tanpa awak 
(drone) yang diterbangkan di 
sekitar bandara.

"Melakukan koordinasi 
dengan pihak Bandar Udara 
Aminggaru Ilaga, melakukan 
koordinasi dengan TNI dan 
melakukan pengejaran terha-
dap KKB," tambah dia.

Sebelumnya, Kapolda Pap-
ua Irjen Pol Mathius Fakhiri 
memastikan bahwa tidak ada 
korban jiwa selama kontak 

tembak itu terjadi.
Tentara Pembebasan Nasi-

onal Papua Barat-Organisasi 
Papua Merdeka (TPNPB-
OPM) sendiri sempat mena-
buh genderang perang den-
gan aparat TNI-Polri. Bahkan 
mereka telah memilih untuk 
melakukan lokasi perang di 
wilayah Ilaga, Kabupaten Pun-
cak, Papua.

Juru Bicara TPNB-OPM 
Sebby Sambom mengatakan 
lokasi tersebut dipilih karena 
diklaim jauh dari jangkauan 
warga sipil. (cnn)

Prajurit TNI-Polri berjaga di Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua. 
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Bocah di Surabaya Tewas 
Dianiaya Tetangga Baru

Surabaya, SMN - Seorang 
bocah di Surabaya diduga men-
jadi korban penganiayaan. Ia 
tewas setelah menjalani per-
awatan intensif di rumah sakit.

Sang bocah yakni JM (12). Ia 
tinggal di Jalan Kupang Krajan, 
Surabaya. Korban yang bersta-
tus pelajar SD tersebut dikabar-
kan mengembuskan napas ter-
akhir pada Rabu (3/6), setelah 
enam hari dirawat intensif di 
RSU dr Soetomo.

Paman JM yang bernama 
FP (36) membenarkan kabar 
duka tersebut. "Kondisi kemarin 
meninggal jam 10.27 WIB di 
RSU dr Soetomo. Sudah divi-
sum oleh forensik, sekarang su-
dah disemayamkan di Adi Jasa 
(Demak)," ujarnya kepada awak 
media, Kamis (3/6/2021).

FP kemudian menjelaskan 
soal dugaan penganiayaan ter-
hadap keponakan tersebut. 
Menurutnya, penganiayaan itu 
terjadi pada Rabu (26/5) seki-
tar pukul 14.00 WIB, di sebuah 
kamar kos di kawasan Kupang 

Krajan V, Surabaya.
Ia menambahkan, dugaan 

penganiayaan tersebut sudah di-
laporkan ke Polrestabes Suraba-
ya. Terlapor yakni seorang pria 
berinisial W (46) warga Garut, 
Jawa Barat.

"Jadi ada yang melihat jika 
korban (JM) dijemput oleh dua 
orang anaknya dari terduga 
pelaku. Jadi diajak main ke tem-
pat kosnya itu di Kupang Kra-
jan," ungkap FP.

Kala itu, FP kemudian me-
nerima laporan bahwa kepon-
akan telah bersimbah darah di 
kamar kos yang tidak jauh dari 
rumah JM. FP kemudian men-
datangi kos tersebut.

"Ternyata betul kondisinya 
seperti itu, sudah sekarat. Akh-
irnya dilarikan ke rumah sakit, 
dirawat selama enam hari," lan-
jut FP.

Saat di kamar kos, FP mene-
mukan bata paving dan selimut 
yang sudah penuh darah. Selain 
itu, handphone milik korban 
juga hilang.

"Yang pasti ada batu paving 
dan selimut-selimut yang sudah 
berdarah. Tapi semuanya (ba-
rang bukti) sudah diamankan 
di Polres. (Barang yang hilang) 
HP," kata FP.

Ia menegaskan, pihak keluar-
ga tidak saling kenal dengan ter-
duga pelaku penganiayaan. Se-
bab terduga pelaku merupakan 
penghuni baru di kos tersebut.

"Tidak kenal, kan mereka 
baru empat hari menempati 
(kos) sebelum hari kejadian," 
lanjutnya.

Keluarga JM berharap pihak 
kepolisian segera menangkap 
terduga pelaku penganiayaan 
tersebut. Kanit Resmob Sa-
treskrim Polrestabes Surabaya 
Iptu Arief Rizky Wicaksana 
menyampaikan, pihaknya sudah 
memeriksa saksi-saksi dan ma-
sih mengejar terduga pelaku.

"Kita sudah periksa saksi-
saksi. Pelaku masih kita ke-
jar. Doakan segera tertangkap 
pelakunya," pungkas Arief. 
(dtk)

Ilustrasi.

Belasan Rumah di Cianjur Rusak Akibat Longsor, 
Ratusan Warga Mengungsi

Cianjur, SMN - Sebanyak 
214 orang mengungsi akibat 
longsor yang menerjang dua 
desa di Kecamatan Cibeber Ka-
bupaten Cianjur, Jawa Barat, 
Jumat (4/6/2021). Warga di-
minta tidak kembali ke rumah 
untuk sementara waktu, sebab 
dikhawatirkan terjadi longsoran 
susulan

Camat Cibeber Ali Akbar, 
mengatakan warga yang men-
gungsi kebanyakan di Desa Ci-
bokor yang mengalami dampak 
paling parah akibat bencana 
longsor, dimana 17 rumah rusak 
dan 5 diantaranya rata dengan 
tanah.

"Longsor ada di dua lokasi 
Cibokor dan Girimulya. Tapi 
kalau Girimulya hanya tiga ru-
mah terdampak, jadi diungsikan 
ke kerabatnya. Sedangkan yang 
di Cibokor kita sediakan tempat 
pengungsian khusus," ujar Ali, 
Jumat (4/6/2021).

Menurutnya 214 pengungsi 
yang dibagi dalam dua tempat 
berbeda, yakni di Pondok Pe-
santren Assalam dan di Aula 
Madrasah.

"Pengungsi di Ponpes As-
salam 160 jiwa serta di madra-
sah ada 54 jiwa. Total pengungsi 
214 jiwa," tuturnya.

Sekretaris BPBD Kabupat-

en Cianjur Irfan Sopyan, men-
gatakan pihaknya sudah men-
girimkan logistik untuk para 
pengungsi. Tim relawan dan 
tim kesehatan juga diterjunk-
an untuk memastikan protokol 
kesehatan tetap ditetapkan di 
lingkungan pengungsian.

"Logistik sudah dikirim. 
Petugas juga memantau Prokes 
para pengungsi, agar tetap 
meminimalisir penyebaran 

COVID-19 selama di pengung-
sian," ucapnya.

Irfan mengatakan 214 warga 
kemungkinan akan mengungsi 
selama beberapa hari ke depan, 
sebab kondisi tebing masih 
rawan dan dikhawatirkan terjadi 
longsor susulan.

"Kita tetap waspada, makan-
ya pengungsi kita siapkan sega-
la kebutuhannya karena belum 
memungkinkan untuk kembali 

ke rumah. Khawatir ada longsor 
susulan," pungkasnya.

Sebelumnya, Longsor terjadi 
di dua desa di Kecamatan Cibe-
ber Kabupaten Cianjur, Jawa 
Barat, Jumat (4/6/2021). Aki-
batnya liam rumah rata dengan 
tanah dan belasan rumah rusak 
ringan.

Selain itu jalan perhubungan 
antar kampung terputus akibat 
ikut terbawa longsoran. (dtk)

Ratusan warga mengungsi akibat longsor di Cianjur.

Anies Minta Pemotor Hormati 
Pesepeda di Jalan Raya

Jakarta, SMN -- Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
meminta para pengendara ber-
motor tetap menghormati pe-
sepeda. Ia menyebut pengguna 
sepeda lebih berisiko dibanding 
kendaraan bermotor di jalan 
raya.

Anies tetap meminta para pe-
sepeda menggunakan jalur khu-
sus sepeda yang telah tersedia di 
sejumlah ruas jalan ibu kota.

"Bila anda bersepeda di situ 
ada jalur sepeda, gunakan jalur 
itu. Bila anda bermotor, melihat 
yang naik sepeda, pahami bah-
wa lebih berisiko naik sepeda, 
hormati dia. Begitu juga dengan 
kendaraan yang lebih besar lain-
nya," kata Anies di Kementerian 
Perhubungan, Jumat (4/6).

Anies mengakui terjadi po-
lemik mengenai pesepeda yang 
tak melintas di jalur khusus. 
Menurutnya, hal itu disebabkan 
karena masyarakat jarang me-
lihat sepeda melintas di jalan 
raya.

Oleh sebab itu, kata Anies, 
saat ini merupakan fase pembe-
lajaran bersama. Ia pun meminta 
agar para pengguna jalan raya 
untuk saling menghormati satu 
sama lain.

"Saya menganjurkan kepa-
da semua, pandang ini sebagai 
proses pembelajaran bersama. 
Dulu kita belum terbiasa untuk 
menyaksikan jalan-jalan pro-
tokol di situ ada sepeda," ujar 
Anies.

"Sekarang kita mulai mem-

biasakan, karena itu, fase ini 
fase pembelajaran, jadi bagi 
semua pengendara kendaraan, 
apakah bermotor atau tak ber-
motor, hormati satu sama lain, 
jangan sekadar melihat soal jal-
urnya saja tapi pikirkan soal ke-
selamatan," kata Anies.

Anies sebelumnya juga telah 
bicara terkait jalur sepeda yang 
baru-baru ini menuai perdebatan 
usai seorang pesepeda menggu-
nakan jalur umum di sekitar 
jalan Kampung Melayu-Tanah 
Abang.

Anies meminta agar warga 
tak egois menggunakan jalur 
kendaraan umum lantaran bu-
kan hanya diperuntukkan bagi 
satu jenis moda transportasi. 
(cnn)

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengendara motor menghormati para pesepda 
yang melintas di jalan raya.

Tak Terima Motor Diambil Debt Collector, 
Warga Tuban Aniaya Pegawai Leasing

Tuban, SMN - Warga Tuban 
menyekap dan menganiaya seo-
rang pegawai leasing. Ia tidak 
terima motornya diambil debt 
collector setelah 2 bulan tak 
membayar angsuran.

Korban penyekapan dan 
penganiayaan itu yakni Kepala 
Penarikan di PT WOM Finance 
Cabang Tuban, Malvinas Juni 
Eko Saputro (38). Ia warga Desa 
Kowang, Kecamatan Semand-
ing, Kabupaten Tuban.

Sementara salah satu pelaku 
penganiayaan itu yakni pemilik 
motor yang diambil debt col-
lector, Warsono (40). Ia warga 
Desa Sumberagung, Kecamatan 
Plumpang, Tuban.

Kapolres Tuban AKBP Ru-
ruh Wicaksono menuturkan, 
awalnya sepeda motor milik 

Warsono ditarik debt collector 
leasing pada Senin (3/5) seki-
tar pukul 13.00 WIB. Motor itu 
ditarik karena sudah terlambat 
membayar cicilan selama dua 
bulan. Saat diambil, motor itu 
sedang digunakan anaknya se-
kolah.

Ruruh melanjutkan, Warsono 
tidak terima sepeda motornya 
ditarik debt collector meski 2 
bulan tak membayar angsuran. 
Warsono bersama tiga temannya 
lalu mencari Malvinas.

Korban ditemukan di sebuah 
bengkel di Desa/Kecamatan Se-
manding, Tuban pada Minggu 
(9/5) sekitar pukul 17.00 WIB. 
"Setelah ketemu, korban dibawa 
secara paksa dimasukkan ke da-
lam mobil Honda Mobilio nopol 
S 1642 HJ milik pelaku. Untuk 

pelaku kita tangkap di rumahn-
ya," ujar AKBP Ruruh, Jumat 
(4/6/2021).

Ruruh menjelaskan, saat di 
dalam mobil korban disekap dan 
dihajar. Lalu korban dibawa ke 
sebuah rumah yang berada di 
Desa Sumberagung, Kecamatan 
Plumpang.

Menurutnya, di rumah itu 
korban kembali dikeroyok. Kor-
ban dipukul dan ditendang oleh 
empat pelaku selama 45 menit. 
Bahkan, telinga bagian belakang 
korban juga disulut korek api.

Ruruh melanjutkan, korban 
juga dibawa pelaku ke Makam 
Sunan Geseng yang berada 
di Kecamatan Semanding. Di 
sana, korban dipaksa untuk ber-
sumpah agar tidak dendam dan 
menuntut secara hukum.

"Korban menuruti sumpah 
permintaan pelaku hingga akh-
irnya dilepaskan. Namun kor-
ban tetap melapor ke polisi," 
imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Tuban 
Adhi Makayasa menambahkan, 
setelah mendapat laporan tim 
Reskrim langsung melakukan 
penyelidikan. Satu dari empat 
pelaku telah diamankan. Se-
dangkan tiga lainnya masih ber-
status DPO.

"Ada tiga yang masih kita ke-
jar, yang diamankan baru pemi-
lik motor yang punya tunggakan 
angsuran," jelas Adhi.

Atas penyekapan dan pen-
ganiayaan yang dilakukan, ter-
sangka dijerat Pasal 333 Ayat 1 
KUHP. Ancaman pidana penja-
ranya paling lama 8 tahun. (dtk)

Jumpa pers Polres Tuban.



Edisi 490 / XIII / 07 - 13 Juni 202110 Olahraga

 Egy Maulana Vikri cedera lawan timnas Thailand. 

3 Pemain Timnas Indonesia Terancam 
Absen Lawan Vietnam

Jakarta, SMN -- Tiga pe-
main kunci timnas Indonesia 
terancam absen melawan Viet-
nam pada lanjutan Kualifikasi 
Piala Dunia 2022, Senin (7/6).

Ketiga pemain tersebut ada-
lah Egy Maulana Vikri, Witan 
Sulaeman, dan I Kadek Agung. 
Mereka mengalami cedera 
saat melawan Thailand, Kamis 
(3/6).  Laga Grup G Kualifika-
si Piala Dunia 2022 ini berakh-
ir dengan skor 2-2.

Egy ditarik pada menit ke-
63 setelah merasakan sakit di 
bahu kanan. Cedera bahu terse-
but terjadi saat terjatuh karena 
terpeleset dalam pergerakan 
tanpa bola di pertahanan la-
wan.

Shin Tae Yong, pelatih 
timnas Indonesia, memasuk-
kan Osvaldo Haay sebagai 
pengganti. Sayang, akselerasi 
pemain Persija ini di sisi kiri 
penyerangan tak seefektif saat 

Egy tampil.
Tujuh menit berselang 

setelah Egy keluar, giliran Wi-
tan yang mengerang kesakitan 
dan terpaksa dipapah keluar 
lapangan pertandingan.

Pergelangan kaki kiri Witan 
terkilir saat berbenturan den-
gan pemain lawan. Saat jatuh 
setelah menyeruduk lawan 
dari belakang, Witan terpeleset 
yang membuat kakinya salah 
bertumpu.

Sebagai gantinya Shin me-
masukkan Adam Alis. Na-
mun, sama seperti Osvaldo, 
pemain Bhayangkara FC ini 
gagal mengeluarkan permain-
an terbaiknya. Kombinasinya 
dengan Asnawi Mangkualam 
belum efektif.

Pada menit ke-84 giliran 
pencetak gol pertama Indo-
nesia ke gawang Thailand, I 
Kadek Agung, juga tersungkur 
di tengah lapangan. Genta Al-
paredo lantas menggantikan 
Kadek.

Asisten pelatih timnas Indo-
nesia, Nova Arianto, menyebut 
ketiga pemain ini sedang men-
jalani pemeriksaan. Nova tak 
bisa memprediksi apakah keti-
ganya bakal main atau tidak di 
laga selanjutnya.

"[Saat ini Egy Maulana 
Vikri, Witan Sulaeman, dan 
I Kadek Agung] masih diob-
servasi tim medis," kata Nova 
kepada media pada Jumat (4/6) 
siang.

Duel Timnas Indonesia vs 
Vietnam merupakan partai 
keenam Grup G Kualifikasi Pi-
ala Dunia 2022. Pertandingan 
ini akan digelar di Stadion Al 
Maktoum, Dubai, Senin (7/6). 
(cnn)

Ezra Walian Tak Sabar Nantikan 
Kedatangan Castillion di Persib

Bandung, SMN - 
Penyerang Persib Bandung 
Ezra Walian mengaku sangat 
menantikan kehadiran Geof-
frey Castillion. Meski per-
saingan di lini depan Persib 
semakin ketat, ia menilai akan 
ada banyak kelebihan setelah 
Castillion bergabung kembali 
dengan tim.

"Bagus, dengan bergabung-
nya Geoffrey nanti pasti men-
jadi lebih bagus. Saya melihat 
Geoffrey di musim lalu dan 
dia adalah pemain yang bagus. 
Jadi itu tentu akan membuat 
kami lebih bagus," kata Ezra, 
Kamis (3/6/2021).

Geoffrey Castillion saat 
ini diketahui masih berada di 
Belanda, setelah masa pinja-

mannya di Como 1907 selesai. 
Persib pun masih mengurus 
persyaratan agar Castillion 
bisa segera bergabung dengan 
tim.

"Kita lihat nanti bagaimana 
formasi kami, kini kami sudah 
bagus dan jika dia datang ten-
tu akan lebih bagus lagi," ujar 
Ezra.

Untuk mengarungi musim 
2021-2022, Maung Bandung 
sudah memiliki empat striker 
berpengalaman. Selain Cas-
tillion dan Ezra, ada Wander 
Luiz, Ferdinand Sinaga, dan 
Frets Butuan.

"Kami punya koneksi yang 
bagus satu sama lain dan di 
Piala Menpora saya rasa kami 
sudah memperlihatkan itu. 

Semua sudah mencetak gol 
di lini depan dan itu saya rasa 
menjadi pertanda bagus kami 
mempunyai koneksi satu sama 
lain," ungkapnya.

 Ezra juga menyebut kondisi 
kebugaran fisik pemain Persib 
kini sudah berada di level yang 
sama seperti saat mereka akan 
memulai turnamen pra kompe-
tisi Piala Menpora 2021 lalu.

"Setelah beberapa pekan 
jeda, saya pikir kami sudah 
berada dalam level yang sama 
sekarang (dengan Piala Men-
pora). Kami melakukan ban-
yak tes, kami berlatih keras, 
jadi cukup bagus dan masih 
ada waktu empat pekan untuk 
memulai liga," kata mantan pe-
main Jong Ajax itu. (lp6)

Ezra Walian adalah pemain yang tepat di tempat yang tepat. Berkat gol penyama kedudukannya, 
Persib berhasil melaju ke final Piala Menpora.

Hasil FP1 Moto3 Catalunya:
 Indonesia Gresini Ke-5, Andi Ke-17

Jakarta, SMN -- Sergio 
Garcia dari tim GasGas Gav-
iota Aspar menjadi yang ter-
cepat dalam latihan bebas 1 
(FP1) Moto3 Catalunya 2021. 
Sementara pembalap Indonesia 
Gresini Gabriel Rodrigo mam-
pu menembus posisi kelima 
dan pembalap asal Indonesia 
dari Honda Team Asia, Andi 
Gilang, menempati urutan ke-
17

Moto3 Catalunya 2021 akan 
digelar di Sirkuit Barcelo-
na-Catalunya, Spanyol, Ming-
gu (6/6) dan sesi latihan bebas 
1 (FP1) telah berlangsung pada 
Jumat (4/6) siang WIB.

Dalam 25 menit pertama, 
Gabriel Rodrigo mampu me-
nembus urutan ketiga dengan 
mendapatkan catatan waktu 
terbaik 1 menit 50,538 detik.

Sementara, Andi Gilang 
juga sempat menembus urutan 

ke-10 dengan waktu terbaik 1 
menit 51,006 detik.

Sedangkan, pembalap Indo-
nesia Gresini lainnya, Jeremy 
Alcoba masih terjebak di posi-
si ke-15.

Namun, di 15 menit tera-
khir, Jeremy Alcoba berha-
sil bangkit dan memperbaiki 
penampilannya.

Alcoba sukses menembus 
urutan kedelapan. Sedangkan, 
Andi Gilang turun ke posisi ke-
11 dan Rodrigo turun ke posisi 
keempat.

Memasuki 12 menit terakh-
ir, pembalap CIP Green Power 
asal Jepang, Kaito Toba mele-
sat ke urutan terdepan. Dengan 
catatan waktu terbaik 1 menit 
49,698 detik, Kaito Toba suk-
ses mengeser posisi Garcia di 
urutan terdepan.

Dan di satu menit terakhir, 
terjadi perubahan posisi yang 

sangat cepat. Garcia akhirn-
ya kembali menempati posisi 
tercepat dengan catatan waktu 
1 menit 48,467 detik. Diikuti 
Izan Guevara di urutan kedua, 
dan Filip Salac di urutan ketiga 
di akhir FP1.

Sementara, Gabriel Rodrigo 
menempati urutan kelima di 
FP1 dengan 1 menit 40 detik. 
Sementara, Andi Gilang di uru-
tan ke-17 dan Jeremy Alcoba 
di urutan ke-19

Hasil FP1 Moto3 Catalunya 
2021:

1. Sergio Garcia 1'48,467
2. Izan Guevara +0,231
3. Filip Salac +0,373
4. John McPhee +0,532
5. Gabriel Rodrigo +0,574
= =
17. Andi Gilang +1,226
19. Jeremy Alcoba +1,498. 

(cnn)

Pembalap Indonesia Gresini Gabriel Rodrigo raih hasil baik di FP1 Moto3 Catalunya. 

Jadi Man of The Match Indonesia Vs Thailand, 
Evan Dimas Merendah

Jakarta, SMN - Penggawa 
Timnas Indonesia, Evan Di-
mas, tetap merendah meskipun 
dia menjadi Man of the Match 
di laga Indonesia versus Thai-
land dalam Kualifikasi Piala 
Dunia 2022.

Evan memiliki peranan be-
sar dalam laga Timnas Indo-

nesia melawan Thailand yang 
tersaji di Stadion Al Maktoum, 
Dubai, Uni Emirat Arab, Ka-
mis (3/6/2021).

Bagaimana tidak, setelah 
skuad Garuda ketinggalan 1-2 
dari The War Elephants, Evan 
Dimas berhasil menyelamat-
kan tim lewat gol yang ia ce-

ploskan ke gawang Thailand di 
babak kedua.

Alhasil, Timnas Indonesia 
sukses menahan imbang Thai-
land 2-2 di laga lanjutan Grup 
G. Kemenangan ini membuat 
skuad Shin Tae-yong untuk 
kali pertama meraih poin di 
Kualifikasi Piala Dunia 2022, 
usai rentetan kekalahan se-
belumnya, ketika Timnas di-
pegang Simon McMenemy 

dan Yeyen Tumena.

Tapi Evan tak setuju jika 
keberhasilan tersebut sema-
ta-mata buah kerja kerasnya 
saja. Menurutnya, pelatih dan 
rekan-rekannya turut berperan 
atas kesuksesan laga melawan 
Thailand kemarin.

"Yang pertama saya berter-
ima kasih kepada coach Shin 
Tae-yong dan jajarannya. Saya 
juga berterima kasih kepada 
teman-teman semua karena 
kami di dalam lapangan tadi 
sangat bekerja keras," kata 
Evan Dimas usai pertandingan.

"Saya mungkin tidak akan 
bisa menjadi Man of the Match 
kalau tidak ada bantuan dari 
coach ataupun teman-teman 
yang lain," tuturnya.

Sementara itu, Evan Dimas 
menilai pertandingan ini baru 
awalan dan jangan berpuas 
diri. Ia dan timnya harus cepat 
berbenah agar bisa meraih ke-
menangan di dua laga selanjut-
nya melawan Vietnam (7 Juni) 
dan Uni Emirat Arab (11 Juni).

"Kami harus fokus untuk 
menatap pertandingan ke de-
pan. Memang pertandingan 
tidak mudah tadi. Saya sangat 
berterima kasih juga kepada 
masyarakat Indonesia juga 
yang selalu mendoakan," ucap-
nya.

"Semoga pertandingan se-
lanjutnya kami semakin baik 
dan memberikan hasil yang 
maksimal," harap gelandang 
Bhayangkara FC ini. (dtk)Jadi Man of The Match Indonesia Vs Thailand, Evan Dimas Merendah.

Kecelakaan Sepeda, Alex Rins Absen di MotoGP Catalunya
Jakarta, SMN -- Nasib sial 

dialami oleh Alex Rins dari 
Suzuki yang harus absen di 
MotoGP Catalunya lantaran 
kecelakaan sepeda.

Alex Rins mengalami ke-
celakaan saat naik sepeda dan 
hal itu menyebabkan dirinya 
mengalami patah pergelan-
gan tangan. Operasi pun harus 
dilakukan demi proses pemuli-
han yang lebih baik namun hal 
itu juga berarti memupus pelu-
ang Alex Rins untuk tampil di 
MotoGP Catalunya.

"Saya sangat ingin balapan 
di Montmenlo dan mencatat 
performa bagus setelah men-
jalani sejumlah balapan yang 
sulit."

"Jumat saya akan menjala-
ni operasi dan barulah setelah 
itu bisa berbicara tentang fase 
pemulihan. Kami akan beru-
saha sekuat tenaga agar bisa 
kembali balapan," ucap Alex 
Rins dikutip dari Crash.

Setelah absen di MotoGP 
Catalunya, balapan MotoGP 
2021 berikutnya adalah Mo-
toGP Jerman yang berlangsung 
pada 20 Juni.

"Saya tak tahu apakah saya 
bakal berada dalam kondisi 
siap tampil di GP Jerman na-
mun saya akan berusaha keras 
untuk bisa berada dalam kondi-
si fit di sana. Terima kasih atas 
segala dukungan yang ada," 
tutur Alex Rins.

Dokter Xavier Mir yang 
menangani Alex Rins menya-
takan bahwa operasi adalah 
opsi terbaik dari opsi yang ada. 
Opsi lain yang bisa dilaku-

kan adalah dengan memasang 
plester untuk menahan retakan 
namun butuh waktu pemulihan 
4-6 pekan. (cnn)

Alex Rins absen di MotoGP Catalunya. 

Marc Marquez: Ada yang Hilang dari Performaku...
Jakarta, SMN - Marc Mar-

quez belum meraih hasil yang 
memuaskan seusai comeback 
di ajang MotoGP. The Baby 
Alien mengaku ada yang hil-
ang dari performanya selepas 
cedera.

Marquez kembali berta-
rung di lintasan usai menjalani 
pemulihan cedera patah tulang 
lengan selama hampir satu ta-
hun. Rider tim Repsol Honda 
itu comeback pada gelaran 
MotoGP Portugal 2021.

Marquez sejauh ini sudah 
mengikuti empat balapan Mo-
toGP 2021. Namun, hasil yang 
diraihnya bisa dibilang tidak 
terlalu memuaskan untuk rider 
sekaliber dirinya.

Setelah finis ketujuh di Mo-
toGP Portugal, Marc Marquez 
melorot ke posisi kesembilan 
pada seri berikutnya di Span-
yol. Juara dunia delapan kali 
itu kemudian mencium gravel 
dua kali di Prancis dan Italia.

Raihan kurang oke tersebut 
membuat Marquez terjerem-
bab di posisi ke-18 klasemen 
sementara MotoGP 2021. Pria 
Spanyol itu baru mengumpul-

kan 16 poin, atau unggul satu 
angka dari Valentino Rossi di 
belakangnya.

Marquez mengamini bahwa 
dirinya belum bisa berbicara 
banyak di lintasan setelah lama 
berkutat dengan pemulihan 
cederanya. Dia menilai ada 
yang hilang dari penampilan-
nya sejauh ini, tapi itu bukan 
karena kondisi kesehatannya, 
melainkan dari motor yang di-
tungganginya.

"Kami telah sampai pada 
titik di mana kami berhenti 
berbicara tentang lengan saya. 
Kami berbicara soal motor dan 
di situ saya perlu meningkat-
kan," kata Marquez, dikutip 
dari Speedweek.

"Saya tak bisa mengemudi 
di level saya saat ini, tapi saya 
belum kehilangan kecepatan 
dasar dan semangat juang saya. 
Namun, saya tahu bahwa saya 
telah kehilangan sedikit perfor-
ma saya," sambungnya.

"Di Portimao dan Jer-
ez, saya bekerja keras untuk 
menyesuaikan motor dengan 
gaya berkendara saya. Saya 
telah menguji berbagai pen-
gaturan dan posisi duduk, tapi 
upaya tersebut tidak berhasil 
dengan benar. Saya biasanya 
memiliki perasaan yang baik 
saat belokan kiri, tetapi saya 
memiliki beberapa masalah di 
belokan kanan," demikian kata 
Marc Marquez. (dtk)

Marc Marquez belum tampil 
memuaskan seusai comeback 

di MotoGP 2021. 
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meningkatkan literasi digital, 
Presiden Joko Widodo (Jo-
kowi) meluncurkan Program 
Literasi Digital Nasional pada 
momentum hari Kebangkitan 
Nasional, Kamis (20/5/2021). 
Presiden Jokowi mengatakan, 
infrastruktur digital yang dise-
diakan oleh pemerintah tidak 
dapat berdiri sendiri karena 
harus didukung komponen 
penunjang lainnya, termasuk 
kesiapan masyarakat. “Tujuan-
nya, supaya manfaat positif 
internet dapat dioptimalkan 
untuk membuat masyarakat se-
makin cerdas dan produktif,” 
ujar Jokowi dalam keterangan 
tertulis yang diterima Kompas.
com, Rabu (3/6/2021). Jokowi 
menambahkan, meningkatkan 
literasi digital merupakan kerja 
besar sehingga perlu mendapa-
tkan dukungan seluruh kom-
ponen bangsa agar semakin 
banyak masyarakat yang melek 
digital. Ia pun mengapresiasi 
seluruh pihak yang terlibat da-
lam Program Literasi Digital 
Nasional. “Saya harap gerakan 
ini menggelinding dan terus 
membesar sehingga bisa men-
dorong berbagai inisiatif di 
tempat lain. Selain itu, semo-
ga gerakan ini bisa melakukan 
kerja-kerja konkret di tengah 
masyarakat agar makin cakap 
memanfaatkan internet untuk 
kegiatan edukatif dan pro-
duktif,” ujar Jokowi. Guna 
mendukung Program Literasi 
Digital Nasional yang digagas 
Jokowi, Kementerian Komuni-
kasi dan Informatika (Komin-
fo) bekerja sama dengan Jar-
ingan Pegiat Literasi Digital 
(Japelidi) dan Siberkreasi Ger-
akan Nasional Literasi Digital 
untuk meluncurkan Seri Modul 
Literasi Digital.

Seri modul tersebut ber-
fokus pada empat tema besar, 
yakni cakap bermedia digital, 

budaya bermedia digital, etis 
bermedia digital, dan aman 
bermedia digital. Melalui 
seri modul itu, masyarakat 
diharapkan dapat mengikuti 
perkembangan dunia digital 
secara baik, produktif, serta 
sesuai nilai-nilai yang dijun-
jung tinggi dalam kehidupan 
berbudaya, berbangsa, dan 
bernegara. Adapun sosialisasi 
dan pendalaman Seri Mod-
ul Literasi Digital dilakukan 
dalam ranah media digital 
melalui seri webinar Indone-
sia #MakinCakapDigital. Seri 
webinar ini menjangkau 514 
kabupaten dan kota di Provin-
si DKI Jakarta dan Banten. 
Narasumber pada webinar 
ini merupakan para ahli dan 
profesional di bidang literasi 
digital. Salah satu sosialisasi 
tersebut adalah webinar per-
tama yang bertajuk “Memaha-
mi Batasan dalam Kebebasan 
Berekspresi di Dunia Digital” 
yang diadakan pada Senin 
(31/5/2021). Webinar tersebut 
menghadirkan berbagai nara-
sumber, yakni dosen program 
studi (prodi) Manajemen dan 
Kebijakan Publik (MKP) Uni-
versitas Gadjah Mada (UGM) 
Yuyun Purbokusumo, dosen 
Ilmu Komunikasi Universitas 
Ahmad Dahlan Indah Wener-
da, dan pakar terorisme global 
Noor Huda Ismail. Kemudian, 
ada peneliti dan dosen London 
School of Public Relations 
(LSPR) Communication and 
Business Institute Xenia An-
gelica Wijayanto serta Program 
Director Synchronize Fest 
Kiki Aulia Ucup. Masing-mas-
ing narasumber membahas 
tema yang berkaitan dengan 
interaksi dalam dunia digital, 
mulai dari digital skills, digital 
ethics, digital culture, hingga 
digital safety.

Etika bermedia digital Pada 

webinar tersebut, Yuyuk men-
egaskan pentingnya bersikap 
etis ketika berinteraksi di me-
dia sosial. Menurutnya, berb-
agai hal yang disampaikan 
setiap orang di media sosial 
akan terekam sebagai jejak 
digital. “Jadi, dibutuhkan eti-
ka dalam berinteraksi dengan 
sesama pengguna digital,” 
ujarnya. Lebih lanjut Yuyuk 
menjelaskan, setidaknya ada 
10 macam etika dalam berin-
teraksi di dunia digital. Kes-
epuluh etika tersebut adalah 
mengingat keberadaan orang 
lain, taat kepada standar per-
ilaku online layaknya standar 
perilaku di dunia nyata, ber-
pikir lebih dulu sebelum ber-
komentar, hormati waktu, ser-
ta menggunakan bahasa yang 
sopan dan santun. Kemudian, 
membagi ilmu dan keahlian, 
menjadi pembawa damai da-
lam diskusi yang sehat, hor-
mati privasi orang lain, jangan 
menyalahgunakan kekuasaan, 
serta memaafkan orang lain 
bila membuat kesalahan. Bic-
ara soal jejak digital, Xenia 
mengingatkan, setiap penggu-
na internet harus menyadari 
sisi baik dan buruk dunia dig-
ital. Ia juga menekankan pent-
ingnya memilah informasi dari 
beragam konten yang tersebar 
di jagat maya. Menurut Xenia, 
postingan yang positif dapat 
membuat pengguna maupun 
orang lain menjadi semangat 
dan membuat citra pengguna 
internet menjadi positif. Hal 
positif tidak hanya bisa didapat 
melalui postingan pribadi saja, 
tapi juga dari unggahan pihak 
lain yang dibaca dan dilihat. 
“Sementara sisi negatifnya, 
ada cyber bullying. Jadi, se-
tiap pengguna harus peduli 
dengan jejak digital yang dit-
inggalkan,” ujarnya. Sementa-
ra itu, Kiki yang lebih akrab 

disapa Ucup menambahkan, 
dunia digital mampu memba-
ngun citra dan karakteristik 
seseorang. Ia pun menekankan 
pentingnya komunikasi yang 
baik dan social skills kepada 
setiap pengguna internet se-
hingga lebih mudah diterima 
dalam kehidupan sosial. Men-
gawal penggunaan teknologi 
Pada sesi tanya jawab webinar, 
salah seorang peserta bertan-
ya kepada narasumber terkait 
cara mengontrol dan mengaw-
al penggunaan teknologi di era 
pandemi Covid-19. Pertanyaan 
tersebut dinilai mewakili 
kekhawatiran sebagian besar 
orangtua pada zaman seka-
rang. Menanggapi pertanyaan 
tersebut, narasumber mengin-
gatkan orangtua untuk tetap 
mengawasi konten yang diton-
ton oleh anak. Saat anak in-
gin menonton, pastikan untuk 
menyalakan mode anak yang 
sudah difasilitasi oleh plat-
form penyedia layanan stream-
ing. Hal ini bertujuan untuk 
menampilkan konten yang se-
suai bagi anak. Para narasum-
ber juga mengingatkan bahwa 
orangtua harus memberi con-
toh yang baik terhadap anak-
nya. Pasalnya, segala hal yang 
dilakukan orangtua berpotensi 
dicontoh oleh anak. Sebagai 
informasi, webinar Indonesia 
#MakinCakapDigital terbu-
ka bagi siapa saja yang ingin 
menambah wawasan dan peng-
etahuan mengenai literasi dig-
ital. Kominfo mengharapkan 
partisipasi aktif dari seluruh 
lapisan masyarakat. Rangkaian 
webinar tersebut akan terus 
diselenggarakan hingga akhir 
2021. Berbagai tema yang di-
hadirkan berupaya mendukung 
kesiapan masyarakat Indonesia 
dalam bermedia digital secara 
baik dan etis.(kmps)

ri akan menindaklanjuti terus 
vaksinasi yang dilakukan di tiap 
polsek maupun tempat-tempat 
yang akan kita jadikan sasaran 
seperti Kampung Tangguh Jaya 
(KTJ). Kita akan jemput bola 
seperti di KTJ-KTJ yang akan 
kita dirikan,” katanya.

Lebih lanjut, dia menyebut 
warga antusias dengan vaksina-
si COVID-19 ini. “Warga ber-
terima kasih atas program ini 
karena mereka juga menunggu 
karena mereka merasa was-was 
atau menginginkan kekebalan 
imunnya ada di tubuhnya,” ucap 

Bambang.
Salah satu warga yang ikut 

vaksin, Arianti (37), mengaku 
sempat takut dengan vaksinasi. 
Petugas beberapa hari lalu men-
datangi rumahnya dan mendata 
dirinya sebagai salah satu pener-
ima vaksin COVID-19.

“Sempat takut tapi yaudah 
lah nggak apa-apa. Kan kita 
mau sehat aja. Ada takut tapi ya 
sudah ikut aja. Kita senang bisa 
dapat vaksin gratis, biar sehat,” 
katanya.

Warga lainnya, Nurhudaris 
(47) mengapresiasi langkah 

polisi yang mengadakan vaksi-
nasi COVID-19 massal terse-
but. Menurutnya kegiatan itu 
membantu warga yang sulit 
mendapatkan vaksin.

“Kegiatan vaksin ini sangat 
bagus sekali karena warga ka-
lau nggak ada informasi nggak 
ngerti juga harus gimana. Den-
gan ada vaksin ini sangat mem-
bantu sekali. Yang utama yang 
diharapkan supaya terhindar 
dari penyakit Corona,” ujarnya.
(dtk)

kain gorden.
Dia pun pergi menggunakan 

sepeda motor korban. Upaya 
menghilangkan jejak dilakukan 
dengan menukar pelat nomor 
sepeda motor tersebut.

Ia kabur dan singgah ke 
sebuah bengkel di Bati-Bati, 
Kabupaten Tanah Laut. Kasus 
mencuat setelah warga mene-
mukan jasad korban.

Saat itu warga awalnya ha-
nya mengira terjadi kebakaran 
sekitar pukul 06.00 Wita. Warga 
pun memanggil relawan pemad-

am kebakaran, kebetulan jarak 
antara TKP dan posko relawan 
tersebut dekat.

Kasus Mencuat
Ternyata, di lokasi tersebut 

ditemukan sesosok mayat tak 
berkepala yang setengah tu-
buhnya terbakar. Mayat tersebut 
dalam kondisi tak berbusana.

Disebutkan bahwa posisi tu-
buh korban telentang di kuban-
gan air, tepat di samping rumah 
kosong. Sementara itu, kepala 
korban ditemukan kurang-leb-
ih 10 meter dari tubuh korban. 

Warga pun menemukan baju 
serta pakaian dalam yang didu-
ga milik korban di dalam rumah 
kosong.

Polisi melakukan penyeli-
dikan. Beberapa jam kemudi-
an, Hari akhirnya dibekuk tim 
Macan Kalsel Polda Kalsel dan 
Polresta Banjarmasin, Rabu 
(2/6) siang.

Atas perbuatannya, pelaku 
dijerat dengan Pasal 338 ayat 
3 KUHP tentang pembunuhan 
dengan ancaman pidana paling 
lama 15 tahun penjara.(dtk)

gota kita dan dikurung di Pospol 
tersebut,” katanya.

Dia mengatakan darah ber-
ceceran di lantai pos tersebut. 
Selain itu, ada tiga bilah pisau di 
dalam pos.

“Lantai di sana berceceran 
darah dari korban yang ditusuk 
pelaku di leher, pelipis mata. 
Ada tiga pisau milik pelaku di 
lokasi kejadian dan kita amank-
an,” ujarnya.

Guruh juga menyebut pelaku 
sempat mengaku sebagai teror-
is. Namun, anggota Satpol PP 

yang ada di lokasi tersebut tak 
mempedulikan pengakuan itu 
dan tetap menahan pelaku hing-
ga polisi datang.

“Memang pelaku sempat 
mengaku dirinya sebagai teroris. 
Tapi anggota kita tidak melepas-
kan pelaku dan menunggu polisi 
datang untuk mengamankan. 
Sempat terjadi perlawanan dari 
pelaku namun anggota kita tetap 
menghalaunya untuk melarikan 
diri. Saat polisi datang pelaku 
kemudian diamankan dan tiga 
bilah pisau itu juga turut dia-

mankan,” jelasnya.
Sebelumnya, Kapolda Sum-

sel Irjen Eko Indra Heri menga-
takan pihaknya masih mendala-
mi motif penyerangan tersebut, 
termasuk dugaan pelaku terlibat 
jaringan teroris.

“Kita masih dalami (dugaan 
pelaku jaringan teroris). Tim 
masih bekerja di lapangan un-
tuk ungkap latar belakang, mo-
tif dan sebagainya,” kata Irjen 
Eko ketika dimintai konfirmasi 
detikcom, Jumat (4/6).(dtk)

beragam, mulai dari teguran, 
denda berupa uang, hingga di-
minta untuk membeli masker 
saat itu juga,” Ungkap Eko Luk-
mono, Kepala Satpol PP Kota 
Kediri, Kamis (3/6).

Selain itu, pihaknya juga 
tidak jarang memberikan sank-
si sosial bagi para pelanggar. 
“Bermacam-macam, seperti 
menyapu jalan, membersihkan 
sampah dan semacamnya,” im-
buh Eko.

Menurutnya hal tersebut 
dilakukan guna memberikan 
efek jera bagi para pelanggar 

supaya tidak mengulanginya 
kembali. Hukuman tersebut 
disambut baik oleh masyarakat. 
Umi Mahani, warga Kelurahan 
Rejomulyo, Kota Kediri misaln-
ya, ia mengatakan bahwa huku-
man tersebut sudah pantas.

“Untuk hukuman setahu 
saya sudah bagus ya, pelanggar 
diberikan hukuman yg bersifat 
positif misalnya diminta push 
up, menyanyikan Indonesia raya 
ataupun menyebutkan sila pan-
casila, nah ini kan akan menam-
bah semangat nasionalisme,” 
ujar Umi, Kamis (3/6).

Senada dengan hal tersebut, 
Marlinda, salah satu mahasis-
wi di Kota Kediri juga menga-
takan hal serupa. Menurutnya, 
hukuman yang diberikan se-
lain memberikan efek jera juga 
mendisiplinkan. “Menurut saya 
hukuman yang diberikan sudah 
cukup memberikan efek disiplin 
untuk pengendara atau mas-
yarakat yang melanggar pro-
tokol kesehatan,” ungkapnya, 
Kamis (3/6).

Meski demikian masyarakat 
berharap selain melakukan op-
erasi Yustisi, sosialisasi terkait 

protokol kesehatan khususn-
ya bagi pengguna jalan giat 
dilakukan.”Lebih dibanyakkan 
tentang sosialisasi on the spot 
saja untuk meminimalisir pe-
langgaran protkes,” ungkap In-
dra, salah satu pekerja swasta di 
Kota Kediri, Kamis, (3/6).

“Harapan saya untuk para 
aparat tetap semangat ya, 
menurut saya memang semua 
diperlukan sedikit paksaan 
untuk membentuk sebuah ke-
biasaan, semoga dengan ini 
Covid-19 segera berlalu,” pung-
kas Ika Ayu.(Dwi)

 DPRD Nganjuk Gelar Paripurna 
Ajukan Interpelasi terkait Perbup 

Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi(kiri) menerima berkas 
materi Interpelasi dari Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Tjah-

jono(kanan)

Nganjuk, SMN - Kendati 
Novi Rahman Hidayat tersand-
ung kasus korupsi dan ditahan 
oleh Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi(KPK),Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah(DPRD) Kabu-
paten Nganjuk tetap melanjut-
kan Hak Interpelasi terkait Per-
bup Nganjuk Nomor 11 Tahun 
2021 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentian Perangkat Desa.

Senin(31/05/2021) DPRD 
Nganjuk menggelar Rapat Par-
ipurna diruang utama(ruang ra-
pat paripurna) gedung Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah(D-
PRD)Kabupaten Nganjuk den-

gan agenda membacakan kepu-
tusan,penyerahan berkas dan 
penyampaian materi Hak Inter-
pelasi DPRD Nganjuk kepada 
Bupati Nganjuk.

Rapat Paripurna ini dipimpin 
oleh Wakil Ketua DPRD Ngan-
juk Jianto dari Partai Gerin-
dra,serta dihadiri oleh Plt Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi,Ket-
ua DPRD Nganjuk Tatit Heru 
Tjahjono,jajaran Forkopimda 
dan perwakilan anggota DPRD 
dari semua fraksi.

Ketua DPRD Nganjuk Ta-
tit Heru Tjahjono mengatakan 
bahwa Interpelasi terkait Perbup 

Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 
tentang pengangkatan dan pem-
berhentian perangkat desa ma-
sih relevan untuk dilanjutkan.

“Dari hasil diskusi dengan 
rekan-rekan dewan,kami pu-
tuskan bahwa hak interpelasi 
terkait Perbup Nganjuk Nomor 
11 Tahun 2021 tentang pen-
gangkatan dan pemberhentian 
perangkat desa masih relevan 
untuk dilanjutkan.Dan hari ini 
(Senin,31/05/2021) kami gelar 
paripurna terkait dengan in-
terpelasi”,kata Ketua DPRD 
Nganjuk Tatit Heru Tjahjono 
yang juga Ketua DPC PDI Per-
juangan Nganjuk usai rapat par-
ipurna.

“Materi interpelasi sudah 
kami serahkan kepada Plt Bu-
pati Nganjuk,dan nanti tahapan 
berikutnya adalah jawaban ter-
kait hasil materi interpelasi yang 
disusun oleh tim yang sudah 
diputuskan”,lanjut Tatit.

“Nanti akan kami paripur-
nakan kembali jawaban Plt Bu-
pati Nganjuk terkait dengan in-
terpelasi tentang pengangkatan 
dan pemberhentian perangkat 
desa,kira-kira minggu depan 

awal bulan Juni”,pungkas Tatit 
Heru Tjahjono.

Sementara Plt Bupati Ngan-
juk Marhaen Djumadi menga-
takan,Interpelasi adalah hak 
DPRD Nganjuk untuk menga-
jukan pertanyaan kepada Bupati 
Nganjuk terkait Perbup 11 Ta-
hun 2021 yang merupakan ke-
bijakan strategis dan berdampak 
luas kepada masyarakat Kabu-
paten Nganjuk.

“DPRD punya hak ber-
tanya,dan kami akan jawab 
sesuai hak kami tentang poin-
poin yang ada di materi inter-
pelasi yang diserahkan oleh 
Ketua DPRD Nganjuk kepada 
saya”,kata Plt Bupati Nganjuk 
Marhaen Djumadi.

Untuk diketahui,dalam rapat 
paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah(DPRD) Kabu-
paten Nganjuk yang digelar 
Senin(05/04/2021) bahwa 
DPRD Kabupaten nganjuk sepa-
kat mengajukan Hak Interpelasi 
kepada Bupati Nganjuk Novi 
Rahman Hidayat terkait Perbup 
Nganjuk Nomor 11 Tahun 2021 
tentang pengangkatan dan pem-
berhentian perangkat desa.(yan)

Kerumunan Massa Dibubarkan 
Di Acara Hajatan Warga Oleh 

Satgas Covid-19  

Pasuruan, SMN - Satgas 
COVID-19 Kabupaten Pasuruan 
membubarkan kerumunan massa di 
acara hiburan orkes melayu hajatan 
warga. Ini dilakukan karena su-
dah melanggar protokol kesehatan 
(Prokes).

Kejadiannya berlangsung di 
Dusun Krajan I, Desa Sudimulyo, 

Kecamatan Nguling, Kabupaten Pa-
suruan. Hajatan ini digelar di salah 
satu rumah warga bernama Ridwan. 
Saat itu warga membludak untuk 
melihat langsung kegiatan tersebut. 
Sehingga massa tidak terbendung.

Melihat hal ini, petugas dari pol-
sek dan satgas Kecamatan Nguling 
beserta Satpol PP mengambil tin-

Satpol-PP Kabupaten Pasuruan membubarkan kerumunan 
massa di acara hajatan warga

Yudi Suryadikrama “ Eksekutif 
Harus Lebih Tertib dalam Pengelolaan Aset

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sukabumi sekaligus
Ketua DPC PDI Perjuangan Yudi Suryadikrama Yudi Suryad-

ikrama saat di temui di Halaman Parkir belakang Gedung DPRD 
Kabupaten Sukabumi usat Rapat Paripurna. Senin (02/06/2021)

Sukabumi, SMN - Wakil 
Ketua III DPRD Kabupaten 

Sukabumi sekaligus
Ketua DPC PDI Perjuan-

gan Yudi Suryadikrama Yudi 
Suryadikrama Tekankan Pe-

merintah Daerah Kabupaten 
Sukabumi untuk bisa lebih 

dakan persuasif. Ditambah lagi ada 
yang berjoget dengan tidak meng-
gunakan masker.

Kami cuma hentikan orkes me-
layunya untuk menekan kerumunan 
massa, tetapi hajatannya tetap ber-
langsung,” ucap Kasat Pol PP Kabu-
paten Pasuruan Bakti Jati Permana, 
Senin (31/05/2021).

Pembubaran hiburan orkes me-
layu tersebut karena memancing 
kerumunan. Pemilik rumah menye-
but sudah mengantongi izin hajatan, 
hiburan orkes melayu tak termasuk 
di dalamnya. Sehingga kami men-
gambil tindakan tegas,” tambah 
Bakti.

Akhirnya pemilik rumah mau 
mengikuti arahan dari satgas untuk 
membubarkan hiburan orkes me-
layu tersebut.

Setelah orkes melayu buyar, 
Kami sudah menyiapkan anggota 
untuk berjaga di lokasi agar tidak 
terulang lagi,” tutup Bakti. (Haidir)

tertib dalam Pengelolaan 
Aset - Aset Daerah Tegas 
dia saat ditemui di Halaman 
Parkir belakang Gedung 
DPRD Kabupaten Sukabumi 
usat Rapat Paripurna. Senin 
(02/06/2021)

“Untuk pengelolaan Aset 
Daerah, itu kan berada di 
ranah nya eksekutif khu-
susnya Pemda Kabupaten 
Sukabumi. Sambung yudi. 

ya, mereka harus bisa untuk 
menyelesaikannya khususn-
ya dalam Aset-aset yang be-
lum tercatat.” Ucapnya.

Lanjut Yudi, Salah satu 
Program Pemerintah Daerah 
adalah untuk bisa memben-
ahi Aset - aset daerah yang 
belum ditertibkan.

“Tugas dan Fungsinya itu 
kan di Eksekutif, kami Dprd 
hanya bisa mengawasi dan 
mendorong mereka, untuk 
bisa lebih tertib dan jangan 
sampai terhambat dalam 
pengelolaan Aset”. Tegasn-
ya

“Itu, mutlak Tugas Ek-
sekutif untuk benahi Aset-
aset.” Tambahnya. (Roby)
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Percepat Vaksinasi Lansia, Gubernur 

Khofifah Minta Gerak Cepat dan Jemput Bola

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa
Surabaya, SMN - Capaian  

angka vaksinasi untuk  lansia di 
Jatim masih harus terus digen-
jot, membuat Pemprov Jatim 
terus mencari langkah percepa-
tan guna mencapai target vak-
sin lansia seratus persen di ahir 
Juni 2021. 

Berdasarkan data yang di-
himpun Dinas Kesehatan Prov. 
Jatim, hingga Kamis (3/6), 
vaksinasi untuk lansia di Jatim 
masih 23,27 % dari total target 
sasaran sebanyak 2.551.433 
orang. 

Jumlah vaksinasi dosis per-
tama untuk lansia di Jatim 
sendiri masih 600.930 dosis 
dengan prosentase 23,55 %. 
Sedangkan untuk vaksinasi do-
sis kedua tercatat 271.331 dosis 
dengan prosentase 10,63 %.

Melihat hal tersebut, Gu-
bernur Jatim Khofifah Indar 
Parawansa memerintahkan ke-
pada jajarannya untuk jemput 
bola dan memperluas sosial-
isasi kepada masyarakat ser-

ta turun langsung ke daerah. 
Khusus kategori lansia, Gu-
bernur Khofifah minta adanya 
pendekatan dan pendampingan 
untuk  meyakinkan agar tidak 
ada kehawatiran.

“Kalau bisa  berbagi tugas 
dengan ASN, toga dan tomas 
untuk jemput bola  diikuti so-
sialisasi lebih masif secara  
langsung melalui berbagai  
media  dengan mendatangi tit-
ik-titik tertentu atau diseleng-
garakan terpusat di satu tem-
pat,” kata Gubernur Khofifah 
saat memimpin rapat terbatas 
yang digelar di Gedung Negara 
Grahadi, Jumat (4/6). 

Lebih lanjut, orang nomor 
satu di Jatim ini mencontohkan, 
pendekatan yang bisa dilaku-
kan adalah melalui para tokoh 
agama dan tokoh masyarakat 
yang telah melakukan vaksina-
si. Hal ini sebagai upaya untuk 
memberikan rasa yakin dan 
aman terhadap vaksin dan ke-
hawatiran efek yang ditimbul-

kan setelah vaksin. 
Selain itu, Gubernur per-

empuan pertama di Jatim itu 
juga mengingatkan bahwa ma-
sih banyak Ulama dan peng-
asuh pondok pesantren   yang 
belum mendapatkan vaksin 
Covid-19. Oleh karena itu, di-
rinya mengimbau seluruh pihak 
bekerjasama dan memastikan 
kesiapan vaksinator serta stock 
vaksin aman di setiap daerah. 

“Tenaga kesehatan, TNI, 
Polri   harus bekerja sama un-
tuk percepatan vaksinasi lan-
sia. Dinkes Jatim juga harus 
memastikan Dinkes Kab/Kota 
siap,” katanya. 

“Pastikan juga para vaksina-
tornya siap dan stock vaksin di 
kab/kota aman,” imbuhnya. 

Percepatan Vaksin bagi Guru 
Jelang PTM 

Sementara itu, percepatan 
vaksinasi di sektor pelayanan 
publik utamanya guru juga 
tak luput menjadi penekanan  
Gubernur Khofifah. Jelang 

diberlakukannya pembelajaran 
tatap muka (PTM), Juli men-
datang, tercatat 82.995 guru 
SMA/SMK/SLB di Jatim telah 
divaksin. Dari total sasarann-
ya sebanyak 121.924, tercatat 
40.572 guru masih belum me-
nerima vaksin Covid-19. 

Hampir sama dengan vak-
sinasi untuk lansia, vaksinasi 
untuk guru SMA/SMK/SLB di 
bawah naungan Pemprov Jatim 
juga menemukan kendala da-
lam pelaksanaannya. Walaupun 
demikian, Gubernur Khofifah 
tetap mengaku optimis bahwa 
angka tersebut akan terus naik 
dan bisa mencapai target. 

“Tinggal 30 % yang belum, 
dan akan kami masifkan vaksi-
nasinya,” sebutnya. 

Selain guru, capaian vak-
sinasi petugas publik di Jatim 
hingga Kamis (3/6), untuk do-
sis pertama mencapai 102,94 % 
dengan total vaksinasi seban-
yak 2.131.589 dosis. Sedang-
kan pada dosis kedua, capaian 

vaksinasi mencapai 47,79 % 
dengan total vaksinasi 989.650 
dosis. 

Sedangkan, untuk total stok 
vaksin di kab/kota se-Jatim 
hingga saat ini penerimaan 

dan pemakaiannya mencapai 
2.590.546 dosis. Total stok 
setelah dikurangi pemenuhan 
dosis kedua adalah 1.115.126 
dosis. Sehingga, untuk menca-
pai target 9 Juta vaksinasi, Ja-

tim harus melakukan 188.291 
suntikan per-harinya terhitung 
mulai 3 Juni-30 Juni 2021 men-
datang.(*) 

Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas yang digelar di Gedung Negara Grahadi

Gubernur Khofifah saat memimpin rapat terbatas yang digelar di Gedung Negara Grahadi

Gubernur Khofifah Minta Bupati/Walikota di Jatim Terus Pantau 
Perkembangan Kasus Covid-19 Harian

Surabaya, SMN - 2 Juni 2021 
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi 
Sadikin memprediksi peningkatan 
kasus Covid-19 akan mencapai 
puncak pada 5-7 minggu usai Libur 
Lebaran atau pada akhir Juni 2021. 
Prediksi tersebut berdasar pada 
pengalaman empiris setiap periode 
libur panjang. 

Berdasarkan data yang ada, usai 
libur Lebaran kasus aktif Covid-19 
telah mengalami peningkatan. Ang-
kanya kini sudah kembali melebihi 
100.000 kasus. Padahal, sebelumn-
ya, kasus aktif sempat berada di titik 
terendah pada 90.000 kasus.  

Sementara itu, Satuan Tugas 
Penanganan Covid-19 mencatat 
hingga 31 Mei 2021, jumlah kasus 
aktif Covid-19 di Indonesia menca-
pai 102.006 kasus, dengan 56.125 
kasus suspek Covid-19. 

Untuk mengantisipasi terjadinya 
peningkatan kasus Covid-19, Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa bersama Pangdam V/
Brawijaya Mayjen TNI Suharyan-
to, Wakapolda Jatim Brigjen Pol. 
Slamet Hadi Supraptoyo menggelar 
Rapat Koordinasi (Rakor) virtual 
dengan para Bupati/Walikota, serta 
Forkopimda Kabupaten/Kota se-Ja-
tim. Rakor tersebut dilaksanakan di 
Ruang Bina Yudha, Makodam V/
Brawijaya, Rabu (2/6). 

Turut menghadiri rakor tersebut 
secara langsung, antara lain, Plh. 
Sekdaprov Jatim Heru Thahjono, 
beberapa Kepala OPD di lingkun-
gan Pemprov Jatim, serta PJU di 
lingkungan Kodam V/Brawijaya 
dan Polda Jatim. 

Dalam Rakor tersebut, Gubernur 
Jatim yang lekat disapa Khofifah 
ini meminta para Bupati/Walikota 

se-Jatim terus melakukan monitor-
ing dan pemantauan perkembangan 
kasus harian Covid-19 di wilayahn-
ya masing-masing. Ini penting, 
untuk mengantisipasi kemungk-
inan terjadinya peningkatan kasus 
Covid-19 dampak libur lebaran 1 
Syawal 1442 H. 

“Kalau Pak Menteri Keseha-
tan wanti-wantinya sampai den-
gan Akhir Juni bahkan Juli 2021. 
Karenanya, semua kepala daerah 
tiap hari harus memonitor perkem-
bangan kasus Covid-19. Saat ini 
misalnya ada kenaikan BOR dari 
22% menjadi 24%,” ujar Mantan 
Mensos RI ini. 

Khofifah menjelaskan, pasca 
libur lebaran ini, masih banyak 
masyarakat yang melakukan sila-
turahmi syawalan dengan berkelil-
ing ke satu tempat ke tempat lain. 
Untuk itu, diperlukan pengawalan 
pemantauan pengendalian secara 
komprehensif. 

“Jangan pernah menganggap 
sepele jika terdapat kasus yang 
dianggap melandai, basis RTnya 
95% hijau. Tetapi perlu diantisipasi 
bahwa silaturahmi syawalan masih 
berlangsung. Mereka berkelompok 
masih melakukan silaturahmi kelil-
ing,” terang Khofifah. 

Selain itu, gubernur perempuan 
pertama di Jatim ini juga meng-
harapkan seluruh bupati/walikota 
melakukan antisipasi khususnya 
yang BOR ICU dan BOR Isolasi 
Covid-19 nya mencapai 60% dan di 
atasnya. Meskipun WHO member-
ikan standar maksimum kapasitas 
BOR 60 persen. 

Berdasarkan data Dinkes Jatim, 
Kabupaten Bojonegoro BOR ICU 
di atas 80%. BOR ICU 60-79% ter-

diri dari Kota Madiun, Kota Blitar, 
Kab. Ponorogo, dan Kab. Tuban. 
Sementara BOR Isolasi Covid-19 
di atas 80% yaitu Kab. Madiun, 
BOR Isolasi Covid-19 60-79% yai-
tu Kab. Bangkalan, Kota Madiun, 
Kab. Ngawi, Kab. Ponorogo, dan 
Kab. Tulungagung. 

“Artinya bahwa harus ada pen-
gendalian yang harus lebih intensif 
dilakukan karena data kuratifnya 
seperti itu. Dalam hal seperti ini, 
saya mohon kita semua yang sudah 
melakukan pemantauan pengenda-
lian harian itu akan terus melaku-
kan identifikasi. Apa yang kemun-
gkinan menimbulkan dan memicu 
sebaran atau sebaliknya menurunk-
an itu yang diidentifikasikan,” tegas 
Khofifah. 

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Khofifah menyam-
paikan apresiasi dan komitmen 
kepada seluruh jajaran TNI-Polri 
hingga Bhabinsa dan Bhabinkam-
tibmas. Menurutnya, kekompakan 
TNI-Polri membangun  soliditas 
dan solidaritas di Jatim inilah yang 
menjadi kekuatan luar biasa. 

“Tolong terus dijaga pelaksa-
naan PPKM Mikro supaya proses 
pengawasan, pemantauan di lini 
paling bawah bisa termonitor hari 
per hari. Sehingga semua  capaian-
nya bisa terukur,” pinta Khofifah. 

Terkait Pekerja Migran Indone-
sia (PMI), Khofifah menjelaskan 
perlu adanya kewaspadaan dari 
masing-masing daerah yang war-
ganya pulang dari berbagai negara. 
Bagi yang pulang dari luar negeri 
kami  pastikan diswab PCR di as-
rama haji Surabaya. Setelah swab 
PCR dengan CT 25 ke bawah akan 
dilakukan sequencing. 

Kewaspadaan tersebut, lanjut 
Khofifah, bisa dilakukan dengan 
mengantisipasi mobilitas mereka, 
kemungkinan tingkat penganggu-
ran terbuka (TPT) di masing-mas-
ing daerah. Terutama di daerah 
yang PMI jumlah cukup besar Kab 
Bangkalan, Kab. Pamekasan, Kab. 
Bangkalan, Kab. Jember, Kab. 
Malang, Kab. Tulungagung dan 
Kab. Blitar. 

“Secara spesifik TPT akan 
dikhawatirkan menimbulkan 
dampak sosial ekonomi. Kalau ti-
dak dilakukan koordinasi dengan 
baik terutama di daerah yang PMI 
jumlah cukup besar seperti Sam-
pang, Bangkalan, Pamekasan,  Jem-
ber, Kab. Malang, Tulungagung dan 
Kab. Blitar,” pungkas Khofifah. 

Pada kesempatan yang sama, 
Pangdam V/Brawijaya Mayjen 
TNI Suharyanto menjelaskan, me-
kanisme kedatangan PMI sesuai 
dengan kesepakatan dan protap 
yang berlaku. Diterima mulai dari 
Bandara Juanda, kemudian diang-
kut ke Asrama Haji Sukolilo Sura-
baya. Di Asrama tersebut dilak-
sanakan karantina selama 2 hari. 

“Pada hari kedua setelah dinya-
takan negatif Covid-19 akan dijem-
put oleh bupati/walikota, Kapolres, 
Dandim dan dibawa ke daerah mas-
ing-masing. Kemudian di daerah 
juga dilaksanakan karantina selama 
3 hari. Diswab PCR setelah 3 hari 
karantina di daerah. Jika dipastikan 
negatif, akan dimasukkan ke desa 
masing-masing. Di desa ada PPKM 
Mikro, disitu dipastikan kemba-
li positif Covid-19 atau negatif. 
Setelah negatif akan bisa bertemu 
dengan keluarga,” pungkasnya.(*) 

Wagub Emil Promosikan Perwira di Bakorwil Bojonegoro

Bojonegoro, SMN - Dalam 
rangka mencari wirausaha-
wan muda Jatim yang inspi-
ratif, Wakil Gubernur Jawa 
Timur Emil Elestianto Dar-
dak mempromosikan Pemuda 
Wirausaha (Perwira) di East 
Java Super Corridor (EJSC) 
Bakorwil Bojonegoro, Jumat 
(4/6). Sebelumnya, Emil juga 
mempromosikan hal yang 
sama di Kota Surabaya dan 
Kota Malang.

Menurut Emil Dardak, 
panggilan akrab Wagub Ja-
tim, Perwira adalah salah 
satu ajang membuka peluang 
seluas-luasnya bagi pemuda 
Jatim untuk berwirausaha. 
Dimana, mereka bisa menjadi 
teladan dan inspirasi di Jatim 
dalam kewirausahaan. Se-
lain itu, Jatim tetep potensial 
membuat anak muda memba-
ngun usahanya.

“Saya ingin mendukung 
inisiatif yang dilakukan Per-
wira. Makanya saya keliling 
nih untuk mempromosikan 
Perwira termasuk ke Bojo-
negoro ini. Kesempatan ini 
jangan sampai menumpuk di 
Surabaya dan Malang saja, 
karena Jatim itu luas cak-
upannya seperti Bojonegoro, 
Pamekasan, Jember,” kata 
Emil.

Dijelaskan, ada tiga hal 
penting yang dicari dalam 
Perwira. Diantaranya right 
person atau orang yang te-
pat, right idea atau idenya 
tepat, serta right journey atau 
perjalanannya menarik dan 
menginspirasi.

“Perwira ini mencari oran-
gnya tepat, idenya asyik, 
journeynya itu yang men-
gantarkan sesuai passionnya 
masing-masing. Kita akan 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak

menghasilkan pemuda yang 
menginspiratif ratusan ribu 
pemuda lainnya di Jatim,” 
jelasnya.

Karena itu, mantan Bupa-
ti Trenggalek itu berharap, 
Perwira menjadi role model 
untuk pemerintah provin-
si lainnya. Sebab, melalui 
Perwira bisa mencetak pen-
gusaha muda atau pemuda 
berwirausaha. “Pemprov lain 
bisa menduplikasi program 
ini untuk mencetak pengusa-
ha muda,” pungkasnya.

Founder RealFood Er-
win Pranata mengatakan, 
menciptakan sesuatu itu bu-
kan berdasarkan kompetisi. 
Tetapi menciptakan sesuatu 
produk yang dibuat memi-
liki nilai tambah yang lebih 
baik dibandingkan yang ada 
di pasar. “Salah satu saran 
bagaimana menciptakan cre-
ative monopoly. Mindset 
menciptakan sebuah produk 
dan service yang berbasis 
jangan ikut-ikutan,” pung-
kasnya.

Sementara itu, kompetisi 
Perwira sendiri akan dibuka 
secara online untuk 8 kabu-
paten/kota di Jatim. Dian-
taranya, Surabaya, Malang, 
Gresik, Pamekasan, Bojone-
goro, Ngawi, Madiun, dan 
Jember. Dari semua pendaft-
ar nantinya akan diseleksi 
menjadi 20 orang mengikuti 
inkubasi. Untuk melaju ke 
Grand Final, mereka akan 
diseleksi lagi hingga menjadi 
12 orang.(*) 


