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Jokowi Targetkan Kabupaten Bogor 
Capai Herd Immunity di Agustus

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) hari ini 
memantau pelaksanaan vaksi-
nasi COVID-19 di Kabupaten 
Bogor, salah satunya di Sta-
dion Pakansari. Jokowi pun 
menargetkan bulan Agustus 
nanti Kabupaten Bogor sudah 
mencapai kekebalan komunal 
atau herd immunity.

“Target kita paling tidak di 
Kabupaten Bogor ini, di bu-
lan Agustus itu sudah tercapai 
kekebalan komunal,” kata Jo-

“Target kita paling ti-

dak di Kabupaten Bo-

gor ini, di bulan Agus-

tus itu sudah tercapai 

kekebalan komunal,” 

ucap Jokowi ”

Presiden Jokowi

Rachmawati Soekarnoputri Diangkat 
Jadi Ketua Dewan Pembina Persipura

Rachmawati Soekarnoputri tak dapat menahanAir matan-
ya saat menerima kostum Persipura dari Walikota Jayapu-

ra Benhur Tomi Mano di Aula DR. Ir. Sukarno di Universi-
tas Bung Karno (UBK), Jalan Kimia, Jakarta Pusat

Jakarta, SMN – Rach-
mawati Soekarnoputri tak 
dapat menahan haru. Air 
matanya mengalir saat me-
nerima kostum Persipura dari 
Walikota Jayapura Benhur 
Tomi Mano di Aula DR. Ir. 
Sukarno di Universitas Bung 
Karno (UBK), Jalan Kimia, 
Jakarta Pusat, Senin (14/6).

Kostum bercorak mer-
ah-hitam itu bernomor pung-
gung 27 dengan nama “Rach-
mawati Soekarnoputri” di 
punggungnya.

Penyerahan kostum “Mu-
tiara Hitam” menjadi penan- Bersambung di Hal. 11

da secara resmi putri Bung 
Karno itu menempati posisi 
Ketua Dewan Pembina Per-
sipura.

Selain Walikota Benhur 
Tomi Mano yang juga mer-
upakan Ketua Umum Persi-
pura, pengukuhan Rachma 
sebagai Ketua Dewan Pem-
bina Persipura dihadiri pen-
gusaha Papua Rudy Maswi, 
Thaha Al Hamid, Pdt. Her-
man Awom, S.Th, Bonny Z. 
Minang, dan manajer Bento 
Madubun.

Ketua DPRD Ponorogo Terima Penghargaan Nirwasita Tantra dari 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia 

Ponorogo, SMN – Pemkab 
dan DPRD Ponorogo meneri-
ma penghargaan dari Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Repeplik Indo-
nesia atas komitmen menja-
ga kualitas lingkungan hidup 
di daerah. Untuk Ponorogo 

mendapat kan juara 3 tingkat 
Nasional katagori kabupaten 
sedang, kata Sunarto Ketua 
DPRD Ponorogo . Hal terse-

but dikatakannya saat usai me-
nerima penghargaan prestasi 
Nirwasita Tantra atau Greend 
Leadership dari Menteri LHK 

Indonesia  melalui Virtual  di 
gedung DPRD Ponorogo (Se-
lasa 15/6/2021)

Menurutnya, dengan peng-
hargaan tersebut Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Ke-
hutanan  Republik Indonesia 
telah menilai bahwa Kabu-
paten Ponorogo memiliki ki-
nerja yang cukup baik dalam 
pengelolaan lingkungan hidup 
dan kehutanan. Adapun peng-
hargaan diberikan tentunya  
sudah melalui berbagai pros-
es indikator penilaian dengan 

standar kualitas terbaik, ujar 
Sunarto.

Sunarto berharap agar Nir-
wasita Tantra atau Greenlead-
ership dari Kementerian LHK 
RI menjadi motivasi bagi Po-
norogo dalam meningkatkan 
kualitas lingkungan hidup.” 
Ponorogo tolok ukurnya atau 
ikonnya adalah hijaunya Jalan 
HOS Cokroaminoto sebagai 
hutan kota,” Kata Sunarto.

Sebelum adanya Face Off 
jalan HOS Cokroaminoto  ke-
marin-kemarin cukup  sejuk 

dengan banyaknya tanaman 
pohon menjadi hutan kota,  na-
mun tempat tersebut  sekarang 
kelihatan gersang, karena po-
honnya ditebang.” Kalau tahun 
depan mungkin pohon yang 
ditanam sudah hijau lagi dan 
bisa menjadi hutan kota, atau 
Pemkab Ponorogo bisa men-
carikan alternatif lain wilayah 
yang layak menjadi hutan kota, 
mungkin penghargaan tersebut 
bisa kita pertahankan tahun de-
pan,” Papar Sunarto

Lebih lanjut , Sunato  orang 
nomor satu di DPRD Ponoro-
go itu juga mengungkapkan, 
bahwa Ponorogo telah ber-
komitmen dalam perumu-
san kebijakan pembangunan 
berkelanjutan. Dengan berb-
agai inovasi membangun jejar-
ing dengan semua pemangku 
kepentingan,  dan secara spesi-
fik penguatan urusan lingkun-
gan hidup.

“Dengan  prestasi Nirwasi-
ta Tantra atau Greenleadership 
yang telah kita raih ini, akan 
menjadi motivasi pengelo-
laan lingkungan hidup. Dan 
DPRD  akan mendukung seti-
ap program daerah  yang ber-
orientasi kepada pengelolaan 
lingkungan hidup yang lebih 
baik lagi,” Pungkas Sunarto. 
(DPRD/adv/sy)

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto saat menerima penghargaan Nirwasita Tantra dari Kementerian LHK RI secara virtual

Ketua DPRD Ponorogo Sunarto saat menerima penghargaan 
Nirwasita Tantra dari Kementerian LHK RI secara virtual

Direktur RSUD Srengat Pantjarara 
Mengajukan Pengunduran 
Diri Ditengah Polemik PCR

Direktur RSUD Srengat Kabupaten Blitar Pantjarara Budiresmi

SMN, Blitar - Direktur 
RSUD Srengat kabupaten Blitar 
Pantjarara Budiresmi mengaju-
kan pengunduran diri sebagai 
direktur RSUD Srengat ditengah 
polemik pembelian mesin Poly-

merase Chain Reaction (PCR) 
Cobas Z 480 merk Roche.

Kepala Badan Kepegawaian, 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BKPSDM) Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Blitar 

Mashudi membenarkan infor-
masi pengajuan pengunduran 
diri Pantjarara Budiresmi dari 
kursi direktur RSUD Srengat 
ini.

“Iya, namun pengundurann-
ya secara tertulis belum,” kata 
Mashudi, Sabtu (11/6/2021).

Mashudi menambahkan, 
Pantjarara mengajukan pengun-
duran diri, sementara ini secara 
lisan. Berbicara soal pengganti, 
Mashudi mengaku akan diam-
bilkan dari kader-kader keseha-
tan. 

“Nanti ada dari kader-kader 
kesehatan. Karena pejabat pem-
bina kepegawaiannya kan bupa-
ti. Ya nanti mestinya surat per-
mohonan tertulisnya ke bupati,” 
terangnya.

Ia memastikan, meski Pantja-
rara sudah tidak lagi menduduki 
jabatan struktural, Pantjarara 
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Kebakaran Terjadi di Lembaga 
Pemasyarakatan Kotapinang Sumut

Labuhanbatu, SMN - Ke-
bakaran kembali terjadi di Ko-
tapinang, Labuhanbatu Selatan 
(Labusel), Sumut. Terbaru, ke-
bakaran melanda Lembaga Pe-
masyarakatan (LP) Kotapinang 
pada Sabtu (19/6/2021) dini hari 
tadi.

Peristiwa tersebut diperkira-
kan mulai terjadi pada pukul 
01.00 WIB. Belum diketahui 
apa penyebab kebakaran namun 
sumber api diduga kuat berasal 
dari rumah dinas yang berada di 
sekitar lingkungan Lapas.

“Ya benar. Mulainya sekitar 

pukul 01.00 WIB tadi,” kata Ka-
polsek Kotapinang AKP Bam-
bang Gunanti Hutabarat, saat 
dikonfirmasi melalui telepon.

Bambang mengatakan peris-
tiwa ini menimpa rumah dinas 
Kalapas Kotapinang. Posisin-
ya yang berdempetan dengan 

bangunan Lapas, membuat api 
sempat dikhawatirkan akan mer-
embet sampai ke kamar hunian 
warga binaan.

Beruntung gerak cepat pe-
madam kebakaran, berhasil 
menjinakkan api dalam waktu 
yang relatif singkat. Menurut 
Bambang, dibutuhkan waktu 
sekitar 1 jam untuk memadam-
kan kebakaran ini.

“Pemadam kerjanya cepat 
lah. Tidak sampai ke arah sana 
(evakuasi napi). Tidak sampai 
ke tahanan,” kata Bambang.

Selain menghanguskan ru-
mah dinas, kebakaran ini juga 
menghanguskan sebuah mobil 
dinas milik Lapas. Penyebab ke-
bakaran belum bisa dipastikan, 
menunggu penyelidikan yang 
akan segera dilakukan.

Kebakaran ini merupakan 
yang ke 3 kalinya, yang terjadi 
di Kotapinang dalam kurun ku-
rang dari 4 bulan terakhir. Sebel-
umnya, pada Senin (7/6/2021) 
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Forkopimcam Gempol Pastikan Tatap 
Muka Sekolah Penuhi Prokes Covid-19

Forkopimcam Gempol saat berada di SMP negeri 2 melakukan 
monitoring prokes Covid-19

Pasuruan, SMN - Forkop-
imcam Gempol melakukan 
monitoring prokes di SMP 2 
Gempol dan SMKN Gempol, 
hal itu dilakulan dalam rang-
ka memastikan kesiapan se-
kolah dalam menghadapi uji 
coba tatap muka proses bela-
jar-mengajar.

“Kami akan terus melaku-
kan evaluasi terkait kekuran-
gan kekurangan apa saja, seh-
ingga nanti pada saatnya proses 
pembelajaran di tahun ajaran 
baru-betul betul sudah siap,” 
ujar Kompol Kamran selaku 
Kapolsek Gempol di sela-sela 
kesibukan beliau saat ditemui 
di Kantornya oleh awak media 
Bidik Nasional Media Group. 

Selasa (15/06/2021) pukul 
09.00 WIB.

Menurut Kapolsek Gem-
pol dalam pantauannya, untuk 
kedua sekolah ini sudah siap 
dilaksanakan belajar tatap 
muka dan kedua sekolah ini 
telah memenuhi standar pro-
tokol kesehatan (prokes) wa-
laupun masih ada yang harus 
dibenahi lanjutnya.

“Contohnya, hampir semua 
ruangan ventilasinya masih 
perlu pembenahan,” ungkap-
nya.

Kegiatan kemaren di kedua 
sekolah tersebut sebagai taha-
pan bagian dari sosialisasi,” 
tutupnya. (Haidir)

MFP4 Gandeng Dinas Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Adakan 

Pelatihan di Hotel Horison Pasuruan
Pasuruan Kota, SMN - Ru-

ang pertemuan Hotel Horison 
Pasuruan Kota pagi ini dipenuhi 
peserta pelatihan pengadaan ba-
rang ramah lingkungan, skema 
SVLK untuk UMKM. Kegia-
tan ini berlangsung selama dua 
hari yakni Rabu dan Kamis (16-
17/06/2021) yang dimulai pukul 
09.00 WIB pagi dan berakhir 
17.00 sore WIB adapun peserta 
yang mengikuti giat ini seban-
yak -+ 50 peserta.

Sebelum giat dimulai seluruh 
peserta dilakukan Swab terlebih 
dahulu ketika akan memasuki 
ruangan.

Hadir dalam kegiatan ini 
diantaranya. Walikota Kota 
Pasuruan yang diwakili Asis-
ten Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Sekretariat Daer-
ah Kota Pasuruan, Yudhi Har-
nendro, SH, MH, Kepala Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Kota Pasuruan, Drs Yanuar Af-
riansyah, M.M, Kepala Pusat 
Standarisasi Lingkungan dan 
Kehutanan, KLHK, Ir. Noer 
Adi Wardoyo, M.Sc, Direk-
tur Pengolahan dan Pemasaran 
hutan yang diwakili Ir. Sigit 
Pramono, M.Si, Kepala UPT 
Industri kayu dan produk kayu 
Kota Pasuruan Ir. Desak Nyo-
man Siksiawati, MMA, Analisis 
Kebijakan Madya, Koordinator 
iklim usaha Dit. Pengembangan 
iklim usaha dan kerjasama in-

Nampak beberapa Narasumber yang hadir giat MFP4 di Hotel 
Horison

ternasional, LKPP, Ari Sulindra, 
PJB ahli muda Kemendikbud, 
pengelola pengadaan barang 
dan jasa (PBJ) satuan pendi-
dikan Kemendikbud Henry Eko 
Hapsanto, Direktur Multistake-
holder Forestry Programme 
phase 4 (MFP4), Dr. Tri Nu-
groho, Perwakilan ASMINDO, 
Perwakilan HIMKI, serta pelaku 
industri kecil menengah (IKM) 
bidang furniture dari Kota Pa-
suruan.

Tujuan dari pelatihan ini ada-
lah menyosialisasikan dukungan 
regulasi pemerintah terhadap 
pengadaan barang/jasa berke-
lanjutan/ramah lingkungan dan 
peran usaha mikro, kecil dan 

menengah dan meningkatkan 
kapasitas pelaku usaha bidang 
kehutanan terkait pengadaan ba-
rang/jasa berkelanjutan/ramah 
lingkungan, termasuk SVLK se-
bagai label ramah lingkungan,” 
ucap Gea salah satu tim MFP4 
saat ditemui media Bidik Nasi-
onal Media Group disela-sela 
giatnya.

Dan yang menarik dari pela-
tihan ini karena mengkombi-
nasikan antara pengetahuan 
teori mengenai pengadaan pe-
merintah yang ramah lingkun-
gan dan materi praktek,” tutup 
Gea. (Haidir)

Pemdes Sedenganmijen Percantik 
Kantor Desa dengan Pengecatan

Kantor Desa sedenganmijen Tampak Depan terlihat Megah

Sidoarjo, SMN - Kantor 
Desa Sedenganmijen Keca-

matan Krian Kabupaten Sido-
arjo adalah pusat pelayanan 

terhadap seluruh warga mas-
yarakat Desa tanpa terkecua-
li. dengan adanya pelayanan 
yang dilakukan setiap hari 
kepada masyarakat tentunya 
fasilitas untuk menunjang 
pelayanan serta menunjang 
kenyamanan masyarakat 
yang datang ke kantor desa 
juga harus diperhatikan.

Oleh sebab itu pemerin-
tahan Desa Sedenganmijen 
terus berupaya meningkatkan 
fasilitas pelayanan, kenya-
manan serta keindahan Kan-
tor Desa dengan pengecatan 
serta penambahan sarana dan 
prasarana Kantor Desa.

Kepala Desa Sedangan-
mijen melalui kaur kesra kh-
oiri mengatakan,” kegiatan 
ini dilakukan salah satunya 

untuk memperindah suasana 
Kantor Desa, saat ini kami 
sedang melakukan pengecat-
an serta pembenahan ruangan 
kantor, kami melakukan ber-
tujuan untuk merubah suasa-
na baru dan rasa kenyamanan 
kami dalam memberikan pe-
layanan kepada masyarakat,” 
katanya kamis (17/6).

Ia berharap, dengan adan-
ya perubahan suasana baru 
ini dapat memacu semagat 
kerja kepala desa beserta 
perangkatnya dalam me-
layani masyarakat, serta 
memberikan rasa nyaman 
dan aman. “Seperti itulah 
harapan kami,” ujarnya. 
(anang)

Warga Desa Kebaron Ikuti vaksin Gratis

Kepala Desa Beserta Perangkatnya Memantau Kegiatan Vak-
sin

Sidoarjo, SMN - Sebanyak 
200 orang pada hari Rabu (16/6) 
pagi berkumpul di pendopo 

Balai Desa Kebaron, Kecamatan 
Tulangan Kabupaten Sidoarjo 
untuk melaksanakan vaksinasi 

Covid-19.
“Ini program dari Forkopim-

cam Tulangan, namanya Safari 
Vaksin. Sasarannya lansia dan 
masyarakat umum dan Tenaga 
pengajar, Hari ini total ada 200 
orang yang divaksin,” terang 
Suwito Selaku Kepala Desa, “.

Pantauan awak media, pulu-
han orang yang didominasi oleh 
kaum perempuan dan laki-laki 
lansia itu tertib mengantri vak-
sinasi, dimulai dari pendataan 
administrasi, cek kesehatan, dan 
terakhir penyuntikan vaksin.

Suwito menambahkan, “pro-
gram ini mendapat dukungan 
penuh dari warga Kebaron, 
tak heran ia pun dengan tegas 
menargetkan seluruh warganya 
mendapatkan vaksinasi sehing-
ga memperkecil kemungkinan 
terpapar Covid-19, warga di sini 

mayoritas mendukung dan ber-
sedia divaksin. Makanya pro-
gram ini akan kami upayakan 
berjalan terus, agar masyarakat 
aman dan tak ada yang terpapar 
covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu 
penerima vaksinasi, Ica selaku 
tenaga pengajar SDN Kebar-
on mengaku sangat antusias 
mengikuti program ini, Perem-
puan berjilbab ini menerangkan 
vaksin memang sangat ia bu-
tuhkan untuk menopang aktivi-
tasnya, “misalnya saat mengajar 
tatap muka Di kelas otamatis 
langsung berhadapan dengan 
Siswa, Nah kalau kita tidak di-
vaksin di kwatirkan kalau terja-
di penyebaran virus Covid-19, 
Alhamdulillah hari ini sudah 
vaksin dan enggak sakit sama 
sekali,” paparnya.(anang)

Proyek P3-TGAI Desa Kedungrawan 
Menguntungkan Bagi Petani

Bangunan Saluran Irigasi Sawah Blok Kacang

Sidoarjo, SMN - Pemer-
intah Desa Kedungrawan 
Kecamatan Krembung 
Kabupaten Sidoarjo terus 
mengenjot pembangunan 
infrastruktur dengan me-
manfaatkan bantuan dari 
Kementrian PUPR.

Program pengembangan 
perdesaan yang dilakukan 
Kementerian PUPR melalui 
Program P3-TGAI (Per-
cepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi).

Program P3-TGAI ini 
bertujuan menyediakan air 
bagi kawasan pertanian 
melalui pembangunan, pe-
meliharaan, rehabilitasi dan 
peningkatan jaringan iri-
gasi kecil (luas kurang dari 
15 HA), irigasi tersier dan 
irigasi Desa yang dilakukan 
dengan cara Pemberdayaan 

Petani Pemakai Air (P3A) 
atau gabungan Perkum-
pulan Petani Pemakai Air 
(GP3A) atau Induk Per-
kumpulan Petani Pemakai 
Air (P3A).

Program P3-TGAI ini 
bertujuan agar air di sawah 
bisa mengalir dengan baik 
sehingga bisa menghasil-
kan penen yang maxsimal 
bagi para petani.

Pelaksanaan proyek 
P3-TGAI di Desa Kedun-
grawan ini dikerjakan oleh 
warga Desa atau secara 
PKT (Padat Karya Tunai) 
dengan Diketuai oleh Kus-
nan Selaku ketua HIPPA 
Margo Mulyo yang berlo-
kasi di sawah petani blok 
Kacang Dusun Gempol-
rawan. 

Bangunan saluran iri-

gasi tersebut memiliki vol-
ume lebar bangunan atas 
30 centimeter, lebar bawah 
40 centimeter dan panjang 
bangunan samping kanan 
dan kiri 250 meter dengan 
bahan Material batu belah, 
semen, pasir dan lain lain 
yang di kerjakan sesuai 
dengan perencanaan.

Ketua HIPPA Desa Ke-
dungrawan kusnan saat 
memberikan keterangan 
kepada Suara MN Jum’at 
(18/6) mengatakan,” Pro-
gram P3-TGAI yang di ber-
ikan oleh kementrian PUPR 
ini bertujuan untuk mem-
bangun dan memperbaiki 
saluran irigasi Desa, kare-
na pengairan sawah di desa 
kami khususnya di Dusun 
Gempolrawan  kalau musim 
kemarau kesulitan air dan 
kalau musim hujan airnya 
sulit menyusut,” ucapnya.

Kusnan juga menambah-
kan,” pengerjaan bangunan 
P3-TGAI murni dilakukan 
oleh penduduk setempat 
yang jumlah keseluruhan 
tenaga kerjanya berjumlah 
20 orang sehingga menam-
bah penghasilan bagi mer-
eka, dan dengan kondisi 
saluran irigasi yang baik 
dan benar akan menjadikan 
tanaman padi tidak sampai 
kekurangan air, dan saya 
selaku ketua HIPPA Desa 
Kedungrawan berharap 
dengan adanya pembangu-
nan saluran irigasi melalui 
program P3-TGAI ini dapat 
memperlancar pengairan 
warga dan selanjutnya bisa 
meningkatkan perekonomi-
an masyarakat.(anang)
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Rendang Jamur Desa Putih 
Tembus Pasar Mancanegara

Rendang jamur
Kediri, SMN - Wilujeng 

Dwi Ratna Ningtiyas, warga 
Desa Putih Kecamatan Gamp-
engrejo Kabupaten Kediri ber-
hasil mengembangkan bisnis 
Rendang jamur. Usaha yang di-
geluti sejak bulan Maret lalu ini 
ternyata telah banyak diminati 
pasar luar negeri.

Melimpahnya produk jamur 
tiram di wilayahnya dan ma-
sih sedikit yang mengolahnya, 
membuat Ajeng yang juga seo-
rang vegan ini tertarik mempro-
duksi rendang yang berbahan 
non daging. Ia memilih jamur 
tiram coklat sebagai bahan 
rendang karena memiliki teks-
tur yang mirip dengan daging. 
Makanan ini juga cocok bagi 
para vegan untuk menikmati 

masakan rendang tanpa daging.
Pembuatan rendang ini 

sangat mudah namun proses 
memasaknya membutuhkan 
waktu hingga 8 jam. Pertama, 
jamur tiram dipotong dan disu-
wir, kemudian direbus sekitar 
5 menit dan ditiriskan hingga 
benar-benar mengering. Setelah 
itu jamur dimasak  menggu-
nakan resep tradisional di dalam 
sebuah wajan. Setelah semuan-
ya tercampur, adonan diaduk 
dan dimasak hingga 8 jam sam-
pai bumbu meresap sempurna.

“Kebanyakan rendang yang 
dijual menggunakan daging, 
baik sapi, ayam atau ikan. 
Karena saya sedang merambah 
ke vegan, jadi ingin membuat 
produk yang bisa dikonsumsi 

vegan. Selain itu harga jamur 
juga lebih murah dibandingkan 
daging,” kata Ajeng.

Sejak tiga bulan mempro-
duksi, Ajeng telah mengha-
biskan 90 kilogram jamur tiram 
yang dibeli di petani seharga 
25 ribu perkilogram. Rendang 
jamur buatannya dijual dalam 
kemasan 100 gram dengan 3 
varian rasa, yaitu original, pe-
das dan super pedas. Harganya 
pun cukup terjangkau, yakni 
berkisar 30 ribu hingga 35 ribu 
rupiah. Produk  ini bisa bertah-
an 2 minggu di suhu ruang dan 
bertahan 6 bulan jika disimpan 
dalam freezer.

Saat ini permintaan rendang 
jamur datang dari Jakarta,-
Sumatra, Kalimantan hingga 

Sorong Papua. Memanfaatkan 
media online, pemasaran jamur 
rendang ini juga menjangkau 
pasar manca negara seperti 
Cina, Makau, Kanada, Turki, 
Mesir, Hongkong dan Taiwan. 
Hasilnya pun menjanjikan. Da-
lam sebulan, omset usaha ren-
dang jamur ini bisa mencapai 
11 juta rupiah.  

Menurut Ajeng, di Indone-
sia baru ada dua produsen ren-
dang jamur, yaitu dirinya dan 
produsen asal Tangerang. Ia 
bersyukur usahanya ini mam-
pu menambah pendapatan di 
tengah sulitnya ekonomi akibat 
pandemi covid-19. (Kominfo/
kan)

Ratusan Keluarga Nakes Ikuti Vaksinasi

Kediri, SMN - Guna men-
dukung vaksinasi nasional se-
bagai salah satu upaya menekan 
penyebaran Covid-19, RSUD 
Kabupaten Kediri (RSKK) 
melaksanakan vaksinasi untuk 
keluarga pegawai RSUD Kabu-
paten Kediri, (17/6/21).

Pelaksanaan vaksin dilak-
sanakan di ruang tunggu Pa-
viliun Garuda RSKK. Sekitar 
262 orang mengikuti vaksinasi, 

terdiri dari keluarga pegawai 
RSKK, serta puluhan karyawan 
BRI dan Pemkab Kediri.

Pelaksanaaan vaksinasi tetap 
mematuhi protokol kesehatan 
sesuai dengan anjuran pemerin-
tah. Untuk mengurangi terjad-
inya kerumunan antrian, panitia 
sudah menata jadwal kedatan-
gan peserta vaksin.

Peserta yang datang langsung 
menuju meja pendaftaran untuk 

validasi data. Selanjutnya ke 
meja kedua untuk proses screen-
ing. Dan bila kondisinya baik 
baru dilaksanakan vaksinasi.

Humas RSKK Ahsin, men-
gatakan, kegiatan yang dilak-
sanakan hari ini adalah vaksinasi 
untuk keluarga tenaga kesehatan 
(nakes) di RSKK. Mereka ter-
masuk kelompok rentan karena 
suami, istri atau anaknya mer-
upakan nakes, sehingga terma-

suk sasaran yang diprioritaskan 
untuk divaksin.

“Vaksinasi ini sebagai salah 
satu upaya untuk meningkat-
kan imunitas tubuh terhadap 
Covid-19,” terang Ahsin.

Diharapkan dengan pelak-
sanaan vaksinasi ini dapat me-
nekan bertambahnya penderita 
Covid-19 khususnya di wilayah 
Kabupaten Kediri. (Kominfo/
kan)

vaksinasi untuk keluarga pegawai RSUD Kabupaten Kediri

Alasan Bupati Sidoarjo 
Tak Lantik Calon Direktur 

Keuangan PDAM

Bupati Sidoarjo mengambil sumpah tiga orang Direktur PDAM

Sidoarjo, SMN - Bupati 
Sidoarjo, Ahmad Muhdlor 
(AM) Ali akhirnya hanya 
melantik tiga dari empat 
calon Direksi PDM Delta 
Tirta yang sudah diumum-
kan sebelumnya, Senin 
(14/06), Sedangkan yang 
satu masih dikosongkan.

Mereka yang dikukuh-
kan di Pendopo Delta 
Wibawa itu adalah Dwi 
Hary Soeryadi (Direktur 
Utama), Fatihul Faizun 
(Direktur Pelayanan) serta 
Slamet Setiawan (Direktur 
Operasional). Sedangkan 
Eka Shinta Octavia tak jadi 
dilantik sebagai Direktur 
Administrasi Dan Keuan-
gan.

“Ini adalah keputusan 
bersama antara KPM (Kua-
sa Pemilik Modal) dengan 
Pansel (Panitia Seleksi) 
setelah mengecek dari segi 

hukum, track record, kom-
petensi dan sebagainya,” 
ujar bupati yang ditemui 
seusai acara.

Posisi kosong tersebut 
untuk sementara akan diisi 
Plt  Direktur Administrasi 
Dan Keuangan PDAM Del-
ta Tirta sebelumnya, Juri-
yah. “Plt kan habis tanggal 
23 ini, nanti dilanjut dulu. 
Nanti kita sambil mencari 
sosok yang pas. Secara 
kompetensi sebenarnya ada 
beberapa yang oke tapi nan-
ti kita lihat sikonnya lagi,” 
imbuh AM. Ali.

Ia menandaskan target 
utama para direksi baru 
tersebut adalah menyuk-
seskan Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Umbu-
lan. “Kita ini dijatah 1200lt/
detik. Yang sekarang sudah 
baru 526 lt/detik. Karena 
itu Direktur yang jadi harus 

mampu menyelesaikan pro-
gram pipanisasi ini,” tam-
bahnya. 

Menurutnya, secara 
matematis, butuh dana 
sekitar Rp 603 miliar un-
tuk membiayai proyek pi-
panisasi untuk bisa ‘men-
jual’ air Umbulan tersebut. 
“Kalau program ini jalan 
berarti ada sekian ribu SR 
(Sambungan Rumah) baru 
yang mampu mencukupi 
kebutuhan air bersih untuk 
150 ribu orang,” tukas putra 
dari pemangku pondok pe-
santren Bumi Sholawat itu.

Namun dikatakannya, 
program pipanisasi itu tidak 
bisa serta merta dilakukan 
dalam waktu dekat. “Ng-
gak bisa sak dek-sak nyet. 
Tapi sudah ada jalan kelu-
arnya. Tugas kita sekarang 
adalah memastikan harapan 
itu teralisasi secepatnya,” 
pungkasnya.

AM. Ali juga menyoro-
ti tentang kualitas layanan 
PDAM Delta Tirta pada 
para pelanggannya pada 
saat ini yang masih lemah. 
Ia menginformasikan 84% 
laporan pengaduan mas-
yarakat yang masuk ke 
Pemkab Sidoarjo terkait 
dengan layanan BUMD 
tersebut.

Sementara itu Terkait 
program pipanisasi, Dirut 
PDAM Delta Tirta, Dwi 
Hary Soeryadi yang ditemui 
terpisah mengatakan su-
dah ada investor yang siap 
menyuntikkan dananya un-
tuk membiayai proyek itu. 
“Sudah...sudah,” katanya 
tanpa menjelaskan identitas 
calon pemilik modal terse-
but.(anang)

Dua Nelayan Hilang Tersapu 
Ombak di Teluk Prigi Trenggalek

Pencarian dua nelayan yang hilang saat mencari lobster di Teluk Prigi Trenggalek

Trenggalek, SMN - Dua 
nelayan hilang saat mencari 
lobster di Teluk Prigi Treng-
galek. Tim SAR gabungan 
diterjunkan untuk melaku-
kan pencarian.

Koordinator Pos Basar-
nas Trenggalek Yoni Fari-
za mengatakan, kedua ne-
layan tersebut adalah Dedek 
Suhendri Chaniago (24) 
warga Pulau Balai, Desa 
Pulau Baguk, Kecamatan 
Pulau Banyak, Kabupaten 
Aceh Singkil, Nangroe Aceh 
Darussalam (NAD) serta 
Sahrullah (41) warga Dusun 
Kalibaru, Desa Labuhan 
Sumbawa, Kecamatan Labu-
han Badas, Kabupaten Sum-
bawa, NTB.

“Kami menerima infor-
masi itu dari salah seorang 
nelayan pada Jumat (18/6) 
kemarin. Begitu ada lapo-
ran itu kami langsung turun 
melakukan pencarian bersa-
ma potensi SAR lain,” kata 

Yoni, Sabtu (19/6/2021).
Menurutnya, hilangn-

ya dua nelayan itu bermula 
pada Kamis (17/6) pukul 
18.00 WIB. Korban bersa-
ma Nanang, nakhoda perahu 
Jukung Guna Dharma be-
rangkat melaut dari Pantai 
Damas, Kecamatan Watu-
limo, Trenggalek. Tiga ne-
layan tersebut berencana 
mencari lobster di Teluk 
Prigi dengan cara memakai 
jaring dan menyelam. Saat 
tiba di lokasi pencarian lob-
ster, dua korban Dedek dan 
Sahrullah mulai melakukan 
penyelaman.

“Saat dua nelayan menye-
lam itulah muncul ombak 
besar, hingga yang bersang-
kutan hilang,” ujarnya.

Nanang sempat menung-
gu hingga berjam-jam, na-
mun Dedek dan Sahrullah 
tidak muncul ke permukaan. 
Ia juga sempat melakukan 
pencarian nelayan hilang di 

sekitar lokasi kejadian hing-
ga Jumat (18/6) pagi, namun 
hasilnya nihil.

“Akhirnya nakhoda mel-
aporkan peristiwa itu ke 
kami (Basarnas) dan ditinda-
klanjuti dengan upaya pen-
carian,” jelasnya.

Sejak Jumat kemarin Tim 
SAR gabungan melakukan 
penyisiran di sekitar loka-
si kejadian dengan meng-
gunakan kapal karet dan 
nelayan. Karena pada hari 
pertama belum membuahkan 
hasil, proses akan dilanjut-
kan pada hari ini.

“Korban belum ketemu, 
hari ini kami lanjutkan pen-
carian,” imbuhnya.

Kapolsek Watulimo AKP 
Suyono membenarkan adan-
ya dua nelayan hilang di 
Teluk Prigi. “Betul, ada dua 
korban yang masih dalam 
pencarian,” ujar Suyono.
(dtk)
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Diduga Klaster Hajatan, 10 

Warga Desa Pengkol Kecamatan 
Mantingan Isolasi Mandiri

Tim gugus tugas memantau ke Desa Pengkol pasca adanya 10 
warga dengan hasil rapid anti gen positif Covid-19.

NGAWI, SMN – Klaster 
hajatan menjadi kewaspadaan 
baru di Kabupaten Ngawi, Jawa 
Timur.

Sebanyak 12 warga Desa 
Pengkol, Kecamatan Mantin-
gan yang ditracing dan 10 di-
antaranya mendapatkan hasil 
rapid anti gen terkonfirmasi 

positif Covid-19. Kesepuluh 
orang tersebut kini harus men-
jalani isolasi mandiri, Selasa 
(15/6/2021).

Temuan 10 orang terpapar 
Covid-19 ini, menurut Kepa-
la Desa Pengkol, Fuad Ari 
Sulistyo, merupakan hasil pe-
nelusuran dari warganya yang 

melaksanakan hajatan beberapa 
waktu sebelumnya. Keberadaan 
mereka ada di Dusun Plelek RT 
01 dan RT 02.

“Ada perias dari luar desa 
kami yang kabarnya mening-
gal karena Covid-19, akhirnya 
warga kami yang kebetulan 
menggelar hajatan 8 Juni lalu 
dan menggunakan jasa perias 
itu, ikut ditracing,” ungkap Fuad 
Ari.

Gugus Tugas Desa Pengkol 
segera mengaktifkan kampung 
tangguh. Mereka yang men-
jalani isolasi mandiri ditopang 
kebutuhan pangannya dan di-
pantau apabila ada gejala yang 
mengharuskan adanya evakuasi 
ke rumah sakit.

Pihak desa belum melakukan 
pembatasan (lock down) meski-
pun setingkat RT, namun kelu-
arga dari mereka yang terpapar, 
dihimbau untuk tidak berinter-

aksi secara fisik sampai pender-
ita dinyatakan negatif.

Ketua Gugus Tugas Keca-
matan Mantingan, Didik Har-
tanto, mengakui adanya paparan 
Covid-19 dari klaster hajatan di 
Pengkol.

“Kami koordinasi dengan 
tim gugus tugas tingkat desa, 
Puskesmas, Polsek dan Kora-
mil. Sampai sekarang memang 
masih diizinkan untuk isolasi 
mandiri dan belum ada lock 
down,” ungkap Didik Hartanto 
yang juga Camat Mantingan ini.

Warga Pengkol kini ba-
hu-membahu berpartisipasi un-
tuk kebutuhan kampung tang-
guh. Mereka berharap, gugus 
tugas utamanya Dinas Keseha-
tan juga dapat memberikan vi-
tamin atau suplemen yang bisa 
dibagikan ke seluruh warga desa 
secara massal. (ari)

Waspada Klaster Hajatan, Bupati 
Ngawi Batasi Waktu Acara 
Sampai Pukul 21.00 WIB

Ony Anwar Harsono, Bupati Ngawi.

NGAWI, SMN – Klaster 
hajatan menjadi salah satu yang 
diwaspadai. Tak terkecuali di 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur.

Apalagi setelah ada 10 hasil 
positif dari tes usap warga Desa 
Pengkol Kecamatan Mantingan, 
yang diduga penyebarannya be-
rasal dari acara mantu.

Instruksi tambahan diber-

ikan Bupati Ngawi, Ony An-
war Harsono, terkait penye-
lenggaraan kegiatan hajatan di 
wilayahnya.

Di Ngawi, izin mengadakan 
hajatan, sudah diperbolehkan 
sejak beberapa bulan lalu. Ony 
mengatakan, instruksinya ter-
kait penyelenggaraan hajatan 
tersebut, selain menekankan 

pada kedisiplinan mematuhi 
protokol kesehatan, juga akan 
lebih membatasi waktu kegia-
tan.

“Waktu hajatan dibatasi mak-
simal pukul sembilan malam,” 
ungkap Ony Anwar, Bupati 
sekaligus Ketua Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Kabu-
paten Ngawi, melalui pesan WA 
pada Selasa (15/6/2021)

Gugus tugas tingkat desa dan 
kecamatan juga diminta lebih 
giat lagi sosialisasi, dan harus 
mengingatkan kembali tentang 
pentingnya disiplin menerapkan 
prokes. Hal ini karena adanya 
tengara, masyarakat sudah mu-
lai abai melakukannya.

Pembatasan juga akan ber-
laku pada kegiatan dalam ha-
jatan yang bersifat hiburan. Agar 
tidak berpotensi menimbulkan 
kerumunan, kegiatan hajatan 
bersifat hiburan akan diperketat.

“Sebelum Maghrib, semua 
kegiatan hajatan yang bersifat 
menggelar acara hiburan juga 
sudah harus dihentikan. Gugus 
tugas kecamatan harus tegas 
mengawasi ini,” pungkas Ony.

Instruksi tambahan terbaru 
ini akan dilakukan secepatnya, 
untuk bisa memutus rantai penu-
laran dan penyebaran Covid-19. 
(ari)

Terdampak Covid-19, Puluhan Warga 
Diberi Bantuan Sembako dan Masker

Penyerahan bantuan bagi warga Ngawi yang terdampak 
Covid-19.

NGAWI, SMN – Yayasan 
Budha Tzu Chi Dan Pengusaha 
Peduli NKRI memberikan ban-
tuan sembako dan masker pada 
puluhan warga Ngawi yang 
terdampak Covid-19, Kamis 

(17/06/2021).
Penyerahan dilakukan di Yon 

Armed XII dengan dihadiri Bu-
pati Ngawi, Kapolres Ngawi, 
Dan Yon Armed XII dan Dan-
dim 0805 Ngawi.

Dandim 0805 Ngawi, Let-
kol (inf) Totok Prio Kismanto, 
memuji langkah yang diambil 
kalangan pengusaha swasta dan 
Yayasan Budha Tzu Chi dalam 
membantu warga akibat dide-
ra pandemi Covid-19. Apalagi 
setelah hampir dua tahun ada 
Covid-19, ekonomi masyarakat 
memang ikut terdampak.

“Ini langkah kebersamaan 
yang baik, saling gotong royong 
dan membantu pada warga yang 
terdampak. Harus kita akui, 
memang ekonomi masyarakat 
ikut terdampak akibat adanya 
pandemi Covid-19 ini,” ungkap 
Totok Prio Kismanto.

Dandim 0805 Ngawi ini 
juga kembali mengingatkan 
masyarakat untuk tidak meng-
abaikan protokol kesehatan 
dengan penerapan 5M. Mencuci 
tangan dengan sabun, memakai 
masker dengan benar, menjaga 

jarak, mengurangi bepergian 
dan menghindari kerumunan.

Pemberian bantuan itu sendi-
ri ditandai dengan penyerahan 
sembako dan masker secara 
simbolis pada warga, oleh per-
wakilan Yayasan Tzu Chi, Val-
entino.

Valentino menjelaskan, ada 
30 ton beras dan 60 ribu lem-
bar masker yang diperbantukan. 
Dia berharap bantuan itu ber-
manfaat dan ikut meringankan 
beban ekonomi akibat dampak 
Covid-19.

Sedangkan bantuan masker 
itu, dia harap akan menambah 
kesadaran warga penerima ban-
tuan untuk lebih patuh protokol 
kesehatan.

“Kami berharap, semoga 
bantuan ini bermanfaat dan me-
macu kesadaran untuk makin 
patuh penerapan prokes,” ujarn-
ya. (ari)

Luar Biasa, Siswa SMKN 01 
Panggungrejo Ciptakan Produk Manggo Coffe

Musta’in saat memperkenalkan produk Manggo Coffe

SMN, Blitar - SMK Negeri 
01 Panggungrejo, Kabupaten 
Blitar benar-benar tidak ada 
habisnya dalam menciptakan 
kreasinya. Banyak sekali talen-
ta-talenta berbakat yang lahir 

dari sekolah kejuruan ini.
Baru-baru ini siswa di 

SMKN Panggungrejo telah 
menciptakan sebuah produk 
yang di beri nama Manggo Cof-
fe. Kopi yang dipadukan dengan 

buah mangga ini mampu menar-
ik perhatian para pecinta kopi 
untuk menikmatinya.

Yeni Kepala Program Keah-
lian Bisnis Daring dan Pe-
masaran (BDP) SMKN Pang-
gungrejo, Senin (14/06/2021) 
menyampaikan, untuk produk 
yang di beri nama Manggo 
Coffe ini, untuk bahan baku 
kopinya sendiri pihak SMKN 
Panggungrejo ini bekerjasama 
dengan PT.Harta Mulya Karan-
ganyar. Untuk gulanya beker-
jasama dengan pengrajin gula 
merah di daerah Serang dan un-
tuk mangganya membeli Pow-
der Mangga.

Lebih lanjut Yeni menjelas-
kan bahwa untuk marketnya pi-
haknya akan membidik dari sisi 
onlinenya. Karena di SMKN 
Panggungrejo ini ada mata 
pelajaran yaitu bisnis online, 
disitu nantinya akan di jadikan 

tugas siswa-siswi untuk mem-
promosikan pruduk Manggo 
Coffe ini.

Sementara itu Musta’in se-
laku Wakahubinmas SMKN 
Panggungrejo mengatakan bah-
wa ide munculnya Kopi SMK 
ini karena di sini wilayah pe-
gunungan dan dekat dengan 
daerah wisata.

Musta’in berharap nantinya 
siswanya akan mempunyai jiwa 
wirausaha, sehingga nantinya 
apabila salah satu siswa ini su-
dah mempunyai usaha dihara-
pkan juga bisa bersaing secara 
sehat pula dalam berusaha.

“Adapun kepada siswa-siswi 
SMKN Panggungrejo, agar para 
siswa ini mampu berpacu dalam 
prestasi, sehingga setelah para 
siswa ini lulus nantinya akan 
bisa mandiri dan berwirausaha,” 
pesan Musta’in.(mam)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Tentang 
Penyampaian Jawaban Bupati atas PU Fraksi terhadap 

Ranperda Pelaksanaan APBD 2020

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito saat memimpin rapat 
paripurna

SMN, Blitar - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar kembali meng-
gelar Rapat Paripurna yang di-
gelar di ruang rapat kerja DPRD 
Kabupaten Blitar, Paripurna kali 
ini dengan agenda Penyampaian 
Jawaban Bupati atas Pandan-
gan Umum (PU) Fraksi-fraksi 
terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah (Ranperda) tentang Per-
tanggung jawaban Pelaksanaan 
APBD TA 2020).

Rapat Paripurna yang dip-
impin Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito menyampaikan, 
bahwa pada Senin (07/06/2021) 
Bupati Blitar telah menyam-
paikan penjelasan tentang 
Ranperda tentang pertanggu-

ngjawaban Pelaksanaan APBD 
TA 2020 dan pada besoknya Se-
lasa (08/06/2021) Fraksi-fraksi 
DPRD Kabupaten Blitar juga 
menyampaikan pandangan um-
umnya, maka sesuai Maka se-
suai pasal 116 ayat (3) huruf a 
pada butir 3, peraturan Tata Ter-
tib DPRD Kabupaten Blitar.

“Jadi, tahapan berikutnya 
adalah tanggapan dan atau jawa-
ban Bupati terhadap pandangan 
umum fraksi. Dan berdasarkan 
jadwal yang telah ditetapkan 
oleh Banmus, DPRD Kabupaten 
Blitar menyelenggarakan rapat 
paripurna dengan agenda Pen-
yampaian Jawaban Bupati atas 
Pandangan Umum Fraksi-frak-
si DPRD terhadap Rancangan 

Peraturan Daerah (Ranperda) 
tentang Pertanggung jawaban 
Pelaksanaan APBD TA 2020.” 
Jelasnya.

Bupati Blitar, Hj. Rini Syar-
ifah dalam penyampaiannya 
mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-ting-
ginya kepada semua Fraksi 
DPRD Kabupaten Blitar atas 
seluruh pandangan terhadap 
berbagai substansi yang tertu-
ang dalam Ranperda tentang 
Pertanggung jawaban Pelaksa-
naan APBD TA 2020. “Semua 
pandangan yang disampaikan 
oleh seluruh Fraksi DPRD Ka-
bupaten Blitar tentunya mer-
upakan masukan yang sangat 
berharga dan akan menjadi ba-
hasan pembahasan lebih lanjut,” 
jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Bu-
pati Blitar, Hj. Rini Syarifah  
menyampaikan jawaban atas 
pandangan umum yang disam-
paikan masing-masing Fraksi 
tentang diraihnya predikat Opi-
ni Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). “Kami sependapat den-
gan semua fraksi untuk mem-
pertahankan opini WTP dita-
hun-tahun mendatang dengan 
dengan bekerja keras melaku-
kan evaluasi terus-menerus dan 
juga dukungan serta kerjasama 
semua pihak,” terangnya.(mam)

Plt Bupati Nganjuk Bertemu Awak 
Media Untuk Membangun Kabupaten 

Nganjuk Yang Lebih Baik

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi(berdiri) dan Sekda Ngan-
juk M.Yasin(duduk memakai kopiah)

N g a n j u k , S M N - K a -
mis(17/06/2021) bertempat di 
salah satu warung atau rumah 
makan di pusat kota Nganjuk 
jajaran Pemkab Nganjuk men-
gundang wartawan atau insan 
pers yang wilayah kerjanya di 
Kabupaten Nganjuk.

Hadir dalam acara ini Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen Dju-
madi,Sekretaris Daerah(Sek-
da) Nganjuk M.Yasin,Wakil 
Ketua DPRD Nganjuk R.H 
Yuangga serta sebagai pen-
gundang sekaligus tuan rumah 
acara,yaitu jajaran Humas dan 
Protokol Pemkab Nganjuk.

Puluhan awak Media yang 

langsung di undang oleh jaja-
ran Humas dan Protokol Pem-
kab Nganjuk hadir,baik dari 
media cetak,televisi maupun 
media online.

Dalam sambutannya Plt 
Bupati Nganjuk mengajak 
insan pers atau awak media 
untuk bersinergi dengan Pem-
kab Nganjuk  untuk menjad-
ikan Kabupaten Nganjuk yang 
lebih baik melalui karya jur-
nalistiknya,baik yang media 
cetak,televisi maupun media 
online.

“Mari kita bersama-sa-
ma mengangkat  nama baik 
Nganjuk melalui karya jenen-

gan(anda) semua”,kata Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen Dju-
madi.

“Tetap dengan profe-
sionalisme,proporsionalis-
me,obyektif dan wajib patuh 
pada Undang-Undang Pers 
Nomor 40 Tahun 1999”,lanjut 
Marhaen.

“Saya bersyukur,Alham-
dullilah hari ini bisa bertemu 
dan ngobrol santai dengan 
wartawan di lingkup Pemkab 
Nganjuk.Mari sama-sama kita 
jaga nama baik Nganjuk dan 
kita sengkuyung bersama se-
suai bidang kita masing-mas-

ing untuk menjadikan Kabu-
paten Nganjuk yang jauh lebih 
baik,maju dan masyarakatnya 
sejahtera”,pungkas Plt Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi.

Wakil Ketua DPRD Ngan-
juk R.H Yuangga berharap 
bahwa untuk anggaran pub-
likasi melalui media supaya 
dinaikkan baik yang di Pem-
kab Nganjuk maupun yang di 
DPRD Nganjuk.

“Monggo pak Sekda(Sek-
retaris Daerah M.Yasin) 
DPRD Nganjuk siap duduk 
bersama dengan Pemkab 
Nganjuk untuk membahas 

ini”,kata R.H Yuangga atau 
biasa di panggil Angga.

“Mari kita jaga Kabu-
paten Nganjuk bersama-sa-
ma  supaya harapan kita 
semua menjadikan Nganjuk 
yang lebih baik bisa terwu-
jud”,pungkas Angga.

Tetap dengan protokol 
kesehatan yang ketat karena 
pandemi covid-19 juga masih 
belum usai,acara yang ber-
langsung santai tapi bermak-
na berjalan dengan baik dan 
aman.(yan)
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Sampang, SMN – Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sampang menggelar sidang paripur-
na penyampaian laporan rekomendasi 
Panja terhadap LHP BPK RI TA 2020 
dan Nota Penjelasan Bupati terhadap 6 
Raperda usulan yang bertempat di ru-
ang sidang paripurna DPRD setempat, 
kamis (17/6). Sidang tersebut secara 

langsung memberikan rekomendasinya 
kepada bupati sampang. Rekomendasi 
ini disampaikan dengan adanya saran 
perbaikan demi kemajuan sampang se-
lanjutnya.

Panitia kerja (Panja) DPRD Sam-
pang memberikan beberapa rekomen-
dasi atas laporan hasil pemeriksaan 
badan pemeriksa keuangan (BPK) RI 

Paripurna Penyampaian Laporan Rekomendasi 
Panja dan Nota Penjelasan Bupati

Suasana sidang paripurna, Kamis (17/6).

atas laporan keuangan Pemkab Sampang 
TA 2020. Dewan minta Bupati sampang 
Slamet Junaidi untuk segera menindak-
lanjuti rekomendasi yang disampaikan. 
Hal ini pula untuk mempertahankan pre-
dikat wajar tanpa pengecualian (WTP) 
yang diberikan BPK RI atas laporan 
keuangan tersebut.

Ubaidillah selaku ketua Panja DPRD 
Sampang menyampaikannya dalam 
rapat paripurna, pihaknya memberi-
kan beberapa rekomendasi yang harus 
segera dijalankan dan ditindak lanjuti 
oleh pemkab sampang. Utamanya bupa-
ti sampang selaku pucuk pimpinan dan 
pemangku kebijakan. “Ini semata-mata 
demi mempertahankan pencapaian yang 
telah didapatkan sebagai WTP,” ujarnya 
kemarin.

Rekomendasi yang disampaikan 
tersebut berdasarkan dari hasil pemba-
hasan dari tim Panja yang dilakukan 
dalam menindaklanjuti LHP BPK RI 

tersebut. Dimana pencapaian WTP terse-
but merupakan upaya maksimal dari se-
genap penyelenggara negara. Tugas dan 
tanggung jawab tersebut harus diper-
tanggung jawabkan kepada masyarakat 
kabupaten sampang. “Rekomendasi itu 
salah satunya agar segera menyelesaikan 
semua temuan temuan BPK yang sudah 
disampaikan,” ungkapnya. 

Hal sama pula disampaikan oleh Se-
kwan DPRD Sampang Anwar Abdullah. 
Dalam kesempatan itu pula digelar nota 
penjelasan bupati terhadap 6 Raperda 
usulan. Dimana DPRD sendiri telah 
menjalankan tahapan pembahasan mu-
lai dari tingkat fraksi, komisi dan Panja. 
“Sekretariat dewan yang menjembatani 
antara pemkab sampang dengan DPRD 
Sampang. Sehingga semuanya bisa tepat 
waktu,” ujarnya singkat.

Dalam paripurna itu, dihadiri Bupati 
Sampang Slamet Junaidi, Wabup Abdul-
lah Hidayat, Forkopimda, OPD, serta 
dihadiri pimpinan dan anggota DPRD 
dan tamu undangan lainnya. Paripurna 
ini digelar sebagai agenda rutin DPRD 
dalam menjalankan tugasnya sebagai 
badan legislatif dan pemantau kinerja 
pemerintah daerah. (adv/why)

100 Hari Kerja Bupati KTT, 
Beberapa Item Sektor Telah Menuai Titik Terang

Tideng Pale, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Tana Tidung 
(KTT) memaparkan keberhasilan 
program 100 hari kerja, Bupati 
Dan Wakil Bupati  pasca dilantik 
pada 26 Februari lalu.

Kepada media, Selasa (15/6) 
Bupati Ibrahim Ali menerangkan, 
dari beberapa program yang ter-
muat dalam Rencana Pembangu-
nan Jangka Menenggah Daerah 
(RPJMD) dan Rensta perangkat 

daerah KTT ada beberapa sub-
sektor yang sudah terealisasi.

"Monitoring posko panitia 
covid-19 seluruh desa se-Kabu-
paten Tana Tidung," Kata Ibra-
him Ali  Bupati Tana Tidung, Se-
lasa (15/6).

Dalam rangka mengurangi 
kemiskinan, Pemerintah Daerah 
telah memberikan Bantuan So-
sial (Bansos) nonTunai berupa 
kartu keluarga sejahterah (KKS) 

dan perluasan Program Keluarga 
Harapan (PKH).

Pada sektor pendidikan, pe-
merintah Tana Tidung telah 
menambah alokasi beasiswa se-
besar 1 milyar. "Untuk penyal-
urannya kita sudah membentuk 
dewan pendidikan sebagai lemba-
ga yang mengatur pendistribusian 
Beasiswa," kata dia.

Ada juga program satu guru 
satu laptop dan perlengkapan 
sekolah gratis. Selain itu,pemda 
sudah menjalin kerjasama den-
gan Sekolah Tinggi Transportasi 
Darat (STTD), kemudian bersa-
ma dengan poli teknik (PTDI). 
Dengan begitu, kepada pelajar 
yang mengenyam pendidikan leb-
ih tinggi bisa diberikan beasiswa 
dalam bentuk subsidi oleh pemer-
intah.

Tidak hanya itu, program KTT 
sehat saat ini pemerintah telah 
menambahkan tenaga kesehatan 
seperti dokter spesialis anak dan 
kandungan. Dokter keliling serta 
pemberian vulitamin dan tambah-
an bagi anak dan ibu yang memi-
liki kriteria tertentu.

Sedangkan pada program KTT 

terang, pemerintah telah melak-
sanakan perluasan jaringan listr-
ik di Desa Seputuk dan Belayan 
Ari, dan juga menuju desa Be-
batu,Badan Bikis dan Sengkong. 
Realisasi lainnya yaitu peneran-
gan jalan umum serta pembangu-
nan pusat pemerintahan bersama 
kepala Dinas PUPRPKP juga 
bidang tata ruang.

Masih dalam program KTT 
ada, pemerintah telah membuka 
akses telekomunikasi dan jarin-
gan internet masyarakat. Hal ini 
setelah dilakukan audensi antara 
PT Telkom Tarakan dan Bupati 
meminta untuk diperjuangkan 
daerah yang masih blank spot. 
Dan juga persoalan ini telah dis-
ampaikan dengan menteri komu-
nikasi dan informatika melalui 
Badan Aksesibilitas Telekomuni-
kasi dan Informatika (BAKTI).

KTT Berdaya, dengan meny-
iapkan unit usaha pada perumda. 
Untuk mefasilitasi produk ung-
gulan daerah seperti walet dan 
potensi daerah lainnya. Pertanian 
terpadu dengan melakukan pena-
naman perdana Desa Sebidai Ke-
camatan Sesayap. (syah)

Bupati KTT mempublikasikan realisasi program 100 hari kerja usai 
dilantik bersama dengan Wakil Bupati Hendrik.

UMKM di Kota Tarakan 
yang Tetap Berkembang 
Saat Pandemi

Tarakan, SMN - Wali Kota Tarakan, 
Khairul mencatat bahwa saat ini terdapat pal-
ing tidak lebih dari 13.427 UMKM di mana 
Pemerintah Kota Tarakan mengupayakan agar 
usaha para UMKM ini dapat terus berjalan 
secara berkesinambungan dan mengalami pen-
ingkatan.

"Produk UMKM ini sangat beragam, 
mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga yang 
menjadi ciri khas Tarakan. Kota ini memiliki 
banyak sekali produk olahan hasil perikanan 
yang sudah terkenal sejak lama, seperti mis-
alnya kepiting soka, olahan ikan tipis, dan 
aneka kuliner laut yang sudah banyak tersedia 
di online marketplace," ujarnya saat ditemui 
langsung di Kantor Walikota Tarakan pada 8 
Juni 2021 lalu.

Menurut Khairul, Pemerintah Kota Tara-
kan sejalan dengan visi terwujudnya Tarakan 
maju dan sejahtera melalui smart city, terus 
berkomitmen untuk mengejar pertumbuhan 
ekonomi dan mengembangkan ekonomi ber-
basis kerakyatan (ekonomi pro rakyat).

Untuk mewujudkannya, ekosistem usaha 
yang terbuka, sehat, dan adil menjadi mutlak 
diperlukan. Hadirnya geliat digitalisasi dalam 
bidang perekonomian, sejauh ini telah mem-
berikan banyak sekali peranan dalam mewu-
judkan ekosistem usaha yang terbuka, sehat, 
dan adil tersebut.

"Masyarakat, dari yang sebelumnya tidak/
belum memiliki akses terhadap pasar, sekarang 
lebih mudah menjangkau pasar. Dan bukan ha-
nya pasar, namun juga akses terhadap modal, 
akses terhadap rantai distribusi, dan akses 
terhadap informasi juga semakin terbuka bagi 
masyarakat baik yang baru mau memulai us-
aha maupun bagi usaha yang telah berjalan," 
tuturnya.

Dia juga mengatakan, digitalisasi kepada 
sektor UMKM dilaksanakan Pemkot Tara-
kan dengan melibatkan berbagai pemangku 
kepentingan yang ada di Kota Tarakan. Upa-
ya mempercepat digitalisasi dimulai dengan 
memberikan kemudahan berusaha yang cepat 
namun juga dengan tidak mengabaikan pera-

turan perundang-undangan yang berlaku.
Meski upaya digital telah dilakukan, na-

mun dia tak menampik bahwa ada tantangan 
utama terkait penggunaan teknologi dalam kes-
eharian adalah literasi digital.

"Saat ini kita masih perlu menggalakkan 
edukasi bagi masyarakat untuk terjun ke eko-
sistem yang serba digital dan bergantung pada 
teknologi agar masyarakat dapat terhindar 
dari misalnya praktik-praktik penipuan/scam/
fraud/Ponzi agar tak ada masyarakat yang di-
rugikan," jelasnya.

Terkait dengan UMKM ini, Manager 
Enterprise, Government, Business, Rumah 
BUMN Telkom Tarakan, Yayan Nuryana men-
gatakan bahwa ada sekitar 5.600 UMKM yang 
dibina oleh Rumah BUMN.

"Itu kebanyakan dalam bidang kuliner. 
Karena di sini bahan bakunya banyak, terus 
juga Tarakan ini lagi berkembang pesat, karena 
salah satu kota transipel ya, jadi untuk penjem-
batan ke utara itu, pasti ke sini dulu, makanya 
komunitas-komunitasnya berkembang pesat," 
tegasnya.

Menurutnya, Rumah BUMN ini dibentuk 
sebagai agen developtment. Dia berharap ada 
kolaborasi dengan pemerintah daerah supaya 
sama-sama membangun UMKM yang ada di 
Tarakan.

Yayan menambahkan, salah satu program, 
Rumah BUMN ada penyaluran kredit, bina 
lingkungan hingga KUR. Salah satu UMKM 
andalan adalah Nasi Kota-KU. Menurut Yayan, 
UMKM yang satu ini sudah naik kelas. (syah)

Salah satu UMKM di Tarakan sedang memberikan pesanan makanan 
kepada ojek online.

Desa Pucangrejo Rehab Lumbung 
Dusun Karanganyar

Madiun, SMN – Dalam Rangka 
mendukung program pemerintah pusat 
dan daerah, pemerintah desa Pucan-
grejo Kecamatan Sawahan Kabupaten 
Madiun telah memberdayakan pro-
gram ketahanan dengan di desa khu-
susnya desa Pucangrejo ini.

Kades Pucangrejo Kecamatan 
Sawahan Kabupaten Madiun Satria 
Sidiq Setiawan menuturkan, bahwa 
pembangunan Rehab Lumbung dusun 
KKaranganyar ini dengan luas 6 m x 
8 m dibangun dengan sumber dana : 
Dana Desa (DD) tahun 2021 dengan 
jumlah dana sebesar Rp.75.169.000 
yang berlokasi di RT 11 RW 06 desa 
Pucangrejo.

“Pembangunan Rehab Lumbung 
dusun Karanganyar desa Pucangrejo 

di karenakan kondisi lumbung sebel-
umnya kurang luas dan kurang mema-
dai untuk menampung hasil pertanian 
warganya. Juga kondisi lumbung se-
belumnya bangunannya sudah using 
dan kurang layak lagi. Oleh karena 
itu lumbung dusun Karanganyar desa 
Pucangrejo direhab di tahun 2021 ini, 
agar lebih layak dan lebih bagus kondi-
si bangunannya dan bisa menambah 
lagi daya tampung untuk menyimpan 
hasil pertanian warganya“, Kata Kades 
Pucangrejo.

Dengan direhabnya lumbung 
dusun Karanganyar desa Pucangrejo 
ini, agar warganya dalam menyimpan 
hasil pertaniannya lebih aman, nya-
man, dan tidak was-was lagi karena 
kondisi bangunannya lumbung terse-

but sudah lebih layak dan bagus. Se-
lain itu warga menjadi tidak kawatir 
bila musim hujan tiba, tidak terjadi ke-
bocoran dan banjir. Selain itu juga, ha-
sil pertanian yang ditaruh di lumbung 
tersebut teersimpan dengan baik, apa-
bila sewaktu-waktu dibutuhkan warga 
untuk diambil lagi hasil pertaniannya 
yang ditaruh di lumbung tersebut ma-
sih kondisi bagus dan layak dikonsum-
si warganya.

Hal ini masyarakat desa Pucangre-
jo merasa sangat senang dan bangga 
dengan direhabnya desa Pucangrejo 
tersebut. Rasa syukur dan terima kasih 
warganya kepadan Kades dan pemer-
intah desanya. “Pungkasnya Kades Pu-
cangrejo SS Setiawan”

Desa Pucangrejo Kecamatan Sawa-
han Kabupaten Madiun dengan jumlah 
penduduk 6.462 jiwa dengan batas 
wilayah sebelah utara : desa Lebakayu 
dan desa Krokeh, sebelah selatan : desa 
Ryosari dan desa Sidomulyo, sebelah 
timur : desa Tiron, dan sebelah barat : 
desa Rejosari dan desa Bakur.

Desa Pucangrejo dalam memaju-
kan dan membangunnya, dari seluruh 
perangkat desa, lembaga desa dan 
masyarakatnya selalu mengutamakan 
bergotong royong, bekerja sama sal-
ing bahu membahu demi kemajuan, 
kemakmuran desa dan kesejahteraan 
desanya. (sy)

Proyek pembangunan lumbung Dusun Karanganyar Desa Pucangre-
jo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun.

Desa Kedungjati Bangun Cungkup Makam, 
Tandon Air dan Lampu Jalan

Madiun, SMN – Pemerintah 
Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo 
Kabupaten Madiun untuk memajukan 
desanya telah membangun bebera-
pa insfrastruktur desa diantaranya di 
tahun 2021 ini adalah membangun 
cungkup makam, tendon air, dan lam-
pu penerangan jalan di makam Desa 
Kedungjati.

Kades Kedungjati Kecamatan 
Balerejo Kabupaten Madiun Agus 
Purwanto,SE. mengatakan demi ke-
baikan, kemudahan, dan kelancaran 
fasilitas makam Desa Kedungjati, 
maka telah dibangunnya cungkup 
makam, tendon air, dan lampu pen-
erangan jalan yang bertempat di 
makam Desa Kedungjati.

“Dalam pembangunan cungk-
up makam, tendon air, dan lam-
pu penerangan jalan makam Desa 
Kedungjati, menelan dana sebesar 
Rp.58.822.000 bersumber dana dari 
Dana Desa (DD) tahun 2021”, kata 
Agus Kades Kedungjati.

Lanjutnya, pembangunan cungk-
up makam dengan volume 4m x 7m 
tendon air dan 10 buah tiang lampu 
penerangan menuju jalan makam dan 
di dalam makam Desa Kedungjati. 
Hal ini bertujuan apabila ada war-
ganya yang meninggal baik siang 
maupun malam hari agar bisa dengan 
mudah untuk pelaksanaan pemaka-
mannya.

“Selain itu, cungkup makam ini 
dibangun untuk menyimpan peralatan 
pemakaman maupun kereta jenazah 
agar bisa terawat dengan baik dan 

tidak using. Sedangkan tendon air di-
gunakan untuk menampung air, baik 
sebagai tempat cuci, mandi atau MCK 
dsb. Hal ini sangat penting sekali 
dengan adanya tendon air tersebut. 
Begitu juga lampu penerangan jalan 
makam maupun di dalam makam 
sangat berguna sekali, apabila ada 
warganya yang meninggal di makam-
kannya pada malam hari jadi dengan 
mudahnya untuk menerangi di jalan 
makam dan di area pemakaman terse-
but”, jelas Agus Kades Kedungjati.

Desa Kedungjati Kecamatan 
Balerejo Kaabupaten Madiun dengan 
jumlah penduduk laki-laki : 874 jiwa 
dan jumlah penduduk perempuan 
: 941 jiwa, jadi total jumlah pen-
duduknya : 1.815 jiwa. Dengan batas 
wilayah sebelah utara : Desa Kedun-
grejo, sebelah timur : Desa Warurejo 
dan Desa Jeruk Gulung, sebelah se-
latan : Desa Balerejo dan Desa Jeruk 
Gulung, sebelah barat : Desa Glong-

gong.
Adapun sususnan organisasi pe-

merintahan Desa Kedungjati adalah 
Kades Kedungjati Agus Purwanto, 
SE., Sekdes Daha Inupai, Kasi Pe-
merintahan Nur Sahudin, Kasi Kes-
ejahteraan Eko Purnomo, Kasi pe-
layanan Herman Yudianto, Kaur TU 
dan Umum Suyatno, Kaur Keuangan 
Indriati, Kaur Perencanaan Handoko 
Putro. Satf Kasi Pemerintahan : Heri 
Setiawan, Staf Kasi Kesejahteraan : 
Serafno dan Sunyoto, Staf Kasi Pe-
layanan : Basori, Kamituwo I :Yobi 
Kriswanto, dan Kamituwo II : Sutri-
ono.

Untuk memajukan dan memban-
gun Desa Kedungjati, seluruh perang-
kat desa, seluruh lembaga desa dan 
warga masyarakat desa Kedungjati se-
lalu mengutamakan untuk bergotong 
royong, guyub rukun. Hal ini dituang-
kan dalam kehidupan bermasyarakat 
setiap harinya sampai sekarang. (sy)

Proyek pembangunan cungkup makam, tendon air, dan lampu jalan 
Desa Kedungjati Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun.

Walikota Madiun H. Maidi Dampingi Panglima 
TNI-Kapolri Tinjau Vaksinasi di Kota Madiun

Madiun, SMN - Pangli-
ma TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahyanto, bersama Kapol-
ri Jendral Polisi Listyo Sigit 
Prabowog meninjau vaksinasi 
massal di Kota Madiun, Jawa 
Timur, yang dilaksanakan di 
Ngrowo Bening, Jumat 18 
Juni 2021.

Selain Panglima TNI dan 
Kapolri, tampak pula Ment-
eri Kesehatan Ir. Budi Gunadi 
Sadikin, dan Kepala BNPB, 
Letjen TNI Ganip Warsito.

“Optimalkan PPKM Ska-
la Mikro dan laksanakan 3 T 
(Testing, Tracing dan Treat-
ment) agar mendapatkan 

data yang akurat serta kita 
dapat melakukan tindakan 
cepat apabila terjadi dinami-
ka,” jelas Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto.

Hadi Tjahjanto menegas-
kan, agar dalam pelaksanaan 
PPKM Mikro para petugas 
selalu mengingatkan dan me-
negakkan disiplin protokol 
kesehatan serta melaksanakan 
pemantauan dan melaporkan 
kasus aktif, pemantauan ang-
ka kesembuhan, pemantauan 
angka kematian, BOR (Bed 
Occupancy Rate) ICU dan 
BOR isolasi serta fasilitas 
lainnya.

“Harus dipahami oleh seti-
ap petugas bahwa tugas Pos-
ko PPKM Mikro diantaranya 
pelacakan kontak erat, penga-
wasan ketat isolasi mandiri, 
menutup tempat umum, mela-
rang kerumunan, membata-
si keluar masuk RT/RW dan 
pencatatan data,” tandasnya.

Dalam pelaksanaan PPKM 
Mikro, paparnya, harus dilak-
sanakan oleh empat pilar yai-
tu. Kepala Desa/Lurah Kepa-
la Puskesmas, Babinsa dan 
Bhabinkamtibmas yang harus 
selalu bersinergi, berkoordi-
nasi dan berkomunikasi ter-
kait perkembangan Covid-19 
di wilayahnya.

Panglima TNI juga men-
yampaikan, serbuan vaksinasi 
Nasional harus terus dilak-
sanakan dan digencarkan 
guna mempercepat pencapa-
ian herd immunity, sehingga 
program Pemerintah ke depan 
dapat terwujud dengan cepat 
dan baik, menuju Indonesia 
sehat bebas Covid-19. 

Turut mendampingi Pan-
glima TNI, diantaranya Wa-
likota Madiun, H. Maidi, dan 
sejumlah pejabat vertikal dan 
Pemprov Jawa Timur. (sy)

Panglima TNI dan Kapolri bersama walikota Madiun H. Maidi saat 
meninjau vaksinasi di Kota Madiun.
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Sekda Soeparwiyono saat menyampaikan Jawaban dalam Sidang 
Paripurna DPRD. 

Eksekutif Sampaikan Jawaban PU Fraksi 
Terhadap LPj Pelaksanaan APBD 2020 

Probolinggo, SMN - Si-
dang Paripurna DPRD Ka-
bupaten Probolinggo, Jum’at 
(18/6/2021) Digelar dengan 
agenda Jawaban Eksekutif atas 
Pemandangan Umum (PU) 
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten 
Probolinggo terhadap Raperda 
Laporan Pertanggungjawaban 
(LPj) Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Proboling-
go Tahun Anggaran 2020. Ra-
pat yang dipimpin oleh Wakil 
Ketua DPRD Lukman Hakim 
ini dihadiri oleh Pimpinan dan 
segenap anggota DPRD Ka-
bupaten Probolinggo. Dari pi-
hak eksekutif hadir, Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
H. Soeparwiyono dan sejumlah 
pejabat di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo. 
Jawaban Eksekutif atas PU 
Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten 
Probolinggo ini dibacakan oleh 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono. 
Satu persatu jawaban terhadap 
PU Fraksi-fraksi DPRD Kabu-
paten Probolinggo disampaikan. 
Terhadap PU Fraksi Partai Nas-
Dem, salah satu jawaban yang 
disampaikan terhadap saran 
Fraksi Partai NasDem agar pe-
merintah daerah meningkatkan 
penanganan dampak pandemi 
Covid-19 disampaikan terima 
kasih. Sebab hal tersebut telah 
sejalan dengan komitmen Pe-
merintah Kabupaten Proboling-
go untuk menanggulangi 
pandemi Covid-19 melalui up-
aya-upaya promotif, preventif, 
kuratif dan rehabilitatif. Selan-
jutnya terhadap PU Fraksi Ke-
bangkitan Bangsa, salah satu 
jawaban yang disampaikan ada-
lah terhadap pertanyaan adan-
ya perbedaan angka anggaran 
belanja daerah dan pendapatan 

transfer tahun 2020 yang ter-
cantum dalam nota penjelasan 
dengan yang tercantum dalam 
ringkasan realisasi APBD tahun 
2020, dapat dijelaskan bahwa 
angka yang tercantum dalam 
nota penjelasan adalah angka 
setelah pergeseran terakhir yang 
dilakukan setelah Perubahan 
APBD tahun 2020. Sedangkan 
yang tercantum dalam ringkasan 
realisasi APBD tahun 2020 Rap-
erda adalah anggaran belanja 
daerah dan pendapatan transfer 
yang tercantum dalam P-APBD 
tahun 2020, mengingat dalam 
aplikasi SIMDA pada kolom 
anggaran di Laporan Realisasi 
Anggaran hanya bisa membaca 
anggaran perubahan saja. Ada-
pun anggaran belanja daerah 
dan pendapatan transfer pada 
pergeseran setelah P-APBD, 
dijelaskan dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan (CaLK) 
yang merupakan lampiran dari 
Raperda Tentang Pertanggung-
jawaban Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah tahun an-
ggaran tahun 2020, yang be-
sarnya sama dengan anggaran 
belanja daerah dan pendapatan 
transfer yang tercantum dalam 
nota penjelasan dan sesuai den-
gan hasil audit BPK. Terhadap 
PU Fraksi Partai Golkar, salah 
satu jawabannya menyampaikan 
terima kasih pula atas apresiasi 
Fraksi Partai Golkar kepada pe-
merintah daerah dalam mening-
katkan Pendapatan Asli Daerah 
tahun 2020. Adapun harapan 
untuk meningkatkan pembangu-
nan infrastruktur terhadap target 
jalan mantap diperhatikan dan 
menjadi prioritas dalam pemba-
ngunan tahun 2021. Kemudian 
terhadap PU Fraksi Gerindra, 
salah satu jawabannya adalah 
terkait harapan Fraksi Gerindra 
agar pemerintah daerah melaku-

kan kajian menyeluruh rencana 
program kegiatan pemenuhan 
kebutuhan masyarakat, khusus-
nya jalan umum/jalan mantap 
di wilayah pegunungan ditahun 
mendatang, bersama ini disam-
paikan bahwa Pemerintah Kabu-
paten Probolinggo telah melaku-
kan kajian survei kondisi jalan 
untuk jalan kabupaten. Dengan 
kajian tersebut diperoleh data 
kerusakan jalan sesuai dengan 
jenisnya. Selanjutnya akan di-
gunakan sebagai dasar untuk 
penanganan perbaikan jalan. 
Dan jalan-jalan dengan kondisi 
rusak berat termasuk pada daer-
ah-daerah di wilayah pegunun-
gan pada tahun mendatang 
akan menjadi prioritas kegiatan. 
Terkait dengan pengukuran ca-
paian kinerja pada perangkat 
daerah di lingkungan Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
telah disampaikan secara rinci 
dalam Laporan Penyelengga-
ran Pemerintah Daerah (LPPD) 
dan Laporan Kinerja Instansi 
Pemerintah (LKjIP). Lalu terh-
adap PU Fraksi PPP, salah satu 
jawaban yang disampaikan ada-
pun dalam masa pandemi ini 
dan adanya refocusing angga-
ran untuk penanganan Covid-19 
maka terdapat beberapa target 

yang tidak tercapai antara lain 
pembangunan infrastruktur 
jalan maupun infrastruktur 
lainnya. Disampaikan terima 
kasih atas apresiasi Fraksi PPP 
kepada Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo dalam upaya me-
nekan laju penyebaran virus 
corona (Covid-19) di Kabupat-
en Probolinggo. Hal ini tidak 
terlepas dari dukungan DPRD, 
pelaku usaha dan masyarakat 
Kabupaten Probolinggo. Ter-
akhir Fraksi PDI-P, salah satu 
jawaban yang disampaikan ada-
lah terhadap pertanyaan Frak-
si PDI-P kiat-kiat yang akan 
dilakukan oleh pemerintah daer-
ah dalam menangani permasala-
han sampah, dapat dijelaskan 
antara lain memperbanyak sa-
rana dan prasarana persampa-
han (kontainer sampah, dump 
truk), meningkatkan frekuensi 
pengangkutan sampah ke Tem-
pat Pembuangan Akhir (TPA) 
dan meningkatkan edukasi ke-
pada masyarakat baik secara 
langsung maupun melalui media 
sosial. Sebagai penutup Soepar-
wiyono menyampaikan apabila 
jawaban tersebut masih mem-
butuhkan penjelasan lebih lanjut 
dapat dibahas pada rapat-rapat 
berikutnya. (edy) 

Wali Kota Probolinggo Buka Sosialisasi 
Pemberian Makan Bayi dan Anak dalam 
Mencegah Stunting di Kota Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin 
membuka secara resmi sosial-
isasi pemberian makan bayi 
dan pencegahan Stunting pada 
Anak (17/6) di gedung pase-
ban sena. Agenda yang digelar 
oleh Kelompok Masyarakat 
Pakis Jaya, Kelurahan Paki-
staji, Kecamatan Wonoasih ini 
menyasar 80 kader kesehatan 
yang terdiri dari kader PKK 
Kelurahan Pakistaji, kader 
posyandu dan ibu rumah tang-
ga.  Ketua Pokmas Pakis Jaya 

Niswatul Hasanah melaporkan 
tujuan diselenggarakan agenda 
tersebut, adalah memperbai-
ki gizi bayi dan anak untuk 
mencegah terjadinya stunt-
ing, "Dengan harapan peserta 
mampu melakukan penyediaan 
makanan bayi untuk anak di 
masing-masing rumah tangga 
sehingga dapat melaksanakan 
perbaikan gizi," jelasnya. 
Wali Kota Hadi saat membuka 
acara di depan Forkopimcam 
Wonoasih, Lurah Pakista-
ji dan warga Kelurahan Pa-

kistaji, berpesan agar selalu 
menjaga kesehatan keluarga 
di tengah pandemi Covid 19. 
"Disamping itu walaupun kita 
dalam menghadapi masa pan-
demi kita tidak boleh lengah, 
kita tidak boleh teledor dalam 
menjaga kesehatan putra pu-
tri kita," pesannya. Wali Kota 
Hadi juga berharap Anak anak 
yang terlahir di kota proboling-
go sehat dan menjadi generasi 
kebanggaan kita semua. Wali 
kota Hadi mengimbau kepa-
da seluruh peserta sosialisasi 
yang hadir untuk berpartisipa-
si aktif mensukseskan agenda 
Pokmas Pakis Jaya ini.  "Pok-
mas Pakis Jaya tidak mungkin 
bisa melakukan ini tanpa anda 
semua, Pokmas Pakis Jaya ti-
dak mungkin berhasil tanpa 
dukungan semua, berarti apa, 
kita semua berperan untuk 
mensukseskan semua," him-
baunya. Dikesmpatan terpisah 
Wali kota Probolinggo Hadi 
juga berharap kepada Pokmas 
Pakis Jaya untuk melakukan 
evaluasi di lapangan.  "Ten-
tunya saya berharap setelah 

acara ini, dari Pokmas Pakis 
Jaya bersama anggotanya ter-
us visite ke ibu-ibu yang sudah 
dikumpulkan ini untuk inter-
aksi, komunikasi apa yang ha-
rus menjadi bahan evaluasi," 
harapnya. Camat Wonoasih 
Deus Nawandi mengatakan 
berkomitmen pada bidang kes-
ehatan, juga terus mendukung 
program perbaikan gizi bagi 
keluarga.  "Masalah kesehatan 
ibu, terus kemudian anak-anak, 
balita, gizi juga harus menjadi 
concern bersama," ujarnya. 
Camat Deus juga menambah-
kan setelah Kelurahan Pakista-
ji, kedepan juga akan di gelar 
agenda bidang sosial pada 
kelurahan lainnya di wilayah 
Kecamatan Wonoasih. Sosial-
isasi yang berlangsung satu 
hari ini diisi oleh pemateri dari 
Dinas Kesehatan P2KB Kota 
Probolinggo. Beberapa mater-
inya antara lain mengenai ini-
siasi menyusui dini, pemberi-
an makanan pendamping ASI, 
variasi makanan untuk bayi 
dan anak hingga cara pencega-
han anak stunting. (edy) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat membuka Sosialisasi. 

Wali Kota Probolinggo Gelar Audiensi 
dan Serahkan Sertifikat Halal 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Kota Probolinggo Hadi 
Zainal Abidin menggelar audi-
ensi bersama Kelompok UKM/
IKM, Selasa (15/6). Acara 
tersebut juga menghadirkan 
narasumber dari Ketua Forum 
IKM Jawa Timur, Ketua MUI 
Jawa Timur, Direktur LPPOM 
MUI Jatim, dan Ketua Satgas 
Halal Provinsi Jatim. Wali Kota 
Hadi juga menyerahkan serti-
fikat halal kepada 5 UMKM. 
Yakni, IKM Fara Queen den-
gan produknya Jamudin, IKM 
Diyanah dengan produk Cook-
ies Bawangnya, Madu Hutan 
dari IKM Al-Furqon, Egg Roll 
Jagung dari IKM KWT Bangu 
Jaya dan IKM Del Nacha den-
gan produk Jahe Instan. Wali 
Kota Hadi dikesempatan terse-
but menjelaskan pelaku usaha 
harus disiplin menjaga kwalitas 
“Pelaku usaha harus jujur dalam 

mutu dan kwalitas, jangan men-
tang-mentang udah laris terus 
dikurangi komposisinya. Mu-
dah-mudahan dengan adanya 
kolaborasi antara provinsi dan 
pemerintah kota, kita dapat me-
langkah bersama demi kemajuan 
produk UMKM lebih baik lagi,” 
jelas wali kota. Para pelaku 
usaha UMKM, semua peserta 
yang hadir sangat antusias in-
gin menyampaikan aspirasinya. 
Dari beberapa pertanyaan yang 
telah disampaikan tentang sert-
ifikat halal dan bagaimana cara 
memperpanjang sertifikat halal. 
Direktur LPPOM, Siti Husnul 
Yusmiati menjelaskan sertifikat 
yang didapat sekarang berlaku 
selama empat tahun. Untuk per-
panjangan sertifikat juga dilaku-
kan cara yang sama yaitu dengan 
pengujian lapangan yang dilaku-
kan auditor untuk memastikan 
bahan, proses dan kualitas yang 

sesuai dengan anjuran agama 
yaitu halal tanpa najis dan aman 
untuk dikonsumsi. Sedangkan 
untuk biaya perpanjangan, ma-
sih gratis untuk UMKM kecil 
dan untuk UMKM yang telah 
memperoleh keuntungan besar 
dapat membayar sendiri perpan-
jangannya. Ketua Forum IKM 
Jatim, Moch. Oscar juga men-
yampaikan gagasannya untuk 
mengadakan Festival UMKM se 
Jawa Timur di Kota Proboling-
go. Wali Kota Hadi, menyambut 
dengan tegas dan antusias. Wali 
kota Hadi juga berharap kepada 
pelaku usaha untuk terus berko-
munikasi dengan dinas terkait 
untuk mendapatkan informasi 
tentang bahan baku, proses pe-
masaran produk, atau konsultasi 
perihal lainnya. “Koordinasi dan 
komunikasi dengan dinas terkait 
bahan baku atau semacamnya. 
Kalau bisa mendapatkan bahan 
baku dari sini, mengapa harus 
didapatkan dari tempat lain. Dan 
untuk pelaku usaha jangan sam-
pai tidak memanfaatkan media 
sosial yang ada, karena pemasa-
ran lewat medsos sangat respon-
sif untuk saat ini, “ tambahnya. 
Pada acara tersebut juga dipa-
merkan 25 produk UMKM dan 
Yel-yel semangat dari IKM Ja-
tim Kota probolinggo. Acara itu 
dihadiri oleh Ketua Dekranasda 
Aminah Hadi Zainal Abidin, 
Kepala Dinas DKUPP Fitriawati 
dan Ketua Satgas Halal Keme-
nag Kota Probolinggo. (edy) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin Menyerahkan Sertifikat Halal kepada 
pelaku Usaha.  

Nelayan Sampaikan Aspirasi dalam 
Pertemuan Bersama Pemerintah Malinau

Malinau, SMN - Perwakilan 
Kelompok Nelayan meminta agar 
pemerintah mengawasi praktik 
pencemaran sungai yang merugikan 
nelayan di wilayah perairan Kabu-
paten Malinau.

Kelompok Nelayan mewakili 
203 Nelayan di Kabupaten Malinau 
menyampaikan pendapatnya terkait 
isu kesejahteraan nelayan di Mali-
nau.

Hal tersebut disampaikan dalam 
Dialog bersama 11 Kelompok Ne-
layan bersama Pemerintah Kabu-
paten Malinau.

Ketua Kelompok Nelayan Im-
bayud Taka Malinau Seberang, 
Hasan meminta agar praktik il-
legal fishing diawasi ketat di 
wilayah perairan Kabupaten Ma-
linau.

Dan meminta agar pemerintah 
daerah turut membantu memulus-
kan bantuan operasional nelayan 
kepada Dinas Perikanan Provinsi 
Kalimantan Utara.

"Kami sudah coba ajukan 
bantuan kepada Dinas Perikanan 
Provinsi. Semoga ini bisa dibantu 
sama Pemerintah Daerah. Karena 
kami butuh perlengkapan penun-
jang melaut," ungkapnya.

Di sisi lain, Ketua Kelompok Je-
jak Nelayan Malinau, Samri menilai 
hampir seluruh nelayan mengeluh-
kan tentang menurunnya hasil tang-
kapan laut selama setahun terakhir.

Mengenai praktik illegal fishing, 
Samri mengatakan nelayan paham 
betul mengenai hal tersebut. Dia 
menilai sungai adalah tempat ne-
layan bergantung hidup.

"Soal illegal fishing, kami para 
nelayan selalu taat dengan aturan. 
Karena sungai ini tempat kita cari 
makan. Tapi kami juga minta ban-
tuan Pemerintah, semua tindakan 

pencemaran termasuk karena lim-
bah tambang, harap itu juga ditindak 
tegas," ujarnya, Rabu (9/6/2021).

Samri berharap agar pemerin-
tah daerah tak hanya tegas kepada 
masyarakat. Pemerintah harus ber-
laku adil dan menindak semua pi-
hak yang melanggar aturan karena 
mencemari sungai.

Sementara itu, Bupati Mali-
nau, Wempi W Mawa mengatakan 
seluruh usulan akan menjadi per-
timbangan pihaknya dalam meny-
usun program kesejahteraan ne-
layan.

Terkait usulan perwakilan ne-
layan mengenai pengawasan prak-
tik ilegal fishing dan pencemaran 
sungai, menurutnya Pemerintah 
Daerah telah menjalankan fungsi 
pengawasan.

Pertemuan tersebut dikatakan 
Wempi W Mawa sebagai cada pe-
merintah untuk melihat detil per-
masalahan yang dihadapi nelayan.

Nantinya, berdasarkan usulan 
nelayan. Program kesejahteraan 
dan bantuan untuk nelayan akan 
diprioritaskan untuk nelayan aktif.

"Kami menggelar dialog seper-
ti ini untuk memahami persoalan 

yang dihadapi nelayan. Nantinya 
akan jadi pertimbangan instansi 
terkait untuk menyusun program 
terkait kesejahteraan nelayan," 
ujarnya.

Kepala Dinas Perikanan Kabu-
paten Malinau, Sofyan mengakui 
dari tahun ke tahun produksi hasil 
perikanan di Malinau menurun.

Hal tersebut menurutnya dipen-
garuhi oleh beberapa faktor. Dian-
taranya karena maraknya praktik 
illegal fishing, alat tangkap tidak 
sesuai spesifikasi maupun kebutu-
han penunjang nelayan belum me-
madai.

"Faktor menyebabkan menurun-
nya hasil perikanan diantaranya 
karena maraknya aktivitas ille-
gal fishing. Seperti, meracun atau 
menyetrum," katanya.

Termasuk penggunaan alat tang-
kap seperti pukat atau jaring pen-
angkap yang belum sesuai ketentu-
an. Menurutnya ada ketentuan yang 
mengatur soal ukuran jaring yang 
dapat digunakan.

Terkait illegal fishing, Sofyan 
meminta kerja sama kelompok ne-
layan untuk melaporkan hal terse-
but kepada pihaknya. (syah)

Kepala Dinas Perkanan Kabupaten Malinau, Sofyan.
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“Membangun Indonesia Menjaga Negeri”

Kerja Nyata, Pemkab Wajo Sangat Serius 
Hadirkan Kampus Politeknik Pertanian

Wajo, SMN - Kabar gembi-
ra untuk masyarakat Kabupaten 
Wajo. Pasalnya, rencana Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Wajo menghadirkan Kampus III 
Politeknik Pembangunan Perta-
nian (Polbangtan) Gowa di ka-
bupaten berjuluk “Kota Sutera” 
ini bakal terwujud.

Perkembangan terbaru, Bu-
pati Wajo Amran Mahmud dan 
Direktur Politeknik Pemban-
gunan Pertanian Gowa, secara 
resmi menandatangani nota 
kesepahaman di Ruang Rapat 
Pimpinan Lt. 2 Kantor Bupati 
Wajo, Kamis (17/6/2021).

Penandatanganan nota kes-

epahaman ini merupakan tindak 
lanjut dari upaya Pemkab Wajo 
kepada Kementerian Pertanian 
untuk menghadirkan kampus III 
Polbangtan Gowa di Kabupaten 
Wajo.

"Alhamdulillah, Kementeri-
an Pertanian merespon positif 
upaya kita. Hadirnya Polban-
tan Gowa di Wajo merupakan 
bagian dari keseriusan Pemkab 
Wajo dalam mengembangkan 
sektor pertanian,” ujar Bupati 
Wajo, Amran Mahmud.

Amran yang dikenal sebagai 
pemimpin yang profesional 
dan merakyat ini, menuturkan 
jika Kabupaten Wajo memiliki 

lahan pertanian yang luas seh-
ingga perlu dilakukan berbagai 
terobosan dalam mengembang-
kan atau meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia (SDM) di 
bidang pertanian.

"Pembinaan SDM sektor 
pertanian sangat perlu mendapa-
tkan perhatian. Karena itu, den-
gan keberadaan Polbangtan di 
Wajo kedepannya, diharapkan 
bisa menjadi mitra untuk men-
dukung pembangunan sektor 
pertanian yang tentu muaranya 
pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, khususnya para 
petani,” tambahnya.

Sementara itu, Kadis Per-
tanian dan Ketahanan Pangan 
(DPKP) Kabupaten Wajo, Mu-
hammad Ashar mengurai, ren-
cana pembangunan kampus 
III Polbantan Gowa di Wajo 
akan dilakukan di Uraiyang, 
Kecamatan Majauleng. Fokus 
pengembangannya, yakni mem-
buka program studi holtikultura. 

Untuk diketahui, Wajo di 
bawah kepemimpinan Amran 
Mahmud memang terus beker-
ja keras meningkatkan berb-
agai sektor di tengah pandemi 
Covid-19. Salah satunya di 
bidang pertanian dan peningka-
tan kualitas SDM. (Muhlis)

Bupati Wajo Amran Mahmud dan Direktur Politeknik Pemban-
gunan Pertanian Gowa, menandatangani nota kesepahaman, 

Kamis (17/6/2021).

Lumajang, SMN –  Perjalanan 
panjang menginjak usia 16 tahun 
tidaklah mudah. Semua dijalankan 
dengan penuh perjuangan. LSM 
LIRA bertahan, berkembang dan 
terus maju, ini bukan hadiah, tapi 
kerja keras semua kader, yang 
memiliki integritas, loyalitas, kon-
sistensi dan komitmen.

LSM LIRA dalam menjalankan 
perannya tetap konsisten dengan 
jargon  Mendengar. Melihat dan 
Berbuat. Namun untuk memper-
tahankan itu,  dibutuhkan strategi 
politik dan taktis.  Harus memiliki 
dream dan goals.

Di LSM LIRA selalu dinamis, 
selalu ada pemikiran dan gagasan 
baru yang up to date, agar tidak 
digilas oleh perubahan maupun 
globalisasi. Jika hanya jual tam-
pang, siap siap kelaut dimakan 
paus. Organisasi perlu mengakar 
agar menjadi kuat,  terus kon-
solidasi, membangun dan mem-
perkuat jaringan.

Dalam pelaksanaan HUT 
LSM LIRA Ke-XVI Tahun 2021 
ini,  dilaksanakan secara virtual 
melalui zoom meeting. Namun 
demikian, demi memeriahkan 
acara tersebut, DPD LSM LIRA 
Kabupaten Lumajang juga meng-
gelar acara potong tumpeng yang 
menjadi acara sakral di Sekretar-
iat DPD LSM LIRA Kabupaten 
Lumajang, Jalan Bengawan Solo 
No 197, Kelurahan Jogoyudan, 
Lumajang,  acara  yang dilak-
sanakan pada Sabtu (19/6) terse-
but,

dimulai pukul 10.00 WIB sam-
pai selesai.

Menurut Bupati DPD LSM 
LIRA Kabupaten Lumajang, 
Angga Dhatu Nagara, SE,  aca-
ra dilaksanakan tetap dengan 
menerapkan protokol kesehatan 
(prokes), untuk mencegah penye-
baran Covid-19. Biarpun, kegia-

tan dilaksanakan di luar ruangan,  
para hadirin wajib melakukan cuci 
tangan dengan menggunakan hand 
sanitizer serta pengukuran suhu 
tubuh dengan menggunakan ther-
mo gun (screening), sedangkan 
masker tetap wajib dipakai.

“Acara ini sesuai instruksi DPP 
LSM LIRA, berdasarkan Surat 
DPP LSM LIRA Nomor : C.0112/
DPP-LIRA/HUT-16/VI/2021, 
Tentang PERAYAAN/PERINGA-
TAN HUT LSM LIRA KE-XVI 
- 19 JUNI 2021,” ujar Angga ke-
pada sejumlah awak media, usai 
acara potong tumpeng.

Lebih jauh Angga mengatakan, 
bahwa kegiatan ini adalah untuk 
mempererat hubungan silaturrah-
mi antar Pengurus dan Anggota, 
serta Simpatisan DPD LSM LIRA, 
mulai dengan pihak birokrasi dan 
pihak swasta, yang akan selalu 
bekerjasama dalam pembangunan 
Kabupaten Lumajang yang lebih 
baik, sesuai dengan tema HUT 
LSM LIRA Ke XVI ini.

“HUT LSM LIRA XVI berte-
makan “Membangun Indonesia 
Menjaga Negeri”, maka dari itu, 
kami akan terus berkolaborasi 
dengan siapa saja, dari unsur mana 
saja demi membangun Lumajang 
lebih baik dan bermartabat,” te-
gasnya.

Angga menambahkan, bahwa 
dalam tubuh DPD LSM LIRA Ka-
bupaten Lumajang,  membutuhkan 
sosok pribadi yang memiliki loya-
litas terhadap lembaga. Kedepan, 
akan terus diciptakan kader-kader 
LSM LIRA yang militansi.

“Menjaga kekompakan sangat 
diperlukan di DPD LSM LIRA 
Kabupaten Lumajang, saya selalu 
tekankan untuk bisa maju bersa-
ma, berbeda bendera tapi satu tu-
juan, yaitu Lira Jaya,” tambahnya.

Angga berpesan, organisasi 
harus mampu menjadi wadah bagi 

setiap anggotanya, untuk terus 
tumbuh, maju dan berkembang 
baik. Dan untuk itu perlu dikelola 
secara profesional sesuai dengan 
konstitusi. Penegakan konstitusi 
itu untuk mengajari disiplin an-
ggota. Sebab jika tidak, setiap 
anggota yang tidak patuh pada 
konstitusi dapat merusak Marwah 
organisasi.

"Untuk itulah di LSM LIRA 
sangat tegas namun fleksibel dan 
lembut dalam menjalankan konsti-
tusi organisasi. Yang mau dibina, 
kita bina, jika tidak dibuang saja. 
Mereka bisa ikut sistem atau kelu-
ar dari sistem," tutupnya.

Sementara itu, Ketua Panitia 
kegiatan HUT LSM LIRA Ke XVI 
ini, Muhammad Rizqi Mubarok, 
menyampaikan, bahwa kegiatan 
ini terselenggara berkat dukungan 
dari para pihak, baik di internal or-
ganisasi ataupun diluar organisasi.

“Anggaran kegiatan ini 
sepenuhnya di support oleh inter-

nal Pengurus, Anggota dan Simpa-
tisan DPD LSM LIRA Kabupaten 
Lumajang, Kapolres Lumajang 
dan juga dari Pemerintah Kabu-
paten Lumajang, atau pihak lain 
yang tidak bisa Kami sebutkan 
satu persatu,” ujar Rizqi.

Menurutnya, selain peringatan 
HUT secara virtual,  ada pula ke-
giatan pembagian paket sembako 
kepada warga di sekitar Sekretar-
iat DPD LSM LIRA Kabupaten 
Lumajang, sebanyak 200 paket.

Adapun beberapa undangan 
yang hadir antara lain, Bupati 
DPD LSM LIRA, Wakil Bupa-
ti DPD LSM LIRA, Sekretaris 
Daerah DPD LSM LIRA, Asisten 
DPD LSM LIRA, Ketua Lemba-
ga Sayap Organisasi (LSO) DPD 
LSM LIRA, Camat DPK LSM 
LIRA perwakilan wilayah kerja 
dan Kepala Desa (Kades)/ Lurah 
LSM LIRA perwakilan wilayah 
kerja. (Tik) 

HUT LSM LIRA XVI “Membangun Indonesia Menjaga Negeri”.

Perlu Ada Suatu Sistem Agar 
Praktek Pungli Tidak Terjadi Kembali
Lumajang, SMN - Program 

mata Najwa yang tayang di trans 
7 pada hari Rabu (16/6) lalu, 
mengundang Bupati Lumajang 
Thoriqul Haq sebagai narasumber, 
dengan tema Serba Pungli.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq mengatakan, bahwa perlu ada 
suatu sistem agar praktik pungli 
tidak kembali terjadi.

"Mekanisme by sistem penting 
dilakukan, agar pungli tidak terja-
di," ujar Cak Thoriq.

Bupati menjelaskan, bahwa 
sistem perlu dibangun. Begitu 
pula pengawasan internal harus 
diperkuat agar praktik-praktik 
pungli bisa diminimalisir dan dib-
erantas.

Dalam memberantas kasus 
pungli, Cak Thoriq seringkali 
melakukan sidak ke berbagai tem-
pat. Seperti halnya ketika ia meny-
idak kasus pungli yang sering kali 
terjadi pada penambangan pasir di 
Lumajang.

Meski hal itu akan menim-
bulkan gejolak, terutama terha-
dap keselamatan dirinya hingga 
dilaporkan ke Polda Jatim usai 
melakukan sidak. Namun ia me-
negaskan bahwa upaya-upaya 
pemberantasan pungli akan tetap 

dilakukan sebagai wujud tanggu-
ngjawabnya terhadap masyarakat.

"Tentu saya akan tetap mere-
spon laporan masyarakat," tegasn-
ya.

Sementara itu, Ketua Ombuds-
man RI, Mokh. Najih menyam-
paikan, bahwa pihaknya meng-
hargai berbagai upaya pemerintah 
daerah dalam memberantas pung-
li, salah satunya melalui sidak 
seperti yang dilakukan oleh Bupa-
ti Lumajang. Namun ia berharap 
agar upaya tersebut ditindaklanjuti 
melalui supervisi, tindakan konk-

ret dan sanksi tegas kepada oknum 
yang melakukan pungli.

"Kita menghargai usaha pe-
merintah daerah, namun supervisi 
sangat penting untuk memantau 
apa yang sudah dilakukan kemu-
dian ditindaklanjuti dengan tinda-
kan konkret," tuturnya.

Yang menjadi pertanyaan, 
walau sudah disidak berkali kali, 
kenapa carut marut penambangan 
pasir di kabupaten lumajang tetap 
ada hingga kini. Ini pekerjaan 
rumah, yang harus segera disele-
saikan. (Tik) 

Bupati Lumajang Thoriqul Haq sebagai narasumber dalam program 
mata Najwa yang tayang di trans 7 pada hari Rabu (16/6) lalu.

Wakil Bupati Tinjau Kegiatan 
Vaksinasi di Karimun 

Karimun, SMN – Wakil 
Bupati Karimun Anwar Hasyim 
memantau giat vaksinasi mas-
sal di Markas Polres Karimun, 
Jalan Ahmad Yani Kelurahan 
Sungai Lakam Barat Kecamatan 
Karimun, Jumat (18/6/2021). 
Pemantauan orang dua di Ka-
bupaten Karimun itu dilakukan 
sebagai salah satu bentuk mem-
berikan dukungan pada giat 
penyuntikan vaksin Coronavirus 
Disease 2019 atau Covid-19.

“Alhamdulillah, Masyarakat 
yang melakukan vaksinasi di 
Polres Karimun sangat banyak 
di luar perkiraan kita,” ucap 
Wakil Bupati Karimun Anwar 
Hasyim usai meninjau vaksina-
si didampingi Kapolres Karim-
un AKBP Muhammad Adenan, 
S.IK.

Sekarang aja pendaftarann-
ya sudah 260 orang sekian, ini 
baru pukul 10 - an, sambungn-
ya. Wakil Bupati Karimun men-
gatakan kita harapkan ini akan 
memberikan motivasi kepada 
masyarakat dimanapun tem-
pat yang melakukan vaksinasi, 
tetapi masyarakat hadir, ucap 
Anwar. 

"Atas nama Pemerintah 
Daerah Kabupaten Karimun, 
saya mengucapkan terima kasih 
kepada Kapolres Karimun dan 
jajarannya yang telah meny-
iapkan tempat sebagai upaya 
untuk memenuhi target yang tel-
ah ditentukan oleh pemerintah, 
ungkap Wakil Bupati Karimun 
Anwar Hasyim. Yang terakhir, 
kita berharap pada 25 Juni men-
datang dapat terpenuhi persen-

tase yang mengikuti vaksinasi 
ini," sambungnya.

Lebih lanjut, Wakil Bupati 
Karimun Anwar Hasyim men-
jelaskan kepada para petugas 
vaksinator ini harus kita li-
hat. Anwar mengatakan kalo 
memang disini akan bertam-
bah jumlah masyarakat yang 
melakukan vaksinasi yang 
berada di Polres Karimun ini. 
Menanggapi hal tersebut, Wakil 
Bupati Karimun Anwar Hasyim 
mengatakan kita akan upayakan 
penambahan tenaga jumlah vak-
sinator itu, sehingga masyarakat 
mempercepat waktu di dalam 
saat melakukan vaksinasi di 
lingkup Polres Karimun. 

"Kalo kita lihat dari semua 
ini, masyarakat yang melaku-
kan vaksinasi yang berasal dari 
Parit Benut, Pasir Panjang dan 
Pangke ini sudah menumpuk," 
ucap Anwar. Sekali lagi kami 
ucapkan terimakasih, mudah 
- mudahan niat baik kita ini 
akan disiasati dengan harapan 
masyarakat terus meningkat-
kan emaptinya untuk menerima 
vaksin yang dianjurkan oleh pe-
merintah, ungkap Wakil Bupati 
Karimun Anwar Hasyim. Wakil 
Bupati Karimun Anwar Hasy-
im menjelaskan untuk Karimun 
sekitar 23-24 persen dari tataran 
yang diharapkan oleh pemerin-
tah, tutupnya. (bl)

Wakil Bupati Tinjau Kegiatan Vaksinasi di Karimun.
Bupati Terima Bantuan dari PT Karimun 

Sembawang Shipyard Trisno Susilo

Karimun, SMN – Aunur Rafiq 
Menerima Kunjungan Silahturah-
mi PT.KSS di Rumah Dinas Bu-
pati Karimun, Jum’at (11/6/2021).

Bantuan diterima langsung 
oleh Bupati Karimun didampingi 
Sekda, Asisten I dan Kadis Kese-
hatan Kabupaten Karimun. 

Bupati Karimun Aunur Rafiq 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas peran dan perhatian dari 
pihak GM PT. KSS dalam penan-
ganan bersama Covid-19 di Kabu-
paten Karimun. 

“Terima kasih atas perhatian 
serta bantuannya. Bantuan ini 
akan dipergunakan di tempat iso-
lasi terpusat perawatan penanganan 
Covid19 khususnya di SMP 2 Bi-
naan dan SMA 4 Binaan,” ucapnya, 
Jum’at (11/6/2021).

Sejalan dengan Pemprov Ke-
pri dan Pemerintah Pusat, Pemkab 
Karimun akan memberikan bantu-
an vaksinasi kepada karyawan PT. 
KSS yang berjumlah lebih dari 400 
orang.

”Saya minta kepada Dinas Kes-
ehatan membentuk tim untuk turun 
ke perusahaan PT. KSS. Saya juga 
meminta dari pihak perusahaan agar 

memfasilitasi karyawannya dan me-
ngundang pihak keluarganya dan 
masyarakat setempat untuk dapat 
melakukan vaksinasi,” ujarnya.

Sementara, Operasional Man-
ager PT. Karimun Sembawang 
Shipyard Trisno Susilo menutur-
kan, bantuan itu bentuk partisipasi 
dari pihak perusahaan untuk mem-
bantu penanganan COVID-19 di 
Kabupaten Karimun. Ia juga men-
yampaikan, PT. KSS berkomitmen 
untuk menambah bantuan kasur 
sebanyak 50 set untuk penanganan 
Covid-19.

”Insya Allah pihak perusahaan 
tidak berhenti disini untuk mem-
berikan bantuan dalam menang-
gulangi penangan Covid 19 di 
Kabupaten Karimun. Untuk kede-
pannya, kami juga berkomitmen 
untuk menambah bantuan 50 set 
lagi,” tambahnya. (bl)

Bupati Terima bantuan dari PT Karimun Sembawang Shipyard 
Trisno Susilo.

Varian India Ngegas di Jatim, Epidemiolog 
Sarankan PSBB Surabaya Raya Plus

Surabaya, SMN - Epide-
miolog Universitas Airlangga 
(Unair) Surabaya Dr dr Windhu 
Purnomo menyarankan dilakukan 
pembatasan sosial berskala besar 
(PSBB) di Surabaya Raya Plus. 
Ini karena ada lonjakan kasus 
COVID-19.

Tak hanya di Surabaya, Sido-
arjo dan Gresik, Windhu menye-
but PSBB juga baiknya digelar di 
wilayah sekitar Surabaya, seperti 
Bangkalan dan Lamongan. Wind-
hu menyebutnya PSBB Surabaya 
Raya Plus.

Selain itu, Windhu menga-

takan langkah ini perlu dilakukan 
mengingat telah ditemukannya 
delapan pasien dengan varian 
baru COVID-19 yakni varian dari 
India atau Delta.

"Kasus COVID-19 di Suraba-
ya sendiri sudah mulai menanjak. 
Apa lagi di wilayah sebelah juga 
terus seperti itu, nggak ada PSBB 
dan sebagainya. Apa lagi dengan 
ditemukannya varian baru yang 
lebih menular. Kita ini was-was," 
kata Windhu kepada media di 
Surabaya, Sabtu (19/6/2021).

Keputusan PSBB ini, lanjut 
Windhu, ada di Pemerintah Kabu-
paten atau Kota. Namun, Windhu 
berharap Gubernur Khofifah In-
dar Parawansa ikut mendorong 
Pemda agar membuat keputusan 
ini.

"Kemarin itu saya minta 
PSBB, memang gubernur tidak 
bisa memberi keputusan, seha-
rusnya gubernur mendorong. Ini 
nggak ada dorongan sama sekali," 
ujar Windhu.

Menurut Windhu, PSBB me-
mang seharusnya sudah dilakukan 
mengingat situasi COVID-19 saat 
ini mulai kritis. Windhu mencon-
tohkan beberapa RS di Surabaya 
mulai kelabakan akibat bed occu-
pancy rate (BOR) mulai penuh.

Selain itu, kasus harian di In-
donesia juga merangkak naik 
hingga 12 ribu kasus per hari. Hal 
ini mendekati puncak gelombang 
pertama, di mana ada 14 ribu ka-
sus harian.

"Sekarang ini situasinya kritis, 
karena hulu seperti itu, hilirnya ini 
sudah kelabakan rumah sakit su-
dah mulai kelabakan. Ada rumah 
sakit yang ICU-nya saja tinggal 1. 
Beberapa (BOR-nya) sudah lebih 
dari 90 persen semua. Ini situasin-
ya bahaya, makanya jangan sam-
pai ada kerumunan dan ini harus 
ada tindakan tegas dari satgas," 
tambah Windhu.

Tak hanya itu, Windhu juga 
menyebut status darurat kesehatan 
masyarakat juga belum dicabut. 
Artinya, masih perlu penanganan 
tegas dengan melibatkan seluruh 
unsur. Salah satunya PSBB.

"Harusnya aparat tegas, ini 
kan situasi darurat, karena darurat 
kesmas belum dicabut. Artinya 
pemerintah daerah dengan aparat-
nya satpol PP, polisi, TNI, harus 
bisa mengendalikan. jangan nga-
lah. Tapi juga jangan melakukan 
kekerasan. Ada caranya dengan 
melibatkan tokoh masyarakat, to-
koh agama," saran Windhu. (dtk)

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windhu 
Purnomo/Foto: Hilda Meilisa Rinanda.



8 Jawa Tengah Edisi 492 / XIII / 21 - 27 Juni 2021

Jelang Pilkades Antar waktu Trirejo Purworejo, 
Andi Prasetiawan Figur Paling Populer

Purworejo, SMN - Dua 
calon kepala desa (Cakades) 
akan bertarung menjadi orang 
nomor satu di Desa Trirejo, Ke-
camatan Loano, Purworejo yang 
akan digelar pada 13 Juli 2021 
mendatang. Keduanya mas-
ing-masing Andi Prasetiawan 
warga Dusun Sejiwan Kidul RT 
3 RW 2 Desa Trirejo dan Sri Puji 
Astuti warga RT 2 RW 3 Dusun 
Sejiwan Kidul.

Berdasarkan pantauan SMN 
di lapangan, nama Andi Praseti-
awan lebih populis dan meraup 
banyak dukungan warga setem-
pat. Pasalnya, pria yang dikenal 
low profil ini selama ini me-
mang sangat dekat dengan berb-
agai kalangan, mulai dari tokoh 
pemuda, tokoh agama hingga 
emak-emak di Trirejo.

Disinggung motivasi dirinya 
maju dalam Pilkades antar wak-
tu tersebut, Andi menginginkan 
supaya kedepannya masyarakat 
lebih makmur sentosa dan dapat 
bersama-sama membangun Tri-
rejo lebih baik dari tahun-tahun 
sebelumnya.

"Insya Allah jika terpilih 
menjadi kepala desa saya akan 
mengedepankan musyawarah 
mufakat dalam setiap pengam-
bilan kebijakan. Serta mengajak 
tokoh masyarakat, tokoh agama, 
pemuda dan lainnya. Saya anti 
dengan kebijakan yang otoriter 
dan akan mengedepankan ke-
jujuran serta transparansi setiap 
bantuan-bantuan untuk desa," 
katanya

Sementara itu dari penelu-
suran SMN yang menjumpai 

Cakades Trirejo Andi Prasetiawan.

sejumlah warga Desa Trirejo, 
kebanyakan mendukung dan 
menginginkan sosok pemimpin 
yang ada pada diri Andi Prase-
tiawan yang dinilai paling layak 
untuk menggantikan kades se-
belumnya, Dwi Darmawan yang 
meninggal dunia.

"Mas Andi sangat dekat den-
gan berbagai kalangan, orang-
nya santun dan cerdas. Beliau 
selalu cepat tanggap dalam 
membantu kepentingan warga 
disini," beber tokoh masyarakat 
Trirejo yang enggan disebut 
namanya.

Komentar lainnya juga dis-
ampaikan tokoh pemuda setem-
pat yang aktif di Karang Taruna. 
"Bulan romadhon kemarin disi-
ni (Trirejo, red) diadakan Pasar 
Uwuh selama sebulan penuh dan 
antusias warga sangat responsif. 
Tanpa support serta dukungan 
dari Pak Andi, niscaya penye-
lenggaraan pasar tersebut tidak 
dapat berjalan lancar," katanya.

Sekedar diketahui, dalam 
Pilkades antar waktu ini hanya 
diikuti 10% dari jumlah Daftar 
Pemilih Tetap (DPT). Dima-
na pada Pilbup 2020 kemarin, 
jumlah DPT di Trirejo sebanyak 
2.200 dari 15 RT, 5 RW dan 4 
Pedukuhan. Dengan demikian 
nantinya jumlah pemilih dalam 
Pilkades Trirejo berjumlah seki-
tar 220 pemilih. (Alex)

Ciptakan Herd Immunity, Ratusan Keluarga 
Anggota Polri Polres Salatiga Jalani Vaksinasi

Salatiga, SMN - Dalam 
rangka menciptakan herd immu-
nity khususnya di lingkungan 
keluarga besar Polri, setelah se-
belumnya seluruh anggota Polri 
Polres Salatiga telah melak-
sanakan vaksinasi tahap 1 dan 2, 
kali ini giliran keluarga Anggota 
Polri Polres Salatiga menjalani 
vaksinasi tahap 1, dimulai pada 
hari Selasa 15/06/2021.

Vaksinasi Covid-19 tahap 1 
ini dengan sasaran keluarga An-
ggota Polri Polres Salatiga yang 
berusia diatas 18 tahun, dan se-
lama dua hari ini tidak kurang 
dari 250 (dua ratus lima puluh) 
orang yang sudah mendapatkan 
vaksinasi, jelas Iptu Mulyadi 
Paurkes Polres Salatiga.

Kapolres Salatiga Polda 
Jateng AKBP Rahmad Hidayat, 
S.S. saat memantau pelaksanaan 
vaksinasi menuturkan bahwa, 
proses Vaksinasi Covid-19 bagi 
keluarga anggota Polres Salati-
ga yang dilaksanakan di Open 

Garage ini bertujuan untuk 
menciptakan kekebalan tubuh 
agar mampu melawan infeksi 
virus Covid-19 hingga akhirnya 
tercapai kekebalan kelompok 
(herd immunity), hal ini sesuai 
dengan kebijakan pemerintah 
maupun Kapolri yaitu meng-
galakkan pelaksanaan vaksinasi 
Covid-19, tutur AKBP Rahmad 

Hidayat, S.S.
"Vaksinasi terhadap keluarga 

besar anggota Polres Salatiga 
ini sebagai wujud respon per-
cepatan proses vaksinasi bagi 
seluruh masyarakat Indonesia, 
agar pendemi Covid-19 segera 
dapat berakhir," tutup AKBP 
Rahmad Hidayat, S.S. (Agus)

Vaksinasi Anggota keluarga Polri Polres Salatiga.

Kapolres Semarang Terima Kunjungan Puslitbang Polri 
tentang Evaluasi Distribusi BBM di Lingkungan Polri

Semarang, SMN – Kapol-
res Semarang AKBP Ari Wi-
bowo S.I.K., M.H. menerima 
kunjungan dari puslitbang polri 
tenten evaluasi distribusi BBM 
di lingkungan polri bertempat 
di Aula Condrowulan Polres 
Semarang, Rabu (16/06/2021)

Tim Puslitbang turut had-
ir yang dipimpin Kombes Pol 
Harvin Raslin, S.H selaku Ketua 
tim dan 3 anggota lainnya dan 2 
tim pendamping dari polda Jawa 
Tengah.

Ketua Tim Penelitian 
Kombes Pol Harvin Raslin, 
S.H. menjelaskan Pelaksanaan 
penelitian Distribusi BBM di 
lingkungan polri bertujuan un-
tuk mendukung pelaksanaan tu-
gas operasional Kepolisian guna 

mewujudkan penguatan penga-
wasan di lingkungan polri.

“Para responden tidak usah 
takut karena kegiatan ini bukan-
lah wasrik namun hanya pene-
litian, sehingga kejujuran dari 
jawaban responden akan meng-
hasilkan data yg valid,” ujar 
Ketua Tim 

“Diharapkan dari hasil pe-
nelitian ini akan menghasilkan 
rekomendasi yg menjadi dasar 
kebijakan demi perbaikan pros-
es pendistribusian BBM di 
lingkungan Polri,” lanjutnya.

Dilain sisi Kapolres Sema-
rang AKBP Ari Wibowo men-
gucapkan selamat datang dan 
terimakasih ketua tim dari pus-
litbang yang telah datang di pol-
res semarang 

“Kami ucapkan selamat 
datang di polres semarang, kami 
berharap dengan adanya pene-
litian ini menjadikan koreksi 
kami dalam melaksanakan tugas 

dan sebagai pengawasan yang 
dapat menjadikan pembenahan 
bagi polres Semarang,” ujar Ka-
polres Semarang. (Agus P)

Kapolres Semarang Terima Kunjungan Puslitbang Polri tentang 
Evaluasi Distribusi BBM di Lingkungan Polri.

Panglima dan Kapolri Hari Ini akan Tinjau Vaksinasi 
di Bandung, Kudus dan Bangkalan

Semarang, SMN - Panglima 
TNI Marsekal Hadi Tjahjan-
to dan Kapolri Jenderal Polisi 
Listyo Sigit Prabowo hari ini 
dijadwalkan akan berangkat ke 
Bandung, Jawa Barat, Kudus, 
Jawa Tengah dan Bangkalan, 
Jawa Timur untuk meninjau 
vaksinasi. 

Keduanya akan berangkat 
menggunakan pesawat boeing 
TNI AU dari Base Ops TNI AU 
Halim Perdana Kusuma Jakarta 
Timur. 

Kadiv Humas Polri Irjen 
Pol Argo Yuwono mengatakan 
Panglima dan Kapolri akan 
meninjau vaksinasi di Stadion 

Gelora Bandung, Jawa Barat. 
Setelah itu dilanjutkan ke Ku-
dus melalui Semarang, Jawa 
Tengah. Selanjutnya kunjungan 
akan dilanjutkan ke Bangkalan, 
Jawa Timur. 

"Ya, rencana hari ini Bapak 
Panglima dan Kapolri akan ke 
Bandung , Kudus dan Bangka-
lan untuk meninjau vaksinasi. 
Ini merupakan kunjungan yang 
kesekian kali mengingat ka-
sus Covid-19 di wilayah terse-
but cukup tinggi," kata Argo 
dalam keteranganya, Kamis 
(17/6/2021). 

Dalam kunjungannya, Ka-
polri akan didampingi Asops 

Kapolri, Kadiv Humas Polri, 
Kadiv Propam Polri, Wakabare-

skrim, Karo Korwan PPNS dan 
Karumkit Polri. (Agus P)

Panglima dan Kapolri akan Tinjau Vaksinasi di Bandung, Kudus 
dan Bangkalan.

7 Pasangan Bukan Suami Istri 
Terjaring Razia Satpol PP

Rembang, SMN - Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Kabupaten Rembang menggelar 
razia rutin penegakan peraturan 
daerah (Perda), kemarin. Ada 

sebanyak 7 orang pasangan tak 
resmi yang terjaring dalam razia 
tersebut.

Kepala Bidang Ketertiban 
Umum Ketentraman Mas-

yarakat Dan Penegakan Perda 
Satpol PP Kabupaten Rembang, 
Teguh Maryadi menyebut, se-
jumlah pasangan tak resmi itu 
dipergoki saat berduaan dalam 
kamar kos.

“Razia kali ini menyasar se-
jumlah rumah kos yang ada di 
wilayah Kecamatan kota Rem-
bang, ada 5 lokasi yang kami 
sasar. Hasilnya ada 7 pasangan 
tak resmi yang terjaring,” kata 
Teguh dihubungi awak media, 
Selasa (8/6/2021).

Teguh mengatakan, latar be-
lakang pasangan yang terjaring 
rata – rata bekerja sebagai pe-
mandu karaoke. Mirisnya, ada 
pula pasangan yang bekerja se-
bagai perawat medis.

“Ada juga perawat yang ter-
jaring dalam razia ini. Justru 
malah terjaringnya bukan perta-
ma ini, tapi sudah beberapa kali 
oknum perawat ini,” terangnya.

“Rata – rata memang yang 
terjaring perempuannya adalah 
LC atau pemandu karaoke, tapi 
pasangan laki – lakinya ganti – 
ganti. Dugaan kami adalah me-
mang jadi kerjaan sampingan 
mereka karena mungkin sedang 
sepi karaokenya,” imbuhnya.

Teguh menyebut, pasangan 
tak resmi yang terjaring dalam 
razia tersebut awalnya dilaku-
kan pembinaan oleh Satpol PP 
Rembang. Jika membandel, 
pihak Satpol akan menikahkan 
pasangan tersebut secara ag-
ama.

“Hal ini dalam rangka me-
negakkan Perda yang berlaku. 
Pertama, kita lakukan pembi-
naan secara persuasif. Kalau 
masih membandel, terjaring 
lagi, seperti yang sudah-sudah 
langsung kita nikahkan,” pung-
kasnya. (SMN OR)

 Satpol PP saat menggelar razia rumah kos.

40 Anggota Brimob Mabes Polri, 
Dikirim ke 11 Kecamatan di Pati

Pati, SMN - Kepolisian re-
sor pati menerima bantuan pu-
luhan personel bko dari korps 
brimob mabes polri. puluhan 
personel bko tersebut diterima 
oleh kapolres pati akbp arie pra-
setya syafaat di aula sarja arya 
racana polres pati, jateng. senin, 
14 juni 2021.

Sebanyak 40 personel yang 
disebar ke 10 polsek yang me-
liputi 11 kecamatan zona merah 

covid-19.
Adapun penempatan pasu-

kan tersebut ialah sebagai beri-
kut.

Sebanyak 5 personel di pol-
sek pati kota, 5 personel di 
polsek wedarijaksa (meliputi 
wilayah kecamatan wedarijak-
sa dan trangkil), 4 personel di 
polsek margorejo, 4 personel di 
polsek tlogowungu, 4 personel 
di polsek jakenan, 4 personel 

di polsek winong, 4 personel di 
polsek sukolilo, 4 personel di 
polsek tambakromo, 4 personel 
di polsek tayu, dan 2 personel di 
polsek dukuhseti.

Setelah pembagian tugas, 
seluruh personel langsung ter-
jun ke polsek masing-masing.

“Kehadiran personel bko 
dari korps brimob mabes pol-
ri ini merupakan suatu kehor-
matan dan semangat baru di 
tengah perjuangan kita dalam 
menanggulangi lonjakan kasus 
covid-19,” terang kapolres pati 

akbp arie prasetya syafaat.
Kapolres menambahkan, 

wilayah kudus yang tengah 
mengalami lonjakan kasus 
covid-19 sangat dekat dengan 
wilayah pati. karena itu ke-
waspadaan dan langkah antisi-
pasi perlu ditingkatkan.

“Saya berpesan kepada para 
kapolsek yang merima perso-
nel bko, utamakan keselamatan 
masing-masing personel. tolong 
setiap kegiatan selalu dikoordi-
nasikan dengan baik,” harap-
nya. (OR SMN)

40 Anggota Brimob Mabes Polri, Dikirim ke 11 Kecamatan di 
Pati.

Sidang Lanjutan Ke III Pengadilan 
Negeri Rembang, Kasus Pembunuhan 

Nyawa Satu Keluarga

Rembang, SMN – Penga-
dilan Negeri Rembang kembali 
menggelar sidang terbuka di ru-
ang sidang Kartika. Sidang yang 
di gelar di ruang sidang Kartika 
ini merupakan sidang lanjutan 
ke III, kasus Sumani terdak-
wa pembunuh tunggal Satu 
keluarga yang menghilangkan 
Empat nyawa sekaligus. Rabu 
16/6/2021.

Persidangan yang memer-
lukan waktu yang cukup lama 
dalam membuka kasus pem-
bunuhan yang di duga pelaku 
tunggal Sumani.

Di tinjau dari Pembacaan 
dakwaan yang di bacakan oleh  

JPU  Jaksa Penuntut Umum dari 
Pengadilan Negeri Rembang, 
kasus ini merupakan kasus yang 
terbesar di wilayah Kabupaten 
Rembang dan juga Nasional.

Karena Satu orang tega 
menghabisi nyawa Empat Orang 
sekaligus dalam Satu keluarga, 
bahkan diantara ke Empat Kor-
ban ada Dua masih Anak anak.

Sidang pada Hari Rabu 
16/6/2021 di Pengadilan Negeri 
Rembang di pimpin oleh Hakim 
Ketua Anteng Supriyo, SH, MH.  
Hakim anggota 1. Eri Susanto 
SH, Hakim anggota 2. Ikbal Al-
bania, SH, MH.

Pengadilan Negeri Rembang 

melalui Hakim anggota 1 Eri 
Susanto SH. Menjelaskan per-
sidangan lanjutan ke III, Kasus 
Terdakwa Sumani yang di dak-
wa membunuh Empat Orang da-
lam Satu Keluarga.

Sidang lanjutan ke Tiga ma-
sih dengan cara virtual atau on-
line seperti sidang sidang yang 
sebelumnya, di karenakan virus 
Corona belum juga mereda di 
wilayah Kab Rembang.

Karena Virus Corona di 
Rembang meningkat dan bisa di 
katakan Zona Merah, Maka si-
dang hari ini di lakukan dengan 
cara online.

Pihak terdakwa Sumani di 
hadirkan dalam persidangan 
Pengadilan Negeri Rembang 
dengan cara online, Untuk tet-
dakwa Sumani berada di lapas 
Rembang kelas II B,

Pengadilan Negeri Rembang 
untuk sidang ke III ini mengh-
adirkan Empat saksi yang mas-
ing masing mempunyai peran 
saat terakir kali bersama korban 
Anom Subekti dan terakil kali 
melihat terdakwa Sumani bera-
da di rumah korban Anom Sub-
ekti.

Untuk menyimpulkan ter-
dakwa benar bersalah dan bisa 
di jatuhi hukuman, Pengadilan 
Negeri Rembang masih akan 

menggali lagi lebih banyak saksi 
yang bisa menguatkan terdakwa 
bisa di jatuhi hukuman. Ungkap 
Eri.

Untuk sidang lanjutan yang 
ke IV dari Pengadilan Negeri 
Rembang akan menghadirkan 
Lima saksi yang di ajukan oleh 
Jaksa Penuntut Umum JPU. 
Yang akan di gelar pada Tang-
gal,23/6/2021 di Ruang Kartika 
Pengadilan Negeri Rembang.

Setyo Langgeng SH MH Pe-
nasehat Hukum Sumani yang di 
tunjuk oleh Pengadilan Negeri 
Rembang membeberkan terkait 

saksi saksi yang di hadirkan.
Saksi saksi yang di hadirkan 

pada hari ini ada empat saksi 
yang masing masing hanya me-
lihat adanya terdakwa Sumani 
berada di rumah korban pem-
bunuhan Anom Subekti.

Jadi saksi belum bisa cuk-
up untuk menetapkan terdakwa 
sebagai terdakwa pembunuh 
tunggal. Di persidangan Minggu 
depan dari JPU Jaksa Penun-
tut Umum akan menghadirkan 
Lima Saksi Lagi untuk bisa 
membuka kasus ini, ungkap 
Langgeng. (SMN OR)

Sidang Lanjutan Ke III Pengadilan Negeri Rembang, Kasus 
Pembunuhan Nyawa Satu Keluarga.
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Agung Saga, Dua 
Kali Ditangkap Polisi 
Karena Narkoba

Jakarta, SMN - Aktor 
sekaligus model Agung Saga 
terkenal lewat film D’Love 
yang ia bintangi pada 2010. 
Usai membintangi film itu, 
Agung mulai kebanjiran job, 
mulai dari menjadi bintang 
FTV hingga sinetron.

Wajah Agung Saga segera 
ramai di televisi Indonesia. 
Pria yang berzodiak Virgo 
ini mengaku penggemar film 
laga. 

Untuk menunjang karier-
nya sebagai pemeran, Agung 
terus menjaga kebugaran 
tubuhnya. Pria yang lahir 
pada pada 9 September 1988 
itu bahkan sempat diminta 
untuk membentuk perutnya 
menjadi six pack. Hingga 
kini, kebugarannya terus ter-
jaga.

Penggemar FTV Indone-
sia tiba-tiba dikagetkan den-
gan kabar ditangkapnya pe-

meran pria ini. Penangkapan 
itu atas dugaan penyalahgu-
naan narkoba jenis sabu.

Satresnarkoba Pol-
res Metro Jakarta Pusat 
menangkap Agung Saga 
atas tuduhan kepemilikan 
sabu. Penangkapan Agung 
Saga dibenarkan oleh Kabid 
Humas Polda Metro Jaya, 
Kombes Pol Yusri Yunus, 
Selasa (30/3/2021). Sang 
artis diamankan di Aparte-

Dalam penangkapan itu, polisi mengamankan barang bukti 
berupa sabu-sabu.

men Kalibata pada 27 Maret 
2021. 

"Iya benar, kita baru men-
gamankan AS terkait kasus 
penyalahgunaan narkotika 
ya,” ujarnya.

Dalam penangkapan itu, 
polisi mengamankan ba-
rang bukti berupa sabu-sa-
bu. "Kita amankan padanya 
narkotika jenis sabu-sabu," 
ucap Yusri.

Dalam penangkapan 
tersebut polisi berhasil men-
gamankan narkoba jenis 
sabu yang disimpan pemilik 
nama Asli Agung Saudaga 
di tempat pewangi ruan-
gan."Yang kami temukan di 
dalam tempat pewangi ruan-
gan itu sisa 0,28 gram," ujar 
Yusri.

Agung Saga diamankan 
bersama dua rekannya ber-
inisial RR dan RS. Seperti 
diketahui, Agung Saga baru 
bebas dari Rutan Cipinang, 
Jakarta Timur lima bulan lalu 

atau tepatnya 7 Oktober 2020. 
Sebelumnya dia juga pernah 
berurusan dengan narkoba.

Agung Saudaga mengaku 
menyesal. Ia sadar telah men-
coreng nama baik keluarga 
dan meminta maaf atas keja-
dian ini.

Saya menyesal sekali, saya 
mau minta maaf kepada kel-
uarga besar saya, kepada PH 
tempat saya bekerja,” ujar 
pesinetron Jodoh Wasiat Ba-
pak, di Polres Jakarta Pusat, 
Rabu (31/3/2021).

Ingin sembuh begitu yang 
diungkapkan oleh Agung 
Saga terkait masalah ini. 
Kembali ia mengungkapkan 
penyesalannya terhadap per-
buatannya yang melanggar 
hukum tersebut.

“Saya ingin bicara, saya 
menyesal dan saya ingin sem-
buh. Saya mohon kesempatan 
Pak, saya pengin sembuh,” 
ujarnya. (lp6)

Ini Penyebab Matinya Puluhan Ton Ikan 
di Waduk Darma Kuningan

Kuningan, SMN - Puluhan 
ton ikan budidaya di Waduk 
Darma Kabupaten Kuningan, 
Jawa Barat mati mendadak. 
Ikan-ikan milik petani itu mati 
karena keracunan zat amoniak 
sisa makanan dan kotoran ikan 
yang terbawa arus air.

Kepala Dinas Perikanan dan 
Peternakan Bunbun Budhiyasa 
mengatakan fenomena matin-
ya puluhan ton ikan di Waduk 
Darma itu sebenarnya bukan-

lah fenomena dadakan, namun 
fenomena yang berpotensi terja-
di dua kali dalam setahun karena 
pergantian musim.

"Ini sebetulnya bukan fenom-
ena dadakan, ini fenomena arus 
balik air yang terjadi rata-rata 
dua kali dalam setahun, pada 
saat pergantian musim di bulan 
Juni-Juli dan November-De-
sember," kata Bunbun di kan-
tornya, Jumat (18/6/2021).

Ia menjelaskan saat terjadi 

arus balik air, zat amoniak yang 
berasal dari sisa makanan dan 
kotoran ikan di dasar air terang-
kat ke permukaan. Akibatnya, 
ikan-ikan disana mati karena zat 
amoniak tersebut beracun bagi 
ikan.

"Budidaya ikan disana 
menimbulkan endapan sisa 
makanan dan kotoran di dasar 
air dan membentuk zat amoniak 
secara alami. Jadi ketika ada 
arus balik air akibat pergantian 

musim, zat di dasar air terangkat 
ke permukaan, zat itu berbahaya 
untuk ikan," jelasnya.

Kata Bunbun, sampai dengan 
pagi hari tadi diperkirakan ada 
40 ton ikan milik petani yang 
mati. Sebenarnya lanjut dia, Di-
nas Perikanan dan Peternakan 
sendiri telah mengingatkan para 
petani ikan di Waduk Darma un-
tuk mewaspadai musim perali-
han seperti saat ini.

"Kita sebetulnya sudah 
melakukan pembinaan kepada 
mereka, menjelang bulan pera-
lihan ini, yang sudah panen jan-
gan diisi dulu kolamnya supaya 
penumpukan kotoran ikan tidak 
terlalu banyak dan temperatur 
tidak terlalu panas di dasar itu," 
ucap Bunbun.

"Dulu sempat disepakati ti-
dak diisi dulu saat pergantian 
musim dan alhamdulillah tidak 
ada kematian ikan. Kemarin ke-
jadiannya ketika ada hujan be-
sar hari Rabu, otomatis permu-
kaan air akan dingin sementara 
bawahnya panas," sambungnya.

Bunbun juga mengungkap-
kan dari data yang dimiliki 
pihaknya, saat ini tercatat ada 
sekitar 4.900 keramba jaring 
apung (KJA) di Waduk Darma. 
Jumlah tersebut diketahui jauh 
dari batas maksimal sesuai den-
gan aturan Bupati Kuningan.

"Disana dari data yang kita 
miliki jumlah KJA ada seki-
tar 4.900, namun sesuai aturan 
Bupati yang telah dibuat terkait 
pengaturan KJA disana seharus-
nya maksimal itu 2.500. Nanti 
secara bertahap akan membuat 
jumlah KJA mendekati aturan," 
tutup Bunbun. (dtk)

Puluhan ton ikan mati di Waduk Darma. 

21 WNI ABK Ocean Star Dilapor 
Terlantar di Timor Leste, 
Hanya Minum Air Hujan

Makassar, SMN - Sebanyak 
21 anak buah kapal (ABK) asal 
Indonesia dilaporkan 4 bulan 
terkatung-katung di kapal mo-
tor tanker Ocean Star di laut 
Timor Leste. Seorang istri ABK 
asal Makassar, Nurliah (30) 
mengungkap suaminya harus 
memakan mie dan menadah air 
hujan untuk bertahan hidup.

"Terakhir itu katanya meng-
umpulkan air hujan sama makan 
mie untuk dia konsumsi," ujar 
Nurliah kepada wartawan di 
Makassar, Jumat (18/6/2021).

Suami Nurliah, Amir 
Hamzah (39) diketahui awalnya 
bertolak dari Makassar ke Pulau 
Batam, sejak Januari 2021. Ma-
suk Februari, Amir dan rekan-
rekan ABK lainnya bertolak ke 
Timor Leste. Selanjutnya kabar 
tidak mengenakkan diterima 
Nurliah.

"Sejak akhir Mei 2021 dia 
mengabarkan dia merasa tidak 
diperhatikan lagi perusahaan," 
ungkap Nurliah.

Nurliah mengatakan, sua-
minya sudah tak menerima gaji 
sejak Maret 2021 alias sudah 
selama 4 bulan lamanya. Suami 
Nurliah kemudian melaporkan 
hal tersebut ke istrinya.

"Gajinya selama 4 bulan ti-
dak terbayarkan. Awalnya saya 

tidak percaya, tapi setelah mun-
cul di media akhirnya saya per-
caya bahwa beliau tidak terima 
upah selama 4 bulan," katanya.

Tidak hanya gaji yang tak 
dibayarkan, Amir Hamzah dan 
para ABK lainnya juga dise-
but tak lagi menerima suplai 
makanan dan bahan bakar min-
yak (BBM) dari pihak perusa-
haan.

"Ya kondisi terakhir katan-
ya mereka hanya mengonsumsi 
mie, itu pun bantuan dari pi-
hak KBRI, bukan perusahaan. 
Kemudian pasokan BBM su-
dah tidak disuplai lagi," ungkap 
Nurliah.

Nurliah mengatakan, sua-
minya kini hanya bisa bertahan 
di atas kapal. Sebab, kapal sang 
suami tak diperkenankan mera-
pat ke daratan dan juga tak bisa 
serta merta meninggalkan Timor 
Leste tanpa kelengkapan doku-
men.

"Jadi bagaimana juga mau 
kembali, BBM saja tidak ada. 
Otomatis tidak bisa ke ma-
na-mana, hanya bisa di atas 
kapal bersama para ABK yang 
lain," katanya.

Terakhir, Nurliah berharap 
pemerintah bisa segera men-
gevakuasi suaminya dan para 
ABK lainnya. Dia juga meminta 

gaji dan hak-hak lainnya dari 
para ABK bisa diberikan.

"Gaji selama 4 bulan itu 
adalah hak-hak suami saya dan 
ABK yang lain," pungkas Nur-
liah.

Seperti diketahui, peristiwa 
ABK terkatung-katung tersebut 
viral setelah ada ABK yang me-
ngunggah video permintaan to-
long lewat media sosial. Kondisi 
kapal dan ABK disebut sangat 
memprihatinkan.

Berdasarkan keterangan 
ABK dalam video itu, kapal 
telah tiba di Dili pada 3 April 
2021 untuk kegiatan operasional 
minyak dan gas di Timor Leste. 
Kapal yang disewa dua perusa-
haan itu kemudian mengalami 
mati mesin dan mati listrik.

"Hanya genset penerangan 
yang dapat dinyalakan kare-
na status bahan bakar minyak 
sudah nol persen. Hal ini ber-
dampak pada pompa yang tidak 
dapat berfungsi untuk menang-
gulangi kebocoran yang terjadi 
di salah satu ruangan," jelasnya.

Permintaan bantuan itu di-
unggah ke media sosial karena 
kondisi kapal hampir teng-
gelam. Dua perusahaan terkait 
penugasan kapal itu disebut ti-
dak memberi respons. (dtk)

Istri ABK yang suaminya terlantar di Timor Leste.

Anji Konsumsi Narkoba Jenis Ganja, 
Dibeli dari AS Lewat Situs Online

Jakarta, SMN - Musikus 
Erdian Aji Prihartanto alias 
Anji terseret kasus narkoba. 
Aparat Satresnarkoba Polres 
Metro Jakarta Barat menangkap 
Anji saat berada di ruang studi-
onya di kawasan Cibubur.

Kapolres Metro Jakarta 
Barat, Kombes Pol Ady Wi-
bowo menerangkan, Anji di-
tangkap pada Jumat 11 Juni 
2021 sekira pukul 19.30 WIB. 
Penyidik menemukan barang 
bukti berupa ganja saat meng-
geledah tubuh Anji.

"Kami menangkap yang 

bersangkutan di salah satu stu-
dionya di Kompleks Peruma-
han Cibubur. Dan saat kami 
lakukan penangkapan, yang 
ada padanya adalah narkotika 
jenis ganja," katanya, Kamis 
(17/6/2021).

Vokalis band Drive tersebut 
tersandung kasus kepemilikan 
ganja. Selain ganja, polisi juga 
menemukan barang bukti (bar-
buk) lain dalam operasi pen-
angkapan Anji.

Anji pun positif menggu-
nakan nakotika jenis ganja. Ha-
sil pemeriksaan urine diketahui 

setelah Anji menjalani tes kes-
ehatan di Polres Metro Jakarta 
Barat, Senin (14/6/2021) lalu.

Selain menjalani tes urine, 
Anji juga diperiksa kesehatan, 
suhu hingga menjalani swab 
test. Hasil cek urine suami Wina 
Natalia itu pun dinyatakan posi-
tif THC (Tetrahydrocannabinol) 
alias ganja. Sementara itu hasil 
swab Covid-19 Anji negatif.

“Musisi EAP alias AN hasil 
pemeriksaan sudah dinyatakan 
sehat dan bebas dari Covid-19 
oleh pihak dokter. Dan hasil 
urine yang bersangkutan posi-
tif,” kata Kasat Narkoba Polres 
Jakarta Barat AKBP Ronaldo 
Maradona di Mapolres Jakarta 
Barat.

Kapolres Metro Jakarta Barat 
Kombes Pol Ady Wibowo men-
gungkap, musikus Anji Manji 
mendapatkan ganja dari Amer-
ika Serikat, yang dibelinya le-
wat situs online. Diketahui Anji 
tidak sendiri, dia bersama seo-
rang rekan berinisial BRO yang 
berperan sebagai pemasok.

 "Menurut yang bersangku-
tan, (Anji) mendapatkan barang 
tersebut dari situs yang berada 
di luar yaitu website megamar-
ijuanastore.com, dari situs yang 
diduga berada di wilayah Amer-
ika Serikat," katanya.

Ady menjelaskan, awalnya 

Anji membeli ganja melalui 
BRO. Melalui bantuan BRO, 
Anji mendapatkan akses jual 
beli berupa ID account.

"Mereka berkontak di media 
sosial, BRO menawarkan dan 
Anji tertarik. Untuk akses jual 
beli harus punya ID, jadi BRO 
yang memesan dan diserahkan 
kepada yang bersangkutan kare-
na BRO punya ID," jelas Ady.

Dalam pers rilis yang di-
gelar di Mapolres Metro Jakar-
ta Barat, Anji menyampaikan 
permohonan maafnya kepada 
keluarga, saudara, rekan-rekan 
kerja dan seluruh masyarakat 
Indonesia.

 Anji berharap, apa yang 
menimpanya saat ini dapat 
menjadi pelajaran bagi siapa 
pun, termasuk dirinya sendiri.

"Saya berharap ini jadi pela-
jaran untuk diri saya dan untuk 
masyarakat indonesia untuk 
tidak langgar aturan apapun," 
harap dia.

Terkait proses hukum yang 
tengah dijalani, Anji menya-
takan siap bekerja sama dan 
menjalani semua rangkaiannya 
sesuai aturan hukum berlaku.

"Saya akan jalani proses hu-
kum sebaik-baiknya menurut 
aturan yang ada," ungkap Anji. 
(lp6)

Anji.
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Pemain Manchester United Harry Maguire (tengah) diberi selamat oleh rekan setimnya Axel 
Tuanzebe (kiri) usai mencetak gol ke gawang Sheffield United pada pertandingan Liga Inggris di 

Old Trafford, Manchester, Inggris, Rabu (27/1/2021). Sheffield United menang 2-1. 

2 Pemain Manchester United 
Mundur dari Euro 2020 / 2021

Jakarta, SMN - Dean Hen-
derson terpaksa menarik diri 
dari skuat Inggris Euro 2020 
/ 2021 karena cedera pinggul. 
Kiper Manchester United atau 
MU itu, sebelumnya juga tidak 
tampil dalam pertandingan pe-
manasan melawan Austria dan 
Rumania.

Kiper klub raksasa Liga Ing-
gris juga sempat absen dari sesi 
latihan timnas Inggris untuk 
kedua kalinya pada Senin lalu 
saat dia terus berjuang memuli-
hkan cederanya.

Pemain berusia 24 tahun itu, 
kabarnya kini akan kembali ke 
Old Traford, markas klubnya, 
untuk melanjutkan pemulihan 
cederanya.

Henderson adalah pemain 
United kedua yang harus kelu-
ar dari turnamen karena cedera. 
Beberapa hari lalu, Donny van 
de Beek juga ditarik dari skuad 
Piala Eropa Belanda karena ced-
era.

Berdasarkan aturan UEFA, 
tim mana pun dapat mengganti 
penjaga gawang dengan alasan 

medis di setiap tahap turnamen. 
Karenanya, pelatih Inggris 
Gareth Southgate memanggil 
Aaron Ramsdale dari Sheffield 
United sebagai penggantinya.

Ramsdale akan bergabung 
dengan tim nasional setelah me-
menuhi protokol Covid-19. Dia 
memang awalnya disebutkan 
dalam daftar 33 pemain awal 
Southgate tetapi dikeluarkan 
dari tim terakhir yang memiliki 
batas atas hingga 26 pemain.

Inggris mengalahkan Kro-
asia 1-0 dalam pertandingan 
pembukaan Euro 2020 mere-
ka. Raheem Sterling mencetak 
satu-satunya gol dalam pertand-
ingan tersebut.

Berdasarkan jadwal, Ing-
gris pada laga selanjutnya akan 
menghadapi rival mereka Skot-
landia pada Jumat mendatang. 
Situasi ini tentu saja membuat 
perasaan Dean Henderson akan 
hancur setelah dipaksa mundur 
dari turnamen besar.

Meskipun Jordan Pickford 
adalah penjaga gawang pilihan 
pertama Southgate, dia berharap 

mendapatkan permainan untuk 
negaranya.

Sejauh ini, Henderson su-
dah tampil dalam 26 pertand-
ingan bersama MU pada mu-
sim 2020/21. Setengah dari 
total penampilannya itu terjadi 
di Liga Inggris.

Setelah kembali dari masa 
peminjaman yang mengesankan 
di Sheffield United selama dua 
musim, Henderson diperkirakan 
menggantikan David de Gea se-
bagai kiper pilihan pertama MU. 
Sebab, De Gea dalam beberapa 
musim terakhir tampil di bawah 
performa terbaiknya.

Namun, Manajer MU Ole 
Gunnar Solskjaer tetap setia ke-
pada kiper timnas Spanyol itu. 
Padahal, De Gea melakukan se-
jumlah kesalahan mahal sepan-
jang musim lalu.

Musim ini, posisi De Gea se-
makin tidak aman sebagai kiper 
pilihan pertama MU. Sebab, 
Henderson akan terus bekerja 
keras hari demi hari untuk mere-
but posisinya. (lp6)

Coca Cola Menanggapi Penghinaan 
Cristiano Ronaldo di Euro 2020

Budapest, SMN - Coca Cola 
menanggapi tindakan Cristiano 
Ronaldo di Euro 2020. Seperti 
diberitakan sebelumnya, bin-
tang Portugal itu menyingkirkan 
dua botol Coca Cola yang bera-
da di meja saat konferensi pers 
jelang laga melawan Hungaria, 
Senin (14/6/2021) lalu.

Usai menyingkirkan botol 
Coca Cola, Ronaldo kemudian 
menggantinya dengan botol air 
mineral. "Air," katanya singkat 

sambil menaruh botol air min-
eral di depannya. "Coca Cola, 
errr," lanjutnya.

Coca Cola mengatakan bah-
wa setiap orang bebas untuk 
memiliki minuman apa pun 
yang mereka inginkan berdasar-
kan kesukaan dan selera mereka.

"Setiap orang berhak atas 
preferensi minuman mereka, 
karena setiap orang memili-
ki selera dan kebutuhan yang 
berbeda," demikian pernyataan 

perusahaan minuman Amerika 
Serikat yang menjadi sponsor 
resmi Euro 2020 seperti dikutip 
Sportskeeda.

Menyusul kontroversi ini, 
juru bicara Euro 2020 akhirnya 
memberikan klarifikasi. "Pe-
main ditawari air, bersama Coca 
Cola dan Coca Cola Zero Sugar, 
pada saat kedatangan di konfer-
ensi pers kami," paparnya.

 Cristiano Ronaldo adalah 
salah satu atlet paling populer 

di dunia, dengan jutaan orang 
mengidolakannya. Jadi tindakan 
apa pun dari pemenang Ballon 
d'Or lima kali ini pasti memiliki 
implikasi besar.

Setelah Ronaldo menyin-
gkirkan botol Coca Cola dari 
meja, perusahaan minuman 
Amerika Serika itu mengalami 
penurunan harga saham sebesar 
1,6%. Saham Coca-Cola, yang 
dihargai US$ 56,1, turun men-
jadi US$55,22 setelah tindakan 
Cristiano Ronaldo.

Tak hanya itu, nilai pasar 
Coca Cola juga turun sebesar 
US$ 4 miliar dalam beberapa 
jam.

 Insiden serupa terjadi sehari 
kemudian. Gelandang Prancis 
Paul Pogba memindahkan botol 
Heineken dari meja pers, bukan 
botol Coca Cola seperti Ronal-
do.

Memeluk Islam sejak 2019 
lalu, Pogba tidak ingin ada mi-
numan beralkohol di mejanya. 
Pers menyebut tindakan Ronal-
do dan Pogba sebagai bottlegate.

Aksi seperti Ronaldo juga 
dilakukan Manuel Locatelli. Pe-
main Italia itu juga memindah-
kan dua botol Coca Cola dan 
menggantinya dengan sebotol 
air mineral dalam jumpa pers 
usai laga melawan Swiss. (lp6)

Bintang Portugal Cristiano Ronaldo dalam konferensi pers jelang laga melawan Hungaria dalam 
Euro 2020 di Puskas Arena, Budapes, Senin, 14 Juni 2021. 

Corona Meningkat Lagi, Liga 1 dan 
Liga 2 Dipastikan Tanpa Penonton

Jakarta, SMN - PT Liga 
Indonesia Baru (LIB) memasti-
kan kompetisi Liga 1 dan Liga 
2 mendatang digelar tanpa pe-
nonton. Wacana menghadirkan 
penonton dipastikan tak terlak-
sana.

Sebelumnya PSSI dan PT 
LIB mewacanakan jumlah ke-
hadiran terbatas penonton ke 
stadion. Tetapi angka kenaikan 
kasus COVID-19 kini sedang 
menanjak lagi di berbagai tem-
pat di Indonesia.

Karena hal itu, PT LIB me-
mastikan tak ada peluang bagi 
penonton untuk menyaksikan 
pertandingan secara langsung di 

Liga 1 dan Liga 2. Sama seperti 
Piala Menpora 2021, kegiatan 
nonton bersama (nobar) pun 
masih dilarang.

"Sepanjang musim ini tanpa 
penonton. Kami ingin pandemi 
cepat selesai dan sepakbola mem-
bantu jangan sampai ada klaster. 
Kami adopsi itu karena pandemi 
cukup tinggi di negara kita," kata 
Direktur Operasional PT LIB 
Sudjarno kepada wartawan, Ka-
mis (17/6/2021).

"Sehingga kompetisi masih 
tanpa penonton. Selama 2021-
2022 sambil kami kaji Insyaallah 
2022-2023 sudah bisa dengan 
penonton. Semua disiapkan ter-

masuk infrastruktur," ujarnya 
menambahkan.

Ada beberapa hal yang mem-
buat kompetisi dalam negeri be-
lum bisa menghadirkan. Kondis-
inya tak bisa dibandingkan 
dengan beberapa perhelatan kom-
petisi di luar yang sudah mengh-
adirkan penonton lagi.

Piala Eropa 2020 beberapa 
hari lalu menyajikan pertandingan 
yang dihadiri puluhan ribu penon-
ton di Puskas Arena. Sebanyak 60 
ribu pasang mata memadati stadi-
on dalam laga Hungaria melawan 
Portugal, Selasa (15/6), malam.

Sudjarno menyebut bahwa 
hal semacam itu belum bisa dit-

erapkan di Indonesia. Jangankan 
stadion penuh, penonton mengi-
si sebagian kecil dari kapasitas 
pun belum bisa diizinkan.

 "Stadion kita belum semua 
single seat. Single seat nanti 
ada, tapi nggak ada nomor row. 
Infrastruktur kita dari sisi itu be-
lum siap juga. Untuk terapkan 
physical distancing 20 persen 
misalnya, itu belum bisa," tutur 
Sudjarno.

"Kita sambil mengkaji Liga 
1 berjalan Liga 2 berjalan. In-
syaallah tahun berikutnya bisa 
kita lakukan. Tiket online, se-
karang kita sedang mengamati 
Piala Eropa," ucapnya. (dtk)

Corona Meningkat Lagi, Liga 1 dan Liga 2 Dipastikan Tanpa Penonton.

Markis Kido dalam Kenangan 
Lee Chong Wei

Jakarta, SMN - Tak hanya publik 
Indonesia yang merasa kehilangan leg-
enda bulutangkis, Markis Kido. Eks peb-
ulutangkis Malaysia, Lee Chong Wei, 
juga merasa kehilangan.

Markis Kido menghembuskan napas 
terakhirnya saat sedang bermain badmin-
ton di GOR Petrolin, Alam Sutera, Tan-
gerang, Senin (14/6/2021) malam WIB.

Kido sempat dilarikan ke rumah sakit 
Omni Alam Sutera tapi nyawanya tidak 
tertolong lagi. Diduga Kido meninggal 
karena gagal jantung karena dia sempat 
kolaps di lapangan bulutangkis.

Pada Selasa (14/6), jenazah Markis 

Kido disalatkan di masjid sekitar rumah 
duka, Kota Bekasi. Kemudian jenazah 
dibawa ke TPU Kebun Nanas, sekitar 
pukul 10.00 WIB.

Markis Kido dimakamkan satu liang 
lagat denganayahnhya. Sang ayah sudah 
lebih dulu tutup usia pada 2 April 2008, 
empat bulan sebelum Kido menyabet 
medali emas Olimpiade Bejing di sektor 
ganda putra bersama Hendra Setiawan.

Kabar duka meninggalnya Kido su-
dah sampai ke telinga Lee Chong Wei. 
Dia memikirkan nasib keluarga Kido 
selepas kepergian, namun juga selalu in-
gat karakter Kido.

"Tak akan pernah lupa smash-nya 
yang tiada henti dan sikapnya yang pan-
tang menyerah," tulis Lee Chong Wei di 
stories Instagram pribadinya, yang sema-
sa masih menjadi pemain turun di sektor 
tunggal putra.

Sempat ada rencana untuk me-
makamkan Markis Kido di Taman 
Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Ja-
karta Selatan. Tapi, pihak keluarga tak 
mendapat update terbaru dari pemerintah 
sampai waktu yang ditunggu sehingga 
memutuskan untuk memakamkan almar-
hum di TPU Kebon Nanas saja. (dtk)

Markis Kido telah meninggal dunia mendekati usia 37 tahun. 



Edisi 492 / XIII / 21 - 27 Juni 2021 11Rona-rona
Jokowi Targetkan . . .
Sambungan dari hal. 1

Rachmawati Soekarnoputri . . .
Sambungan dari hal. 1

Kebakaran Terjadi. . .
Sambungan dari hal. 1

Direktur RSUD. . .
Sambungan dari hal. 1

kowi melalui kanal YouTube 
Sekretariat Presiden, Kamis 
(17/6/2021).

Karena itu, Jokowi meminta 
agar vaksinasi COVID-19 di 
Kabupaten Bogor dipercepat. 
Dia berharap, dengan percepa-
tan vaksinasi ini, laju penyeb-
aran COVID-19 dapat ditekan.

“Kita harapkan kita tetap 
bekerja keras, mempercepat 
program vaksinasi ini sece-

pat-cepatnya,” ujarnya.
Jokowi memaparkan, pada 

hari ini ada 10 ribu warga yang 
divaksinasi di Kabupaten Bo-
gor. Selain Stadion Pakansari, 
vaksinasi COVID-19 digelar 
di puskesmas dan rumah sakit.

“Vaksinasi di Kabupaten 
Bogor sebanyak 10 ribu hari 
ini, baik yang berada di Sta-
dion Pakansari, beberapa RS, 
dan puskesmas yang berada 

di Kab Bogor, seluruhnya 10 
ribu,” kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Jo-
kowi turut meminta laporan 
secara virtual dari beberapa 
rumah sakit dan puskesmas 
yang menggelar vaksinasi 
COVID-19.

Setidaknya, setiap pusk-
esmas memvaksinasi ku-
rang-lebih 300 orang dengan 
sasaran warga lanjut usia (lan-

sia), pelayan publik, hingga 
kelompok rentan.

“Terus dilanjutkan, karena 
kita membutuhkan kecepa-
tan-percepatan dalam rangka 
mencapai kekebalan komunal, 
herd immunity, yang kita hara-
pkan penyebaran COVID bisa 
kita hambat dan kita hilangkan 
dari negara kita,” ungkapnya.
(dtk)

masih bisa ditempatkan ke ja-
batan fungsional. 

Diberitakan sebelumnya, 
Komisi IV DPRD Kabupaten 
Blitar sempat memanggil Direk-
tur RSUD Srengat berserta jaja-
ran direksi ke kantor DPRD Ka-
bupaten Blitar, Jumat (4/6/2021) 
untuk meminta keterangan 
melalui forum hearing, perihal 
pengadaan mesin Polymerase 
Chain Reaction (PCR) Cobas Z 
480 merk Roche yang memakan 
anggaran Rp 2,7 Milyar, hingga 
menimbulkan polemik karena 
dikecam Kemenkes RI akibat 

pembelian PCR  Cobas Z 480 
merk Roche yang tidak dire-
komendasikan Kemenkes RI.

Ketua Komisi IV DPRD Ka-
bupaten Blitar Sugeng Suroso 
mengatakan, pemanggilan Di-
rektur RSUD Srengat dengan 
jajarannya ke DPRD Kabupaten 
Blitar dalam rangka menjalank-
an fungsi kedewanan dalam hal 
pengawasan, juga untuk memas-
tikan seluruh proses pengadaan 
mesin PCR Cobas Z 480 merk 
Roche itu tidak menyalahi atur-
an yang berlaku.

“Secara struktur keorganisa-

sian kami mendukung apa yang 
dilakukan rumah sakit untuk 
mendukung peningkatan kual-
itas pelayanan kesehatan mas-
yarakat karena membutuhkan 
alat-alat yang optimal. Tetapi, 
harus dilakukan pengadaannya 
yang benar caranya. Bagaima-
na proses pengadaannya itu. 
Jangan sampai dikemudian hari 
menimbulkan masalah,” tegasn-
ya.

Sugeng menilai keterangan 
yang disampaikan pihak RSUD 
Srengat di forum hearing ini se-
cara umum tidak ada persoalan. 

Walau begitu, ia mewanti-wanti 
jika dikemudian waktu dari ke-
sempatan tertentu diketemukan 
proses yang menyalahi atur-
an dari pengadaan mesin PCR 
Cobas Z 480 merk Roche, ia 
meminta pihak RSUD Sren-
gat mampu mempertanggung 
jawabkannya karena DPRD 
menghendaki adanya transpar-
ansi pelaksanaan aturan yang 
berlaku atas pengadaan mes-
in PCR Cobas Z merk Roche.
(mam)

Kehadiran Rachma di Persi-
pura bermula dari permintaan 
pengurus Persipura bulan April 
lalu.

Rachma bercerita, dirinya 
pun lantas teringat pesan yang 
disampaikan Bung Karno ketika 
meresmikan “Panitia Pemban-
gunan Irian Barat” pada tanggal 
24 September 1962 silam.

Pembangunan Irian Barat, 
ujar Bung Karno, hanya dapat 
dilakukan dengan mengakumu-
lasi segala upaya dan tenaga, 
baik moral maupun materil. 
Irian Barat kini dikenal sebagai 
Provinsi Papua dan Provinsi 
Papua Barat.

Rachma yang pada tahun 
2017 mendapat gelar “Mama 
Papua” dari tokoh Papua di Ja-
karta merasa sangat gembira 
dan tersanjung atas permintaan 
itu.

“Sebetulnya sudah sejak 
lama saya mempunyai keingi-
nan untuk bersama-sama den-
gan saudara-saudara saya dari 
Papua untuk mewujudkan Pap-
ua yang damai sejahtera dan 
bermartabat,” ujarnya.

“Oleh karena itu permintaan 
dari pengurus Persipura untuk 
menjadi Ketua Dewan Pembina 

seperti gayung bersambut. Dari 
lubuk hati yang paling dalam 
dan dengan sepenuh ketulusan 
hati, saya menerima permintaan 
tersebut,” kata pendiri UBK dan 
mantan Anggota Dewan Pertim-
bangan Presiden ini.

Dia berharap bersama pen-
gurus yang lain, dirinya dapat 
menjaga, merawat dan meng-
hibur Persipura.

“Selain itu kehadiran saya 
juga dapat lebih memberikan 
semangat dan energi baru kepa-
da Persipura untuk dapat men-
jadi klub sepakbola yang dapat 
dibanggakan oleh masyarakat 
Papua,” demikian Rachma.

Rakyat Papua Bangga
Sementara Benhur Tomi 

Mano dalam sambutannya men-
gatakan, orang-orang Papua 
merasa bangga atas kesediaan 
Rachmawati menjadi bagian 
dari klub yang seakan menjadi 
“agama kedua” bagi warga Pap-
ua.

“Ini adalah sejarah kita mas-
yarakat Papua dan bangsa Indo-
nesia. Putri sang proklamator 
dengan penuh cinta ingin meng-
gendong dan membesarkan kita 
semua,” tambah Benhur.

Dalam Dewan Pembina Per-

sipura Rachmawati didampin-
gi empat Wakil Ketua Dewan 
Pembina, yakni Pdt. Hiskia Rol-
lo, S.Th, Thaha Al Hamid, Pdt. 
Herman Awom, S.Th, dan Bony 
Z. Minang.

Adapun Anggota Dewan 
Pembina terdiri dari M.R. Kam-
bu, Rudy Maswi, Bigman L. 
Tobing,

Claus Wamafma, dan Teguh 
Santosa.

Ketua Umum Persipura Ben-
hur Tomi Mano didampingi 
Sekretaris Rocky Bebena, Wakil 
Sekertaris Raymond Mandibo-
ndibo, dan Bendahara Sinyo 
Noriwari.

Persipura adalah salah satu 
kesebelasan elit di Indonesia. 
Sang “Mutiara Hitam” men-
juarai Liga Indonesia sebanyak 
empat kali, yakni di tahun 2005, 
2009, 2011, dan 2013. Serta 
menjadi Runner-Up Liga Indo-
nesia di tahun 1980, 2010, 2012, 
dan 2014.

Di tahun 2011, Persipura 
mencapai babak perempat final 
AFC Cup, dan di tahun 2014 
mencapai babak semifinal kom-
petisi klub sepakbola Asia itu.
(*)

lalu, kebakaran besar bahkan 
baru saja terjadi di Pasar Ko-
tapinang. Ketika itu sebanyak 
296 kios ludes terbakar dilalap 
si jago merah. Mundur sedik-
it ke belakang, kebakaran juga 
terjadi pada Minggu (7/3/2021), 
yang menghanguskan 11 ruko.

Berbeda dengan kali ini, saat 
itu pemadam kebakaran banyak 

menerima hujatan karena dinilai 
bergerak lambat. Akibatnya ker-
ugian yang ditimbulkan juga 
cukup besar.

Menurut amatan detikcom, 
lokasi terjadinya 3 kebakaran 
tersebut, berada dalam satu ka-
wasan yang berdekatan. Jarak 
antara lokasi satu dengan lainn-
ya hanya berkisar puluhan hing-

ga ratusan meter.
Dulunya sewaktu Ko-

tapinang masih merupakan se-
buah kota kecamatan, kawasan 
tempat terjadinya kebakaran ini 
merupakan pusat kotanya. Hing-
ga tak aneh didaerah tersebut 
banyak terdapat bangunan yang 
sudah tua.(dtk)

Sandiaga Uno: Jika Covid Meningkat, 
Tempat Wisata Tutup!

Sandiaga Uno

Jakarta, SMN - Pemerin-
tah terus memantau kenaikan 
Covid-19 dalam seminggu tera-
khir di seluruh wilayah Indone-
sia. Kementerian Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
menegaskan tidak main-main 
atas masalah ini dan akan me-
nutup tempat wisata jika terjadi 
lonjakan Covid-19

“Berlaku sandbox yang kami 
kembangkan dengan kepala di-
nas pariwisata dan kepala daer-
ah. Jika angka Covid meningkat 
maka tempat tempat wisata dan 
sentra ekonomi kreatif ditutup,” 
kata Menparekraf Sandiaga Uno 
di Makasar, Sabtu (19/6/2021).

“Dan dipastikan protokol 
kesehatan ditingkatkan. Kepatu-
han dan kedisiplinannya vaksi-
nasi diperluas dan testing tracing 
juga diperbesar dari segi jumlah 
dari wawasannya,” imbuh dia.

Keputusan penutupan loka-
si wisata, kata Sandiaga akan 
diserahkan oleh kepala daerah 
dan pihak terkait dengan me-
lihat perkembangan kasus ini. 
Menurutnya, efek Covid-19 san-
gat memukul industri pariwisata 

dan ekonomi kreatif.
“Gambaran, pariwisata san-

gat terpuruk, 85 persen turunn-
ya wisatawan mancanegara, 30 
persen pergerakan wisatawan 
nusantara. Oleh karena itu, ini 
saat yang paling memprihatink-
an, kita perlu hadir untuk mem-
berikan semangat dan harapan 
agar pariwisata segera bisa ban-
gkit di masa depan,” terangnya.

Selama berada di Makassar, 
Kemenparekraf juga menjalin 
kerja sama dengan Universitas 
Hasanuddin Makassar dalam 
upaya meningkatkan kinerja 
sektor pariwisata dan ekonomi 
kreatif melalui pengembangan 
sumber daya manusia (SDM).

Menparekraf Sandiaga Uno 
usai acara penandatanganan 
mengatakan, pariwisata yang 
berkualitas dan berkelanjutan 
akan menjadi tumpuan ke de-
pan. Khususnya di era adaptasi 
kebiasaan baru pascapandemi 
COVID-19 sehingga dibutuh-
kan kebijakan-kebijakan yang 
tepat manfaat, tepat sasaran, 
dan tepat waktu. Pengembangan 
sumber daya manusia dikatakan 

Menparekraf menjadi salah satu 
faktor kunci.

“Kami baru saja menan-
datangani kesepakatan den-
gan Universitas Hasanuddin 
Makassar. Kemenparekraf akan 
mengembangkan pariwisata 
dan ekonomi kreatif khususn-
ya dalam pendekatan pemba-
ngunan sumber daya manusia. 
COVID-19 ini memaksa kita 
meningkatkan keterampi-
lan-keterampilan berkaitan den-
gan akselerasi digitalisasi dan 
juga adaptasi protokol keseha-
tan,” kata Menparekraf Sandia-
ga Uno.

Turut hadir dalam kesempa-
tan tersebut Direktur Hubungan 
Antar Lembaga (HAL) Kemen-
parekraf Iman Santosa; Kepala 
Biro SDM dan Organisasi Ke-
menparekraf Cecep Rukendi; 
Inspektur I Bayu Aji, Stafsus 
Menteri Bidang Akuntabilitas, 
Pengawasan dan Reformasi 
Birokrasi, Irjen Pol Krisnandi 
SH.,MH, serta unsur pimpinan, 
Dekan, dan Wakil Rektor Uni-
versitas Hasanuddin Makassar.

Lebih lanjut Menparekraf 

mengatakan, bersama Univer-
sitas Hasanuddin Makassar ke 
depan pihaknya akan berupaya 
menghadirkan ekonomi yang 
berkeadilan dan berkelanjutan. 
Ekonomi yang terbuka untuk 
kebangkitan Indonesia menuju 
Indonesia Emas 2045.

“Oleh karena itu pariwisata 
yang berkualitas dan berkelan-
jutan akan menjadi tumpuan 
sehingga kebijakan-kebijakan 
yang tepat manfaat, tepat sasa-
ran, dan tepat waktu bisa terek-
sekusi dengan baik,” kata Sand-
iaga.

“Tadi ada beberapa pe-
mikiran juga mengenai konser-
vasi lingkungan dan beberapa 
program yang sedang dijalankan 
dan akan terus dikembangkan 
oleh Universitas Hasanuddin 
yang dapat kami kolaborasikan 
dalam membuka lapangan ker-
ja dan peluang usaha sehingga 
kebangkitan ekonomi Indone-
sia pascapandemi kita harapkan 
segera tercapai,” kata Sandiaga.
(dtk)

Dua Tetangga Ribut sampai 
Adu Jotos Gegara Urusan 

Parkir Mobil di Jalan

Ilustrasi parkir mobil di pinggir jalan

Jakarta, SMN - Sebelum 
membeli mobil, kita disarank-
an lebih dulu memiliki garasi. 
Masalah mobil pribadi parkir di 
jalan dan menyulitkan tetang-
ga ternyata tak cuma terjadi di 
Indonesia. Gara-gara parkir di 
pinggir jalan, dua keluarga di 
Malaysia ribut sampai adu jotos.

Peristiwa ini terjadi pada 
salah satu perkampungan warga 
di kota Shah Alam, Malaysia, 
pekan lalu. Keributan yang di-
awali perselisihan tempat parkir 
dan berujung adu pukul ini vi-
ral di Malaysia setelah salah 
seorang warga memvideokan 
seluruh rangkaian kejadian dan 
mempostingnya di media sosial.

Dikutip dari World of Buzz, 
kejadian ini berawal dari seo-
rang warga yang protes tetang-
ganya. Warga tersebut marah 
karena lokasi tepi jalan yang 
biasa dia gunakan untuk parkir 
terhalang sebuah pot tanaman 
dalam ukuran cukup besar.

Dari perdebatan yang terjadi 
antara mereka, diketahui kalau 
warga yang marah karena lokasi 
parkirnya terhalang pot tanaman 
itu ternyata memarkir mobilnya 
di depan rumah orang. Nah, si 
pemilik rumah sengaja meletak-
kan pot tanaman supaya tidak 
ada lagi mobil parkir di depan 

rumahnya.
Awalnya si pemilik rumah 

cuma berdebat dari lantai dua 
kediamannya. Namun seiring 
adu argumen yang makin panas 
dia akhirnya turun.

Perdebatan antara pemilik 
mobil dan pemilik rumah makin 
sengit saat keduanya bertatap 
muka. Pemilik mobil yang tak 
terima lahan parkirnya dihalan-
gi kemudian memindahkan pot 
tanaman tersebut dan memban-
tingnya hingga tercecer beran-
takan.

Hal ini memicu amarah 
pemilik rumah, dan situasinya 
makin sengit karena anggota 
keluarga pemilik rumah kemu-
dian keluar dan ikut memanas-
kan situasi. Keduanya saling 
memaki hingga aksi baku han-
tam tak terhindarkan.

Aksi perkelahian antara dua 
keluarga ini ternyata memicu 
tetangga di sekitar untuk me-
nenangkan suasana. Beruntung 
kejadian ini tidak menimbulkan 
korban jiwa mengingat adu mu-
lut yang sangat panas.

Video berdurasi empat menit 
ini kemudian viral di media so-
sial. Polisi setempat pun sam-
pai harus turun tangan untuk 
menyelidiki kasus tersebut.

Menurut laporan Asisten 

Kepala Polisi Distrik Shah 
Alam, Baharudin Mat Taib, ker-
ibutan tersebut murni karena 
perselisihan lahan parkir. Dia 
mengatakan jika kedua tetangga 
ini tidak mau mengalah soal la-
han parkir yang ada di lingkun-
gan rumahnya. Pihak kepolisian 
hingga saat ini sudah menerima 
dua laporan mengenai kasus 
tersebut. Baharudin mengatakan 
jika polisi masih terus melaku-
kan penyelidikan lebih lanjut 
dan mengidentifikasi kedua an-
ggota keluarga.

Di Indonesia pemerintah ker-
ap mengampanyekan untuk leb-
ih dulu memiliki garasi sebelum 
membeli mobil. Menggunakan 
jalanan umum sebagai tempat 
parkir mobil merugikan banyak 
orang. Dalam beberapa kesem-
patan mobil yang parkir di ping-
gir jalan menyulitkan pemadam 
kebakaran melintas.

Perihal parkir di jalan diatur 
dalam PP Nomor 34 Tahun 2006 
tentang Jalan. Pasal 38 menye-
but: Setiap orang dilarang me-
manfaatkan ruang manfaat jalan 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, dan 
Pasal 37 yang mengakibatkan 
terganggunya fungsi jalan.(dtk)

Catat! Ganjil Genap di Bogor 
Berlangsung Enam Jam

Bogor, SMN  - Atur-
an ganjil genap kembali 
diberlakukan di Kota Bo-
gor. Sesuai tanggal, maka 
hanya kendaraan bernopol 
ganjil yang boleh melintas 
di Kota Bogor hari ini.

Ada yang berbeda da-
lam pemberlakuan ganjil 
genap di akhir pekan ini. 
Sebelumnya, ganjil genap 
diberlakukan selama sem-
bilan jam. Kini ganjil 
genap Kota Bogor hanya 
berlangsung selama enam 
jam atau mulai pukul 10.00 
hingga 16.00 WIB.

“Untuk mengantisipa-

si mobilitas masyarakat, 
maka di dalam kota kami 
memberlakukan gan-
jil-genap selama enam 
jam,” kata Kapolresta Bo-
gor Kota Kombes Susatyo 
Purnomo Condro, Sabtu 
(19/6/2021).

Susatyo menyebut ada 
lima titik check point yang 
berfungsi menyekat kenda-
raan-kendaraan yang akan 
masuk ke kawasan tengah 
Kota Bogor. Di antaranya 
yakni, Simpang Branang-
siang, Putaran RM Bumi 
Aki Jalan Pajajaran, Sim-
pang Air Mancur, Simpang 

Jembatan Merah, dan Sim-
pang Empang.

Jika kondisi di dalam 
Kota Bogor dinilai padat, 
kata Susatyo, penyekatan 
dengan cara menutup ak-
ses tol menuju Kota Bogor 
akan diberlakukan. “Untuk 
dari luar kota, secara situa-
sional kami dapat menutup 
ruas tol menuju Kota Bo-
gor,” ucap Susatyo.

Aturan ganjil genap 
diberlakukan sebagai up-
aya Pemkot Bogor dan 
Forkopimda Kota Bogor 
untuk mengurangi mobil-
itas warga dan menurunk-

an angka penyebaran 
COVID-19. Ganjil genap 
tidak hanya berlaku untuk 
warga luar Kota Bogor, 
tetapi untuk semua.

Pelaksanaan ganjil 
genap ini juga tidak ber-
laku untuk orang-orang 
dengan tujuan produktif 
dan mendesak. Aturan ini 
juga tidak berlaku untuk 
ojek dan taksi online serta 
kendaraan prioritas yaitu 
ambulans, pemadam ke-
bakaran, pengantar orang 
sakit dan kendaraan pe-
merintah yang melakukan 
kedinasan.(dtk)
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Agama dan Masyarakat Putus Rantai 
Penularan Covid-19 Varian Delta

Bangkalan, SMN - Pe-
merintah Provinsi Jawa 
Timur mendorong maksimal 
peran kyai dan ulama serta 
tokoh masyarakat Bangkalan 
mengedukasi masyarakat un-
tuk menaati protokol keseha-
tan guna memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19.

“Selama ini, masih ada 
masyarakat yang kurang me-
mercayai terjadinya penularan 
penyakit covid-19. Inilah yang 
menjadi salah satu penyebab 
rendahnya disiplin masyarakat 
dalam penerapan protokol 
kesehatan,” ungkap Guber-
nur Jatim, Khofifah Indar 
Parawansa usai menghadiri  
forum silaturahmi dan dialog 
bersama para kyai dan ulama 
asal Kabupaten Bangkalan 
yang diselenggarakan Kemen-
ko Polhukam, Selasa (15/6). 

Khofifah hadir bersama 
Menteri Koordinator Politik, 
Hukum dan Keamanan (Men-
kopolhukam) Mahfud MD, 
Ketua Umum  Majelis Ula-
ma Indonesia (MUI)  Pusat 
sekaligus Rois Aam Syuriyah 
PBNU KH. Miftahul Akhyar, 

Pangdam V/Brawijaya May-
jen TNI Suharyanto, Kapolda 
Jatim Irjen Pol Nico Afinta, 
serta Bupati Bangkalan R. Ab-
dul Latif Amin Imron. 

Sementara para kyai dan 
ulama yang hadir dalam dia-
log tersebut antara lain, KH. 
Fakhrillah Aschal (PP Syaik-
hona Moh Kholil), KH. Imam 
Bukhori Cholil (PP Ibnu 
Kholil), KH. Makki Nasir 
(PP Falahunnasiri), KH. Sof-
wan Tajul Anwar (PP Sem-
bilangan), KH. Rahbini (PP 
Syaikhona Kholil), KH. Nasih 
Aschal (PP Syaikhona Moh 
Kholil), KH. Abd Aziz Muni 
(Tanah Merah), KH. Abd 
Karim Salatin (Blega) dan 
KH. Rowi Munir (Modung).

“Saya mohon kepada para 
kyai dan ulama serta tokoh 
masyarakat bisa menyam-
paikan pesan tentang pentin-
gnya menjalankan protokol 
kesehatan serta mengikuti 
vaksinasi. Pesan ini diharap-
kan dapat disampaikan baik di 
lingkungan pendidikan formal 
maupun di lingkungan pendi-
dikan non formal seperti pe-

santren,” ujar Khofifah. 
“Saat ini kita membu-

tuhkan ikhtiar dan doa dari 
panjenengan semua demi 
kebaikan dan kemaslahatan 
seluruh masyarakat Bangka-
lan, Madura dan Jawa Timur 
pada umumnya,” tambah dia. 

Khofifah menyebut, saat 
ini Covid-19 varian Delta 
B16172  telah masuk ke Jatim 
dan ditemukan di Bangkalan. 
Mutasi jenis ini, kata dia, mer-
upakan strain asal India yang 
lebih menular  dan telah men-
galami transmisi lokal.

“Tidak bisa Pemerintah 
saja yang kerja keras atau 
masyarakat saja, tapi juga to-
koh masyarakat, tokoh agama, 
TNI/POLRI, ormas, dan ele-
men lainnya harus saling bahu 
membahu, mengingatkan agar 
tetap disiplin protokol keseha-
tan,” ujarnya. 

Khofifah mengatakan, 
langkah strategis yang dilaku-
kan Pemprov Jatim adalah 
dengan  mendirikan Ruang 
Karantina dan Isolasi Terpu-
sat di Badan Pengembangan 
Wilayah Suramadu (BPWS) 

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa

DPRD Pasaman Gelar Sidang 
Paripurna Jawaban Bupati Atas 

Pemandangan Akhir Fraksi

Bupati Pasaman, Benny Utama

Pasaman, SMN – DPRD 
Kabupaten Pasaman rapat par-
ipurna atas pemandangan akhir 
fraksi-fraksi DPRD Pasaman 
terhadap rancangan peraturan 
daerah tentang pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD 
Pasaman tahun anggaran 2020.

Rapat paripurna ini dipimpin 
Ketua DPRD Pasaman Bustomi, 
yang didampingi Wakil Ketua 
Danny Ismaya dan Yasri. Turut 
hadir Bupati Pasaman Benny 
Utama, Sekda Mara Ondak, 
Sekretaris DPRD Jhonneri, Staf 
Ahli, Asisten, Kepala SKPD, 
Instansi Vertikal serta pimpinan 
BUMD di Gedung Syamsiar 
Thaib Lubuk Sikaping, Selasa 
(15/6).

“Pelaksanaan APBD tanpa 
diiringi dengan pertanggung-
jawaban, tentu akan menjadi 
tantangan tersendiri bagi penye-
lenggaran pemerintahan yang 
baik,” ujar Benny Utama, dalam 

sambutannya.
Hal ini akan memungkink-

an terjadinya penyalahgunaan 
keuangan daerah dan berimbas 
pada pembangunan yang kita 
laksanakan, terang Benny Uta-
ma, tidak kalah penting ada-
lah hasil pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD merupakan 
pedoman dan menjadi titik tolak 
bagi perencanaan pembangunan 
kedepan.

Kemudian Bupati Pasaman 
juga menambahkan, dengan tel-
ah menandatangani persetujuan 
bersama atas rancangan pera-
turan daerah tentang pertanggu-
ngjawaban pelaksanaan APBD 
tahun anggaran 2020, tentunya 
akan segera diteruskan kepada 
Pemerintah Daerah Provinsi un-
tuk dievaluasi sebelum ditetap-
kan menjadi Peraturan Daerah.

“Setelah ditetapkannya Pera-
turan Daerah tentang pertanggu-
ngjawaban pelaksanaan APBD 

tahun anggaran 2020, akan 
mempercepat proses perubahan 
APBD tahun anggaran 2021,” 
ungkap Benny Utama.

Diakhir Sambutannya Bupa-
ti menjelaskan, bahwa dengan 
telah disepakatinya rancangan 
peraturan daerah tentang per-
tanggungjawaban pelaksanaan 
APBD Pasaman tahun anggaran 
2020, maka telah diketahui se-
cara pasti sisa lebih perhitungan 
anggaran tahun sebelumnya, 
sehingga besaran tersebut harus 
kita sesuaikan kembali pada pe-
rubahan APBD tahun anggaran 
2021.

“Dengan peraturan daerah 
tentang pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBD Pasaman 
tahun anggaran 2020, berarti 
satu tahapan akhir dari siklus 
anggaran telah pula kita lalui. 
Khususnya dalam pelaksanaan 
APBD tahun anggaran 2020,” 
tutur Benny Utama.(Mad)

Wabup Dorong Pangan Alternatif selain Beras

Wakil Bupati Mojokerto Muhammad Albarraa, didampingi Nurul Istiqomah Kepala Dinas Pangan 
dan Perikanan Kabupaten Mojokerto

Mojokerto, SMN - Dinas 
Pangan dan Perikanan Kabupat-
en Mojokerto melalui program 
peningkatan diversifikasi dan 
ketahanan pangan masyarakat, 
bekerjasama dengan TP PKK 
Kabupaten Mojokerto, meng-
gelar lomba produk olahan pan-
gan unggulan dan lomba cipta 
menu Beragam, Bergizi, Seim-
bang dan Aman (B2SA) tahun 
2021.

Proses penilaian lomba, di-
pantau langsung oleh Wakil 

Bupati Mojokerto Muhammad 
Albarraa, didampingi Nurul Is-
tiqomah Kepala Dinas Pangan 
dan Perikanan Kabupaten Mo-
jokerto, Selasa (15/6) pagi di 
Pendapa Graha Majatama.

Hadir mewakili Bupati 
Mojokerto Ikfina Fahmawati, 
wabup yang akrab disapa Gus 
Barra secara spesifik juga men-
dorong agar konsumsi makanan 
pokok tidak harus dari beras. 
Pemerintah Pusat melalui Ke-
menterian Pertanian bersin-

ergi dengan Pemda, memiliki 
program diversifikasi pangan 
dengan potensi lokal. Apalagi 
Kabupaten Mojokerto punya 
banyak sumber makanan alter-
natif melimpah. Tentunya hal 
tersebut akan menjadi keuntun-
gan tersendiri.

“Mindset harus berubah. Jan-
gan mengandalkan beras saja 
untuk makan sehari-hari. Sum-
ber pangan lokal kita sangat be-
ragam seperti jagung, singkong, 
ubi, dll. Di Kabupaten Mojok-

erto jumlahnya pun melimpah. 
Dari tegalan/sawah, kebun bah-
kan pekarangan rumah juga ada. 
Sumber karbohidrat tersebut, 
setara energinya dengan nasi,” 
kata Gus Barra.

Dalam laporan, Nurul Is-
tiqomah Kepala Dinas Pangan 
dan Perikanan Kabupaten Mo-
jokerto mengatakan bahwa mak-
sud dan tujuan kegiatan adalah 
untuk meningkatkan pengeta-
huan diversifikasi pangan dan 
konsumsi pangan B2SA. Selain 
itu, kegiatan juga dimaksudkan 
untuk mendorong masyarakat 
untuk menciptakan, berkreasi 
dan meningkatkan kesadaran 
pentingnya diversifikasi B2SA. 
Nurul Istiqomah tidak lupa 
menjelaskan beberapa kriteria 
lomba, dengan ketentuan-keten-
tuan menarik.

“Hari ini lombanya membuat 
menu B2SA paket lunchbox 
dengan karbohidrat non-beras 
berbentuk pasta dengan protein 
hewani olahan ikan air tawar, 
buah dan minuman. Kita juga 
minta peserta berkreasi buat 
kue dari bahan non-beras dan 
non-terigu, membuat jenang 
buah serta minuman dari edible 
flowers (bunga yang dapat di-
makan). Lebih menarik lagi, ada 
juga lomba vlog, khusus untuk 
produk pangan olahan keripik 
sayur/buah,” lengkap Nurul Is-
tiqomah.(hms/sl) 

Mas Dhito Imbau Tak Ada 
Pungli di Objek Wisata 

Kabupaten Kediri

Kediri, SMN - Bupa-
ti Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana kem-
bali menegaskan untuk 
memberantas pungutan 
liar atau pungli. Di 
awal kepemimpinann-
ya, Bupati muda yang 
akrab dipanggil Mas 
Dhito ini telah menge-
luarkan surat edaran 
terkait komitmennya 
tersebut.

“Pada tanggal 15 
Maret 2021, saya su-
dah mengeluarkan surat 
edaran yang isinya agar 
tak ada lagi pungutan 

liar di Kabupaten Kedi-
ri,” kata Mas Dhito.

Ia menjelaskan, 
sebelumnya sudah 
mendapat laporan dari 
masyarakat tentang 
adanya praktik pung-
utan liar. Untuk itu Mas 
Dhito mengimbau pihak 
- pihak yang melakukan 
pungli untuk segera 
menghentikannya.

“Saya menegaskan 
bahwa tidak boleh ada 
praktik pungutan liar, 
terutama di sejumlah 
objek wisata di Kabu-
paten Kediri,” jelasnya.

Mas Dhito menam-
bahkan, saat ini pemer-
intah berupaya keras 
untuk memulihkan per-
ekonomian masyarakat 
di tengah pandemi 
Covid-19. Salah satu 
langkah yang dilakukan 
adalah mengajak semua 
pihak untuk memberan-
tas pungli karena mer-
ugikan dan membebani 
masyarakat.

“Untuk pengelolaan 
wisata, Pemerintah Ka-
bupaten Kediri sudah 
menggunakan sistem 
Transaksi Non Tunai 

(TNT). Pada sistem ini 
semuanya sudah berba-
sis elektronik sehingga 
meminimalisir terjad-
inya praktik pungutan 
liar,” terangnya.

Pembayaran tiket 
wisata non tunai ini 
mulai diberlakukan 
awal bulan Juni 2021. 
Selain sebagai upaya 
percepatan digitalisasi 
daerah, langkah ini juga 
dimaksudkan untuk 
meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas layanan 
publik. (Kominfo/adv/
kan)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

Kab. Bangkalan. Dengan adanya 
fasilitas tersebut diharapkan bisa 
mempermudah koordinasi dan mem-
percepat penanganan antara kedua 
wilayah, yaitu di Surabaya dan Bang-
kalan. 

“Kita saat ini tengah menyiapkan 
Ruang Karantina dan Isolasi Terpu-
sat di BPWS Kaki Suramadu Bang-
kalan. Insya Allah akan siap besok 
pagi,” tuturnya. 

Pendirian tempat layanan terse-
but, lanjut Khofifah, juga sebagai lan-
jutan dari upaya pengetatan penyeka-
tan yang dilakukan di kedua sisi 
jembatan Suramadu. Hal itu tentunya 
sebagai bentuk proteksi pemerintah 
kepada masyarakat di kedua wilayah.

“Kalau tidak dilakukan penyeka-
tan dan Swab Antigen, maka mer-
eka yang tidak merasa sakit, akan 
melakukan aktifitasnya. Mobilitas 
ini berpotensi untuk menyebarkan 
virus Covid-19. Yang dari Bangka-
lan, Sampang, Pamekasan bahkan 
Sumenep kita beri stempel yang nan-
tinya akan menjalani Swab Test di 
BPWS,” jelasnya. 

Sebelumnya, Pemprov Jatim juga 
telah menyiapkan Rumah Sakit Pen-
yangga sebagai rujukan akibat naikn-
ya angka positif di Kab. Bangkalan. 
Total 6 Rumah Sakit Penyangga di-
siapkan Pemprov Jatim yakni RSUD 
Dr. Soetomo, RSU Haji, RS Syaiful 
Anwar Malang, RS Al Irsyad, RS 
PHC Surabaya dan RS Lapangan 
Indrapura. 

Sementara itu, Menkopolhukam 
Mahfud MD mengatakan, kasus 
yang muncul di Kabupaten Bang-
kalan akibat kurangnya kepedulian 
masyarakat dan abainya terhadap 
penerapan protokol kesehatan ser-
ta tidak peduli adanya pandemi 
Covid-19. Virus ini, kata dia, tidak 
boleh dianggap sepele karena telah 
cukup banyak memakan korban jiwa 
dibanyak negara termasuk Indonesia. 

Menurutnya, pemerintah men-
ganggap akan lebih efektif pengen-
dalian Covid-19 jika menggandeng 
para Toga dan Tomas dalam mem-
berikan contoh. Nantinya, mereka di-
harapkan dapat menyampaikan pesan 
tersebut kepada masyarakat.(*)


