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4.000 Dosis Vaksin Diberikan ke 
Pekerja Pelabuhan Tanjung Emas

Jakarta, SMN - Sejumlah 
pekerja di Pelabuhan Tanjung 
Emas, Semarang, menerima 
penyuntikan dosis pertama 
vaksin COVID-19. Sedikitnya 
4.000 dosis vaksin disiapkan 
bagi para pekerja pelabuhan 
dan penyandang disabilitas di 
Kota Semarang.

Presiden Republik Indone-
sia Joko Widodo yang hadir 
pada proses vaksinasi menye-
but vaksinasi bagi peker-
ja pelabuhan sangat penting 

“Kita harapkan adanya 

percepatan vaksinasi 

ini bisa melindungi 

para petugas, para 

pelayan publik, para 

pekerja di Pelabuhan 

Tanjung Emas, Ucap 

Jokowi”

Presiden Jokowi(dua dari kiri)

75 Tahun SPS: Merawat Jurnalisme 
Berkualitas untuk Bangsa

Logo SPS

Jakarta, SMN - Pandemi 
COVID-19 benar-benar telah 
menguji eksistensi pers di In-
donesia hingga titik terdalam. 
Para pengelola perusahaan 
pers di negeri ini berjibaku 
mencari cara yang tepat untuk 
mempertahankan eksistensin-
ya, sekaligus berupaya keras 
merawat jurnalisme berkual-
itas (good journalism).

Serikat Perusahaan Pers 
(SPS) yakin, bahwa dengan 
terus memperkuat jurnalisme 
yang berkualitas, pers nasi-
onal akan selalu mendapat 
tempat di hati publik. Den-
gan kata lain, publik akan Bersambung di Hal. 11

memperoleh pencerahan 
dari mengonsumsi informa-
si melalui media arus utama 
(media mainstream).

Pada akhirnya, demokra-
si menjadi semakin sehat. 
Karena publik terbiasa 
mendiskusikan wacana-wa-
cana yang produktif dari 
media arus utama, jauh dari 
hoaks. “Inilah substansi yang 
ingin disampaikan SPS ke-
pada publik pada peringatan 
usia ke-75, 8 Juni 2021 ini,” 
ujar Ketua Harian SPS Pusat 
Januar P Ruswita. 

Demfarm Varietas Bibit Unggul Dispertakab dan Balitbangtan Kementerian Pertanian RI
Tanam Lima Varietas dengan Metode Jarwo

Mojokerto, SMN - Dinas 
Pertanian Kabupaten Mojoker-
to bekerja sama dengan Badan 
Penelitian dan Pengembangan 
Pertanian (Balitbangtan) Ke-
menterian Pertanian Repub-
lik Indonesia, melaksanakan 
kegiatan tanam padi perdana 
demonstran usaha petani (dem-
farm) varietas bibit unggul, di 
lahan tani Desa Sadartengah 
Kecamatan Mojoanyar, Jumat 
(11/6) pagi.

Penanaman padi dilaku-
kan Bupati Mojokerto Ikfina 
Fahmawati bersama Catur 
Hermanto Kepala Balai Peng-
kajian Teknologi Pertanian 
(BPTP) Jawa Timur, Wakil 
Ketua DPRD Kabupaten Mo-
jokerto Setia Puji Lestari, 
Kepala Dinas Pertanian Ka-
bupaten Mojokerto Teguh 
Gunarko, Kapolres Mojokerto 
diwakili Kapolsek Mojoanyar 
serta Dandim 0815 diwakili 
Danramil Mojoanyar.

Lima varietas padi yang di-
tanam pada kegiatan ini antara 
lain Inpari IR Nutri Zinc yang 
dikenal tahan stunting tanaman 
(kerdil), Pamelen atau Padi 
Merah Pulen, Inpari 32 HDB, 
Inpari 42 Agritan GSR, dan In-
pari 45 Dirgahayu.

“Ragam varietas ini akan 
ditanam pada lahan seluas 7,5 
hektar, dengan metode tanam 
jajar legowo (jarwo). Metode 
ini dinilai mampu meningkat-
kan hasil panen kurang lebih 
30%, dibanding yang tidak 
menerapkan,” kata Kepala 
BPTP dalam sambutan.

Selanjutnya Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Mojokerto, 
menyatakan harapannya agar 
kegiatan ini dapat menjadi 
salah satu langkah memaksi-
malkan potensi hasil pertanian 
daerah. “Pengembangan ini 
dapat menunjang ketahanan 
pangan Kabupaten Mojokerto. 
Langkah ini harus kita lak-

sanakan dengan gotong roy-
ong dan kerja sama dengan 
berbagai pihak,” terang Wakil 
Ketua DPRD Kabupaten Mo-
jokerto.

Di samping itu, Bupati Mo-
jokerto pada kegiatan ini juga 
mengapresiasi inisiatif dem-
farm, dengan pesan penting 
agar dapat dilakukan pemetaan 
ke depan. Artinya petani leb-
ih memperhatikan lahan dan 
suplai  ketersediaan air, agar 
bisa mengidentifikasi potensi 
lahan dan metode tanam yang 
cocok untuk diaplikasikan.

“Lakukan pemetaan ska-
la prioritas. Kita lihat dulu, 
sawah mana saja yang dapat 
ditanami dengan inovasi ini. 
Nanti kalau memerlukan iri-
gasi dan teknis lain, bisa di-
komunikasikan dengan PUPR 
ataupun dinas terkait lainnya,” 
terang bupati.

Selain arahan tersebut, bu-
pati menginformasikan bahwa 

saat ini Kementerian Perda-
gangan memiliki program per-
cepatan implementasi sistem 
resi gudang (SRG). Kehadiran 
SRG diyakini dapat mening-
katkan kesejahteraan petani. 
SRG dapat menjadi instrumen 
yang memberikan manfaat be-
rupa sarana pembiayaan serta 
sarana tunda jual untuk perda-
gangan komoditas. Banyak ko-
moditas yang dapat diresigu-
dangkan seperti gabah, beras, 
jagung, bawang merah, gula, 
garam dan beberapa komodi-
tas lainnya. SRG memerlukan 
dukungan dan sinergi Pemer-
intah, baik Pusat dan Pemerin-
tah Daerah.

“SRG menjadi salah satu 
solusi agar hasil panen tidak 
terjual murah. Karena biasanya 
jika hasil panen berlimpah, 
harganya menjadi murah. Di 
SRG inilah ada fungsi tunda 
jual,” tandas bupati.(hms/adv/
sl) Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati (kanan)

Bupati Tulungagung Ikuti Apel Gelar Pasukan 
dalam Rangka Kesiapsiagaan Pengendalian 

Peningkatan Penyebaran Covid-19

Tulungagung, SMN - Pada 
hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 
pukul 08.05 s.d 08.45 WIB, 
bertempat di halaman Kantor 
Pemkab Tulungagung Jl. A. 
Yani Timur No.37 Kab. Tu-
lungagung, telah dilaksanakan 
apel gelar pasukan dalam rang-
ka kesiapsiagaan pengenda-
lian peningkatan penyebaran 

Covid-19 melalui PPKM Mikro 
Kab. Tulungagung tahun 2021, 
dipimpin Pembina apel Letkol 
Inf Mulyo Junaidi, S.E., M. Tr. 
(Han) (Dandim 0807/Tulunga-
gung) bersama Drs. Maryoto 
Birowo, MM (Bupati Tulun-
gagung) dan AKBP Handono 
Subiakto, SH., S.I.K., MH (Ka-
polres Tulungagung). diikuti 

sekitar 250 orang dari TNI - 
Polri dan Dinas terkait Pemkab 
Tulungagung, Komandan apel : 
Kapten Inf Sugeng Haryadi.

Letkol Inf Mulyo Junaidi, 
S.E., M. Tr. (Han) (Dandim 
0807/Tulungagung) dalam 
sambutanya  mengatakan. Pe-
merintah melaporkan perkem-
bangan terbaru kasus positif 
Corona (Covid-19) di Indone-
sia. Secara kumulatif, kasus 
Covid-19 di Indonesia lebih 
dari 1,8 juta. Hal ini berdasar-
kan data di situs Satgas Pen-
anganan Covid-19, dilaporkan 
ada 6.993 kasus baru Corona 
pada Senin 7 Juni 2021 seh-
ingga sejak Maret sudah ada 
1.863.031 kasus Covid-19 di 
Tanah Air. Selain itu, dilapor-
kan ada penambahan pasien 
sembuh Corona sebanyak 
5.594, sehingga sampai dengan 
hari Senin tanggal 7 Juni 2021 
ada 1.711.565 pasien Corona 
yang sembuh.  Sementara itu, 
dilaporkan juga ada 191 pasien 
meninggal akibat Covid-19. 
Total tercatat ada 51.803 pa-
sien Covid-19 yang meninggal. 

Provinsi DKI Jakarta mencatat 
penambahan kasus terbanyak 
dengan jumlah 1.119 kasus. Di 
bawahnya, terdapat Jawa Ten-
gah dengan 890 kasus dan Jawa 
Barat dengan 869 kasus. Kasus 
aktif Corona ada 99.663. Kasus 
Covid-19 telah ditemukan di 34 
provinsi di Indonesia.

Dandim berharap melalui 
apel gabungan ini, semua 
memiliki kesepakatan dan me-
mikul tanggungjawab bersa-
ma-sama dalam melaksanakan 
penegakkan disiplin. mengin-
tensifkan menggunakan masker 
yang baik dan benar, mencuci 
tangan menggunakan sabun dan 
handsanitizer, menjaga jarak 
dan menghindari kerumunan 
yang berpotensi menimbulkan-
penularan). Optimalkan kem-
bali satgas Covid 19 ditingkat 
Kabupaten, Kecamatan, Desa/
Kelurahan hingga RT/RW.

Bupati bersama Forkopim-
da juga melakukan peninjau-
an perlengkapan operasion-
al pengendalian penyebaran 
Covid-19. (hms/adv/kan)

Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo, MM(kiri)

Polisi Ikut Selidiki Terbakarnya Tangki Pertamina Cilacap
Cilacap, SMN - Polisi ikut 

turun tangan untuk menyelidiki 
kasus terbakarnya tangki 205 di 
area 39 kompleks Pertamina RU 

IV Cilacap tadi malam. Polisi 
bakal memeriksa saksi-saksi 
terkait terbakarnya area kilang 
Pertamina itu.

“Langkah dari kepolisian 
mengamankan parameter dan 
lokasi, itu yang utama. Kemudi-
an dari TKP yang ada jarak ke 

permunkiman cukup jauh, yang 
terdekat adalah kawasan indus-
tri, dan paling dekat 350 meter 
dari lokasi titik apinya, sehing-

ga sudah kita pastikan bahwa 
itu termasuk jarak yang cukup 
aman,” kata Kapolres Cilacap 
AKBP Leganek Mawardi kepa-
da wartawan, Jumat (11/6/2021) 
malam.

Leganek menyebut pihaknya 
akan mulai memeriksa saksi-
saksi. Pihaknya juga berencana 
mengerahkan tim laboratorium 
forensik untuk oleh TKP. “Un-
tuk penyelidikan lebih lanjut 

Bersambung di Hal. 11 Area kilang Pertamina Cilacap yang kebakaran

Gempa M 4,9 Terjadi 
di Pasaman Sumbar

Seismograf, alat perekam getaran gempa
Jakarta, SMN - Gempa 

magnitudo (M) 4,9 terjadi di 
Pasaman, Sumatera Barat (Sum-
bar). Gempa berpusat di darat.

Gempa terjadi pada Sabtu 
(12/6/2021) sekitar pukul 04.37 

WIB. Gempa ada pada kedala-
man 10 km.

“Pusat gempa berada di darat 
25 km barat daya Pasaman,” tu-
lis BMKG dalam laman resmin-
ya.

Titik koordinat gempa ada 
pada 0,05 lintang selatan dan 
100,03 bujur timur. Gempa dira-
sakan pada skala MMI I-II di 

Bersambung di Hal. 11
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Serdik Sespimmen Polri Dikreg Ke- 61 
Serahkan Probiotik dan Sosialisasi Bahaya 

Corona di Pondok Pesantren Wahid Hasyim

Pasuruan, SMN - Kesibu-
kan rutinitas perkerjaan tidak 
menyurutkan peserta didik Ses-
pimmen Polri Dikreg Ke-61 
TA 2021, Kompol Muhammad 
Harris, S.H, S.I.K, M.I.K. Terus 
tetap berbagi dan silaturahmi ke 

sesama.
Kali ini, peserta didik Ses-

pimmen Polri Dikreg Ke-61 TA 
2021 itu, kembali berbagi ber-
kah dan menjalin tali silaturah-
mi di Pondok Pesantren Wahid 
Hasyim Kecamatan Bangil, 

Kompol Muhammad Harris, S.H, S.I.K, M.I.K bersama Gus 
Wildan pengasuh Pondok Pesantren Wahid Hasyim Bangil

Kabupaten Pasuruan, Jum’at 
(09/06/21) pukul 09.00 pagi 
WIB.

Kedatangan perwakilan pe-
serta didik Sespimmen Polri 
Dikreg Ke-61 TA 2021 disam-
but hangat oleh Gus Wildan, 
beliau merupakan pengasuh 
Pondok Pesantren Wahid Hasy-
im Bangil.

Dalam kesempatan itu, Kom-
pol Muhammad Harris, S.H, 
S.I.K, M.I.K, juga memberikan 
sosialisasi dan penyuluhan pada 
pengasuh Pondok Pesantren 
Wahid Hasyim. Betapa pentin-
gnya hidup sehat agar terhindar 
dari Covid -19, dan juga berpe-
san agar disaat melaksanakan 
kegiatan sehari-hari dipondok 
pesantren agar tetap mematuhi 
protokol kesehatan sesuai den-
gan anjuran pemerintah.

Ucapan terima kasih diber-
ikan oleh pengasuh Pondok 
Pesantren Wahid Hasyim kepa-

da Lembaga Sespimmen Pol-
ri atas kerja samanya melalui 
perwakilan Serdik Muhammad 
Harris dalam memberikan so-
sialisasi dan himbauan kepada 
kami selaku pengasuh Pondok 
Pesantresn Wahid Hasyim akan 
penyebaran Covid-19,” ucap 
Gus Wildan.

Semoga kedepannya ada lagi 
Serdik-Serdik Sespimmen yang 
turun kelapangan untuk ber-
sama dengan masyarakat agar 
bisa terjalin harmonisasi antara 
lembaga dan masyarakat,” tutup 
Gus Wildan.

Sebelum meninggalkan Pon-
dok Pesantren Wahid Hasyim 
peserta didik Sespimmen Polri 
Dikreg Ke-61 TA 2021 Kom-
pol Muhammad Harris, S.H, 
S.I.K, M.I.K. memberikan ban-
tuan berupa cairan probiotik 
yang berfungsi untuk mencegah 
dan mengobati penyakit akibat 
Covid-19. (Haidir)

Pesan Dialogis Kapolsek dan Kanit 
Binmas Beji Kepada Calon Kades

Kapolsek Beji Kompol Akhmad dan Kanit Binmas ketika berkun-
jung ke rumah calon Kades

Pasuruan, SMN -Sambang 
dialogis Kanit binmas Beji Aip-

tu Lutfi Walanam kepada desa 
binaan dan sekalingus sambang 

ke desa desa yang akan melak-
sanakan Pilkades guna nitip 
pesan kambtibmas Jumat pagi 
(11/062021) pukul 09.00 WIB.

Pesan kamtibmas di sam-
paikan Aiptu Lutfi Walanam ke-
pada para calon kepala desa agar 
dalam pemilihan tidak ada hal 
yang tidak di inginkan terjadi

Bapak Sumiar selaku calon 
kepala desa Cangkring malang 
berdialogis dengan Kapol-
sek Beji Kompol Akhmad dan  
Kanit binmas juga Kanit Intel 
Iptu Khoirul Anam untuk supaya 
dalam pemilihan ini aman lancar 
terkendali dan jika nanti dalam 
pemilihan tidak terpilih agar le-
gowo dan menerima keputusan 
seseuai penghitungan suara dan 
juga tidak lupa agar tetep ikuti 
protokol kesehatan (Haidir)

Anggota Reskrim Polsek Keboncandi 
Berkolaborasi Resmob Polres Pasuruan Kota 

Menangkap Pelaku Penganiyaan

Pasuruan Kota, SMN - Pada hari rabu (09/06/202) 

Pelaku M. Saroin (36 th) saat di Kantor Polisi

pukul 22.30 WIB. di Dusun 
Pengkol RT 001/RW 002, 
Desa Gondangrejo, Kecamatan 
Gondangwetan, Kabupaten 
Pasuruan, telah terjadi penga-
niayaan dengan menggunakan 
senjata tajam jenis clurit.

Korbannya diketahui ber-
nama Purwo Widodo (46 th) 
beralamat Jl. Kyai Supik Kelu-
rahan Tembokrejo, Kota Pa-
suruan. Adapun pelakunya M. 
Saroin (36 th) beralamat Desa 
Lajuk,  Kecamatan Gondang 
wetan, Kabupaten Pasuruan. 

Saksi yang mengetahui pada 
saat kejadian bernama Dedi 
Bahtiar (40 th) beralamat Gon-
dangrejo, Kecamatan Gondan-
gwetan, Kabupaten Pasuruan.

Kronologisnya yaitu Pada 
hari Rabu, 9 juni 2021 sekitar 
pukul 22.30 WIB, saat korban 
sedang asyiknya mengobrol 
dengan saksi, tiba-tiba pelaku 
langsung masuk dalam rumah 
pelapor dengan membawa 
senjata tajam jenis clurit dan 
langsung membacokkan ke 
arah korban. Tapi ditangkis 
dengan tangan. 

Atas kejadian tersebut kor-
ban menderita luka bacok 
pada lengan tangan kanan dan 
luka bacok punggung sebe-
lah kanan. Ketika berita ini 
diturunkan pelakunya sudah 
ditangkap dan telah proses 
(Haidir)

Program 100 Hari Kerja 
Bupati dan Wakil Bupati  

Sukabumi Terealisasi

Sukabumi, SMN - Bupati  
dan Wakil Bupati Sukabumi ter-
pilih priode 2021-2026 membuat 
100 Hari kerja program prioritas 
percepatan pembangunan melalui 
9 target program dan kegiatan.

“Program 100 hari kerja itu 
sebetulnya tidak ada aturannya, 
Program itu dibuat sebagai moti-
vasi bagi perangkat daerah untuk 
mencapai RPJMD, dari posisi itu 
kita bisa menilai OPD mana yang  
merespon dan konsisten mewu-
judkan visi misi” ucap Bupati Su-
kabumi H.Marwan Hamami usai 
mengikuti Pembekalan Kepemi-
mpinan Pemerintahan Dalam  
Negeri bagi Bupati/Wakil Bupati 
dan Walikota/Wakil Walikota Pet-
ahana Tahun 2021 melalui Virtu-
al di pendopo sukabumi , Senin 
(07/05/2021)

Menurut H.Marwan Hamami 
untuk program 100 Hari kerja itu 
adalah langkah awal untuk mem-
ulai dan sampai saat ini untuk 
program tersebut sudah berjalan 
misalnya dalam bidang kesehatan

“Saat ini seluruh pelayanan 
kesehatan di puskesmas gratis, 
bahkan sekarang ada program 
dokter masuk kampung untuk 
melayani kesehatan masyarakat 
dengan mendatangi warga” jelas-
nya

Selain itu, Menurut H.Mar-
wan Hamami beberapa program 
lainnya telah direalisasikan sep-
erti, beasiswa tahfiz Qur’an, kes-
ejahteraan guru madrasah, untuk 
biaya operasional Madrasyah din-

iah dan lembaga Al-Quran serta 
peningkatan sarana dan prasarara 
pendidikan agama sudah berjalan

Bukan hanya itu, Program 
untuk ketenaga kerjaan seperti 
Sukabumi integrated labour and 
employmert center  yang di sing-
kat silent center juga sudah selesai 
dan siap dilauncing

“Masyarakat yang membutuh-
kan pekerjaan dan para pengusa-
ha yang membutuhkan pekerja  
bisa mengunakan sistem aplikasi 
tersebut, mirip job fair namun 
melalui aplikasi, di samping itu 
dalam  juga pembuatan kartu 
tenaga kerja serta yang berhubun-
gan dengan ketenagakerjaan” 
jelasnya

Selanjutnya, Wakil Bupati 
Sukabumi H.Iyos Somantri saat 
dihubungi menjelaskan untuk 
pembangunan jalan serta  pena-
taan pusat pemerintahan di Pala-
buhanratu itu juga sudah berjalan

“ feasibility study udah sele-
sai untuk jalan, Sementara untuk 
program 100 hari kerja pelayanan 
publik kemarin sudah dilauncing 
percepatan pelayanan adminis-
trasi kependudukan (Adminduk) 
yang sudah bisa dilaksanakan di 
kantor Kecamatan bahkan un-
tuk beberapa adminduk sudah 
bisa secara digital, ditambah lagi 
pemkab  punya sistem Open SID 
(Sistem Informasi Desa) untuk 
digitalisasi pelayanan di tingkat 
desa dan kecamatan untuk pro-
gram 100 hari kerja di laksanakan 
di dua Kecamatan dulu yaitu Ke-

camatan Sukaraja dan Cibadak, 
seterusnya semua Kecamatan dan 
Desa harus terintegrasi”

Selanjutnya untuk digitalisasi  
Pertanian, peternakan, kelautan 
dan perikanan saat ini sudah sele-
sai membuat sistem aplikasi da-
lam program 100 Hari kerja

“Pertanian punya aplikasi Ritx 
yang tersambung dengan sensor 
di setiap wilayah pertanian  yang 
dapat memudahkan petani untuk 
mengontrol permasalahan di lah-
an dan meningkatkan produktivi-
tasnya

dan percontohannya di Keca-
matan Sukaraja, untuk Kelautan 
punya aplikasi fish finder beserta 
alatnya dan peternakan saat ini 
sudah selesai membuat kajian 
peningkatan produksi berbasis 
digital” jelasnya

Sementara untuk Bantuan 
pemodalan bagi Unit Pelaksana 
Kegiatan UPK ex PNPM dan 
bantuan keuangan khusus desa 
pemerintah Kabupaten Sukabumi 
telah menjalankannya

“ Untuk  UPK sekarang sudah 
selesai membuat Peraturan Bupati 
tentang Bumdes Bersama dalam 
program 100 hari kerja, selanjut-
nya bantuan Khusus keuangan 
desa sudah dibuat Peraturan Bu-
pati terkait klasifikasi indek desa 
membangun (IDM) jadi setelah 
aturannya dibuat sebagai payung 
hukum baru diberikan anggaran-
nya”jelasnya

Wakil Bupati Sukabumi H.Iy-
os Somantri menambahkan bah-
wa, Walau tidak ada aturan dalam 
target 100 Hari kerja namun pro-
gram ini dibuat sebagai komitmen 
dan langkah awal untuk mencapai 
visi misi.

“Ini adalah komitmen awal  
kami dalam mewujudkan visi 
misi  selama 5 tahun kedepan 
untuk mewujudkan Kabupaten 
Sukabumi yang religius, Maju, 
Inovatif

 menuju masyarakat sejahtera 
lahir dan batin” pungkasnya. 
(Roby)

Bupati Tinjau Vaksinasi Kedua Bagi 
Lansia, “ Permudah Masyarakat, Kita 

Dorong Layanan Mobile”

Sukabumi, SMN - Bu-
pati Sukabumi H. Marwan 
Hamami meninjau pelaksa-
naan vaksinasi ke dua para 
lansia di GOR Cisaat dan 
RSUD Sekarwangi, Sabtu 
(5/6/2021).

Vaksinasi lansia terse-
but, terlaksana atas kerjasa-
ma Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi bersama Ikatan 
Alumni Universitas Kris-
ten Parahyangan (IKA Un-
par) Bandung dan Yayasan 

Darma Wulan.
H. Marwam Hamami 

mengatakan, Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi ter-
us mendorong percepatan 
vaksinasi bagi lansia. Hal 
itu untuk mempercepat 
imunitas masyarakat terha-
dap virus corona.

Termasuk, Pemkab Suk-
abumi melaksanakan vak-
sinasi mobile. Hal itu untuk 
mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat, teruta-

ma para lansia.
“Setiap fasilitas keseha-

tan akan kita coba mobile 
untuk memberikan vaksin 
covid 19. Jadi, masyarakat 
bisa cepat terlayani,” ucap-
nya.

Selain itu, Bupati tetap 
mengimbau masyarakat un-
tuk menerapkan protokol 
kesehatan sebagai upa-
ya mencegah penyebaran 
covid 19.

“Setelah divaksin pun, 
tetap kita harus menerap-
kan protokol kesehatan,” 
ungkapnya.

Kepala Bidang Pe-
layanan Kesehatan Dinkes 
Kabupaten Sukabumi dr. 
Rika Mutiara mengatakan, 
ada 352 lansia bersa-
ma pendampingnya yang 
mendapatkan vaksin ke 
dua.  Sebanyak 218 di GOR 
Cisaat dan 134 di RSUD 
Sekarwangi.

“Selain yang vaksin ke 
dua, kami juga membuka 
layanan vaksinasi perta-
ma bagi lansia yang belum 

melaksanakannya,” terang-
nya.

Proses vaksinasi terse-
but, melibatkan tujuh tim 
vaksinator. Sebanyak dua 
vaksinator di RSUD Sekar-
wangi dan lima di GOR 
Cisaat.

“Vaksinator ini, berasal 
dari Puskesmas Cibadak, 
Sekarwangi, Cisaat, Cibol-
ang, Selajambe, Sukaraja, 
dan Karawang,” bebernya.

Penerima Vaksin Covid 
19 Ke Dua Asal Kecamatan 
Cisaat Suhaeti (61) menga-
ku, tidak ada keluhan pasca 
divaksin. Baik yang perta-
ma ataupun ke dua. dirinya 
merasa lebih bugar.

“Vaksin ini bentuk ikh-
tiar dalam melawan covid 
19. Alhamdulillah tidak 
ada keluhan apa-apa. Insya 
Allah imun pun akan lebih 
kuat pasca divaksin ini. Pe-
layanannya pun luar biasa. 
Saya merasa puas,” pung-
kasnya. (Roby)

Bupati Tinjau Vaksinasi Kedua Bagi Lansia
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Praktis, Bayar Pajak dan Tiket 
Wisata Bisa Pakai QRIS

Kediri, SMN - Perce-
patan dan perluasan digi-
talisasi daerah benar-benar 
diterapkan Bupati Kediri, 
Hanindhito Himawan Pra-
mana. Usai digitalisasi di 
pasar tradisional, hari ini 
Mas Bup, panggilan akrab-
nya, melaunching Digi-
talisasi Pembayaran Pajak 
Daerah dan Tiket Wisata 
Non Tunai di Pendopo Pan-
jalu Jayati, (8/6/21).

Menurut Mas Bup, 
transformasi digital melalui 
implementasi Elektronifi-
kasi Transaksi Pemerintah 
Daerah (ETPD) ini diperun-
tukkan kepada masyarakat 
sebagai wajib pajak dan pe-
nikmat wisata.Digitalisasi 
pembayaran pajak daerah 
dan tiket wisata non tunai 
ini  didukung Bank Indone-
sia dan Bank Jatim dengan 
cara pembayaran melalui 
QRIS (Quick Response 

Code Indonesian Standart) 
dan virtual account.

Pada tahap awal ini 
ada lima jenis pajak daer-
ah yang bisa dibayarkan 
dengan QRIS dan virtual 
account, meliputi pajak ho-
tel, pajak restoran, pajak 
hiburan, pajak parkir dan 
BPHTB.  Dengan meng-
gunakan smartphone, mas-
yarakat dimudahkan dalam 
melakukan pembayaran 
pajak dan pembayaran tiket 
wisata tanpa uang tunai. 
Cukup dengan aplikasi uang 
elektronik, dompet elek-
tronik atau mobile banking. 
Selanjutnya kedepan semua 
jenis pajak dan retribusi 
daerah akan berproses un-
tuk dilakukan pembayaran 
non tunai.

“Karena kemarin kita 
sudah menandatangani 
TP2DD (Tim Percepatan 
dan Perluasan Digitalisasi 

Daerah), maka ini bagian 
dari komitmen kami untuk 
mempercepat digitalisasi 
daerah. Walaupun fakta di 
lapangan tidak bisa dipun-
gkiri terkadang masyarakat 
masih memilih jalur-jalur 
konvensional. Tapi paling 
tidak pemerintah sudah 
menyiapkan infrastrukturn-
ya. Sepuluh tahun men-
datang ini bukanlah hal 
yang asing di Kabupaten 
Kediri,” ujar Mas Bup.

Mas Bup menambahkan, 
sosialisasi pembayaran non 
tunai akan dilakukan oleh 
instansi terkait yaitu Bapen-
da serta Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan Kabupaten 
Kediri. Rencana kedepan, 
digitalisasi ini akan dilak-
sanakan di seluruh sektor 
pelayanan masyarakat.

Sementara itu Tony 
Prasetyo, Direktur TI dan 
Operasi Bank Jatim men-

gatakan, acara ini adalah 
komitmen kepada pemerin-
tah daerah. “Kami siapkan 
aplikasi secara non tunai, 
termasuk pembayaran pajak 
untuk sukseskan Gerakan 
Nasional Non Tunai. Kare-
na uang juga bisa menjadi 
media penularan Covid, 
maka digitalisasi ini bagian 
penerapan protokol keseha-
tan,” ungkapnya.

Sambutan baik juga 
disampaikan Kepala Per-
wakilan Bank Indonesia, 
Sofwan Kurnia. Menurut-
nya masa pandemi seperti 
sekarang ini mendorong te-
knologi di perbankan untuk 
tetap memberikan pelayan 
maksimal. Sehigga mas-
yarakat bisa tetap melak-
sanakn kegiatan ekonomi 
tanpa harus terpapar Covid 
19. (Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana (tengah)

Satgas Covid-19 Terus Cegah 
Penyebaran Virus Corona

Kediri, SMN - Meski 
penyebaran Covid-19 di be-
berapa daerah cukup tinggi, 
namun Satgas Covid-19 
Kabupaten Kediri mene-
gaskan tidak ada lonjakan 
signifikan angka terkonfir-
masi covid di Kabupaten 
Kediri.

Hal ini disampaikan 
Sekretaris Gugus Tugas 
Covid-19 Kabupaten Kedi-
ri Slamet Turmudi. “Sejak 
hari libur panjang Idul Fitri 

yang lalu, alhamdulillah di 
Kabupaten Kediri tidak ada 
lonjakan signifikan untuk 
pasien terkonfirm covid 
19,” terang Slamet, Senin 
(7/6/2021) saat ditemui di 
ruang kerjanya.

Slamet menambahkan, 
meskipun demikian, pada 
awal lebaran ada tren ke-
naikan angka terkonfirmasi 
covid-19 namun disebab-
kan klaster keluarga.

“Jumlah angka terkon-

firmasi setiap hari sejumlah 
2 sampai 10 pasien. Upa-
ya-upaya pencegahan, kita 
siapkan untuk mengantisi-
pasi hal yang tidak diing-
inkan,” ujarnya.

Tim satgas Kabupaten 
Kediri terus mengantisipasi 
lonjakan penyebaran covid 
19. Diantaranya akan kem-
bali memberlakukan opera-
si yustisi dan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) Mikro.

“Per tanggal 6 Juni 
2021, jumlah kasus sus-
pek total 3350 orang dan 
kasus probable 170 orang. 
Sementara itu jumlah ter-
konfirmasi positif covid-19  
4908 orang, dengan rincian 
dirawat 69 orang, sembuh 
4361 orang dan mening-
gal 478 orang,” pungkas 
Slamet. (Kominfo/kan)

Satgas Covid-19

Yudha Sukmagara Tinjau Rencana 
Pembangunan Gor Diareal 12 Ribu 

Meter Milik Pemdes Sukamulya Cikembar

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi saat meninjau lokasi

Sukabumi, SMN - Kunjun-
gan kerja

Ketua DPRD Kabupaten Su-
kabumi,

Yudha Sukmagara, di Desa 
Sukamulya Kecamatan Cikem-
bar Kabupaten Sukabumi, Sela-
sa (8/6/2021).

Dalam kesempatan ini, Ket-
ua DPRD Kabupaten Sukabumi 
meninjau lokasi  dan kesiapan 
Pemerintah Desa Sukamulya 
atas rencana pembangunan Ge-

dung Olah Raga serbaguna.
“Melihat ekspos yang sudah 

dipaparkan Kepala Desa, saya 
rasa jika tidak ada aral melin-
tang pembangunan GOR ini da-
lam waktu dekat akan dilakukan 
secara bertahap,” ungkap Yudha 
Sukmagara, Selasa (08/0/2021)

Menurut Ketua DPRD Kabu-
paten Sukabumi, olah raga mer-
upakan salah satu alat pemersatu 
bangsa.

Sarana dan prasarana penun-

jang olah raga dinilai cukup 
penting, terutama bagi generasi 
muda sehingga dapat melakukan 
hal positif di bidang olah raga.

Terlebih sambung Yudha, 
Sukabumi memiliki segudang 
potensi Atlet berprestasi.

Yudha pun menyatakan,  
DPRD Kabupaten Sukabumi 
sepenuhnya akan mendukung 
upaya Pemerintah Desa Sukam-
ulya.

“Pastinya saya akan serius 
karena pembicaraan tadi cukup 
strategis.

Saya rasa pada agenda ang-
garan 2022 akan coba dibahas 
secara teknis ya mohon doa nya 
agar ini terlaksana,” tukasnya.

Dalam kunjungan kerjan-
ya, Yudha berharap Pemerintah 
Desa bisa mewujudkan Sukam-
ulya menjadi Desa Berkembang.

“Dengan jumlah 12 ribu 
masyarakat ditambah dengan 
memiliki kawasan industri, jan-
gan sampai ada investasi warga 

masyarakat tidak merasakan 
manfaatnya,” tegas Yudha.

“Pemerintah Daerah ber-
sama DPRD harus bisa hadir. 
selanjutnya juga investor asing 
dapat berkolaborasi dengan pe-
merintah dan masyarakat desa,” 
ucapnya

Sementara itu Kepala Desa 
Sukamulya, Dudun Ibrahim 
menyatakan apresiasi atas kun-
jungan Ketua DPRD Kabupaten 
Sukabumi.

“Tadi kami menyampaikan 
beberapa program, kaitan infra-
struktur jalan kabupaten yang 
belum selesai, dan dukungan 
pemanfaatan lahan aset desa 
seluas 12 ribu meter berasal dari 
hasil CSR perusahaan untuk 
dibangun lapangan Sepak Bola 
dan GOR.

“Untuk rencananya pemba-
ngunannya sebenarnya sejak 
tahun 2020, semoga tahun ini 
dapat dikerjakan,” ungkapnya. 
(Roby)

Kiat Kelurahan Ngronggo 
Kampanyekan Vaksinasi, Ada 
Hadiah Total 10 Juta Rupiah

Kediri, SMN - Di Kelu-
rahan Ngronggo Kecamatan 
Kota jumlah warga yang su-
dah melakukan vaksinasi 
covid19 jadi salah satu tolok 
ukur untuk meraih hadiah. 
Total hadiah yang dijanjikan 
pun lumayan besar, yaitu 10 
juta rupiah. Tujuan dijanjikan 
hadiah agar tingkat partisi-
pasi warga dalam kegiatan di 
lingkungan tinggi. Salah satu 
kegiatan itu soal vaksinasi 
covid19.

“Mengajak warga untuk 
ikut vaksinasi itu susah-su-
sah gampang, terutama untuk 
masyarakat awam yang be-
lum begitu familiar dengan 
istilah vaksinasi Covid-19,” 
Ungkap Heru Sugiarto, Lurah 
Kelurahan Ngronggo, Jum’at 
(11/6), saat ditanyai menyoal 
bagaimana usahanya dalam 
mengkampanyekan vaksin 
Covid-19.

Tidak patah arang, ia bersa-
ma tim di Kelurahan Ngrong-
go memutar otak, mencari 
solusi efektif demi tercapain-
ya target vaksinasi di Kelura-
han Ngronggo. “Toh ini nanti 
manfaatnya juga akan kita 
rasakan bersama, kita berusa-
ha untuk segera terbebas dari 

pandemi ini,” imbuhnya.
Benar saja, rupanya lang-

kah jitu yang dipilih adalah 
dengan menyelenggarakan 
sebuah lomba. Menurut ket-
erangannya, ada total 10 juta 
rupiah disiapkan sebagai had-
iah dalam kompetisi yang 
diselenggarakan antar RW di 
Kelurahan Ngronggo tersebut.

“Lomba kebersihan, salah 
satu indikator utamanya ada-
lah jumlah warga yang telah 
mengikuti vaksinasi dalam 
satu lingkungan RW itu, se-
makin banyak warga yang 
mau untuk divaksin, semakin 
tinggi nilai yang didapatkan,” 
ungkap Heru.

Selain itu, ada kriteria lain 
yang juga menyumbang an-
gka dalam penilaian lomba 
tersebut. “Selain vaksin, ada 
juga kriteria penilaian seperti 
lingkungan bersih dari jentik 
nyamuk, penyakit menular, 
dan tidak ketinggalan bersih 
dari narkoba juga, sejalan 
dengan program Ngronggo 
bersinar,” tandasnya.

Secara garis besar, Heru 
mengatakan bahwa lomba 
lingkungan bersih dan sehat 
tingkat Kelurahan ini men-
yasar tiga poin utama. Meli-

vaksinasi covid19

puti bersih Covid-19, bersih 
lingkungan dan bersih narko-
ba.

“Insya allah tanggal 26 
Juni besok akan kita adakan 
penilaian lomba kebersihan 
tersebut dengan ketiga indika-
tor utama tadi” ujar Heru.

Sebelum itu, guna menga-
jak warga untuk mewaspa-
dai Covid-19 dan bersedia 
melakukan vaksin, pihaknya 
mengaku terus melakukan 
sosialisasi dan edukasi kepa-
da warganya. “Kita edukasi 
warga, baik secara langsung, 
melalui Whatsapp grup, hing-
ga melalui ibu-ibu kader PKK 
setempat,” pungkas Heru.

Sementara itu, terobosan 
ini disambut positif oleh 
Retno Wulansari, salah satu 
kader yang ada di RT 1 RW 
1 Kelurahan Ngronggo, Kota 
Kediri. “Sangat mendukung, 
terobosan yang bagus, seka-
ligus dapat mengedukasi mas-
yarakat untuk mengikuti vak-
sin, bahwa vaksin itu aman 
dan halal,” ujar wanita yang 
kesehariannya berdagang ini, 
Jum’at (11/6).

Ia juga berharap semo-
ga dengan ini semakin ban-
yak warga yang mau divak-
sin. “Semakin banyak yang 
mau divaksin, semakin besar 
pula kemungkinan kita dapat 
segera terbebas dari pandemi 
Covid-19 ini,” imbuhnya.

Sejauh ini di Kelurahan 
Ngronggo, sedikitnya 600 
orang yang terdiri dari pe-
layan publik dan lansia tel-
ah terdaftar sebagai peneri-
ma vaksinasi Covid-19 yang 
dilakukan oleh Puskesmas 
wilayah selatan. Data tersebut 
akan terus bertambah hingga 
target keseluruhan tercapai.
(Dwi)
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Sita 5 Ponsel dari Kamar Napi, Hasil 

Razia Mendadak di Lapas Ngawi

Petugas Lapas Ngawi dan barang bukti ponsel yang disita dari 
kamar tahanan.

NGAWI, SMN – Telepon 
seluler (ponsel) jenis android 
menjadi temuan petugas Lapas 
Kelas IIB Ngawi, saat meng-
gelar razia mendadak Jumat dini 
hari (11/6/2021).

“Penggunaan alat komunika-

si, utamanya ponsel, sangat dila-
rang di Lapas. Ini sudah komit-
men kami untuk memberantas 
keberadaan ponsel oleh warga 
binaan tanpa izin,” ubgkap Er-
vans B Mulyanto,

Kepala Kesatuan Pengaman-

an Lembaga Pemasyarakatan 
(KPLP) Ngawi.Kelima ponsel 
ditemukan dari tiga kamar tah-
anan yang dimiliki oleh lima 
orang.

Para pelanggar ini kepada 
petugas Lapas mengungkap, 
mereka mendapatkannya dari 
mantan narapidana yang telah 
menyelesaikan hukuman.

“Ya begitu, saat didesak dari-
mana mendapatkannya, mereka 
mengaku mendapatkan pening-
galan dari mantan napi yang su-
dah keluar Lapas,” ujar Ervans.

Peruntukan ponsel itu, agar 
lebih leluasa menghubungi kel-
uarga. Apalagi sudah lebih se-
tahun Lapas tidak mengizinkan 
adanya kunjungan keluarga.

Meskipun Lapas menye-
diakan saluran komunikasi se-
cara virtual, namun dibatasi 
waktu penggunaannya dan ber-
gantian dengan napi lain.

“Apapun alasannya, itu ada-
lah pelanggaran. Bahkan bila ini 
melibatkan petugas Lapas Nga-
wi, ya petugasnya akan kita beri 
tindakan,” tegas Ervans.

Razia di Lapas Ngawi se-
benarnya rutin dilakukan sem-
inggu dua kali, namun selama 

ini hasilnya nihil. Ihwal adanya 
ponsel masuk ruang tahanan ini 
masih terus dilacak oleh petu-
gas.

“Kami harus akui, jumlah 
petugas kami terbatas sehingga 
tidak mungkin mengawasi 24 
jam. Per hari ini saja, jumlah 
warga binaan 512 orang, petu-
gas keamanan kami hanya 7 
orang,” keluh Ervans.

Sedangkan Kasie Pembi-
naan, Pendidikan dan Kegiatan 
Kerja (Binadik Giatja) Lapas 
Ngawi, Denie Kamiswara, men-
gatakan, akan ada sanksi bagi 
warga binaan yang menyimpan 
ponsel.

“Pelanggaran mereka ini bisa 
berimbas pada pemberian remi-
si, asmilasi bahkan pembebasan 
bersyarat untuk mereka,” ujar 
Denie.

Petugasas Lapas masih me-
nelusuri apakah diantara 5 
pelanggar itu ada yang sudah 
pernah tercatat mendapatkan 
keringanan hukuman, untuk me-
nentukan langkah selanjutnya. 
Sedangkan kelima ponsel sitaan 
akan dimusnahkan. (ari)

Wacana Pengenaan PPN Bahan 
Pokok, Wabup Ngawi Berharap 

Tidak Rugikan Petani

NGAWI, SMN – Wacana 
kebijakan pemerintah untuk 
mengenakan pajak pertamba-
han nilai (PPN) pada 11 bahan 
pokok, ditanggapi Wabup Nga-
wi, Dwi Rianto Jatmiko.

Antok, sapaan akrabnya, 
mengatakan, bila PPN dike-
nakan, hal itu harus bisa mem-
berikan dampak positif pada 
petani dan mereka yang bekerja 
di sektor hulu pertanian.

“Perlu diperhatikan pula 
pada tingkatan daya beli mas-
yarakat. Jangan sampai mem-
buat komoditi pangan jadi ma-
hal, sementara efeknya bagi 

masyarakat petani malah kurang 
atau tidak ada,” ujarnya.

Kabupaten Ngawi sebagai 
daerah agraris dan termasuk 
lumbung pangan bagi Provinsi 
Jatim dan secara nasional, pa-
tut mencermati pengenaan PPN 
pada produk-produk pertanian 
dan perkebunan. Apalagi, dua 
bidang itu menjadi konsentrasi 
pembangunan sesuai visi misi 
kepala daerah.

“Rencana pengenaan PPN 
bahan pangan itu, semoga tetap 
memperhitungkan keberadaan 
petani dan masyarakat kecil, 
apalagi di daerah seperti Ngawi 

Wabup Ngawi harapkan wacana pengenaan PPN pada bahan 
pokok, tak akan rugikan petani.

ini,” ungkap Antok, sapaan akr-
ab Wabup Ngawi.

Jika jadi diterapkan, penge-
naan PPN terhadap bahan pokok 
adalah yang pertama kalinya 
dilakukan pemerintah. Hal ini 
menjadi perbincangan sampai 
daerah, terutama yang memiliki 
potensi menonjol bidang perta-
nian, perkebunan dan perikanan.

Di Ngawi, penduduknya 
mayoritas petani dan buruh tani. 
Saat ini, para petani masih ter-
kendala kecukupan pupuk, har-
ga jual gabah rendah, mengha-
dapi serangan hama dan belum 
semua petani familiar dengan 
tekonologi modern pertanian.

Sedangkan Pemkab Ngawi, 
tengah intensif melaksanakan 
program pertanian organik ter-
padu berkelanjutan, dengan pri-
oritas utama padi, jagung dan 
kedelai. Program ini, muaranya 
untuk meningkatkan produk-
si pertanian dan kesejahteraan 
petani. Namun, ketiga produk 
pertanian itu sendiri termasuk 
sasaran barang kena PPN bila 
diterapkan.

“Teknis terapannya kita tung-
gu dulu kebjjakan pemerintah 
Bila PPN pada bahan pangan 
jadi diterapkan, semoga tidak 
akan mematahkan upaya pen-
ingkatan kesejahteraan petani,” 
tegas Antok.

Ada 11 bahan pokok yang 
bakal dikenakan PPN, yaitu be-
ras, gabah, jagung, sagu, kede-
lai, garam, daging, telur, susu, 
buah-buahan dan sayuran. (ari)

Rakor Virtual Jatim, Daerah Diharap 
Laporkan Data Kasus Covid-19 Secara Valid

Rakor virtual evaluasi Covid-19 disimak peserta Ngawi di ruang 
Command Center, Rabu (9/6/2021)

NGAWI, SMN – Sajian data 
Covid-19 yang dilaporkan tiap 
daerah ke Provinsi Jawa Timur, 
diharapkan dalam kondisi valid 
sesuai fakta lapangan.

Harapan itu kompak disam-
paikan Wakapolda Jatim, Brig-

jen Slamet Hadi Supraptoyo dan 
Kasdam V Brawijaya, Brigjen 
Agus Setiawan, dalam rakor 
evaluasi Covid-19 tingkat Jatim, 
yang dilakukan secara virtual, 
Rabu (9/6/2021).

Pasalnya, kabupaten dan kota 

dinilai menyajikan data yang ku-
rang sinkron dengan data Bed 
Occupancy Rate (BOR) atau 
tingkat keterisian tempat tidur di 
rumah sakit rujukan Covid-19.

Rata-rata angka kasus terlapor 
lebih kecil daripada angka kasus 
pasien Covid-19 yang dirawat. 
Data BOR dan data dilaporkan 
bahkan bisa mencapai selisih 50 
persen lebih.

“Kami hanya berharap, jan-
gan ditutupi, sebab ini memang 
wabah. Takutnya, nanti di tiap 
daerah jadi kurang tepat upaya 
antisipatifnya terhadap penanga-
nan Covid,” ungkap Wakapolda.

Beberapa daerah yang men-
jadi perhatian diantaranya, Po-
norogo, Ngawi, Lamongan dan 
Kabupaten Malang. Namun 
laporan yang seperti itu, ternyata 
terjadi di hampir semua daerah.

Kasdam dan Wakapolda Ja-
tim juga mengingatkan bahwa 
harus diantisipasi lonjakan ka-
sus Covid-19, apalagi ada trend 
peningkatan usai libur hari raya. 
Sajian data valid akan menjadi 
salah satu dasar dalam pengam-
bilan keputusan di tiap daerah 
dalam menangani hal itu.

Kapolres dan Dandim tiap 

kabupaten/kota juga diminta 
meningkatkan koordinasi dan 
membantu pemerintah daerah 
dalam mencegah, menangani 
dan memutus rantai penularan 
Covid-19. Hal itu termasuk pen-
yajian data kasusnya.

Laporan dari Kabupaten Nga-
wi, disampaikan Asisten I, Idham 
Kharima. Sampai Rabu siang 
saat rakor virtual itu digelar, ter-
laporkan tinggal 34 pasien yang 
dirawat dengan kasus kematian 
sebanyak 230 dari 2.461 kasus 
atau setara 9 persen lebih.

Angka itu sudah bertambah 
dua kasus kematian pada sore 
harinya sehingga jumlah data 
meninggal menjadi 232 orang.

Peningkatan kasus Covid-19 
yang kebanyakan dipicu adan-
ya keramaian, menurut Idham, 
diantisipasi dengan peraturan 
dan patroli kepatuhan menaati 
protokol kesehatan. Demikian 
pula dengan adanya hajatan oleh 
warga.

“Di Ngawi, telah dibolehkan 
mengadakan hajatan, namun 
juga ada peraturan bupati yang 
mengaturnya dan itu jadi pija-
kan,” kata Idham. (ari)

Cegah Penyebaran Covid-19, 
Pemerintah Desa Jimbe Gelar 

Vaksinasi Gratis

Kepala Desa Jimbe Fendi Gira Santoso saat meninjau vaksinasi

Blitar, SMN - Pemerin-
tah Desa Jimbe menggelar 
Vaksinasi Covid-19, Kamis, 
(10/06/2021), bertempat di balai 
Desa Jimbe dengan menerapkan 
protokol kesehatan yang sangat 
ketat guna mencegah terjadinya 
penyebaran virus covid-19.

Fendi Gira Santoso selaku 
Kepala Desa Jimbe menyam-
paikan bahwa untuk kegiatan 
vaksinasi di Desa Jimbe ber-
jalan sesuai dengan rencana, 
meskipun masih banyak warga 
yang belum berani untuk di vak-

sin, akan tetapi antusias warga 
sangat luar biasa dalam mengi-
kuti vaksinasi ini.

Lebih lanjut Fendi men-
jelaskan dengan diadakannya 
vaksinasi ini adalah agar warga 
masyarakat Desa Jimbe terhin-
dar dari wabah covid-19, untuk 
sasarannya sendiri adalah war-
ga yang sudah berusia 18 tahun 
sampai lansia, untuk vaksinasi 
ini Pemerintah Desa Jimbe san-
gat mendukung program dari 
Pemerintah Daerah, terutama 
dari UPT Puskesmas Kademan-

gan yang sudah turun secara 
langsung untuk Vaksinasi ini.

Antusiasme warga Desa 
Jimbe sangat luar biasa dalam 
mengikuti vaksinasi ini, untuk 
vaksin yang digunakan adalah 
Astrazeneca, untuk kuota di 
Desa Jimbe adalah 300, akan 
tetapi apabila ada warga yang 
belum menerima undangan juga 
diperbolehkan mengikuti vaksi-
nasi.

Fendi berharap dengan adan-
ya vaksinasi ini adalah agar ka-
sus covid-19 yang ada di Desa 
Jimbe ini segera teratasi, sehing-
ga kegiatan bisa berjalan normal 
kembali,”ucapanya.

Kepala Desa Jimbe Fendi 
berpesan kepada warganya agar 
warga Desa Jimbe mengikuti 
vaksinasi, guna untuk memutus 
mata rantai penyebaran virus 
covid-19 dan terhindar dari vi-
rus tersebut serta selalu sehat, 
sehingga nantinya akan bisa 
memulihkan perekonomian 
yang ada di Desa Jimbe.(mam)

Paripurna DPRD Nganjuk Sampaikan 
Hasil Reses Tahap Satu Tahun 2021

Suasana Rapat Paripurna DPRD Nganjuk,Tatit Heru Tjah-
jono(tengah) Ketua DPRD Nganjuk

N g a n j u k , S M N - R a -
bu(09/06/2021) Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah(DPRD) 
Kabupaten Nganjuk kembali 

menggelar Rapat Paripurna den-
gan agenda penyampaian hasil 
reses DPRD Kabupaten Ngan-
juk tahap satu tahun 2021 serta 

penjelasan dan keterangan Plt 
Bupati Nganjuk terhadap hak 
interpelasi DPRD Nganjuk oleh 
Plt Bupati Nganjuk.

Rapat paripurna ini di gelar 
di ruang utama atau ruang rapat 
paripurna gedung DPRD Ngan-
juk serta dihadiri Plt Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi,Ket-
ua DPRD Nganjuk Tatit Heru 
Tjahjono,jajaran Forkopimda 
serta Kepala Dinas terkait juga 
perwakilan semua fraksi DPRD 
Kabupaten Nganjuk.

“Ini cerminan aspirasi 
masyarakat Nganjuk di mas-
ing-masing Dapil ,semoga dapat 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Nganjuk”kata Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen Dju-
madi dalam sambutannya.

Penyerahan hasil reses tahap 
satu tahun 2021 diserahkan 
langsung oleh Ketua DPRD 
Nganjuk Tatit Heru Djahjono 
kepada Plt Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi.

“Eksekutif(Pemkab Ngan-
juk) dan Legislatif(DPRD 
Nganjuk) selalu bersinergi un-
tuk Nganjuk yang yang lebih 
maju dan masyarakat Nganjuk 
lebih sejahtera”pungkas Mar-
haen Djumadi,Plt Bupati Ngan-
juk.

Rapat paripurna DPRD 
Nganjuk berjalan dengan 
baik,aman dan lancar serta tetap 
dengan protokol kesehatan yang 
ketat,karena pandemi covid-19 
juga masih belum berakhir.(yan)

Lima LSM Gruduk Pendopo Sidoarjo, Tuntut 
Transparansi Pemilihan Direksi PDAM

Sidoarjo, SMN - Sambil mem-
bawa berbagai poster dan baleho 
berisi tuntutan yang ditujukan 
kepada Bupati Sidoarjo, puluhan 
orang yang tergabung dalam LSM 
(LSM Bidik-SIP DPC Sidoarjo, 
LSM Amanat Undang-Undang 
dan LSM Ganass, LSM Jatim 
Corruption Watch dan LSM Inves-
tigasi Pelanggaran Pejabat Nega-
ra) melakukan aksi demo didepan 
pendopo Kabupaten Sidoarjo, Ka-
mis (10/6).

Dalam orasinya, anggota LSM 
tersebut menyampaikan keberatan 

atas nama 4 calon direksi PDAM 
Delta Tirta periode 2021-2025 
yang diumumkan ke publik oleh 
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor 
pada 21 Mei 2021 lalu, yaitu Dwi 
Hary Soeryadi sebagai Direktur 
Utama, Eka Shinta Octavia se-
bagai Direktur Administrasi dan 
Keuangan, Fatihul Faizun sebagai 
Direktur Pelayanan dan Slamet 
Setiawan sebagai Direktur Op-
erasional. Mereka menganggap 
bahwa 4 nama kandidat direksi 
PDAM Delta Tirta tersebut masih 
belum final.

Dalam kesempatan tersebut, 
Ketua LSM Investigasi Pelangga-
ran Pejabat Negara Hadi Putranto 
yang biasa dipanggil Abah Tanto 
didampingi Ketua Jatim Corrup-
tion Watch, Siti Aminah menyam-
paikan bahwa intinya para calon 
direksi harus memiliki dokumen 
Sertifikasi Manajemen Air Minum 
pada saat mendaftar sebagaimana 
diatur dalam Permendagri nomor 
2 Tahun 2007, khususnya di pasal 
3 dan 4.

Ditambahkan Abah Tanto, 
Panitia Seleksi (Pansel) PDAM 

sama sekali tidak bisa menggu-
nakan Permendagri No.37 tahun 
2018 yang mengacu pada PP 
No.54 tahun 2017 karena status 
PDAM Delta Tirta saat ini masih 
Perusahaan Daerah dan belum ber-
bentuk Perusahaan Umum Daerah 
(Perumda) atau Perusahaan Perse-
roan Daerah (Perseroda).

“Lantaran Bupati bersikeras 
pendapatnya, selanjutnya kami 
akan menghadap DPRD Sidoar-
jo untuk hearing serta melakukan 
gugatan ke PTUN (Pengadilan 
Tata Usaha Negara). Kami siapkan 

beberapa pengacara untuk itu, 
karena hasil audiensi dengan Gus 
Muhdlor tadi, kami masih belum 
puas,” tandas Hadi Putranto.

Sementara, Bupati Sidoarjo 
Gus Muhdlor usai menemui para 
LSM, mengatakan bahwa 4 calon 
direksi tersebut bisa saja tidak jadi 
dilantik jika pada pertimbangan 
dan keputusan akhir ditemukan 
adanya cacat persyaratan, maka 
akan diaudit lagi.

“Saya janji akan segera melan-
tik para kandidat direksi PDAM 
Delta Tirta tersebut, jika nantinya 
dipastikan sudah tidak ada aturan 
perundang-undangan yang dita-
brak,” ucapnya.(anang)

Bupati Sidoarjo A Muhdlor saat menemui para pengunjuk rasa
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Madiun, SMN - Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dispendukcapil) Kabupat-
en Madiun mengadakan sosial-
isasi peerjanjian kerjasama pe-
manfaatan data kependudukan 
di gedung graham Retno Dumi-
lah Mall Pelayanan Publik lantai 
dua Kabupaten Madiun Selasa 
(8/6/2021).

Yang ikut hadir pada acara 
ini adalah Kepala Dispenduk-
capil Kabupaten Madiun Sugi-
harto, dua narasumber dari Di-
nas Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak dari 
kependudukan provinsi Jawa 
Timur yaitu Yunita Elisabeth, 
Dea Meinarizki Hadi Rahma-
da Kepala Bidang Pengelolaan 
Informasi, administrasi kepen-
dudukan (PIAK) Eny Sumarijati 
selakupanitian kegiatan sosial-
isasi ini, dan kepala bidang lain-
nya dari Dispendukcapil Kabu-
paten Madiun. Serta turut hadir 
pula dari perwakilan kecamatan 
dan OPD se-Kabupaten Madiun 
yaitu 15 orang dari kecamatan 
dan 15 orang dari OPD jadi total 
53 orang peserta sosialisasi ke-
giatan ini.

Sebelum acara dimulai dari 
panitia Dispendukcapil Kabu-
paten Madiun Eny Sumarijati 
menyampaikan bahwa kegiatan 
sosialisasi perjanjian kerjasama 
pemanfaatan data kependudu-
kan berdasarkan peraturan Men-

teri Dalam Negeri Nomor 102 
tahun 2010 tentang pemberian 
hak akses dan pemanfaatan data 
kependudukan. “kata Eny”

Selain itu lembaga pemerin-
tah maupun swasta yang masih 
belum banyak yang meman-
faatkan data kependudukan, 
sehingga sangat perlu kami so-
sialisasikan kerjasama tentang 
pemanfaatan data kependudu-
kan ini. “kata Sugiharta Kepala 
Dispendukcapil”

Lanjutnya, dalam sosialisasi 
ini dijelaskan tentang perjanji-
an kerjasama pemanfaatan data 
kependudukan diawali dengan 
pengajuan kerjasama yang di-
rekomendasi dari pemerintah 
provinsi Jawa Timur. Permohon-
an kerjasama ini, nantinya akan 
dikirimkan Dirjen Dukcapil (Di-
rektorat Jenderal Kependudukan 
dan Pencatatan Sipil Kementeri-
an Dalam Negeri). Kalau disetu-
jui karena sudah memenuhi 
persyaratannya, maka lembaga 
pengguna data akan diberikan 
passwordnya untuk membuka 
data tersebut. “jelasnya Sugihar-
to”

Harapnya Kepala Dispenduk-
capil Kabupaten Madiun Sugi-
harto bagi para pengguna data 
kependudukan nantinya dapat 
memahami tentang tata cara 
pemanfaatan data yang dibu-
tuhkan sesuai dengan kebijakan 
kependudukan dan pencatatan 

Dispendukcapil Kabupaten Madiun Adakan Sosialisasi 
Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Kepala Dinas Kependudukan dan Pen-
catatan Sipil Kabupaten Madiun Sugiharto 

bersama dua narasumber dari provinsi Jawa 
Timur pada saat sosialisasi Perjanjian Ker-
jasama Pemanfaatan Data Kependudukan.

sipil yang merupakan hal yang 
cukup penting, jangan sampai 
masyarakat tidak memahamin-
ya, sehingga tidak memiliki data 
kependudukan. “harapnya Sugi-
harto”

Hal ini sesuai dengan terbit-
nya Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2013 tentang perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2006 tentang administra-
si kependudukan. Data kepen-
dudukan yang digunakan untuk 
semua keperluan adalah data 
kependudukan dari kementrian 

yang bertanggung 
jawab dalam urusan 
pemerintahan dalam 
negeri, diantaranya 
untuk pemanfaatan 
pelayanan public 
perencanaan pem-
bangunan, alokasi 
anggaran, pemba-
ngunan demokra-
si, penegakan 
hokum, dan pence-
gahan kriminal 
yang penyelengga-
ranya diatasi secara 
teknis. “jelasnya 
Sugiharto”

Kepala Dispen-
dukcapil Kabupaten 
Madiun Sugiharto 
berharap lagi den-
gan diterbitkannya 
Undang-Undang 
tentang administrasi 

Tahap I, 150 Warga Desa Nampu Terima 
Sertifikat Tanah dari Program PTSL

Madiun, SMN - Pemerintah 
desa Nampu Kecamatan Gema-
rang Kabupaten Madiun melak-
sanakan kegiatan penyerahan 
sertifikat tanah dari program pe-
merintah pusat yaitu pendaftran 
tanah sistimatis lengkap (PTSL) 
tahun 2021 di gedung Balai 
Desa Nampu lantai 2 hari Rabu 
(9/6/2021).

Pada kegiatan acara ini di-
hadiri oleh Kades Nampu Bib-
it Restiani, Camat Gemarang, 
petugas BPN Kabupaten Madi-
un Babinsa dan 150 undangan 
warga desa Nampu yang me-
nerima sertifikat dari program 
PTSL Thaun 2021.

Kades Nampu Bibit Restiani 
menyampaikan kepada wargan-
ya bahwa dari 500 pemohon 
program PTSL tahun 2021 ini 
untuk tahap I baru bisa diser-
ahkan 150 sertifikat yang sudah 
jadi, sedangkan sisanya masih 
menunggu, akan tetapi warga 
desa Nampu jangan kawatir 
dan bingung, sertifikat kalian 
semua pasti akan jadi di tahun 
2021 ini, dari sisanya yang 350 
itu. Bagi yang sudah jadi serti-
fikat tanahnya tolong dijaga dan 
dirawat dengan baik sertifikat 
tanahnya, jangan sampai rusak 

bahkan hilang. Karena sertifikat 
tanah ini termasuk barang yang 
berharga dan berguna. Apabila 
ada yang ingin mau digunakan 
sebaagai agunan pinjaman, to-
long pinjamannya disesuaikan 
dengan kemampuannya, jangan 
sampai tidak bisa membayar 
angsurannya, akhirnya sampai 
terjadi penyitaan tanah, rumah, 
dsb. Hal ini jangan sampai ter-
jadi. “tegas Kades Nampu Bibit 
Restiani”

Dari BPN Kabupaten Madi-
un juga menjelaskan masalah 
program pendaftaran tanah 
sistimatis lengkap (PTSL) ini 
adalah program dari pusat dari 
presiden RI Joko Widodo yang 
ditujukan untuk mesyarakat In-
donesia, agar kepemilikan hak 
atas tanahnya bisa terjaga den-
gan baik dan dilindungi oleh 
undang-undang dan hokum. Jadi 
masyarakat Indonesia tidak per-
lu kawatir lagi atas hak kepemi-
likan tanahnya. Sertifikat tanah 
dari program PTSL ini sifatnya 
sah dan legal, bahkan program 
ini biayanya sangat murah da-
lam kepengurusannya untuk 
mendapatkan sertifikat tanahn-
ya.

Dan bagi warga desa Nampu 

yang bahwa mendapatkan pro-
gram PTSL ini, segera mendaft-
arkannya, ditunggu sampai akh-
ir bulan Agustus 2021, dan bagi 
warga yang sudah mendaftar 
dan belum jadi sertifikat tanahn-
ya, mohon untuk bersabar tahun 
2021 ini pasti sudah jadi semua. 
Sertifikat tanahnya warga desa 
Nampu yang ikut mendaftar 
program PTSL ini. “jelasnya 
dari petugas BPN Kabupaten 
Madiun”

Desa Nampu Kecamatan 
Gemarang Kabupaten Madiun 
dengan luas wilayahnya 2.600 
Ha dengan jumlah penduduk 
laki-laki 1.922 jiwa perempuan 
1.953 jiwa, jumlah total 3.875 
jiwa. Dengan batas wilayah se-
belah utara Desa Sugiwaras, 
sebelah selatan Desa Gemarag, 
sebelah Barat Desa Sebayi, dan 
sebelah timur wilayah Kabupat-
en Nganjuk.

Adapun SOTK Desa Nampu 
Kecamatan Gemarang Kabupat-
en Madiun adalah Kades Bibit 
Restiani, Sekdes Dwi Lukik 
Hatmoko, Kaur Keuangan Ma-
tori, Kaur TU dan Umum Kus-
nadi, SPd., Kaur Perencanaan 
Sutarno, Kasi Pemerintahan 
Sugeng Dwi Priyanto, Kasi 
Kesejahteraan Dwianto, Kasi 
Pelayanan Sochib Achsan, Ka-
mituwo Nampu Muhammad 
Bashori, Kamituwo Petung Ra-
hayu Slamet, Kamituwo Sram-
pang Mojo Freda Bagus, Staf 
Kaur Keuangan Hanafi dan Staf 
Kaur TU dan Umum Suparti.

Semua lembaga, perangkat 
desa dan seluruh warga desa 
Nampu dalam memajukan dan 
membangun desanya meng-
utamakan gotong royong dan 
bekerja sama dengan baik sam-
pai sekarang. (sy)

Kades Nampu Bibit Restiani bersama petugas BPN pada saat 
menyerahkan sertifikat tanah warganya dalam program PTSL 

tahun 2021.

Audit BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020 Nyatakan 
Likuiditas Sehat dan Hasil Investasi Positif

kependudukan ini akan semakin 
memperkuat pemberian perlind-
ungan dan pengakuan terhadap 
status pribadi dari status hokum 
bagi penduduk.

Selain itu, Sugiharto men-
jelaskan sejumlah kebijakan 
kependudukan dan pencatatan 
sipil yang telah dilaksanakan 
mulai Januari sampai Mei 2021 
perekaman KTP Elektronik se-
banyak 4.783 lembar, penerbitan 
KIA 5.582 lembar dan penerbi-
tan akta kelahiran 4.005 lembar. 
“pungkasnya’. (sy)

Madiun, SMN - Di tengah tantangan 
perekonomian dampak pandemi Covid-19 
yang sudah berjalan selama 2 tahun ini, 
BPJS Ketenagakerjaan atau yang akrab 
disebut BPJAMSOSTEK masih dapat 
membukukan kinerja yang sangat baik. Hal 
ini tertuang dalam Laporan Keuangan dan 
Laporan Pengelolaan Program (LK-LPP) 
yang secara resmi diumumkan pada hari 
ini, Senin (31/5) di Plaza BPJAMSOSTEK. 
Kegiatan dihadiri oleh jajaran Direksi dan 
Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK.

Laporan Keuangan BPJS Ketenagak-
erjaan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik 
(KAP) Razikun Tarkosunaryo (member of 
MSI Global Alliance) dengan opini WTM 
(Wajar Tanpa Modifikasian). Sementara 
Laporan Pengelolaan Program (LPP) JHT, 
JP, JKK, dan JKM dinyatakan telah sesuai 
dengan kriteria penyajian berdasarkan kri-
teria pada Peraturan Presiden Nomor 108 
Tahun 2013.

Penyampaian hasil audit LK-LPP BP-
JAMSOSTEK untuk tahun 2020 kepada 
publik lebih cepat dari yang ditargetkan 
regulasi yaitu 31 Juli 2021. Ketua Dewan 
Pengawas BPJAMSOSTEK, Muhammad 
Zuhri, memberikan apresiasi kepada mana-
jemen BPJAMSOSTEK atas penyampaian 
Laporan Keuangan yang dilakukan lebih 
cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

“Kami mampu menyampaikan trans-
paransi pengelolaan melalui publikasi ha-

sil audit satu bulan lebih cepat dari target 
regulasi. Ini merupakan salah satu capa-
ian manajemen BPJAMSOSTEK periode 
2021-2026 dan menjadi langkah awal yang 
perlu diapresiasi,” ujar Zuhri.

Hasil dari audit LK dan LPP tersebut 
menyatakan Aset Dana Jaminan Sosial 
(DJS) terdiri dari Dana Jaminan Ke-
celakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian 
(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jami-
nan Pensiun (JP) tumbuh hingga 13%. 

Hal tersebut dicapai meski terdapat 
peningkatan klaim JHT hingga 22%, se-
bagai dampak dari pandemi Covid-19, dan 
adanya kebijakan Relaksasi Iuran dengan 
potongan hingga 99% selama 6 bulan. 
Tingkat Kesehatan Keuangan DJS mau-
pun Badan BPJAMSOSTEK selama tahun 
2020 juga dalam kondisi yang aman dan 
sehat.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, 
Anggoro Eko Cahyo menjelaskan, pertum-
buhan DJS ini antara lain ditopang kinerja 
investasi BPJAMSOSTEK tahun 2020. 
Capaian dana investasi aset DJS ini tumbuh 
hingga 13,16% YoY, dengan hasil investasi 
tumbuh sebesar 11,42% YoY.

"Aset DJS yang dikelola BPJAM-
SOSTEK meningkat 13% dibandingkan 
tahun sebelumnya yakni sebesar Rp483,78 
triliun. Jika ditambah dengan Aset Badan 
dari BPJAMSOSTEK sebesar Rp15,8 
triliun, maka sampai dengan penghujung 

tahun 2020 secara total BPJAMSOSTEK 
mengelola aset sebesar Rp499,58 triliun", 
ujar Anggoro.

Direktur Keuangan BPJAMSOSTEK, 
Asep Rahmat Suwandha, menyampaikan 
bahwa dalam hal cakupan perlindungan 
kepesertaan, sampai dengan akhir tahun 
2020, tercatat sebanyak 50,7 juta pekerja 
telah terdaftar sebagai peserta BPJAM-
SOSTEK dengan 30 juta tenaga kerja pe-
serta aktif dan 684 ribu pemberi kerja aktif 
dengan kontribusi iuran yang terkumpul 
sepanjang tahun 2020 sebesar Rp73,26 tri-
liun. Dengan jumlah iuran tersebut, semua 
pembayaran klaim sepanjang tahun 2020 
bahkan cukup dibayarkan hanya dengan 
iuran yang diterima.

"Semua program DJS yang dikelola 
BPJAMSOSTEK dalam kondisi likuditas 
baik, terlihat dari pembayaran klaim dapat 
diselesaikan hanya dengan iuran tahun ber-
jalan," jelas Asep.

Selanjutnya Asep memaparkan bah-
wa dari pendapatan investasi yang direal-
isasikan mencapai Rp32,33 triliun, sehing-
ga dapat memberikan imbal hasil kepada 
peserta JHT sebesar 5,59% p.a., yang lebih 
tinggi dari bunga rata-rata deposito counter 
rate bank pemerintah sebesar 3,68% p.a. 
Sebagai tambahan, hasil pengembangan 
investasi JHT di BPJAMSOSTEK tersebut 
tidak dikenakan pajak, sedangkan bunga 
deposito di perbankan dikenakan pajak se-
besar 20%.

Ditilik dari sisi manfaat kepada peser-
ta, selain memberikan imbal hasil investasi 
yang baik tersebut, sepanjang tahun 2020 
BPJAMSOSTEK telah membayarkan 
klaim atau pembayaran jaminan sebesar 
Rp36,45 triliun kepada 2,9 juta peser-
ta. Besaran pembayaran klaim tersebut 
meningkat sebesar 22,64%.

Anggoro mengatakan bahwa BPJAM-
SOSTEK mengutamakan pengelolaan dana 
yang bersih dan akuntabel. Predikat WTM 
dari kantor akuntan independen merupakan 
indikasi bahwa pengelolaan keuangan telah 
dilakukan sesuai dengan standar akuntansi 
keuangan yang berlaku.

"Sepanjang tahun, selain diawasi oleh 

KAP independen, kami juga diawasi secara 
ketat oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuan-
gan), OJK (Otoritas Jasa Keuangan), dan 
KPK. Hal ini dilakukan semata-mata untuk 
meyakinkan seluruh peserta dan stakehold-
er bahwa dana peserta yang sangat besar 
dikelola dengan sangat baik, prudent dan 
transparan untuk dikembalikan kepada 
peserta dengan hasil yang optimal", tutur 
Anggoro

Dengan berbagai capaian ini, Anggoro 
merasa masih bisa dan perlu dilakukan pen-
ingkatan di berbagai aspek, seperti pening-
katan kapasitas layanan kepada peserta dan 
akuisisi atau coverage kepesertaan hingga 
37 juta tenaga kerja aktif.

Kami selanjutnya lebih fokus pada 
inisiatif strategis tahun 2021 dan seterus-
nya seperti implementasi program Jam-
inan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai 
mandat dari Undang-undang Cipta Kerja 
dan melakukan optimalisasi program ja-
minan sosial ketenagakerjaan sesuai In-
struksi Presiden Nomor 2 tahun 2021 untuk 
meningkatkan coverage kepesertaan.

Untuk mengakses Laporan Keuan-
gan BPJAMSOSTEK, tautan resmi dapat 
diakses melalui http://bit.ly/LKBPJAM-
SOSTEK2020

“Terima kasih yang setinggi-tingginya 
kami ucapkan kepada stakeholder kami, 
seperti Kemnaker, DJSN dan Kemenkeu, 
serta pihak lainnya atas dukungannya seh-
ingga kami dapat melewati tahun 2020 den-
gan baik. Semoga program jaminan sosial 
ketenagakerjaan yang kami selenggarakan 
dapat memberikan perlindungan dan man-
faat yang optimal bagi seluruh pekerja di 
Indonesia,” pungkas Anggoro.

Di tempat berbeda Kepala Kantor BP-
JAMSOSTEK Madiun,Honggy Dwinanda, 
menyatakan hasil audit untuk tahun 2020 
yang dinyatakan likuiditas sehat ini akan se-
makin menambah kepercayaan masyarakat 
terhadap pengelolaan dana peserta. "Pen-
gelolaan dana BPJAMSOSTEK dilakukan 
secara transparan dan dengan penuh keha-
ti-hatian berdasarkan prinsip-prinsip good 
governance," kata Honggy. (sy)

Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga bersama 
Direktur BPJS Ketenaga Kerjaan cabang Madiun Honggy 

Dwinanda.

Wawali Tjutjuk Ingin UMKM 
Kota Blitar Berkembang Sejalan 

Dengan Wisata Makin Keren

BLITAR, SMN – Wakil 
Walikota (Wawali) Blitar 
Tjutjuk Sunario menyam-
paikan penjelasan walikota 
atas penjelasan pertang-
gungjawaban APBD tahun 
2020 di Rapat Paripurna 
DPRD, Kamis (10/6/2021). 
Menyampaikan capaian dan 
prestasi Kota Blitar yang 
perlu dikembangkan dan dit-
ingkatkan.

Wawali Tjutjuk men-
gatakan, dari tahun ke ta-
hun Pemerintah Kota Blitar 
menunjukkan peningkatan 
kualitas dalam membangun 
Kota Blitar. Terbukti dari 
penghargaan Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) 11 kali 
berturut-turut dari BPK RI 

yang mengindikasikan pen-
gelolaan keuangan daerah 
dinilai baik sesuai perun-
dang-undangan.

“WTP 11 kali tidak kita 
peroleh dengan serta mer-
ta, namun laporan keuangan 
kita memang dinilai baik. 
Maka itu kita perlu terobosan 
salah satunya meningkatkan 
ekonomi rakyat kita yang 
lesu akibat pandemi,” un-
gkap Wawali Tjutjuk usai 
mengikuti rapat.

Secara umum ekonomi 
masyarakat bertumpu pada 
Usaha Mikro Kecil Menen-
gah (UMKM). Wawali Tjut-
juk berharap UMKM di Kota 
Blitar menggeliat agar men-
gangkat Ekonomi.

Menurut Tjutjuk, pengin-
tegrasian dengan pariwisa-
ta menjadi cara yang cukup 
tepat bagi pengembangan 
UMKM. Apalagi Kota Bli-
tar mempunyai Makam Bung 
Karno yang jumlah wisa-
tawannya mencapai 3 juta 
per tahun.

“Jadi selain Makam Bung 
Karno harus ada alternatif 
wisata menarik lain yang bisa 
dikemas dengan UMKM. Se-
hingga wisatawan luar betah 
berlama-lama di Kota Blitar 
dan berbelanja di UMKM 
warga kita,” jelasnya.

Maka itu kedepan Pe-
merintah Kota Blitar akan 
melakukan pembinaan dalam 
pengembangan UMKM asli 
Kota Blitar. Apalagi Kota 
Blitar mempunyai program 
‘RT Keren’ dimana tiap RT 
mendapat anggaran 50 juta 
pertahun yang bisa digu-
nakan untuk membantu per-
modalan atau perlengkapan 
alat usaha UMKM.

“Kita berusaha agar 
pendapatan ekonomi warga 
kita meningkat dan dimak-
simalkan. Kita sudah punya 
program RT Keren yang bisa 
mengungkit perekonomian 
dari pedagang-pedagang ke-
cil,” pungkas Wawali Keren 
ini. (pram)

Tjutjuk Sunario, Wawali Blitar.
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Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Kepala DLH Rachma Deta Antariksa 
dalam kegiatan Ngopi Item Mesra.

Wali Kota Probolinggo Gelar Ngopi Item Mesra 
Implementasikan Zero Kantong Plastik 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin, menggelar Ngopi Item 
Mesra (Ngobrol Peduli Lingkun-
gan Mitra Perusahaan dan Mas-

yarakat Menuju Sejahtera) ber-
sama pelaku usaha dan mitra 
lingkungan hidup.  Dalam kes-
empatan tersebut telah disepaka-
ti komitmen untuk mewujudkan 

Kota Probolinggo menuju zero 
kantong plastik atau tidak lagi 
menggunakan kantong plastik 
di tahun 2022. Dikesempatan 
tersebut dilakukan juga Pen-
andatanganan sebagai bentuk 
dukungan implementasi Perwali 
79 tahun 2019 tentang penguran-
gan penggunaan kantong plas-
tik. Bertempat di Taman Wisa-
ta Studi Lingkungan (TWSL). 
Yang dihadiri Sekda drg Ninik 
Ira Wibawati, Kepala Perang-
kat Daerah, Perwakilan perusa-
haan,Mitra lingkungan, serta jur-
nalis probolinggo. Kepala DLH 
Rachma Deta Antariksa men-
jelaskan dengan melalui Ngopi 
Item Mesra, Dinas Lingkungan 
Hidup (DLH) melibatkan peran 

serta masyarakat terhadap pen-
gelolaan lingkungan, sebagai 
wadah komunikasi masyarakat 
dan stakeholder serta komit-
men bersama mewujudkan Kota 
Probolinggo Bestari.

“Penandatanganan komitmen 
bersama pemerintah dan stake-
holder ini pada awal tahun 2022 
bertekad tidak memakai kantong 
plastik. Ada waktu 6 bulan akan 
kami lakukan sosialisasi terus 
menerus, kepada pelaku usaha, 
Ritel, swalayan, mini market, 
dan lainnya," jelasnya. Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin pada 
kesempatan tersebut menga-
takan bahwa semua stakehold-
er di Kota Probolinggo punya 
spirit yang sama dalam mempe-

ringati Hari Lingkungan Hidup 
Se-Dunia. Maka jika pemerintah 
atau pelaku usaha dan mitra ber-
jalan sendiri maka program yang 
diwujudkan tidak akan sempur-
na.

“Dengan kebersamaan ini 
semakin sempurna menjalank-
annya. Mari bersama-sama 
mengedukasi masyarakat, 

pelaku usaha dapat mengim-
bau karyawannya menjadi mo-
tor penggerak peduli lingkun-
gan. Mari ciptakan kondisi di 
lingkungan sekitar menjadi lebih 
baik, ramah dan nyaman,” kata 
Wali kota Hadi. Lebih lanjut 
Wali Kota Hadi mengatakan 
komitmen yang sudah ditan-
datangani, mudah-mudahan 

menguatkan kembali eduka-
si agar masyarakat tidak lagi 
menambah limbah plastik. 

“Sedari sekarang kita edu-
kasi masyarakat bahwa tahun 
2022 di Kota Probolinggo zero 
penggunaan kantong plastik, 
dan mudah-mudahan ini men-
jadi komitmen kita bersama,” 
katanya. Wali Kota Hadi juga 
menjelaskan akan mengefaluasi 
apa kekurangan dan apa lang-
kah langkah yang akan dilaku-
kan kedepan untuk mewujutkan 
Kota probolinggo menuju zero 
kantong plastik, "Mulai dari se-
karang kita mengimpormasikan 
kepada masyarakat, Perusahaan, 
Semua stiekholder, perusahaan 
sehingga ditahun 2022 sudah 
batas akhir himbauan pemerin-
tah, yang penting untuk menjaga 
lingkungan bersama sama dan 
merubah kebiasaan untuk tidak 
menggunakan bahan yang ber-
bau plastik.” (edy/adv) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Kepala DLH Rachma Deta Antariksa 
dalam kegiatan Ngopi Item Mesra. 

Pemerintah Kabupaten Probolinggo 
Buka Pelatihan Dasar CPNS  

Probolinggo, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
melalui Sekda H. Soeparwiyono 
secara resmi membuka Pelatihan 
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 
(Latsar CPNS) bagi Golongan II 
dan III Formasi 2018-2019 Se-
cara Blended Learning Pola Ke-
mitraan Provinsi Jawa Timur di 
Auditorium Madakaripura Kan-
tor Bupati Probolinggo, Kamis 
(10/6/2021). Hadir Plt Sekretaris 
BPSDM Provinsi Jawa Timur Ar-
ies Irwansyah Bachtiar Efendi dan 
sejumlah Kepala OPD di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo ini ditandai dengan 
pembacaan dan penandatanganan 
Pakta Integritas serta penyematan 
tanda peserta secara simbolis. 
Latsar CPNS yang mengambil 
tema “Penguatan etika dan integ-
ritas aparatur guna mendukung 
terwujudnya aparatur yang pro-
fesional dalam pelaksanaan tugas 
pemerintah, pembangunan dan 
kemasyarakatan” ini diikuti oleh 
391 orang CPNS dengan perin-
cian golongan II formasi 2018 9 
orang, golongan II formasi 2019 
sebanyak 218 orang dan golongan 
III formasi 2019 sebanyak 164 
orang. Terdiri dari tenaga kese-
hatan sebanyak 181 orang, tenaga 
pendidik sebanyak 113 orang dan 
tenaga teknis sebanyak 60 orang. 
Tenaga pengajar/widyaiswara 
berasal dari widyaiswara/penga-
jar Badan Pengembangan Sum-
ber Daya Manusia Provinsi Jawa 
Timur, pengajar dari pejabat Pe-
merintah Kabupaten Probolinggo 
serta Kodim 0820 Probolinggo. 
Pembukaan Latsar CPNS ini juga 
diikuti secara virtual oleh ratusan 
CPNS pada tempat-tempat yang 
sudah disediakan untuk meng-
hindari terjadinya kerumunan. 
Pelaksanaan kegiatan latsar CPNS 
ini dilakukan secara blended 
learning dengan 3 (tiga) tahapan 

pembelajaran. Meliputi MOOC 
(Massive Online Open Courses), 
distance learning/pembelajaran 
secara daring serta klasikal/tatap 
muka selama 6 (enam) hari. Sebe-
lum pembelajaran klasikal peserta 
akan di swab test PCR oleh Dinas 
Kesehatan Kabupaten Proboling-
go. Latsar CPNS tahun ini den-
gan 6 (enam) gelombang 12 
(dua belas) angkatan dan peserta 
wajib tinggal di asrama. Ada-
pun tempat pelaksanaan kegiatan 
diklat di Badan Kepegawaian 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
Jl. Raya Dringu Nomor 81 Drin-
gu-Probolinggo. Kepala BKD Ka-
bupaten Probolinggo Hudan Syar-
ifuddin mengungkapkan kegiatan 
ini bertujuan meningkatkan pen-
getahuan, keahlian, keterampilan 
dan sikap untuk dapat melak-
sanakan tugas secara profesion-
al dengan dilandasi kepribadian 
dan etika Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) sesuai dengan kebutuhan 
instansi serta menciptakan apara-
tur yang mampu berperan sebagai 
pembaharu dan perekat persatuan 
dan kesatuan bangsa. “Selain itu, 
memantapkan sikap dan seman-
gat pengabdian yang berorienta-
si pada pelayanan, pengayoman 
dan pemberdayaan masyarakat 
serta menciptakan kesamaan visi 
dan dinamika pola pikir dalam 
melaksanakan tugas pemerintah-
an umum dan pembangunan demi 
terwujudnya kepemerintahan 
yang baik,” ungkapnya.  Sekretar-
is Daerah Kabupaten Probolinggo 
H. Soeparwiyono mengatakan 
Pegawai Negeri Sipil sebagai 
Aparatur Sipil Negara (ASN) 
memiliki kewajiban mengelola 
dan mengembangkan dirinya dan 
wajib mempertanggungjawabkan 
kinerjanya dalam melaksanakan 
manajemen sebagai ASN.“Seper-
ti kita ketahui bersama didalam 
Undang-undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Neg-
ara mengamanatkan bahwa PNS 
berkewajiban mengakomodir tun-
tutan masyarakat terhadap PNS 
dimana integritas, profesionalitas 
dan berkinerja optimal menjadi 
nilai-nilai utama,” katanya. Saat ini 
telah terjadi pergeseran paradigma 
PNS dua dekade yang lalu dimana 
menempatkan birokrasi sebagai 
aparatur negara yang minta dilayani 
oleh masyarakat. “Sedangkan saat 
ini telah menjadi paradigma baru 
bahwa PNS harus tanggap akan 
perkembangan yang terjadi di mas-
yarakat yang bergerak secara din-
amis dan harus mampu menjawab 
tantangan dari tujuan otonomi 
daerah yaitu mewujudkan akunt-
abilitas kinerja yang bermuara 
pada meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut 
Sekda Soeparwiyono, menjelaskan 
Pemerintah Kabupaten Proboling-
go dalam bingkai otonomi daerah 
melakukan berbagai terobosan 
dan strategi untuk meningkatkan 
kompetensi dan kinerja apara-
turnya. “Upaya ini dimulai ketika 
seorang pelamar yang dinyatakan 
diterima sebagai Calon Pegawai 
Negeri Sipil melalui rekruitmen 
yang transparan dan profesional 
kemudian dilakukan pembekalan 
berupa pelatihan dasar dengan 
materi yang intinya untuk mem-
bentuk mental yang tangguh dan 
mampu menjawab segala tanta-
ngan perkembangan zaman serta 
memiiki jiwa mengabdi kepada 
masyarakat,” jelasnya. Sekda 
Soeparwiyono menegaskan guna 
mencapai kinerja yang baik, ten-
tunya pelatihan dasar ini dimak-
sudkan agar para CPNS mendapa-
tkan bekal dasar sebagai Pegawai 
Negeri Sipil, bukan hanya bekal 
teknis semata akan tetapi juga 
bekal untuk membentuk sikap 
dan perilaku yang mencermink-
an etika sebagai Pegawai Negeri 
Sipil. “Kehadiran saudara di jaja-
ran birokrasi hendaknya mampu 
memperkuat dan meningkatkan 
kinerja Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo secara umum. Secara 
khusus, kehadiran saudara di sat-
uan kerja di mana saudara ditem-
patkan, diharapkan akan mampu 
meningkatkan kinerja satuan ker-
ja saudara dalam melaksanakan 
program-program kerja yang ada. 
Untuk itu, saudara harus memiliki 
kemampuan beradaptasi, menjun-
jung tinggi loyalitas serta tidak le-
lah untuk berinovasi dalam beker-
ja,” jelasnya. (edy) 

Sekda Soeparwiyono dalam kegiatan membuka pelatihan dasar 
CPNS. 

Wali Kota Probolinggo Bersih-bersih dan 
Tanam Pohon Bareng Wartawan 

Probolinggo, SMN - 
Wali Kota Hadi Zainal 
Abidin bersama awak 

media melaksanakan bersih 
bersih dan menanam pohon, 
dalam rangkaian Hari Lingkun-
gan Hidup Se-dunia dikawasan 
Bundaran Gladak Serang(Gla-
ser) Kota Probolinggo, Jumat 
(11/6). Wartawan dari berbagai 
perkumpulan hadir, diantaranya 
Persatuan Wartawan Indonesia 

(PWI), Jurnalis Probolinggo 
(JISPRO), Forum Wartawan 
Mingguan Probolinggo (F-Wa-
mipro) dan Aliansi Jurnalis 
Probolinggo atau Afiliasi War-
tawan Probolinggo Raya (AJP/
AWPR). Dalam kesempatan 
tersebut tampak hadir Sekda 
kota drg.Ninik Ira Wibawa-
ti, Kepala DLH Rachma Deta 
Antariksa, Asisten, Kepala 
Perangkat Daerah, Camat, Lu-

rah, serta berbagai komunitas 
peduli lingkungan. Wali Kota 
Hadi dalam kesempatan terse-
but mengatan bahwa kegiatan 
ini merupakan edukasi kepada 
masyarakat untuk lebih peduli 
terhadap lingkungan, “Kegia-
tan ini sekaligus mengedukasi 
masyarakat Kota Probolinggo 
untuk melestarikan lingkun-
gan, dengan mengajak rekan-
rekan media dan komunitas 
yang ada. Sebagai ikon kota, 
kawasan Glaser harus diper-
cantik dengan menanam pohon 
tabebuya,” katanya. Setelah 
Apel kegiatan dilanjutkan pena-
naman pohon tabebuya yang di 
taman disekitaran Bunderan 
Glaser, oleh Wali Kota Hadi, 
Sekda drg Ninik Ira Wibawati, 
Kepala DLH Rachma Deta An-
tariksa dan Empat perwakilan 
organisasi wartawan, dan 
dilanjutkan dengan kerja bakti 
disepanjang jalan bantaran sun-
gai yang sudah dibagi lokasin-
ya oleh DLH.  EDikesempatan 

tersebut Wali Kota Hadi juga 
mengatakan bersama awak 
media kita percantik bunda-
ran Glaser sebagai Ikon kota, 
“Mudah-mudahan keindahan 
dan kelestarian lingkungan di 
kawasan ini tetap terjaga seh-
ingga bisa dinikmati dan enjoy 
saat berada di tempat ini,Mas-
yarakat supaya bisa mengikuti 
gerakan kebersamaan ini untuk 
selalu peduli terhadap lingkun-
gan,” harapnya. Wali kota juga 
mengungkapkan, Pemkot sudah 
menyiapkan anggaran di tahun 
2022 untuk membuat jalan tem-
bus antara Glaser dan Taman 
Maramis, dengan panjang ku-
rang lebih 800 meter.

“Ya, insyaallah tahun 2022 
dari Glaser sampai Maramis 
akan dibangun jogging track. 
Jalan yang tidak tersentuh akan 
kami perbaiki, kami rubah men-
jadi tempat yang bermanfaat 
untuk masyarakat. Bisa untuk 
berolahraga atau berwisata.” 
(edy) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat menanam pohon. 

Pemakaman dengan Protokol Covid-19 di 
TPU Cikadut Catat Rekor 22 dalam Sehari
Jakarta, SMN - Intensitas pe-

makaman dengan protokol Covid-19 
di Tempat Pemakaman Umum (TPU) 
Cikadut, Kota Bandung dalam 10 hari 
terakhir pada Juni ini mencatat rekor 
baru. Berdasarkan catatan Dinas Tata 
Ruang (Distaru) yang dilaporkan UPT 
Pemakaman Wilayah III Kota Band-
ung, peningkatan puluhan jenazah 
dengan protokol Covid-19 itu per 
Rabu (9/6/2021) jumlah jenazah yang 
dimasukkan ke liang lahad mencapai 
22 jenazah.

"Betul, dari laporan UPT bahwa 
malam kemarin selama 24 jam ada 20 
yang dimakamkan," kata Kepala Dis-
taru Kota Bandung Bambang Suhari 
saat dihubungi, Kamis (10/6/2021).

Menurut Bambang, intensitas pe-
makaman jenazah pasien Covid-19 
mulai menunjukkan gejala kenaikan 
sejak akhir Mei. Dari rata-rata 5-10 
per hari menjadi puluhan dalam beber-
apa hari terakhir.

"Memang kalau dari sisi intensitas 
pemakaman bulan Mei dan Juni ini 
ada kenaikan dibanding bulan-bulan 
sebelumnya. Kalau rata-rata per hari 
bisa 5-10 jenazah kadang ada yang 
20 betul. Kami (petugas) di lapangan 

menyiapkan sampai puluhan liang la-
had," ujarnya.

Di sisi lain, Bambang men-
gungkapkan bahwa jenazah pasien 
Covid-19 dengan berbagai identifikasi 
atau status keterpaparan, mulai dari 
aspek teridentifikasi positif, negatif, 
probable, dan suspek.

Adapun dalam rangka pemaka-
man khusus jenazah Covid-19, lahan 
makam yang tersedia di Cikadut ber-
jumlah 20 ribu meter persegi. Dari 20 
ribu meter persegi itu diperuntukkan 
lima ribu liang lahad. 

"Sekarang yang sudah terpakai 
1.383 liang lahad. Dari 1.383 yang 
sudah dimakamkan berdasarkan ver-
ifikasi dari Dinas Kesehatan Kota 
Bandung yang terkonfirmasi positif 
Covid-19 jumlahnya 359," ujar Bam-
bang.

Dengan demikian, dari 5.000 liang 
lahad yang terpakai untuk memakam-
kan jenazah sebanyak 1.383, masih 
ada sisa 3.617 liang lahad di TPU 
Cikadut. Sementara, jumlah liang la-
had yang dipersiapkan sebanyak 10 
lubang setiap harinya.

Bambang pun mengimbau agar 
pihak rumah sakit yang berwenang 

mengirimkan jenazah ke TPU Cikadut 
agar lebih selektif. Hal ini dirasa perlu 
karena pihak TPU Cikadut merasakan 
imbas dari pengiriman jenazah teruta-
ma saat terjadi kenaikan kasus.

"Saya selaku Kepala Dinas Pena-
taan Ruang mengimbau kepada pihak 
rumah sakit agar pertama, benar-benar 
memastikan bahwa yang harus dimak-
amkan di Cikadut itu betul-betul yang 
positif Covid-19. Kedua, pada saat 
pelaksanaan pemakaman tolong ru-
mah sakit jangan langsung mengirim 
jenazah ke Cikadut tanpa pemberita-
huan kami," kata Bambang.

Bambang menuturkan, dalam se-
jumlah pengiriman jenazah pasien 
Covid-19, masih ada rumah sakit yang 
tidak berkomunikasi dengan baik. 
Pada akhirnya, TPU Cikadut menjadi 
kewalahan karena saking banyaknya 
jenazah yang dikirim ke pemakaman.

"Ada juga rumah sakit yang ngi-
rim pakai ambulans ke sana belum 
konfirmasi. Jadi jangan sampai ada 
kesan liang lahadnya habis sehingga 
nanti seolah-olah kami jadi menelan-
tarkan jenazah. Ini kan kurang baik 
citra itu. Sehingga kami ingin pihak 
rumah sakit koordinasi dengan Kepala 

UPT di lapangan dan kerja sama den-
gan kami dan kami akan melayani," 
tuturnya.

Ketiga, Bambang meminta pihak 
rumah sakit untuk memastikan sta-
tus jenazah. Apakah memang karena 
penyakit jantung, diabetes, atau pen-
yakit penyerta lainnya yang bersifat non 
Covid-19. Namun, dimakamkan berdasar-
kan pemakaman standar protokol.

"Kasus seperti ini juga tidak sederha-
na di lapangan karena faktanya banyak 
warga ahli waris yang mengajukan kepada 
kami untuk dilakukan pemindahan karena 
dengan alat bukti bahwa yang bersangku-
tan sudah membawa keterangan rumah 
sakit bahwa almarhum negatif. Artinya 
yang dimakamkan di Cikadut ini tidak 
selalu semuanya positif dapat diketahuin-
ya 3, 4, bahkan 7 hari setelah yang ber-
sangkutan dimakamkan baru keluarganya 
datang membawa surat keterangan dari 
rumah sakit hasilnya negatif," ujarnya.

"Kalau prinsip pelayanan, kami 
melayani pemakamannya, pembong-
karannya, pemindahannya akan kami 
layani dengan baik tapi maksud saya 
kalau jenazah itu non covid kena-
pa harus diarahkan ke Cikadut," dia 
menambahkan. (lp6)
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Keluarga Inti Anggota Polri dan PNS Polres Lumajang, 

Mendapat Vaksinasi Covid-19

Lumajang, SMN - Kapol-
res Lumajang AKBP Eka Yekti 
Hananto Seno, menyampaikan 
bahwa pada Jumat (11/6), Polres 
Lumajang melaksanakan vaksi-
nasi terhadap keluarga Polri dan 
PNS Polri.

Pelaksanakan vaksinasi 
Covid 19 Tahap I untuk keluarga 
Polri dan PNS Polres Lumajang 
dilakukan di lobby Mapolres 
Lumajang.

Vaksinasi dilaksanakan den-

gan protokol kesehatan, seluruh 
peserta memakai masker, jaga 
jarak dan wajib mencuci tangan 
sebelum masuk lokasi kegiatan.

Hadir dalam kegiatan vak-
sinasi ini Kapolres Lumajang 
AKBP Eka Yekti Hananto Seno, 
PJU Polres Lumajang, Tim Vak-
sinator Rumah Sakit Bhayang-
kara Lumajang, Tim Urkes 
Polres Lumajang dan 150 orang 
peserta vaksinasi Covid 19.

"Untuk anggota Polri dan 

Keluarga Inti Anggota Polri dan PNS Polres Lumajang, 
Mendapat Vaksinasi Covid-19.

PNS sendiri, sudah dilaksanakan 
vaksin sebelumnya, sedangkan 
saat ini khusus untuk keluarga 
inti anggota Polri dan PNS Pol-
res Lumajang," jelas AKBP Eka 
Yekti.

Kapolres Lumajang menam-
bahkan, bahwa keluarga disini 
bisa anak, istri atau bapak ibu 
dari anggota Polri dan PNS Pol-
res Lumajang.

"Ini adalah program Bapak 
Kapolri, yaitu akselerasi Pro-
gram Nasional Berbasis Presisi 
Polri Menuju Herd Immunity di 
Indonesia "Respons Vaksinasi 
Covid - 19" 3 Juta sasaran ser-
entak di 34 wilayah Polda pada 
tanggal 8 s/d 30 Juni 2021," 
terangya.

AKBP Eka Yekti juga men-
yampaikan, bahwa vaksin ini 
berasal dari Dinkes Provinsi 
Jawa Timur yang disalurkan 
ke Rumah Sakit Bhayangkara 
Lumajang dan diberikan kepada 
Polres Lumajang sebanyak 150 
vaksin untuk tahap I.

"Sedangkan untuk Tahap II, 
akan dilaksanakan 28 hari kede-
pan, dengan jumlah yang sama, 

yaitu 150 vaksin, dan dilakukan 
di tempat yang sama pula, yaitu 
di Mapolres Lumajang," papa-
rya.

Kapolres berharap, meskipun 
telah mengikuti vaksinasi, kelu-
arga anggota Polres Lumajang 
tetap mematuhi protokol kese-
hatan dalam kehidupan sehari 
hari, karena sampai saat ini Pan-
demi Covid-19 belum berakhir.

"Diharapan keluarga ang-
gota Polres Lumajang meski-
pun telah mengikuti vaksinasi, 
tetap harus mematuhi protokol 
kesehatan Covid 19 dalam ke-
hidupan sehari-hari, mengingat 
pandemi Covid 19 belum bera-
khir," tutupnya.

Disisi lain, salah satu PNS 
polri, Agung mengatakan, jika 
dirinya siap membawa keluar-
ganya untuk divaksin.

"Dari satuan ada pemberi-
tahuan langsung untuk vaksin, 
kami siap datang untuk mengi-
kuti tahapan, jadi sangat memu-
dahkan. Alhamdulillah, tidak 
ada efek samping, biasa saja," 
pungkas Agung. (Tik) 

Lauk yang Lezat Berbahan 
Baku Telo (Ubi)

Lumajang, SMN - Selama 
ini, telo (ubi) sudah biasa dibuat 
sebagai jajanan saja, entah dig-
oreng, di kolak, bahkan saat ini 
telo (ubi) sudah naik kelas, bisa 
dijadikan brownis, bakpia, stru-
del dan produk olahan lainnya.

Telo yang berlimpah dan 
berharga murah ini, menja-
di perhatikan salah satunya 
pelaku IKM bernama Utie. Da-
lam bayangannya, kenapa telo 
(ubi) hanya dijadikan sebagai 
jajanan saja, kenapa tidak dib-
uat sesuatu yang bisa dijadikan 
sebagai makanan pendamping 
nasi.

Karena hal itu, Utie berino-
vasi, menjadikan telo sebagai 
lauk, dengan membuatnya se-
bagai sambel yang enak.

"Dengan berlimpahnya telo 
(ubi), saya berinovasi untuk 
membuat sambel berbahan 

dasar telo," terangnya.
Sambel Telo (Sam-

tel) Utie ini sudah dike-
nal kalangan perkan-
toran, karena rasanya 
yang khas. Ada rasa pe-
das dari cabenya, gurih 
dari kacangnya, asin 
dari terinya dan manis 
dari telonya.

"Pokok rasanya 
nano nano, kalau sudah 
nyicipi, pasti ketagi-
han," tandasnya.

Menurut Utie awal-
nya dia juga susah 
dalam memasarkan 
produknya, karena ber-
bahan dasar telo, ban-
yak orang yang men-
cibir, sampai akhirnya, 
telo bisa dijadikan lauk. 

Tapi dia tetap berjuang, 
bagaimana dagangannya bisa 
laku. Dia berikan tester kepa-
da orang orang yang oenasaran 
dengan sambel telonya.

"Kami mencoba pasarkan 
produk Sambel Telo ini den-
gan online, dan ternyata bagus 
juga," ujarnya lagi.

Seiring dengan berjalannya 
waktu, Sambel Telo Utie mu-
lai dikenal banyak orang, dia 
nemasarkan produknya baik 
secara langsung menawarkan 
ke konsumen, ataupun melalui 
online dan sosmed.

"Sekarang, Samtel Utie 
sudah dikenal, bahkan sudah 
dikirim ke luar kota seperti Ja-
karta, Surabaya dan Malang," 
imbuhnya

Lebih jauh Utie menjelas-
kan, bahwa samtelnya akan 
bisa menjadi produk yang 

disukai semua kalangan. Sep-
erti konsumen dari Jakarta, ibu 
Laras dari Ecodue, yang sangat 
terkesan dengan rasa samtelnya.

"Menarik Bu ini, ke depan 
bisa jadi salah satu produk un-
ggulan jika bisa tahan lama sep-
erti rendang.

Saya ada beberapa dosen 
dan rekan dari IPB yang ter-
biasa melakukan pengawetan 
produk tahan lama. Nanti kami 
coba bantu Ibu dan tim ya un-
tuk bisa lolos minimal ke tahap 
pra-pendampingan Localaris 
sehingga bisa kami datangkan 
ahli dari IPB terkait pengawetan 
makanan," jawab Bu Laras.

Sambel Utie, saat ini bisa 
bertahan 4 hari di suhu ruang, 
dan 8 hari jika dimasukkan le-
mari pendingin.

Utie berharap, samtelnya 
akan terus diminati banyak kon-
sumen. Campur tangan pihak 
terkait sangat diharapkan, agar 
produknya bisa semakin laris.

Samtel Uti sudah mem-
punyai serifikat IUMK, NIB, 
Merk, dan untuk sertifikat Ha-
lal serta PIRT dalam proses 
penyelesaian. (Tik) 

Sambel telo/ubi Utie dalam kemasan 
kaleng.

Sambel telo/ubi Utie dalam 
kemasan pouch..

Rusaknya Jalan Dikeluhkan Warga
Lumajang, SMN - Rusakn-

ya aspal di beberapa ruas jalan, 
baik jalan desa, jalan kabupaten, 
jalan propinsi, bahkan jalan na-
sional seperti di sepanjang jalan 
Gatot Subroto Lumajang, ter-
dapat beberapa gundukan atau 
aspalnya menggelembung.

Hal ini sangat membahaya-
kan bagi pengendara kendaraan, 
baik roda dua ataupun roda em-
pat bahkan lebih.

Seperti dikatakan pemilik 
akun media sosial atas nama Sri 
Nuraini, pada grup Lapor Luma-
jang, bahwa dirinya pernah 
hampir terjatuh saat melewati 
gundukan tersebut.

"Saya sekeluarga malah su-
dah terpelanting di depan BRI 
Pelita, saat bulan puasa kemarin. 
Apa harus menunggu korban 
lebih banyak?" sesalnya.

Banyak juga warga yang 
mengeluh karena gundukan itu 
terlalu tinggi untuk sebuah jalan 
yang banyak dilewati kenda-
raan.

Menurut beberapa penggu-
na jalan yang melintas, gundu-
kan itu sebaiknya dikepras saja 
(diratakan). Walau sudah diberi 
tanda cat putih, tetap saja itu ter-
lalu tinggi dan membahayakan 
bagi yang melintas.

"Logikanya, jika penge-
prasan rata, Insya Allah bi-
aya murah, ketimbang warga 
menanggung biaya rumah sakit, 
karena celaka akibat lengah dan 
menyebabkan terpelanting hing-
ga jatuh. Sudah kayak gunung 
jalannya, saya malam-malam 
hampir jatuh saat lewat depan 
SPBU Gatsu," kata Fian Dika di 

akun media sosialnya.
Menggelembungnya jalan 

jelas akibat dari truck pasir yang 
melintas dengan muatan yang 
melebihi tonase. Truck pasir itu 
maksimal muatnya 30 ton, tapi 
diisi hingga 50-60 ton. Selain 
itu, curah hujan yang tinggi dan 
air yang sering menggenang 
menjadi penyebab jalan yang 
rusak.

Bahkan, Bupati Lumajang 
Thoriqul Haq, sampai men-
gunjungi Balai Besar Pelaksa-
na Jalan Wil. VII Dirjen Bina 
Marga Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat, 
di Surabaya, pada Kamis (10/6) 
lalu, guna mengkonsultasikan 
kerusakan jalan nasional, di 
wilayah Kabupaten Lumajang.

“Saya sampaikan beberapa 
jalan nasional yang mengala-
mi kerusakan berat, ada di Ke-
camatan Candipuro, Pasirian, 
Tempeh, Sukodono dan Ke-
camatan Wonorejo yang harus 
segera ada perbaikan. Ada yang 
aspalnya mengelupas, ada yang 
bergelombang, ada yang ber-
lubang,” jelas Bupati waktu itu.

Saat ini, menurut politisi 
PKB ini, sedang dilakukan tel-
aah desain perbaikan dan pen-
gajuan pembiayaan dari APBN 
yang tidak sedikit. Pilihannya 
diperbaiki atau direkonstruksi. 
Apabila diperbaiki hanya bisa 
bertahan 4 sampai 6 bulan, tentu 
dengan keadaan kapasitas lalu 
lintas yang sangat berat.

Memang diakui Bupati 
Lumajang, kalau kerusakan 
jalan menjadi permasalahan 
yang banyak dikeluhkan oleh 

masyarakat Lumajang. Dihara-
pkan, perbaikan jalan nasional 
tersebut bisa segera dilakukan.

“Yang paling bisa diharapkan 
adalah rekonstruksi kekuatan 
jalan, dengan berharap pada an-
ggaran APBN yang cukup besar. 
Saya berharap ada percepatan 
perbaikan, khususnya di beber-
apa titik yang sudah sangat par-
ah,” tuturnya.

Selain itu, Bupati juga me-
ngungkapkan, saat ini Balai 
Besar Pelaksana Jalan Wilayah 
VII Dirjen Bina Marga Kemen-
trian PUPR, menuntaskan pri-
oritas pelebaran jalan nasional 
di Klakah dan Ranuyoso untuk 
mengurai kepadatan yang sering 
terjadi kemacetan karena sem-
pitnya jalan.

Warga berharap, Cak Thoriq, 
sapaan akrab bupati Lumajang, 
bisa negoisasi dengan Pemer-
intah Propinsi Jatim untuk 
menyelesaikan gelembung as-
pal, demi keselamatan wargan-
ya. 

Semoga ada reaksi cepat da-
lam penangannya, dan untuk 
sementara, gundukan yang ada 
diratakan dulu, untuk memin-

imalisir kecelakaan. Ada juga 
warga yang mengecat gundukan 
disekitar SMPN 1 Sukodono, 
untuk menandai agar pengguna 
jalan tahu jika ada gundukan.

Terkait hal itu, saat dihubun-
gi melalui pesan WhatsApp 
nya, Kepala Dinas Perhubungan 
(Dishub) Kabupaten Lumajang, 
Nugraha Yudha Mudiarto men-
yampaikan, jika pihaknya sudah 
berulang kali menegur warga 
yang melakukan pengecatan 
itu. Terutama pengecatan yang 
dilakukan di depan SMP Suko-
dono 1, karena sangat berbaha-
ya, dengan adanya lalu lintas 
yang padat.

“Itu kan jalan nasional. Coba 
tanyakan ke Balai Besar Jalan 
Nasional, kenapa penanganan-
nya kok lambat,” jawabnya 
melalui selularnya.

Sementara itu, bebera-
pa orang yang sedang ngopi, 
di sebuah warkop, bertanya, 
bagaimana dengan anggota de-
wan yang terkait dengan persoa-
lan jalan? Apa sudah bertindak? 
Apa cukup menonton saja?. 
(Tik) 

Rusaknya Jalan Dikeluhkan Warga.

Bupati Pimpin Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 
Pembangunan 2021 Kabupaten Karimun

Karimun, SMN - Percepa-
tan perwujudan kesejahteraan 
masyarakat dilaksanakan oleh 
Pemerintah Kabupaten Karimun 
melalui pelaksanaan program 
dan kegiatan pembangunan yang 
dituangkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). Hal itu disampaikan 
Bupati Karimun. H. Aunur Rafiq 
saat memimpin Rapat Monitor-
ing dan Evaluasi Pembangunan 
Tahun 2021 yang dilaksanakan 
di Ruang Rapat Cempaka Putih, 
Kantor Bupati Karimun, Kamis 
(10/6/2021). Dalam memimpin 
rapat itu, Bupati Karimun did-
ampingi oleh Wakil Bupati Kari-
mun H. Anwar Hasyim dan juga 
dihadiri oleh Sekdakab Karim-
un, H. Muhammad Firmansyah, 
seluruh Kepala Dinas, Kepala 
Badan, Kepala Bagian, Camat 
Se-Karimun dan hadir juga 
melalui video conference Camat 
di luar pulau Karimun, Pimpinan 
RSUD M.Sani, Dan Pimpinan 
RSUD Tanjung Batu.

“Kegiatan Monitoring dan 
Evaluasi pembangunan Kabu-
paten Karimun yang menjadi 
kelompok sasaran kegiatan ada-
lah semua SKPD dan Kecamatan 

di Lingkungan Pemerintahan 
Kabupaten Karimun,” kata Bu-
pati Karimun.

Lebih lanjut Bupati Karimun 
mengatakan bahwa pelaksanaan 
monitoring dan evaluasi pemba-
ngunan kabupaten Karimun akan 
memberikan kontribusi sebagai 
bahan evaluasi dan pertimban-
gan dalam perencanaan kegiatan 
pembangunan tahun berikutnya 
serta sebagai bahan pengenda-
lian program dan kegiatan sesuai 
dengan Renstra SKPD. Mon-
itoring dan evaluasi, katanya, 
merupakan tahapan yang sangat 
penting dalam proses pelaksa-
naan pembangunan daerah kare-
na pada tahap ini akan berjalan 
fungsi pengendalian, dimana kita 
dapat melakukan evaluasi atau-
pun dukungan yang bertujuan 
untuk menata, mengarahkan, 
mendukung setiap proses pelak-
sanaan kegiatan pembangunan, 
sehingga dapat terlaksana sesuai 
dengan rencana dan mencegah 
terjadinya penyimpangan-peny-
impangan yang tidak perlu ter-
jadi.

"Berkenaan dengan Tugas 
Pokok dan Fungsi masing-mas-
ing SKPD, perlu saya tekankan 

pada kesempatan ini agar leb-
ih serius dan tanggap terhadap 
pelaksanaan kegiatan di lapan-
gan. Progress pelaksanaan ke-
giatan yang terdiri dari realisasi 
fisik dan penyerapan anggaran 
sangat berpengaruh pada keber-
lanjutan kegiatan kedepannya," 
tambah Bupati. 

Dalam Rapat Monitoring dan 
Evaluasi Pembangunan tersebut, 
Bupati Karimun juga membahas 
terkait Vaksinasi dalam menekan 
capaian vaksinasi sesuai den-
gan yang ditarget pada Agus-

tus sudah harus mencapai 100 
persen masyarakat yang sudah 
di vaksin, ungkapnya. Dalam 
arahannya, Bupati Karimun Au-
nur Rafiq juga menyampaikan 
kepada Puskesmas untuk dapat 
membentuk beberapa tim Vaksi-
nasi yang akan turun langsung ke 
tengah masyarakat yang lokasin-
ya nanti akan di tentukan oleh 
Camat yang berkerjasama den-
gan Lurah Kades dan RT/RW. 

"Kapus bentuk Tim Vaksina-
si sebanyak 2 atau 3 tim ditiap 
wilayah, Camat Lurah Kades 

RT RW tugasnya menggerak-
kan orang dan tentukan lokasin-
ya, ini kita buat menghindari 
desak-desakan di Puskesmas 
untuk tidak terjadi antrian pan-
jang sehingga masyarakat tidak 
jenuh menunggu," ucap Bupati 
Karimun Sebelumnya Kepala 
Badan Baperlitbang Kabupaten 
Karimun, Djunaidy mengatakan 
kegiatan Monitoring dan Eval-
uasi Pembangunan Kabupaten 
merupakan implementasi atas 
peraturan yang telah ditetapkan 
oleh Pemerintah.(bl)

Bupati Pimpin Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 
2021 Kabupaten Karimun.

Gubernur Kepri Tinjau 
Pelaksanaan Vaksinasi 
Kabupaten Karimun

Karimun, SMN – Gu-
bernur Kepri, Ansar Ahmad, 
meninjau langsung pelaksa-
naan kegiatan Vaksinasi ma-
sal Covid-19 di Kecamatan 
Kundur Kabupaten Kari-
mun bertempat di Resto-
ran Hotel Gembira, Rabu 
(9//6/2021).

Vaksinasi masal di Keca-
matan Kundur diberikan ke-
pada pelayan publik, Tena-
ga pendidik dan lansia. 

Pemberian Vaksin pada 
masyarakat khususnya lan-
sia diharapkan bisa me-
lindungi orang lain yang 
belum mendapat Vaksin, 
untuk mencegah terjadinya 
infeksi dan penularan ser-
ta mencegah gejala berat 
yang berakibat fatal kare-
na lansia termasuk kelom-

pok yang rentan terkena 
Virus Covid-19, sehingga 
mendapat prioritas untuk di 
Vaksin. 

Dalam sambutannya 
Gubernur Kepri, Ansar 
Ahmad berterima kasih 
kepada seluruh tim yang 
telah bekerja dengan sung-
guh-sungguh menangani 
masalah Covid-19 di Kepri 
khusus Kecamatan Kundur 
Kabupaten Karimun.Na-
mun demikian Ansar Ah-
mad (Gubernur red) selaku 
ketua tim satgas Covid-19, 
Propinsi Kepri juga meng-
ingatkan kepada seluruh 
masyarakat pulau Kundur 
untuk tidak lengah meski-
pun telah disuntik Vaksin. 

Gubernur dan Kapol-
da Kepri, Bupati Karimun, 

Ketua DPRD Karimun saat 
meninjau Langsung Pelak-
sanaan Vaksinasi Masal Di 
Restoran Hotel Gembira 
Tanjungbatu Rabu 9 Juni 
2021. Ansar Ahmad juga 
meminta agar tim penanga-
nan Covid-19, Kecamatan 
Kundur, terus mengingat-
kan kepada seluruh mas-
yarakat untuk tetap me-
matuhi protokol kesehatan 
(Prokes) sesuai yang sudah 
ditetapkan pemerintah. 

Selain itu dirinya juga 
meminta sistem Prokes 
tetap dipantau seperti di-
tempat-tempat umum sep-
erti pasar yang merupakan 
tempat masyarakat ber-
kumpul untuk diterapkan 
wajib masker. Ansar Ah-
mad mengharap pandemi 
Covid-19, di Propinsi Ke-
pri, khususnya Kabupaten 
Karimun bisa cepat ditan-
gani dengan baik, sehing-
ga perekonomian Propinsi 
Kepri bisa bangkit kembali 
seperti sedia kala. Oleh se-
bab itu dirinya hadir dan 
meninjau langsung untuk 
memastikan kegiatan Vak-
sinasi masal di pulau Kun-
dur berjalan dengan baik 
dan lancar, imbuhnya. Ke-
giatan Vaksinasi masal di 
Kecamatan Kundur juga di-
hadiri dan ditinjau langsung 
oleh Kapolda Kepri, Irjen 
Pol Aris Budiman, M.Si, 
Danrem 033/Wira Pratama 
Brigjen TNI Jimmy Ramoz 
Manalu, Bupati Karimun H 
Aunur Rafiq serta Kapolres 
Karimun, Dandim 0317/
TBK Letkol Inf Denny. (bl)

Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, meninjau langsung pelaksanaan 
kegiatan Vaksinasi masal Covid-19 di Kecamatan Kundur Ka-
bupaten Karimun bertempat di Restoran Hotel Gembira, Rabu 

(9//6/2021).
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Pemkab Semarang Gandeng TNI Polri Semprot Ribuan 
Liter Disinfektan secara Masif, Utamakan Zona Merah
Semarang, SMN - Pemkab 

Semarang terus berkomitmen 
menekan laju penyebaran virus 
Covid-19. Bupati Semarang H 
Ngesti Nugraha mengakui jum-
lah kasus baru positif Covid-19 
sampai kemarin masih men-
galami kenaikan, Terdapat em-
pat kecamatan yang termasuk 
zona merah yakni Ambarawa, 
Bringin, Pabelan, Getasan. 

Sebagai aksi nyata di lapan-
gan, Pemkab Semarang bekerja 
sama dengan Polres Semarang 
dan Kodim 0714 melakukan 
penyemprotan disinfektan di 
tempat umum di empat keca-
matan zona merah itu. Pelepas-
an tim penyemprotan dilakukan 
oleh Bupati Semarang H Ngesti 
Nugraha di halaman Rumah Di-
nas Bupati Semarang di Unga-
ran, Kamis (10/6/2021). 

Menurut Bupati, penyem-
protan disinfektan merupakan 
langkah dalam sosialisasi pener-
apan protokol kesehatan kepada 
masyarakat. Selain itu, warga 
juga diimbau mentaati instruk-
si Bupati Semarang Nomor 14 
Tahun 2021 yang membatasi 
kegiatan sosial kemasyarakat 
masyarakat. Sehingga tidak ter-
jadi kerumunan warga di pasar 

tradisional, tempat hiburan mau-
pun di acara hajatan pengantin. 

“Kita mengimbau semua 
pihak mematuhi instruksi itu 
guna menekan penyebaran virus 
Covid-19,” tegasnya.

Pemkab Semarang, lanjutn-
ya, juga telah menyiapkan tam-
bahan kamar di rumah singgah 
Pringapus dan Kopeng untuk 
mengantisipasi kondisi terbu-
ruk. Berdasarkan data Dinas 
Kesehatan, jumlah pasien posi-
tif Covid-19 saat ini meningkat 
secara drastis.

Sebelumnya, Kapolres 
Semarang AKBP Ari Wibowo 
saat memimpin apel kesiapan 
peralatan dan personel men-
gatakan penyemprotan akan 
dilakukan secara masif di 
seluruh Kabupaten Semarang. 
Dikatakan, kegiatan ini merupa-
kan kegiatan kemanusian yang 
bersifat preventif dan dilakukan 
secara humanis. Para personel 
diminta tetap mentaati prosedur 
penyemprotan yakni ke benda 
mati. Selain itu juga diimbau 
mengenakan alat pelindung diri 
seperti sarung tangan, kacamata 
dan masker dobel. 

“Kegiatan penyemprotan 
dilakukan dalam rangka men-

Pemkab Semarang Gandeng TNI Polri Semprot Ribuan Liter 
Disinfektan secara Masif, Utamakan Zona Merah.

dukung instruksi Bupati Sema-
rang menekan angka (kasus) 
Covid-19 (baru) di Kabupat-
en Semarang pelaksanaannya 
dilakukan secara masif den-
gan memberikan bantuan dari 
BPBD dan Damkar di 4 wilayah 
zona merah serta di wilayah lain 
yang melibatkan pemerintah, 
TNI dan Polri di tiap tiap keca-
matan,” tegasnya.

Kabag Ops Polres Sema-
rang AKP Sandhi Widyanoe 
menjelaskan tim penyempro-
tan disinfektan dibantu satu 
unit kendaraan taktis Armoured 
Water Canon (AWC) milik Pol-
res Semarang. Selain itu juga 

dilibatkan tiga unit mobil tan-
ki Damkar dan dua truk tanki 
BPBD berisi ribuan liter disin-
fektan. Sedangkan puluhan per-
sonel yang terlibat berasal dari 
personel Kodim 0714, Polres 
Semarang, Satpol PP dan Dam-
kar serta BPBD. 

"Ada empat tim yang akan 
bertugas melakukan penyempro-
tan disinfektan di tempat-tempat 
umum di empat kecamatan zona 
merah dan Ungaran Timur yang 
ada penambahan kasus Covid 
19," terangnya saat memberi-
kan arahan dan pembagian tim. 
(Agus P)

Polres Semarang akan Bubarkan 
Kegiatan yang Berpotensi Kerumunan

Semarang, SMN - Pening-
katan Covid 19 yang meningkat 
secara cepat di wilayah kabupat-
en semarang, Polres Semarang 
siap akan membantu pemerintah 
daerah untuk menindak yang 
tidak mematuhi peraturan da-
lam protokol kesehatan Selasa 
(08/06/2021). 

Setelah pemerintah daer-
ah mengeluarkan secara resmi 
Instruksi Bupati Semarang, 
Nomor 14 Tahun 2021 tentang 
Perpanjangan PPKM Berbasis 
Mikro di Kabupaten Semarang 
dan akan diterapkan mulai hari 
ini selasa (8/6/2021)

Kapolres Semarang AKBP 
Ari Wibowo mengatakan an-
caman pembubaran kegiatan 

yang berpotensi menjadi keru-
munan mengantisipasi lonjakan 
kasus dan potensi risiko zona 
merah penyebaran Covid-19.

"Kami TNI dan Polri akan 
bersama-sama mendukung in-
struksi Bupati menekan laju 
kasus Corona. Tapi ini kedepan 
kami akan lebih ekstra, dan 
apabila sudah diberitahu warga 
yang gelar acara, satu dua kali 
tidak diindahkan akan kami 
bubarkan."

Menurut AKBP Wibowo 
penegakan ekstra itu adalah 
jalan terakhir bagi pelanggar 
protokol kesehatan (Prokes). 
Petugas lanjutnya, akan tetap 
mengedepankan pencegahan 
harapannya tumbuh kesadaran 

masyarakat terkait pentingnya 
menerapkan prokes.

Ia menambahkan, beberapa 
polsek jajaran Polres Sema-
rang juga diminta tidak ragu 
mengambil tindakan tegas serta 
meningkatkan operasi yustisi 
dengan mengedepankan edukasi 
dan penegakan hukum.

"Ini apa? Agar ada efek jera 
bagi masyarakat yang kurang 
mematuhi prokes. Tapi tolong 
jika anggota mendapat informa-
si tetap datangi dulu, lakukan 
pencegahan. Satgas maupun 
petugas gabungan kepentingan-
nya melindungi masyarakat," 
katanya

Sebelumnya, Bupati Kabu-
paten Semarang, Ngesti Nu-
graha mengungkapkan terdapat 
sejumlah alasan yang mendasari 
dikeluarkannya instruksi bupa-
ti dalam rangka menekan dan 
mengendalikan penyebaran pan-
demi Covid-19.

Pertama, kata Ngesti, ada dua 
daerah tetangga, yang wilayahn-
ya berbatasan langsung dengan 
Kabupaten Semarang sudah ber-
status zona merah, yakni Kabu-
paten Demak dan Grobogan.

Lalu, Kabupaten Semarang 
saat ini masuk dalam zona ora-
nye risiko penyebaran Covid-19, 
dengan empat wilayah keca-
matan berstatus zona merah 
serta empat kecamatan lainnya 
juga rawan berstatus zona mer-
ah. (Agus P)

Kapolres Semarang AKBP Ari Wibowo.

Tingkatkan Kemampuan Fisik Prajurit, Korem 073/Makutarama 
Gelar Samapta Periodik I Tahun 2021

Salatiga, SMN - Dalam 
rangka meningkatkan kemam-
puan fisik untuk mendukung 
kelancaran tugas pokok di sat-
uan, Korem 073/Makutarama 
melakukan Tes Kesegaran Jas-
mani (Garjas) Periodik I tahun 

2021. Kegiatan ini dipusatkan 
di lapangan Kurusetra Yonif 
Mekanis Raider 411/Pandawa, 
jalan Veteran Salatiga, Jawa 
Tengah, Selasa (8/6/2021).

Kegiatan tes kesegaran jas-
mani periodik I Tahun 2021 ini 

diikuti oleh prajurit dan PNS 
Korem 073/Makutarama, Ko-
dim 0714/Salatiga serta Disjan 
jajaran Korem. Pelaksanaan-
ya dimulai tanggal 7 s.d 9 Juni 
2021.

Dalam kesempatan ini, Ka-
jasrem Korem 073/Makutarama 
Lettu Kav I Putu Niada men-
gatakan kesegaran jasmani ini 
bertujuan untuk mengetahui 
dan mengukur kemampuan ke-
semaptaan jasmani seorang pra-
jurit secara berkala.

“Untuk diketahui kegiatan 
samapta meliputi kesegaran 
Jasmani A Lari 12 Menit dan 
Kesegaran B (Pull Up, Shits 
Up, Push Up, Lunges, Shuttle 
Run serta renang ketangkasan. 
Selain disiplin, jago tembak 
dan jago bela diri, prajurit yang 
profesional juga harus ditopang 
dengan fisik yang prima. Fisik 
yang prima hanya bisa didapa-
tkan dengan latihan. Untuk itu-
lah kegiatan samapta harus rutin 

dilaksanakan,” tegas Lettu Kav I 
Putu Niada.

Lebih lanjut Pasipers May-
or Caj Miftakhurokhman men-
gungkapkan, bahwa tes samapta 
periodik ini wajib bagi seluruh 
prajurit maupun PNS Korem 
073/Makutarama, mengingat 
sebagai alat pertahanan negara 
dan bentuk tanggungjawab da-
lam memelihara ketahanan fisik 
guna kesiapan dalam menghada-
pi setiap tugas sebagai bhayang-
kari negara dalam menjaga 
kedaulatan negara dan keutuhan 
wilayah NKRI, maka prajurit di-
tuntut memiliki fisik yang prima 
dan tubuh yang kuat.

"Prajurit harus selalu dalam 
kondisi bugar, fit, sehat dan 
kuat, setiap saat harus selalu 
siap bergerak, untuk itu prajurit 
senantiasa harus dengan penuh 
kesadaran membina jasmani 
dan menjaga kebugaran fisiknya 
agar selalu tetap prima," ucap 
Pasipers. (Agus P)

Korem 073/Makutarama gelar Tes Kesegaran Jasmani (Garjas) 
Periodik I tahun 2021.

Cegah Kriminalitas Polsek Weleri Rutin Laksanakan Patroli 
Kendal, SMN - Untuk men-

jaga Kamtibmas serta menekan 
angka kriminalitas, Jajaran Pol-
sek Weleri rutin melaksanakan 
Patroli Blue Light Patrol (BLP) 
dan kegiatan rutin yang diting-
katkan (KRYD) yang dipimpin 
Ka SPKT III Bripka R Sulisti-
awan, S.H beserta anggota Piket 
fungsi diwilayah hukum Keca-
matan Weleri Kabupaten Kend-
al, hari Jumat 11/6/2021.

Kapolsek Weleri AKP Ruslan 
S.H, M.H. melalui Humas Pol-
sek menyampaikan "Adapun 
sasaran patroli di wilayah 
Obyek vital / Perbankan, SPBU, 
Stasiun Weleri, PLN Weleri dan 
pertokoan, selain berpatroli di-
alogis Babinkamtibmas Polsek 

Weleri juga menyampaikan pe-
san dan himbauan Kamtibmas 
kepada masyarakat, Satpa/tena-
ga keamanan untuk ikut berper-
an dalam mengantisipasi terjad-
inya gangguan atau kerawanan 
kamtibmas kriminalitas Curat, 
Curas dan Curanmor,” ujarnya.

Kapolsek Weleri juga men-
jelaskan" kegiatan rutin pa-
troli dilakukan untuk menjaga 
Kamtibmas serta memberikan 
himbauan kepada masyarakat 
dalam rangka pencegahan dan 
penanganan Covid- 19 dengan 
melaksanakan Protokol keseha-
tan dalam setiap aktifitas kegia-
tan masyarakat di Wilayah Ke-
camatan Weleri," pungkasnya. 
(Suroto Anto Saputro)

Cegah Kriminalitas Polsek Weleri Rutin Laksanakan Patroli.

Kabupaten Kendal Berbenah Menuju Era Digitalisasi 4.0

Kendal, SMN - Mewujud-
kan Kendal menjadi Smart City 
dengan melakukan pemban-
gunan yang memiliki manfaat, 
Pemerintah Kabupaten Kendal 
melakukan MoU dengan PT. 
Administrasi Medika, PT. Indo-

sat Tbk serta empat perguruan 
tinggi, Kamis (10/6/2021).

Kerja sama yang dilakukan 
berdasarkan Undang - Undang 
no 23 tahun 2014 bahwa pemer-
intah memiliki kewenangan un-
tuk menjalin kerja sama dengan 

pihak lain, berdasarkan hal itu 
Pemda Kendal menjalin kerja 
sama.

Bupati Kendal Dico M. 
Ganinduto, B.Sc menyebut ker-
ja sama yang dilakukan berupa 
digitalisasi layanan kesehatan 
dan peningkatan pelayanan 
publik dibidang internet serta 
layanan solusi teknologi infor-
masi.

Dico M. Ganinduto men-
gatakan MoU dengan PT Ad-
minsitrasi Medika diharakan 
dapat memberikan kemudahan 
dibidang pengambilan keputu-
san terutama layanan kesehatan.

”MoU kita bersama PT 
Medika yang diharapkan bisa 
menghubungkan semua data di 
seluruh Rumah Sakit dan Pusk-
esmas sehingga kita bisa men-
ganalisis dan segera mengambil 
keputusan terbaik dalam penin-

dakan,” jelas Bupati Kendal.
Sedangkan MoU dengan 

pihak Indosat Tbk, akan fokus 
untuk menuju smart city Pemer-
intah berfokus untuk menindak 
lanjuti kawasan blank spot yang 
ada di Kabupaten Kendal teruta-
ma dikawasan pegunungan.

“Menuju Kendal Smart City 
yang utama tentu kita harus me-
mecahkan masalah blank spot 
yang masih ada di Kendal maka 
dari itu kita menjalin kerja sama 
dengan PT Indosat agar ada 
solusi bagi kawasan blank spot 
yang masih ada,” ujarnya.

Sementara terkait kerja sama 
dengan pihak perguruan tinggi, 
Dico M. Ganinduto berfokus 
dalam pengembangan potensi 
desa wisata, kemajuan revolusi 
industri 4.0. (Suroto Anto Sa-
putro)

Kabupaten Kendal Berbenah Menuju Era Digitalisasi 4.0.

Kapolsek Weleri Dampingi Tracking 
Tim Puskesmas Weleri 2 kepada Warga

Kendal, SMN - Jajaran Pol-
sek Weleri rutin melaksanaan 
(DDS, Binluh, Penggalangan, 
Sambang) dan Pendampingan 
kegiatan tracking Tim Pusk-
esmas 2 Weleri kepada warga 
yang terkonfirmasi covid-19. 
di Perumahan Permata Indah Rt 
08/03 (Rumah Ferry priyatika 
yulianto) Rt. 04 Rw. 02 (Rumah 
Ahmad safuri) dan Rt 06/ RW 02 
(rumah asriyah) Desa Ngasinan 
Kecamatan Weleri Kabupaten 
Kendal, Kamis 10/6/2021.

Hadir dalam kegiatan terse-
but, Kapolsek Weleri AKP 
Ruslan. SH.MM, Waka Pol-
sek Weleri IPTU Subekhi, 
SE, BhabinKamtibmas Polsek 
Weleri Aiptu Mahmudi, SH., 
Bhabinsa Koramil Weleri, Pem-
des Desa Ngasinan dan Track-
ing Tim Puskesmas 2 Weleri.

Dalam kesempatannya, Ka-
polsek Weleri menyampaikan, 
"Kegiatan ini dalam rangka 
menindak lanjuti Inpres no. 6 
th. 2020 tentang peningkatan 
disiplin dan penegakan hu-
kum protokol kesehatan dalam 
pencegahan dan pengendalian 

Covid 19 sesuai Perbup Kendal 
no. 67 th. 2020 tentang Pener-
apan Disiplin dan Penegakan 
Hukum Protokol Kesehatan se-
bagai Upaya Pencegahan dan 
Pengendalian Covid 19 di Ka-
bupaten Kendal," ucapnya.

Pada kesempatan yang sama 
Bhabinkamtibmas juga mem-
berikan himbauan kepada war-

ga, "Lindungi keluarga dengan 
tetap mematuhi protokol kese-
hatan dilingkungan masyarakat, 
untuk pencegahan penyebaran 
covid-19 yaitu dengan Memakai 
masker, Mencuci tangan, Men-
jaga jarak, menjauhi kerumu-
nan, Mengurangi mobilitas," 
himbaunya. (Suroto Anto Sapu-
tro)

Kapolsek Weleri Dampingi Tracking Tim Puskesmas Weleri 2 
kepada Warga.

Ketua Tim Penggerak PKK Kendal 
Demo Masak Makanan Lokal

Kendal, SMN - Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupat-
en Kendal, Wynne Frederica 
menggelar demo masak di 
Ruang Paringgitan Kabupaten 
Kendal, Jumat (11/06/2021).

Wynne Frederica yang juga 
istri dari Bupati Kendal Dico 
M Ganinduto dalam acara 
tersebut, mempraktekkan se-
cara langsung dengan mema-
sak makanan lokal asli Kabu-
paten Kendal, diantaranya Nasi 
Jagung Goreng, Ikan Bandeng 
Pepes, dan Brongkos.

"Kegiatan ini merupakan 
program Badan Ketahan-
an Pangan (BKP) RI untuk 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat dengan menggal-
akkan belanja dan konsumsi 
produk local," jelas Wynne 
Frederica.

Ia juga menyampaikan, 
bahwa pihaknya sedang 
gencar-gencarnya mempro-
mosikan penggunaan produk 
pangan local untuk konsumsi 
sehari-hari maupun produksi 
UMKM.

Menurutnya, pada program 
ini BKP RI akan membuat vid-
eo kompilasi 5 tokoh dalam 
satu video, dan video profil 
masing-masing tokoh dengan 
durasi 5 Menit.

Adapun 5 tokoh perempuan 
yang akan ditampilkan dalam 
program ini diantaranya ada-
lah Ibu Tjahjo Kumolo (Ket-
ua DWP Kemenpan RB), Ibu 
Ayunsri Syahrul Yasin Limpo 
(Ketua DWP Kementerian 
Pertanian), Ibu Caca Frederica 
(Ketua TP PKK / Istri Bupati 
Kendal), Ibu Vivi Zubedi (Istri 
Walikota Banjar Baru Kalsel), 
dan Ibu Nuri Maulida (Istri 
Wakil Bupati Lampung Sela-
tan).

Diakhir acara Ketua Tim 
Penggerak PKK Kabupaten 
Kendal mengatakan, makanan 
sehat dan kenyang tidak harus 
selalu makan nasi, nasi jagung 
pun juga sehat untuk dikon-
sumsi. 

"Makanan sehat dan ken-
yang tidak harus makan nasi," 
tutur Wynne Frederica.

Dalam acara itu juga di-
hadiri oleh Ibu Iyus beserta 10 
orang lainnya yang merupakan 
Tim dari BKP RI. (Suroto Anto 
Saputro)

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kendal, Wynne Frederi-
ca menggelar demo masak di Ruang Paringgitan Kabupaten 

Kendal, Jumat (11/06/2021).
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Berburu BTS Meal, Erick Thohir 

Sampai Keringetan

Jakarta, SMN - BTS Meal, 
makanan siap saji hasil ko-
laborasi antara grup Suga dkk 
dengan McDonald's, akhirnya 
tiba di Indonesia pada Rabu 
(9/6/2021).

Army, panggilan bagi para 
penggemar BTS tentu saja 
menyambutnya dengan gegap 

gempita. Bahkan, sepanjang 
Rabu pagi, tagar #BTSMeal dan 
#BTSxMcD menjadi trending 
topic di Twitter tanah air.

Euforia yang sama turut 
dirasakan tokoh penting seperti 
Menteri BUMN Erick Thohir. 
Ternyata, Erick juga berusaha 
mendapatkan BTS Meal ini.

"Dapet juga. Sampai kerin-
gatan. Nggak tahu bakal dapat 
atau nggak, akhirnya dapat 
juga," ujar Erick dalam poton-
gan video di akun Instagram 
resminya @erickthohir, Jumat 
(11/7/2021).

Erick melanjutkan, paket 
santapan terbatas itu akan dia 

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti rapat dengan Komisi VI DPR, 
di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (2/12/2019). Rapat tersebut membahas Penyertaan Modal 

Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negera tahun anggaran 2019 dan 2020. 

berikan untuk anak bungsunya, 
Alia. Timnya lah yang mengan-
tri untuk mendapatkan makanan 
siap saji tersebut.

Erick berharap, gerai Mc-
Donald's bisa tetap menjaga 
protokol kesehatan selama masa 
pandemi, apalagi di tengah 
membludaknya pesanan gegara 
munculnya menu fenomenal ini.

"Karena saya yakin BTS 
Army seluruh Indonesia se-
mangat banget untuk menik-
mati BTS Meal (termasuk anak 
saya). Btw, Cajun Sauce-nya 
favorite saya," kata Erick.

Unggahan ini mendapat re-
spon beragam dari warganet. 
Bahkan, mantan Kepala Badan 
Ekonomi Kreatif (Bekraf) Tri-
awan Munaf ikut meramaikan 
kolom komentar postingan Er-
ick.

"Kayaknya yang sampai ke 
Alia 3/4-nya," kelakar Triawan 
@triawanmunaf.

"Jadi ingat jaman NKOTB 
(New Kids On The Block)," un-
ggah akun @ruthtriyanaginting.

"Vaksin x BTS pak Erik, biar 
antusias divaksin," ujar akun @
chairilo. (lp6)

Chef Juna Turut Review Menu 
Kolaborasi BTS Meal

Jakarta, SMN -- Riuh ke-
hadiran BTS Meal, menu ko-
laborasi boyband Korea BTS 
dan resto cepat saji McDonald's 
hingga ke kalangan selebriti, 
termasuk trio juri kompetisi ma-
sak Master Chef Indonesia.

Salah satu juri, Juna Rorim-
pandey atau biasa dikenal Chef 
Juna juga turut mencicipi pa-
ket menu musiman tersebut. 
Hal tersebut diperlihatkan sang 
rekan, Arnold Poernomo atau 
Chef Arnold di Twitternya.

Arnold mengunggah foto 
Juna sedang mencicipi sejumlah 
menu makanan BTS Meal yang 
diletakkan di atas meja.

"Tuh Direview," tulis Arnold 
dalam cuitan tersebut, Rabu 

(9/6).
Sebelumnya, ia juga me-

ngunggah potret dirinya dan 
rekan jurinya, Renatta Moeloek 
atau Chef Renata sedang menci-
cipi BTS Meal, yang diluncur-
kan perdana pada Rabu 9 Juni 
lalu.

Kehadiran BTS Meal dis-
ambut meriah oleh sebagian 
masyarakat Indonesia, termasuk 
para ARMY atau sebutan untuk 
penggemar BTS. Hal tersebut 
menyebabkan gerai-gerai McD 
ramai pengunjung.

Kerumunan terjadi di banyak 
gerai McD di seluruh Indonesia. 
Menanggapi hal tersebut, Polda 
Metro Jaya meminta pihak Mc-
Donald's untuk menghilangkan 

paket BTS Meal untuk semen-
tara demi mencegah kerumunan 
massa.

"Kami mengusulkan kemarin 
supaya aplikasi yang Meal BTS 
itu dihilangkan dulu. Jangan 
sampai terjadi kerumunan seper-
ti ini," kata Kabid Humas Polda 
Metro Jaya Kombes Yusri Yunus 
di kantornya, Kamis (10/6).

Sejumlah gerai McDonald's 
mendapat sanksi atas kerumu-
nan yang terjadi, mulai dari 
penutupan sementara hingga 
pemberlakuan denda, karena 
dianggap tak patuh aturan pro-
tokol kesehatan Covid-19.

Sejumlah ARMY atau peng-
gemar BTS memilih untuk 
menunda pembelian BTS Meal 

karena ramai di hari pertama.
Atifa, salah satu ARMY asal 

Depok Jawa Barat mengaku an-
tusias dengan kehadiran BTS 
Meal, namun dirinya menahan 
diri dulu untuk tidak langsung 
memesannya.

"Besok aja kayaknya, soaln-
ya tadi cek Go Food sempat en-
ggak nerima orderan dulu," ujar 
Atifa kepada, Rabu (9/6).

Meski begitu, ia menga-
ku tertarik dan senang dengan 
kolaborasi yang terjalin ini. Ia 
mengaku tidak terburu-buru 
karena BTS Meal akan tersedia 
hingga sebulan ke depan.

"Antusias karena kapan lagi 
kolaborasinya ada di seluruh 
dunia termasuk indonesia. Tapi, 
chill aja. Karena katanya menu 
BTS Meal sampe sebulan," tam-
bah Atifa.

Senada dengan Atifa, ARMY 
lainnya, Intan pun menunda 
keinginannya untuk langsung 
membeli BTS Meal dari Mc-
Donald's. Ia menduga di hari 
perdana akan ramai peminat.

"Ngejar sih enggak, cuma 
pasti beli, karena pasti ramai 
kalau sekarang-sekarang," ujar 
Intan.

Menu BTS Meal akan men-
cakup McNugget ayam 9 buah, 
kentang goreng, softdrink, dan 
saus khusus. Saus yang akan 
hadir dalam menu BTS Meal 
dihadirkan dengan dua varian 
berbeda, satu bercita rasa pedas 
manis dan satu lagi saus Cajun 
khas Korea Selatan. (dtk)

Chef Juna.

Parah! Pungli yang Disorot Jokowi 
di Tanjung Priok Capai Rp 6 Juta Sehari

Jakarta, SMN - Polisi me-
ngungkap hasil yang didapat 
dari para pelaku pungutan liar 
(pungli) bisa mencapai Rp 4-6 
juta. Hasil itu didapat dalam 
waktu per hari di tiap titik.

"Dalam sehari itu bisa meng-
hasilkan Rp 6 juta, ada yang Rp 
4 juta, macem-macem. Bayang-
kan berapa kontainer yang di-
angkat per hari," kata Kabid 
Humas Polda Metro Jaya saat 
jumpa pers di Mapolres Jakarta 
Utara, Jumat (11/6/2021).

Yusri mengatakan sopir 
yang tidak memberikan uang 
tidak diizinkan mengangkat ba-
rang. Yusri menegaskan pihak-
nya akan menindak tegas segala 
bentuk pungli.

"Sopir yang nggak memba-
yar itu mereka tidak diizinkan 
mengangkat barang. Uang yang 
diterima mulai dari Rp 10-20 
ribu. Coba dikalikan. Sekitar 
Rp 6 juta yang dikeluarkan oleh 
sopir-sopir," ujarnya.

"Bentuk pungli apa pun di 
daerah ini kami akan susuli. 
Kami tindak lanjuti. Ini mere-
sahkan. Ini sudah cukup lama. 
Kami akan tindak tegas, kami 
akan kejar sampai mana pun. 
Sekali lagi, tidak ada uang satu 
rupiah pun yang boleh dikeluar-
kan oleh sopir truk yang dipa-
kai oleh pelaku-pelaku pungli. 
Kami akan kejar. Ini meresah-
kan," lanjutnya.

Yusri meminta masyarakat 

segera melapor jika menemu-
kan adanya pungli. Dia mene-
gaskan pihaknya akan segera 
menindaklanjuti laporan terse-
but.

"Yang mengalami ada yang 
namanya 110. Silahkan tele-
pon 110. Kami akan langsung 
respons untuk segera datang ke 
TKP. Kami juga mengharapkan 
bantuan masyarakat, karena ini 
adalah para pelaku-pelaku yang 
harus dibasmi, ini premanisme 
yang mereka lakukan. Ini meng-
hambat perekonomian Indone-
sia. Di masa pandemi COVID 
ini, jangan dibebani. Mereka 
mencari keuntungan dengan 
membentuk preman-preman di 
jalanan," ujarnya. (dtk)

Konferensi pers pengungkapan pelaku pungutan liar di Polres Jakarta Utara.

Sri Mulyani Ingatkan Ancaman 
Perubahan Iklim Serupa Covid-19

Jakarta, SMN -- Menteri 
Keuangan Sri Mulyani men-
gungkapkan dunia menghadapi 
ancaman yang serupa dengan 
pandemi covid-19 dalam kurun 
waktu kurang dari satu dekade, 
yakni dari perubahan iklim (cli-
mate change).

"Dalam horizon yang sangat 
dekat, saat ini dunia dihadap-
kan pada ancaman yang sama 
katastropiknya, dampaknya, 
konsekuensinya yaitu climate 
change," ujarnya dalam webi-
nar 'Climate Challenge: Pre-
paring for Indonesia's Green 
and Sustainable Future', Jumat 
(11/6).

Berdasarkan studi yang 
disepakati secara internasional, 
suhu bumi saat ini lebih hangat 
1,1 derajat celcius dibanding-
kan kondisi pra industrialisasi.

Oleh sebab itu, PBB meng-
gagas persetujuan Paris (Paris 

Agreement) yang berisi upaya 
pengendalian iklim. Tindak lan-
jut Paris Agreement oleh setiap 
negara dituangkan dalam do-
kumen Nationally Determined 
Contributions (NDCs).

Tapi, Ani, sapaan akrabnya, 
menyebut meski semua negara 
mengimplementasikan NDC, 
dunia tetap tidak bisa terhindar 
dari kenaikan suhu. Berdasar-
kan studi, dengan implementasi 
NDCs, suhu di dunia tetap akan 
mencapai 3,2 derajat celcius di 
2030 mendatang.

Padahal, suhu maksimal 
yang bisa ditahan atau bisa 
dilalui oleh bumi ini, yaitu 1,5 
hingga 2 derajat celcius.

"Kita dihadapkan less than 
one decade (kurang dari 10 
tahun) pada catasthropic chal-
lenge, yaitu climate change, 
suhu yang meningkat di atas 
apa yang disebut durable level 

yang bisa ditahan atau dipikul 
oleh bumi ini, yaitu 1,5-2 der-
ajat centigrade (celcius)," im-
buhnya.

Menurutnya, dampak pe-
rubahan iklim akan dirasakan 
oleh semua negara. Di Indone-
sia, lanjutnya, konsekuensinya 
lebih besar lantaran merupakan 
negara kepulauan.

Ani, sapaan akrabnya men-
gatakan kenaikan suhu bumi 
akan meningkatkan permukaan 
air laut karena pencairan es di 
kutub utara dan selatan. Selain 
itu, Indonesia bisa mengalami 
tingkat curah hujan semakin 
tinggi sehingga menjadi an-
caman bencana alam di sejum-
lah daerah.

"Artinya, untuk Indone-
sia sebagai negara kepulauan 
dampaknya akan sangat kon-
sekuensial," tuturnya. (cnn)

Menkeu Sri Mulyani menyebut kurang dari 10 tahun, dunia termasuk RI akan menghadapi an-
caman serupa pandemi covid-19, yaitu perubahan iklim. 

Sebelum Wafat, Wabup Sangihe Bersurat 
ke ESDM Tolak Tambang

Jakarta, SMN -- Wakil 
Bupati Kepulauan Sangihe, 
Helmud Hontong sempat men-
girim surat penolakan Izin Us-
aha Pertambangan (IUP) PT 
Tambang Mas Sangihe (TMS) 
di wilayahnya ke Menteri En-
ergi dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), Arifin Tasrif.

Surat itu dikirim Helmud 
sebelum ia meninggal dunia 
dalam penerbangan Lion Air 
rute Denpasar-Makassar, Rabu 
(9/6). Helmud menyampaikan 
penolakan tambang emas di 
wilayahnya.

Koordinator Gerakan Save 
Sangihe Island, Jull Takaliuang 
membenarkan kabar tersebut. 
Menurut Jull, surat tersebut 
dikirim secara pribadi oleh 
Helmud tanpa mengatasna-
makan Pemerintah Kabupaten 
Sangihe.

"Belum terlalu lama, Wabup 
itu membuat surat penolakan. 
Minta Menteri ESDM untuk 
mencabut IUP PT Tambang 

Mas Sangihe karena ada peno-
lakan masif dari masyarakat," 
kata Jull saat dihubungi, Jumat 
(11/6).

Jull mengatakan Helmud 
sebelumnya mendapat banyak 
keluhan dari masyarakat yang 
menolak tambang di Pulau 
Sangihe. Saat itu, kata Jull, 
Helmud melihat keresahan 
masyarakat dan langsung ber-

surat ke Menteri ESDM.
Menurutnya, surat itu telah 

diterima Kementerian ESDM. 
Ia berharap Menteri ESDM 
Arifin Tasrif dapat memper-
timbangkan surat yang disam-
paikan oleh Helmud itu. Jull 
ingin Arifin mendengar suara 
penolakan masyarakat terhadap 
tambang emas tersebut.

"Mudah-mudahan dengan 

kepergiannya kami berharap 
sekali menteri ESDM itu me-
mikirkan bahwa memang be-
nar orang Sangihe sudah mu-
lai jenuh dan sangat gelisah, 
memohon kepada dia kalau 
memang bisa ditinjau kembali, 
IUP itu harus dicabut. Enggak 
sesuai," ujar Jull.

Sebelumnya, Helmud Hon-
tong meninggal dunia dalam 
penerbangan Lion Air JT-740 
rute Denpasar-Makassar, pada 
Rabu (9/6). Pihak kepolisian 
menyatakan bahwa Helmud 
meninggal karena terkena 
serangan jantung.

Namun, Koordinator Nasi-
onal Jaringan Advokasi Tam-
bang (Jatam), Merah Johansyah 
Ismail merasa janggal dengan 
kematian Helmud yang getol 
menolak izin tambang emas di 
wilayahnya. Ia pun meminta 
kepolisian mengusut tuntas ke-
matian Helmud tersebut. (cnn)

Wakil Bupati Helmud Hontong sempat mengirim surat ke 
Menteri ESDM Arifin Tasrif terkait penolakan tambang emas di 

wilayahnya. 
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Presiden Klub Arema FC, Gilang Widya Pramana, menegaskan timnya tanpa pemain asing di 
Piala Wali Kota Solo 2021. 

Arema FC Tanpa Pemain Asing di Piala 
Wali Kota Solo 2021

Solo, SMN - Arema FC me-
mastikan tak akan memakai 
jasa pemain asing di gelaran 
turnamen pramusim Piala Wali 
Kota Solo 2021. Singo Edan 
bakal memaksimalkan tenaga 
lokal.

Sampai saat ini Arema FC 
memang belum berhasil men-
datangkan pemain asing. Semua 

pilar impor mereka di Liga 1 
2020 sudah hengkang dan pi-
hak klub belum mendatangkan 
penggantinya.

Di sisi lain, gelaran Piala 
Wali Kota Solo 2021 akan di-
gelar selama kurang lebih satu 
pekan lagi. Kebetulan Are-
ma FC juga akan memainkan 
pertandingan hari pertama mel-

awan Persib Bandung pada 20 
Juni mendatang.

"Kami mempersiapkan tim 
terbaik di Piala Wali Kota Solo 
yang juga buat persiapan ke Liga 
1. Memang kami sudah siapkan 
semuanya tapi sepertinya tanpa 
pemain asing, kami mengom-
binasikan pemain lokal," kata 
Presiden Arema Gilang Widya 
Permana, Jumat (11/6/2021).

"Yang penting rencana tim 
akan menjalankan sesuai arahan 

pelatih, yakni dengan spirit, dan 
berjuang mati-matian di Piala 
Wali Kota," ujarnya menambah-
kan.

Sementara Persib siap 
menurunkan pemain asingn-
ya buat melawan Arema FC. 
Maung Bandung sejauh ini ma-
sih punya tiga pemain asingnya 
yang sudah memperkuat tim se-
jak musim lalu, yakni Nick Kui-
pers, Wander Luiz, dan Geoffrey 
Castillion.

Cuma Omid Nazari dari 
slot pemain Asia yang sudah 
meninggalkan tim. Besar ke-
mungkinan mereka akan men-
datangkan pemain Asia dalam 
waktu dekat untuk menggan-
tikan Farshad Noor yang batal 
mengisi slot Omid Nazari.

"Kami menyambut baik 
adanya turnamen Piala Wali 
Kota ini sebagai ajang pramu-
sim buat kami untuk hadapi liga 
1 yang rencananya dimulai awal 
Juli," tutur Direktur PT Persib 
Bandung Bermartabat (PBB) 
Teddy Tjahjono.

"Pemain asing ada beberapa, 
saya tak perlu sebutkan seka-
rang. Nick (Kuipers) sudah ada, 
(Wander) Luiz juga, sisanya kita 
tunggu saja tanggal 20 (Juni, Vs 
Arema)," ucapnya. (dtk)

Indonesia Vs UEA: Akumulasi Kartu, 
Shin Tae-yong Tak Bisa Dampingi Tim
Jakarta, SMN - Shin Tae-

yong tak bisa mendampingi Tim-
nas Indonesia pada laga terakhir 
Kualifikasi Piala Dunia 2022 
melawan Uni Emirat Arab. Ia 
terkena akumulasi kartu kuning.

Indonesia akan melawan 
UEA di Stadion Zabeel, Dubai, 
UEA, Jumat (11/6/2021), pukul 
23.45, live di SCTV. Sebagai 
pengganti Shin Tae-yong, asisten 
pelatih Choi In-cheol pun yang 
akan menemani Evan Dimas cs 
di pinggir lapangan.

Sebelumnya, Shin Tae-yong 

dua kali mendapatkan dua kartu 
kuning dalam dua laga beruntun. 
Pertama pada laga Timnas Indo-
nesia melawan Thailand pada 3 
Juni dan pada laga kontra Viet-
nam, 7 Juni.

"Pre-match Prescon (pre-
skon H-1 sebelum laga) dan di 
pertandingan Shin Tae-yong 
nggak bisa memimpin Timnas 
Indonesia," kata Media Officer 
PSSI Bandung Saputra.

"Karena akumulasi jadi dia 
nggak bisa memimpin preskon, 
tak bisa berada di pinggir lapan-

gan, dan dilarang ke ruang gan-
ti," ujarnya menambahkan.

Menurut penjelasan Band-
ung Saputra, dalam Pre-match 
Prescon sebenarnya Shin Tae-
yong masih diizinkan untuk 
memberikan keterangan pers. 
Tetapi pelatih asal Korea itu 
menyerahkan tugas tersebut ke 
Choi In-cheol.

Dengan begitu, ritual persia-
pan Timnas Indonesia menjelang 
laga melawan UEA semuanya 
sudah dipimpin Choi In-cheol. 
Shin Tae-yong hanya bisa mem-

berikan instruksi dari belakang 
layar saja.

Hal ini menjadi pukulan buat 
Pasukan Garuda yang mau me-
nutup laga terakhir dengan hasil 
positif. Tapi Timnas Indonesia 
malah kehilangan sosok pentin-
gnya dalam menjalankan misi 
itu.

Saat ini Timnas Indonesia 
cuma meraih satu poin dari tu-
juh kali bertanding berkat hasil 
imbang 2-2 melawan Thailand. 
Sisa enam laga lainnya berakhir 
dengan kekalahan. (dtk)

Shin Tae-yong tak bisa mendampingi tim saat Indonesia vs UEA. 

Lionel Messi Lagi 'Mandul' 
buat Argentina

Jakarta, SMN - Lionel Mes-
si adalah raja gol. Namun sayan-
gnya, kini gol-gol Messi seolah 
lagi hilang di Timnas Argentina. 
Waduh...

Lionel Messi masih jadi an-
dalan Timnas Argentina di Copa 
America 2021. Messi masih 
menjabat ban kapten dan tum-
puan di lini serang.

Messi sudah mengemas 143 
penampilan buat Argentina dan 
sudah mencetak 72 gol. Itu ter-
catat sejak debutnya di level se-
nior pada tahun 2005.

Dilansir dari ESPN, Lionel 
Messi nyatanya lagi ada mas-
alah di Timnas Argentina. Messi 
lagi kesulitan membuat gol.

Messi hanya mencetak empat 
gol dari 16 pertandingan kom-
petitif terakhirnya untuk Argen-
tina. Celakanya, Messi cuma 
buat satu gol dari open play alias 
permainan terbuka dan tiga lain-
nya adalah tendangan penalti.

Jika ditelaah, Lionel Messi 
sendiri memang lebih banyak 
berperan sebagai playmaker di 
Timnas Argentina. Lain sisi, dua 

penyerang muda Argentina yak-
ni Lautaro Martinez dan Nicolas 
Gonzalez lagi panas-panasnya.

Tapi tentu, melihat Messi 
yang tidak gahar lagi mencetak 
gol merupakan hal yang aneh.

Musim lalu di Barcelona, 
Messi nyatanya masih jadi lum-
bung gol. 30 Gol dicetaknya dari 
35 laga di Liga Spanyol, yang 
membuatnya sudah delapan kali 
menyabet gelar top skor liga.

Ada apa dengan La Pulga di 
Timnas Argentina? (dtk)

Gol Lionel Messi Lagi 'Hilang' buat Argentina.

Pelatih Timnas Belgia: Inggris 
Favorit Juara Euro 2020

Jakarta, SMN - Timnas 
Belgia menjadi salah satu tim 
unggulan di Piala Eropa 2020. 
Pelatih De Rode Duivels, Ro-
berto Martinez, justru menyebut 
Inggris sebagai favorit.

Belgia menyambut gelaran 
Euro 2020 dengan status men-
gkilap. Kesebelasan dari Eropa 
Barat itu datang sebagai tim per-
ingkat nomor satu dunia FIFA 
saat ini.

Materi pemain yang dibawa 
Belgia di Piala Eropa juga ber-
label bintang. Mulai dari Eden 
Hazard (Real Madrid), Kevin 
de Bruyne (Manchester City), 
hingga bomber Romelu Lukaku 
(Inter Milan).

Timnas Belgia tergabung da-
lam Grup B Piala Eropa 2020. 
De Rode Duivels bakal bersaing 
dengan Denmark, Finlandia, 
dan Rusia.

Di atas kertas, Belgia 
diprediksi bakal lolos dari fase 
grup dan melaju ke babak se-
lanjutnya. Belgia bahkan dise-
but-sebut menjadi kandidat 
terkuat untuk menjadi juara 
dan membawa pulang trofi Hen-
ri Delauney perdana mereka 
sepanjang sejarah.

Pelatih Belgia, Roberto Mar-
tinez, angkat bicara mengenai 
peluang timnya di Piala Ero-

pa. Dia memilih merendah dan 
menyebut tidak ada tim yang 
diunggulkan.

Di satu sisi, Martinez malah 
menilai Timnas Inggris sebagai 
favorit di Euro 2020. The Three 
Lions diakuinya memiliki pe-
luang tampil di kandang lebih 
banyak, yakni enam kali.

Seperti diketahui, Inggris 
akan menggelar tiga laga di 
Grup D, serta empat pertand-
ingan di fase gugur, termasuk 
partai final. Stadion Wembley, 
London, menjadi lokasi terban-

yak mengadakan pertandingan 
Piala Eropa 2020 ketimbang 
tuan rumah lainnya.

"Saya tidak melihat tim ung-
gulan. Kedengarannya klise sih, 
tapi format pertandingan tidak 
memberikan anda referensi apa 
pun," kata Roberto Martinez, 
dilansir dari AS.

"Piala Eropa adalah kompe-
tisi terkuat di dunia. Hanya ada 
satu tim favorit, yakni Inggris 
yang bisa bermain enam dari 
tujuh pertandingan kandang," 
ujarnya. (dtk)

Timnas Inggris difavoritkan menjadi juara Euro 2020. 

Soal Marc Marquez Sering Jatuh, 
Dia kan Tak Punya Kekuatan Super!

Jakarta, SMN - Mantan pe-
balap MotoGP Marco Lucchi-
nelli membela Marc Marquez 
dari kritik usai jatuh di MotoGP 
Catalunya. Marquez belum mak-
simal karena kondisinya belum 
100%.

Pebalap Repsol Honda itu 
sesungguhnya tampil menjanjik-
an dalam balapan di Montmelo, 
Minggu (6/6). Start dari urutan 
13, Marquez melesat untuk men-
empati peringkat keenam setelah 
lima putaran awal.

Sial bagi Marquez, pada pu-
taran ketujuh dia jatuh di Tikun-
gan 10. Padahal juara delapan 
kali itu sedang bersaing dengan 
Aleix Espargaro dan Johann 
Zarco yang berada di depann-
ya. Pada prosesnya, Marquez 
tak sanggup melanjutkan bala-
pan untuk ketiga kalinya ber-
turut-turut usai sebelumnya 
bernasib serupa di Le Mans, dan 
Mugello.

Tikungan 10 kembali 'me-
minta' korban. Kali ini Valentino 
Rossi yang jatuh setelah mela-
hap 15 putaran. Rossi berarti 
sudah empat kali gagal mengan-
tongi poin dalam tujuh balapan 
di 2021.

Atas insiden itu, Marquez 
menghadapi berbagai kritik. Ti-
dak sedikit yang mempertanya-
kan keputusan rider Spanyol itu 
dalam mengambil risiko meng-
ingat dia belum lama sembuh 
dari patah tulang yang memak-
sanya absen panjang.

Lucchinelli mengatakan, 
Marquez sudah pasti tidak akan 
lantas top lagi seperti dulu. 
Menurut mantan pebalap yang 
aktif di era 70-80an itu, hasil ku-
rang sip yang didapatkan Mar-
quez masih bisa diterima.

"Di Grand Prix Catalun-
ya, Marquez berjarak 50 meter 
dari posisi pertama sampai dia 
jatuh. Perbedaannya ada, jatuh 

karena ingin terus membuntu-
ti pebalap-pebalap juara, untuk 
membuktikan. Valentino jatuh 
di akhir untuk bersaing dengan 
Lecouna dan adiknya. Itu per-
bedaannya," kata Lucchinelli 
kepada Mow, yang diwartakan 
Motosan.

"Marquez balapan setelah se-
tahun absen, dia tidak mengem-
bangkan motornya, lalu apa yang 
Anda inginkan sih? Keajaiban? 
Toh dia sedang melakukannya, 
dia mengambil risiko, dia jatuh 
karena mentalitasnya masih 
sama seperti sebelumnya. Dia 
tidak punya kekuatan super."

"Dia masih belum nyaman 
dengan kondisi lengannya dan 
dia sedang berusaha keras. Mer-
eka yang mengkritik dia dan in-
gin agar dia berhenti mengambil 
risiko artinya mereka tidak me-
mahami usaha dan mereka bu-
kan atlet!" sembur Lucchinelli 
membela Marc Marquez. (dtk) Marquez Dibela dari kritik usai jatuh lagi di MotoGP Catalunya.
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Menurut Januar, good jour-
nalism adalah pilihan paling 
obyektif bagi keberlanjutan 
industri pers yang berkualitas, 
bermartabat, sekaligus sehat se-
cara bisnis. 

SPS juga mendorong Negara 
agar ikut terlibat dalam mem-
perkuat ketahanan pers nasion-
al melalui perlindungan terha-
dap keberlanjutan bisnis pers, 
dengan menerapkan kebijakan 
yang adil terhadap bisnis plat-
form. Seperti diketahui, bisnis 
platform telah mengancam ek-
sistensi pers nasional, dengan 
menggerogoti kue iklan media 

nasional.
Komitmen SPS
Peringatan 75 tahun Serikat 

Perusahaan Pers (SPS) yang 
sejak 2011 telah menjelma se-
bagai asosiasi perusahaan pers 
multiplatform, akan menggelar 
serangkaian kegiatan ulang ta-
hun yang mengangkat tema 
Good Journalism For Our Na-
tion. “Tema ini kami angkat 
sebagai bentuk komitmen SPS 
Pusat untuk terus mengawal 
industri ini melewati berbagai 
macam tantangan dan rintangan 
demi keberlanjutan industri pers 
di masa depan,” imbuh Ket-

ua Panitia HUT 75 Tahun SPS 
Syamsudin H Sutarto.

Sejumlah kegiatan tel-
ah dipersiapkan.  Antara lain 
seminar nasional Masa Depan 
Pers dalam Pandangan 4 Pilar 
Demokrasi (Legislatif, Ekse-
kutif, Yudikatif, dan Media). 
Kemudian penerbitan Buku 75 
Tahun SPS: Jalan Panjang Mer-
awat Jurnalisme yang Sehat dan 
Mandiri. Serta SPS Awards, se-
bagai apresiasi melalui kompe-
tisi website korporasi dan lem-
baga pemerintah dan Lifetime 
Achievement bagi tokoh pers.

Kegiatan-kegiatan tersebut 

diharapkan dapat membawa 
manfaat yang lebih luas baik 
bagi insan media maupun pub-
lik. “Dengan melibatkan tokoh 
masyarakat, elit politik, hingga 
mahasiswa dan pelajar, kami 
ingin mengajak publik untuk se-
lalu mengakses informasi yang 
kredibel dan beretika dari pers 
nasional, khususnya anggota 
SPS,” pungkas Sutarto. *

Informasi lebih lanjut, si-
lakan menghubungi:

Asmono Wikan - Sek-
retaris Jenderal SPS Pusat 
(0811191936).(*)

mengingat tingginya aktivitas 
di pelabuhan, dari bongkar 
muat barang maupun lalu lin-
tas pergerakan kapal.

Presiden juga melihat dari 
dekat proses vaksinasi did-
ampingi oleh Gubernur Jawa 
Tengah Ganjar Pranowo, Wali 
Kota Hendrar Prihadi dan Di-
rektur Utama Pelindo III Boy 
Robyanto.

“Kita harapkan adanya 
percepatan vaksinasi ini bisa 
melindungi para petugas, para 
pelayan publik, para pekerja 
di Pelabuhan Tanjung Emas,” 
kata Jokowi dalam keterangan 
tertulis, Jumat (11/6/2021). 
Dengan percepatan vaksinasi 
COVID-19 diharapkan Indo-

nesia mampu melalui pan-
demi yang sudah berlangsung 
lebih dari satu tahun. Jokowi 
berharap kekebalan kelom-
pok segera terbentuk sehingga 
penyebaran COVID-19 dapat 
dihambat dan dikendalikan.

CEO Pelindo III Regional 
Jawa Tengah Ali Sodikin men-
gatakan target peserta vaksina-
si di Pelabuhan Tanjung Emas 
terdiri dari seluruh lapisan 
pekerja maupun asosiasi ter-
kait. Mereka adalah tenaga 
kerja bongkar muat, petugas 
sapu jalan, petugas tally (pen-
catat aktivitas bongkar muat), 
penyandang disabilitas, dan 
asosiasi kepelabuhanan seper-
ti INSA, Asosiasi Perusahaan 

Bongkar Muat dan beberapa 
lainnya.

“Risiko penularan 
COVID-19 di pelabuhan cuk-
up tinggi mengingat aktivitas 
di pelabuhan yang berkaitan 
dengan lalu lintas barang dan 
kapal dari dalam maupun luar 
negeri dan juga aktivitas pen-
umpang antar pulau,” tam-
bahnya.

Sebagai operator terminal 
pelabuhan, pihaknya berharap 
proses vaksinasi bagi pekerja 
pelabuhan dapat mendorong 
peningkatan aktivitas pelabu-
han yang sempat terpengaruh 
oleh pandemi COVID-19.(dtk)

kita mulai dari mengumpul-
kan saksi-saksi yang ada dan 
jika diperlukan kita akan minta 
bantuan dari laboratorium fo-
rensik maupun dari Inafis,” 
terang Leganek. Sementara itu, 
Wakil Bupati Cilacap Syamsul 
Aulia Rachman meminta jika 
masyarakat Cilacap tidak perlu 
khawatir dengan kejadian terse-
but. Aulia menyebut Pertamina 
bakal mengusut kasus ini secara 

internal dan profesional.
“Kami sampaikan bahwa, 

Pertamina secara internal dan 
profesional dapat menyele-
saikan permasalahan ini. Ten-
tunya masyarakat jangan kha-
watir, secara ini jarak ini agak 
jauh. Kemudian teman-teman 
dari internal Pertamina sangat 
profesional untuk menyele-
saikan ini, meskipun temen te-
men yang ada di masing masing 

perusahaan siap apabila dibu-
tuhkan oleh Pertamina,” jelas 
Aulia.

Sebelumnya diberitakan, ke-
bakaran area kilang Pertamina 
Cilacap itu terjadi Jumat (11/6) 
pukul 19.45 WIB. Tidak ada 
korban jiwa dalam peristiwa 
tersebut, dan api berhasil di-
padamkan sekitar pukul 21.00 
WIB.(dtk)

Padang Panjang, Bukittinggi, 
Pariaman dan Lubuk Basung. 
Sementara di Agam dirasakan 
pada skala MMI II. Pada skala 

MMI I Getaran tidak dirasakan 
kecuali dalam keadaan luar bia-
sa oleh beberapa orang. Sedang-
kan pada skala MMI II getaran 

dirasakan oleh beberapa orang, 
benda-benda ringan yang digan-
tung bergoyang.

Belum ada laporan keru-

sakan akibat gempa ini, serta 
ada-tidaknya korban jiwa.(dtk)

Demi UMKM Pemdes Pepe 
Bangun Kios Dekat Pasar

Lokasi Kios Dekat Pasar selesai Dibangun

Sidoarjo, SMN - Mulai tum-
buhnya UMKM (Usaha Mikro 
Kecil Menengah) di Desa Pepe, 
Kecamatan Sedati Kabupaten 
Sidoarjo Pemerintah Desa Pepe 

memberikan wadah kepada war-
ganya untuk memasarkan pro-
duk masyarakat desa.

Salah satu usaha Pemdes 
Pepe ialah dengan membangun 

8 unit kios yang berdekatan 
dengan pasar desa dengan tu-
juan untuk membantu pelaku 
UMKM dalam memasarkan 
produk mereka.

Kepala Desa Pepe M.Ya-
sir, S.H menjelaskan Jum’at 
(11/6),” rencana tersebut mun-
cul sesuai dengan misi yang dia 
usung ketika menjabat sebagai 
kepala desa, dia ingin mem-
fasilitasi para pelaku UMKM 
di Desa Pepe agar mereka bisa 
mengembangkan usahanya, 
apalagi pasar Desa dan kios 
Desa lokasinya berada di Nol 
jalan kabupaten sehingga men-
jadi jujukan belanja warga desa 
setempat serta warga desa seki-
tar, “ Jelasnya.

Yasir juga menambahkan,” 
banyak UMKM yang punya 
produk bagus tapi tidak bisa 
memasarkannya, makanya kami 
buat itu agar membantu mereka 

dalam pemasaran, nantinya kios 
tersebut akan diprioritaskan un-
tuk warga Desa Pepe, terutama 
yang sudah memiliki produk 
khas dan unggulan, “ tambahn-
ya.

Penggunaan kios tersebut 
akan diterapkan dengan cara 
sewa dan keuanganya bakal 
dikelola BUMDes.

Pemdes Pepe tetap mem-
prioritaskan warganya sendiri 
sesuai tujuan awal, Contohnya 
seperti ada yang punya usa-
ha krupuk ikan pemdes akan 
mewadahi agar usaha mereka 
berkembang dan potensi desa 
lebih maju, program lain yang 
rencana di gagas oleh pemer-
intah Desa Pepe yaitu pengelo-
laan sampah yang saat ini masih 
dikembangkan dan nantinya 
akan dikelola oleh BUMDes. 
(anang)

Terpeleset Saat Mancing 
Bocah Tewas di Dam

Pasuruan, SMN - Nasib 
nahas dialami M. Fadli (9). 
Bocah asal Desa Kemirisewu, 
Kecamatan Pandaan.

Dia didapati tewas pada 

Senin (7/6) di Dam penampun-
gan air makam cina di Desa 
Kemirisewu, Kecamatan Pan-
daan.

Awalnya sekitar pukul 11.00 

Bocah yang tewas terpeleset di dam

WIB ada tiga anak yang men-
gadakan kegiatan mancing di 
lokasi. Mereka tanpa diawasi 
orang dewasa sama sekali.

Kemudian korban secara 
tidak sengaja terpeleset ketika 
memancing ke dalam Dam. 
“Dikarenakan yang bersang-
kutan tidam bisa berenang 
dan karena temannya tadi juga 
tidak bisa berenang mereka 
lari,” ujar salah seorang saksi 
mata Wahib, (35).

Saat itu kedua teman dari 
Fadil memilih untuk mencari 
pertolongan pada warga. Dan 
nahasnya saat kembali ke lo-
kasi hampir dua jam korban 
sudah tak bisa tertolong lagi.

“Pukul 12.45 korban 
ditemukan dalam keadaan 
meninggal karena tenggelam,” 
imbuh Wahib. (Haidir)

Yudi Suryadikrama “ Eksekutif Harus 
Lebih Tertib dalam Pengelolaan Aset

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

adikrama saat di temui di Halaman Parkir belakang Gedung 
DPRD Kabupaten Sukabumi usat Rapat Paripurna. Senin 

(02/06/2021)

Sukabumi, SMN - 
Wakil Ketua III DPRD Ka-
bupaten Sukabumi seka-
ligus

Ketua DPC PDI Per-
juangan Yudi Suryadikra-
ma Yudi Suryadikrama 
Tekankan Pemerintah 
Daerah Kabupaten Suka-
bumi untuk bisa lebih tert-
ib dalam Pengelolaan Aset 
- Aset Daerah Tegas dia 
saat ditemui di Halaman 
Parkir belakang Gedung 
DPRD Kabupaten Sukabu-
mi usat Rapat Paripurna. 
Senin (02/06/2021)

“Untuk pengelolaan 
Aset Daerah, itu kan bera-
da di ranah nya eksekutif 
khususnya Pemda Kabu-
paten Sukabumi. Sambung 

yudi. ya, mereka harus bisa 
untuk menyelesaikannya 
khususnya dalam Aset-
aset yang belum tercatat.” 
Ucapnya.

Lanjut Yudi, Salah satu 
Program Pemerintah Daer-
ah adalah untuk bisa mem-
benahi Aset - aset daerah 
yang belum ditertibkan.

“Tugas dan Fungsinya 
itu kan di Eksekutif, kami 
Dprd hanya bisa menga-
wasi dan mendorong mer-
eka, untuk bisa lebih tertib 
dan jangan sampai terham-
bat dalam pengelolaan 
Aset”. Tegasnya

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

Dua Hari Melaut Tak Pulang, Nelayan Bulak 
Ditemukan Tewas di Pantai Surabaya

Petugas mengevakuasi nelayan Bulak yang ditemukan meninggal
Surabaya, SMN - Seorang 

nelayan Bulak, Surabaya ditemu-
kan tewas di dekat bibir pantai 
Taman Surabaya. Nelayan terse-
but dilaporkan pergi melaut dan 
tidak tidak kunjung kembali sejak 
dua hari kemarin.

Nelayan tersebut diketahui 

bernama M Ali (58) warga Kelu-
rahan Sukolilo Baru, Bulak, Sura-
baya. Korban pergi melaut sejak 
Kamis (10/6) namun setelahnya 
korban tak kembali pulang.

“Jadi dia (nelayan) itu 1x 24 
jam tidak pulang. Akhirnya pi-
hak keluarga minta tolong pa-

guyuban, dan meluncur ke ten-
gah. Ditemukan perahu itu, posisi 
karam terbalik,” ujar Kasubdid 
Kedaruratan BPB Linmas Arif 
Sukandar saat dikonfirmasi detik-
com, Sabtu (11/6/2021).

Arif mengatakan setelah pihak 
paguyuban nelayan melapor ke 

keluarga korban, kemudian kel-
uarga menghubungi command 
center 112 untuk meminta bantu-
an pencarian.

“Meminta tolong command 
center 112 untuk mencari, kare-
na yang ditemukan hanya per-
ahunya. Kemarin kita lakukan 

pencarian hingga sore kemudian 
kita hentikan, tadi pagi ketemu,” 
lanjut Arif.

Jenazah M Ali akhirnya 
ditemukan pada jarak sekitar 300 
meter dari bibir pantai sekitar 
pukul 04.30 WIB.

“Tadi itu kami mau melaku-
kan pencarian lagi. Gabungan 
dengan Basarnas sama Polairud 
juga. Sebelum kita melakukan 
pencarian, kemudian ditemukan 
oleh nelayan yang pulang melaut. 
Perahunya jauh, jadi jenazah su-

dah minggir hanya 300 meter dari 
bibir pantai,” ungkap Arif.

Setelah jenazah ditemukan 
kemudian dibawa kerumah duka 
dan rencananya akan di makam-
kan di TPU Keputih.(dtk)
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Panglima TNI dan 

Kapolri Tinjau Penanganan 
Covid-19 di Kabupaten Kediri

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, S.H.(tengah)

Kediri, SMN - Pan-
glima TNI Marsekal Hadi 
Tjahjanto dan Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Pra-
bowo meninjau penanga-
nan Covid-19 di Kabu-
paten Kediri, (10/6/21). 
Didampingi Kepala BNPB 
Letjen Ganip Warsito,  
Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
dan Kapolda Jawa Timur 
Irjen Pol Niko Afinta, 
kunjungan ini sekaligus 
meninjau pelaksanaan 
vaksinasi serentak yang 
dipusatkan di Convention 
Hall SLG.

Dalam paparannya, 
Bupati Kediri menyam-
paikan bahwa serapan 
vaksinasi di Kabupaten 
Kediri masuk lima ter-

baik di Jawa Timur, dan 
vaksinasi lansia berada 
di peringkat ketiga. Na-
mun bukan berarti dengan 
capaian ini semua jadi 
terlena. “Jangan karena 
vaksinnya bagus, kita ti-
dak pakai masker. Vaksin 
bukan berarti anti korona 
atau super hero. Masker 
harus tetap dipakai karena 
masih bisa kena korona,” 
kata Mas Bup.

Mas Bup menambah-
kan, capaian terssebut tak 
lepas dari sinergitas tiga 
pilar. Satu setengah bulan 
yang lalu serapan vaksina-
si Kabupaten Kediri lima 
terbawah se-Jawa Timur. 
Berkat koordinasi tiga pi-
lar yang berjalan bagus, 
serapan vaksinasi berjalan 

lebih optimal dan masuk 
dalam lima besar terbaik.

Vaksinasi di Kabupaten 
Kediri mencapai 2250 do-
sis per hari. Bahkan pada 
30 Maret mencapai 5100 
dosis sehari. Dengan ket-
ersediaan 139 ribu dosis, 
Mas Bup yakin Kabupaten 
Kediri mampu menggen-
jot vaksinasi lebih baik 
lagi.

Pencapaian Kabupaten 
Kediri ini mendapatkan 
apresiasi dari Pangli-
ma TNI, Marsekal Hadi 
Tjahjanto. Komunikasi, 
Koordinasi dan Kolab-
orasi (3K) dengan tiga 
pilar berjalan dengan baik 
sehingga dapat menekan 
penyebaran Covid-19. 
Beliau pun menekankan 

pentingnya mematuhi di-
siplin protokol kesehatan 
meski vaksinasi sudah 
dilakukan.

“Jadikan protokol kes-
ehatan sebagi sebuah ke-
butuhan, diantaranya ha-
rus selalu menggunakan 
masker, menjaga jarak 
dan sering mencuci tan-
gan. Selain itu lakukan 
tracing dan testing serta 
optimalkan PPKM,” tegas 
Panglima TNI.

Cakupan vaksinasi ser-
entak yang dilakukan hari 
ini mencapai 6042 peser-
ta, terdiri dari 665 peserta 
di Convention Hall dan 
5377 peserta tersebar di 
37 puskesmas se-Kabu-
paten Kediri. (Kominfo/
adv/kan)

Wabup Pasaman Membuka Seleksi 
Imam dan Guru Tahfizh Al Qur’an

PASAMAN, SMN 
News.co.id – Wakil Bu-
pati Pasaman, Sabar AS 
membuka seleksi Imam 
dan guru Tahfizh Quran, 
yang diikuti 80 peserta 
dari 17 Provinsi di Islamic 
Centere komplek Masjid 
Agung Lubuk Sikaping, 
Selasa (8/6/2021).

Sebelumnya, telah di-
buka pendaftaran rekrut-
men ini mulai pada 24 Mei 
sampai dengan 7 Juni 2021 
yang lalu. Dibuka pada se-
tiap jam kerja, bertempat 
di Sekretariat Pasaman Is-
lamic Centre (PIC).

Dalam sambutannya, 
Wabup Pasaman Sabar AS 
mengatakan, bahwa Pe-
merintah Kabupaten Pas-
aman bertekad untuk me-

maksimalkan fungsi dari 
Islamic Centre sebagai 
pusat kajian dan pengem-
bangan informasi Islam di 
Pasaman.

“Dengan tekad kuat, 
Pemkab Pasaman ingin 
Islamic Center untuk di-
jadikan pusat kegiatan 
keislaman. Sementara, pu-
sat kegiatan kebudayaan 
kita fokuskan di Equator 
bonjol dengan konsep 
pengembangan wisata ter-
padu. Terkait islamic cen-
ter, akan terus kita benahi 
sarana prasarananya. Pas-
aman kedepan, kita hara-
pkan menjadi kampung 
Alquran, dengan mencip-
takan banyak para Peng-
hafal Alquran. Kita ingin 
menjadikan karakter anak-

anak muda Pasaman den-
gan mencintai Alquran,” 
ujar Sabar AS.

Panitia seleksi, harap 
Sabar AS, diharapkan 
menyelenggarakan seleksi 
tanpa deskriminatif dan 
mengedepankan kualitas 
guna menghasilkan Imam 
dan Guru Tahfizh Quran 
yang berkualitas.

Ia juga menambahkan, 
dalam rangka menjadikan 
Pasaman yang lebih baik 
dan bermartabat, kabu-
paten paling utara dari 
Sumatera Barat ini juga 
hendaknya dikenal den-
gan banyaknya generasi 
Hafizh dan Hafizhah atau 
para penghafal Alquran.

Sementara, Ketua 
Umum PIC Drs.H. Mara 

Ondak menyampaikan, bahwa 
kegiatan seleksi Imam dan Guru 
Tahfizh PIC ini digelar selama 2 
(dua) hari. Yakni, mulai tanggal 
8 hingga 9 Juni 2021 yang berlo-
kasi di Komplek Islamic Centre 
Pasaman.

“Alhamdulillah, peserta yang 
ikut dalam proses seleksi Imam 
dan Tahfizh PIC berjumlah 
80 orang yang berasal dari 17 
Provinsi se-Indonesia dengan 
persyaratan yang telah ditentu-
kan,” ujar Mara Ondak, yang 
juga menjabat Sekda Pemkab 
Pasaman.

Ia juga menjelaskan, panitia 
seleksi berasal dari Pemkab Pas-
aman, Kemenag, LPTQ, Dewan 
Masjid Pasaman, Badan Penge-
lola PIC dan Qori Pasaman.

“Selama proses seleksi pemi-
lihan Imam dan Tahfizh Quran 
Pasaman Islamic Centre ini 
diselenggarakan dengan penera-
pan protokol kesehatan. Peserta 
wajib memakai masker, menja-
ga jarak, mencuci tangan pakai 
sabun serta peserta dalam ruan-
gan dibatasi dengan sistem diba-
gi berdasarakan nomor urut pe-
serta,” terang Ketua Umum PIC.

Dari hasil seleksi ini, akan 
menghasilkan 2 (dua) orang 
Imam dan Guru Tahfizh Qur’an 
dengan sejumlah fasilitas men-
janjikan bagi imam dan guru tah-
fiz ini telah menanti. Diantaran-
ya, fasilitas gaji bulanan sebesar 
Rp10 juta setiap bulannya, rumah 
dinas tiga kamar, lengkap dengan 
air bersih dan listrik, kulkas, rak 
piring dan penanak nasi elektron-
ik (magic com). (Mad)

Wakil Bupati Pasaman, Sabar AS saat membuka kegiatanseleksi Imam dan 
guru Tahfizh Quran, Selasa (8/6/2021).

Gubernur Khofifah Minta Koperasi dan 
UMKM Difasilitasi Akses  

Penguatan SDM, Pasar  dan Permodalan

Malang, SMN - Kontribusi 
Koperasi dan UMKM terhadap 
perekonomian Jatim pada tri 
wulan - I tahun 2021 tercatat  
sebesar 57.25 % terhadap Pro-
duk Domestik Regional Bruto 
(PDRB) Jatim. 

Melihat besarnya potensi 
tersebut,  Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa me-
minta kepada Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil Menengah 
(UMKM) di Jawa Timur un-
tuk lebih banyak diberi akses 
penguatan SFM,  perluasan 
pasar serta   permodalan guna 
mengembangkan usahanya. 

“Saya mendorong agar Dinas 
Koperasi di provinsi, kabupat-
en/kota untuk dapat memberi-
kan akses seluas luasnya. Uta-
manya, guna mengembangkan 
varian dan kualitas produk, 
penguatan SDM  dan diper-
mudah akses permodalan bagi 
usahanya. Salah satunya, lewat 

event atau kegiatan yang mem-
berikan ruang bagi pelaku IKM 
dan KUKM agar bisa bergabung 
didalamnya,” ujar Gubernur Ja-
tim Khofifah Indar Parawansa 
saat membuka Rapat Koordi-
nasi Program Prioritas Pember-
dayaan Koperasi Usaha Kecil 
dan Menengah (K-UKM) Jatim 
di Hotel Aria Gajayana Malang, 
Kamis (10/6) malam. 

Lebih lanjut dirinya menga-
takan, salah satu akses kemuda-
han yang diberikan adalah den-
gan dilibatkannya para pelaku 
K-UKM Jatim pada event ber-
skala nasional maupun inter-
nasional.  Seperti pada bulan 
Agustus 2021 mendatang giliran  
Provinsi Jawa Timur akan men-
jadi tuan rumah  program nasi-
onal  Bangga Buatan Indonesia 
dikordinasikan BRI bersama 
Bank Indonesia.

Lewat event tersebut,  di-
harapkan bisa memompa se-

mangat kebangkitan KUMKM 
Jawa Timur sekaligus sebagai   
pengembangan pasar bagi para 
pelaku IKM dan UKM.

“Kebetulan Jatim akan men-
jadi tuan rumah di acara terse-
but Agustus mendatang. Saya 
mohon seluruh pelaku IKM 
dan KUMKM di Jatim bisa 
bergabung dalam event keren 
ini. Apalagi ditambah semangat 
heroik untuk Jatim Bangkit di 
bulan Agustus sangat  tepat mo-
mentumnya,” terangnya. 

Sampai saat ini, sebut Khofi-
fah, tercatat ada 22.834 koperasi 
aktif dan 9,78 juta UMKM di 
Jatim. Keduanya, baik Koperasi 
maupun UMKM berkontribusi 
57,25 persen  terhadap PDRB 
Jatim yang menjadikannya se-
bagai tulang punggung ekonomi 
di Jatim.

Untuk itu, Gubernur Khofifah 
juga menyampaikan bagaimana 
pengurusan izin baik dari IKM 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat acara Rapat Koordinasi Program Prioritas Pem-
berdayaan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (K-UKM) Jatim di Hotel Aria Gajayana Malang

maupun UKM utamanya dalam 
industri makanan dan minuman 
(mamin) mulai PIRT, BPOM 
sampai dengan sertifikasi halal 
perlu difasilitasi kemudahan dan 
percepatannya.

“Apa betul sudah sesederha-
na yang diharapkan. Pastikan 
semua urusan perizinan mulai 
PIRT, BPOM dan sertifikasi ha-
lal dapat di akses dengan mudah 
dan  cepat ,” ujarnya. 

Prinsipnya, orang nomor satu 
di Jatim ini juga menekankan 
bagaimana para pelaku Kop-
erasi dan UMKM, utamanya 
mamin terfasilitasi dalam pen-
gurusan legalitas seperti PIRT, 
BPOM dan sertifikasi halal. 

Menurut Khofifah, terfasili-
tasinya pengurusan tersebut ha-
rus seiring  dengan permodalan 
yang diberikan. 

“Pastikan semua lini dan 
level telah terkonfirmasi akses 
lebih mudah cepat lalu siapkan 
klinik UKM dan IKM untuk 
fasilitas jika  ada hal yg perlu 
dibantu prosesnya,” ujarnya.

“Saya berharap bahwa rakor 
hari ini bisa melahirkan pro-
gram strategis. Hingga nanti 
kita bisa melakukan pemetaan 
mana yang bisa dicover pem-
prov, kota atau kabupaten hing-
ga ke kementerian-kementerian 
terkait. Ingat karena sinergitas 
dan koneksitas sangat penting,” 
imbuhnya. 

Sementara sebagai bentuk 
konkret dukungan Pemprov Ja-
tim kepada Koperasi dan UKM 
diserahkannya Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan Dana Ber-
gulir (Dagulir) secara simbo-
lis kepada 12 pelaku K-UKM 
dengan total sebesar Rp. 2,295 
milliar. 

Ditempat yang sama, Sek-
retaris Menteri Koperasi dan 
UMKM RI Arif Rahman Hakim 
sependapat bahwa kegiatan ra-
kor yang terlaksana hari ini bisa 
menjadi bagian dari prioritas 

pengembangan Koperasi dan 
UMKM di masa mendatang. 

“Pengembangan, perlindun-
gan dan permodalan menjadi 
inti dari rakor ini. Agar nantin-
ya, dalam perencanaan ke depan 
bisa terfasilitasi dengan baik,” 
ujar Arif. 

Kemudian dirinya pun 
melanjutkan, bahwa dalam 

pemulihan pasca pandemi juga 
gencar dilakukan oleh Kement-
erian Koperasi dan UMKM.

“Ada bantuan tunai dan non 
tunai. Kami juga berikan bantu-
an terkait digitalisasi atau perlu-
asan market pasar digital yang 
saat ini menjadi tren,” pung-
kasnya. 

Dalam acara tersebut, juga 

terdapat penandatanganan Nota 
Kesepahaman dari Pemprov Ja-
tim, Bank Indonesia Kanwil Ja-
tim, Universitas Ma Chung, dan 
PT Sasa Inti dimana kerjasama 
tersebut adalah dalam pengem-
bangan potensi daerah dan SDM 
di Jatim serta Kerjasama Pendi-
dikan, Penelitian dan Pember-
dayaan Masyarakat.(*) 

Mayat Pria Ditemukan di 
Tebing Pantai Ngluwen, 

Diduga Wisatawan Hanyut

Gunungkidul, SMN - Tim SAR 
Satlinmas Wilayah II Kabupaten 
Gunungkidul mengevakuasi sesosok 
mayat di kawasan Pantai Ngluwen, 
Kapanewon Saptosari, Kabupaten 
Gunungkidul. Mayat berjenis ke-
lamin pria ini diduga wisatawan yang 
hilang terseret ombak dua pekan lalu.

Penemuan mayat itu bermula dari 
laporan Dukuh Bedalo, Kalurahan 
Krambilsawit, Kapanewon Saptosari 
soal sosok mencurigakan di bebatuan 
sekitar Pantai Ngluwen, Jumat (11/6) 
malam. Tim SAR yang mendapat 
laporan itu langsung menuju ke lo-
kasi.

“Tapi pas di Pantai Ngluwen 
kami belum bisa mengevakuasi kare-
na medannya terjal ditambah gelom-
bang tinggi,” ucap Koordinator SAR 
Satlinmas Wilayah II Gunungkidul 
Marjono saat dihubungi wartawan, 

Sabtu (12/6/2021).
Kendala medan terjal dan ge-

lombang tinggi itu sempat meng-
hambat proses evakuasi mayat terse-
but. Mayat pria itu akhirnya bisa 
dievakuasi Sabtu (12/6) dini hari tadi 
dalam kondisi yang tidak utuh. “Kor-
ban baru berhasil dievakuasi Sabtu 
(12/6) dini hari karena medan sangat 
sulit dan harus menunggu gelombang 
surut dulu,” terangnya.

Marjono menduga penemuan 
mayat itu merupakan wisatawan 
yang hilang pada Minggu (30/5) 
lalu. Namun, untuk memastikannya 
mayat pria itu sudah dievakuasi ke 
RSUD Wonosari untuk pemeriksaan 
lebih lanjut.

“Masih dugaan dan untuk data 
masih menunggu dari Tim DVI, yang 
jelas jenis kelaminnya laki-laki,” 
ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, TIM 
SAR Gabungan menghentikan pen-
carian Muhammad Rois Chaq (19), 
wisatawan yang hilang terseret om-
bak pada Minggu (30/5) lalu. Pencar-
ian korban dilakukan hingga Sabtu 
(5/6) pekan lalu belum membuahkan 
hasil sehingga sesuai standard oper-
ational procedure (SOP) proses pen-
carian pada hari ke-7 dihentikan.

Sekretaris SAR Satlinmas 
Wilayah II Kabupaten Gunungkidul 
Surisdiyanto menyebut meski pen-
carian korban dihentikan pihaknya 
tetap melakukan pemantauan di TKP 
maupun pantai-pantai di sepanjang 
Gunungkidul.

“Yang jelas kami akan selalu me-
monitor informasi dari warga mas-
yarakat dan warga nelayan yang be-
raktivitas di laut,” ujar Surisdiyanto 
beberapa waktu lalu.(dtk)

Evakuasi mayat pria di Pantai Ngluwen Gunungkidul


