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Bersambung di Hal. 11

Presiden Jokowi
Resmi Batalkan Vaksinasi Berbayar

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) telah 
mengambil keputusan untuk 
membatalkan vaksin Covid-19 
berbayar bagi individu yang se-
belumnya direncanakan akan 
disalurkan melalui Kimia Farma.

Pernyataan tersebut disam-
paikan Sekretaris Kabinet Pra-
mono Anung di Istana Negara, 
Jakarta, pada Jumat (16/7/2021). 

“Setelah mendapatkan masu-
kan dan juga respons dari mas-
yarakat, Presiden telah member-
ikan arahan dengan tegas untuk 
vaksin berbayar yang rencanan-

Gojek Kenalkan Inisiatif
Baru Dukung Tenaga 

Kesehatan Saat PPKM

Gojek

Relawan Muda Indonesia menggelar vaksinasi.

Jakarta, SMN - Di tengah 
pemberlakukan pembatasan 
kegiatan masyarakat (PPKM) 
darurat, Gojek mendistri-
busikan 50.000 paket voucher 
diskon untuk tenaga keseha-

Jakarta, SMN - Kelom-
pok relawan milenial yang 
tergabung dalam Relawan In-
donesia Muda, menggelar vaksi-
nasi bagi pelajar, mahasiswa dan 
masyarakat umum berusia muda 
di wilayah Jakarta.

Bersambung di Hal. 11

tan (nakes) di 11 rumah sakit 
(RS) pemerintah di DKI Ja-
karta dalam rangka memberi 
semangat pada garda terde-
pan penanganan Covid-19. 

Seskab Pramono Anung (Foto: Setpres)

“Semua vaksin 
tetap dengan

mekanisme yang 
digratiskan seperti 
yang disampaikan 

oleh Bapak Presiden 
sebelumnya”

Bupati Ikfina Tingkatkan Pelayanan 
Pasien Covid-19

Bupati Tulungagung Ikuti Puncak Peringatan 
Hari Koperasi Nasional ke-74 Secara Virtual

Ketua Satgas Covid-19 Kabupaten Mojokerto Bupati Ikfina Fahmawati, mengawasi langsung 
semua proses pelayanan dan kelengkapan fasilitas yang ada.

Bupati juga menyapa beberapa orang pasien yang dirawat, den-
gan tetap menerapkan protokol kesehatan ekstra ketat.

Kab. Mojokerto, SMN - Ge-
dung Balai Diklat Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto di Desa 
Terusan Kecamatan Gedeg, 
untuk sementara ini beropera-

si sebagai rumah isolasi pasien 
Covid-19 tanpa gejala atau OTG. 
Pemaksimalan gedung diklat, 
dimaksudkan untuk mengcover 
ketersediaan bed occupancy rate 

(BOR) pada sejumlah rumah 
sakit dan fasyankes, yang kini 
sudah melebihi kapasitas.

Dari 35 bed yang tersedia di 
gedung diklat, per Selasa tang-

gal 13 Juli 2021 sudah terisi 15 
orang pasien. Adapun rinciannya 
yakni bed pasien laki-laki terpa-
kai 8 dan kosong 14, serta bed 
pasien perempuan terpakai 7 dan 
sisa kosong sebanyak 8 bed.

Ketua Satgas Covid-19 Ka-
bupaten Mojokerto Bupati Ikfina 
Fahmawati, mengawasi langsung 
semua proses pelayanan dan 
kelengkapan fasilitas yang ada. 
Bupati bahkan menyapa beber-
apa orang pasien yang dirawat, 
dengan tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan ekstra ketat.

Sebelum menilik rumah iso-
lasi di Kecamatan Gedeg, Bupati 
Ikfina Fahmawati terlebih dahulu 
melakukan pengecekan serupa 
pada  Puskesmas Modopuro Ke-
camatan Mojosari, yang saat ini 
menyediakan layanan rapid an-
tigen dan swab PCR untuk mas-
yarakat umum. Bupati memberi 
arahan kepada nakes terkait pe-

layanan dan penanganan pasien 
Covid-19 (baik OTG, bergejala 
ringan maupun berat), ketentuan 
pemulasaraan jenazah Covid-19 
sesuai panduan kemenkes, hing-
ga panduan bagaimana menga-
wasi warga yang melakukan iso-
lasi mandiri di rumah.

“Nanti tolong disediakan leaf-
let informasi untuk pasien terpa-
par covid yang isolasi mandiri. 
Di leafletnya, tolong didesain 
informasi tentang hal-hal yang 
harus, maupun yang tidak perlu 
dilakukan saat isolasi mandiri,” 
kata Bupati Ikfina.

Bupati tak lupa berterima 
kasih kepada pasien puskesmas 
yang sedang melakukan swab, 
maupun yang tengah melakukan 
isolasi mandiri. Bupati menga-
presiasi warga masyarakat, yang 
sudah sangat teredukasi tentang 
bahaya Covid-19, namun tetap 
memiliki tanggung jawab menja-

Tulungagung, SMN - Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo,M.M ikuti Puncak Per-
ingatan Hari Koperasi Nasional 
ke-74 yang diadakan secara vir-
tual, pada Senin (12/7/2021). Ber-
tempat di Pendopo Kongasarum 
Kusumaning Bangsa yang aca-
ra tersebut juga dihadiri Sekda, 
Asisten II, Kepala Dinas Kopera-
si dan UMKM, Ketua Dekopinda, 
beserta para anggota Dekopinda.

Dalam sambutanya Menteri 
Koperasi dan Usaha Kecil Me-
nengah (MenkopUKM), Teten 
Masduki mengatakan, dalam 
rangka memperingati Hari Ko-
perasi Nasional ke-74 dengan 
moto “Untung Bareng Kopera-
si”, dilakukan rangkaian kegia-
tan secara virtual sebagai bentuk 
adaptasi terhadap kondisi terkini 
pandemi Covid-19 di Indonesia. 
Semoga tidak mengurangi es-
ensi dan semangat dari kegiatan 
peringatan Hari Koperasi ke-74. 
“Selain peningkatan ekonomi an-
ggota, koperasi diharapkan juga 
menjadi lembaga sosial dan lem-
baga pendidikan bagi anggota dan 
masyarakat,” imbuh Teten.

ga sesama.
“Atas nama Pemerintah Ka-

bupaten Mojokerto, kami men-
yampaikan terima kasih kepada 
semua warga masyarakat. Kita 
harus terus waspada dengan 
pandemi ini, namun tetap saling 
bahu membahu menghadapin-

ya. Warga yang sehat, ada yang 
bantu menyuplai makanan un-
tuk tetangga yang sedang isolasi 
mandiri, tentunya dibantu pula 
oleh desa. Kegotong royongan 
ini sangat bagus, saya sangat 
mengapresiasi,” tutur bupati. 
(hms/adv/sl)

Usai mengikuti peringatan 
Hari Koperasi secara virtual, 
Ketua Dekopinda Tulungagung 
H.Nyadin, MAP mengatakan bah-
wa Beliau sebagai ketua Dekop-
inda mengucapkan terima kasih 
kepada Bupati Tulungagung yang 
selama ini mempunyai komitmen 
yang tinggi terhadap gerakan ko-
perasi, dan bersama kepala Dinas 
Koperasi dan UMKM mengger-
akan seluruh anggota koperasi 
untuk maju bersama, membina, 

mendampingi, mengadvokasi 
supaya bisa tumbuh dan berkem-
bang.

Dilanjutkan sambutan Bupati 
Tulungagung Drs. Maryoto Bi-
rowo, MM, mengatakan bahwa 
bahwa situasi sekarang ini terja-
di lonjakan terkonfirmasi postif 
covid-19. Oleh karena itu kita se-
lalu bersyukur masih bisa mengi-
kuti peringatan Hari Koperasi wa-
laupun secara virtual dan selalu 
menerapkan 5M. Pemerintah saat 

ini terjadi dua krisis yaitu krisis 
Ekonomi dan Kesehatan. Dimana 
Ekonomi mulai bangkit tetapi di 
sisi kesehatan masih terjadi lon-
jakan seperti ini. Sejak dulu kita 
ketahui bahwa koperasi adalah 
soko guru ekonomi masyarakat.

Pada acara kali ini juga dilak-
sanakan pemotongan tumpeng 
oleh Bupati Tulungagung diser-
ahkan ke Ketua Dekopinda Tu-
lungagung. (hms/adv/kan)

Pemotongan tumpeng oleh Bupati Tulungagung diserahkan ke Ketua Dekopinda Tulungagung

Relawan Milenial Bersinergi 
Menggelar Vaksinasi untuk

Pelajar, Mahasiswa dan
Masyarakat Jakarta
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Kapolres Pasuruan Kota Menggelar Doa Bersama 
Personel, Dilanjut Live Streaming Doa Bersama 

Dengan Presiden dan Menteri Agama RI

Kapolres Pasuruan Kota AKBP Arman S.I.K, M.Si. di giat live 
streaming doa bersama dengan Presiden dan Mentri Agama RI

Pasuruan Kota, SMN - 
Sebelum dimulainya kegia-
tan PrayFromHome bersama 
seluruh umat beragama secara 
virtual, Kapolres Pasuruan 
Kota AKBP Arman S.I.K M.Si 
memimpin langsung doa bersa-
ma Polres Pasuruan Kota serta 
Polsek jajaran secara virtual, 

bertempat di ruang Sanika Sa-
tyawada Polres Pasuruan Kota, 
Minggu (11/07/2021). 

Hadir dalam kegiatan ini. 
Kapolres Pasuruan Kota AKBP 
Arman S.I.K M.Si, Wakapolres 
Pasuruan Kota Kompol Hery 
Dian Wahono M.Psi, Pejabat 
Utama Polres Pasuruan Kota, 
dan Ustadz Abd Rochmad. 

Kapolres Pasuruan Kota 
AKBP Arman S.I.K M.Si Men-
yampaikan, rekan-rekan seka-
lian mohon setelah ini nanti 
dipimpin dengan pak ustad 
untuk berdoa bersama, mohon 
dengan khusyuk dalam berdoa 
nanti dengan tujuan mendoakan 
para saudara-saudara kita yang 
telah mendahului kita karena 
penyakit Covid- 19 ataupun 
hal lainnya, kemudian kita juga 
berdoa mudah-mudahan sauda-
ra-saudara kita, teman-teman 
kita, dan rekan-rekan kita yang 
masih sakit ataupun karangtina 
isolasi mandiri maupun terpu-
sat yang terdampak Covid- 19 
segera sembuh dan segera be-
raktifitas kembali. 

“Mudah- mudahan Covid- 
19 ini bisa segera diangkat dan 
segera dihilangkan dari muka 
bumi oleh Allah subhanahu wa 
ta’ala.” Selanjutnya pemba-
caan doa di pimpin Ustadz Abd 
Rochmad, “Bismillahirrohman-
irrohim semoga Virus Covid- 19 

segera hilang dan Semoga doa 
kita diijabah oleh Allah subha-
nahu wa ta’ala,” jelas Ustadz 
Abd Rochmad. 

Selesai melaksanakan doa 
bersama, Kapolres Pasuru-
an Kota bersama Wakapolres 
Pasuruan Kota Kompol Hery 
Dian Wahono M.Psi dan Peja-
bat utama Polres Pasuruan Kota 
mengikuti live Streaming doa 
bersama PrayFromHome bersa-
ma seluruh umat beragama dari 
Kemenag Ri. 

Kegiatan PrayFromHome 
bersama seluruh umat berag-
ama di pimpin Presiden Joko 
Widodo. Setelah Presiden Joko 
Widodo memberikan sambutan-
nya dilanjutkan pembacaan doa 
dari perwakilan Agama Islam, 
Agama Kristen, Agama Khato-
lik, Agama Hindu, dan Agama 
Budha.

Tujuan dari doa bersama ini 
adalah agar bangsa Indonesia 
bisa keluar dari bancana pan-
demi covid 19. (HS)

Puluhan Warga Pasuruan Pelanggar 
Prokes Jalani Sidang Tipiring Ditempat

Monitoring PPKM Darurat,

H. Iyos, Secara Umum
Masyarakat Telah Sadar Prokes 

Kapolres Pasuruan AKBP Erick, Ka. Satpol-PP Bakti dan Kasat 
Reskrim Polres Pasuruan ketika melihat langsung giat Tipiring 

ditempat

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri bersama perangkat 
daerah terkait memonitor pelaksanaan Pemberlakuan Pem-

batasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat

mengikuti sidang. Dalam sidang 
tersebut, dia didakwa melanggar 
Pasal 49 ( 1 )  ayat 2 (d) Jo Pasal 
Perda Jatim No.02 Tahun 2020. 
“Sanksi administrasi paling ban-
yak Rp 5 juta, dan paling sedikit 
Rp 50 ribu. Saya bayar denda 
Rp 250 ribu karena mengakui 
salah,” ujarnya.

Setali tiga uang Ari Priha-
tianto, dikenai pasal yang sama 
dia pemilik warkop di Stasiun 
Bangil, dan mengaku bersalah 
atas semua kejadian ini, Selain 
kedua pelanggar itu, lima ped-
agang angkringan juga ada pe-
langgar lainnya. Mereka terjar-
ing operasi Rabu Siang - Malam 
hari dan langsung menjalani si-
dang pada hari Kamisnya. 

Kepala Satuan Polisi 
Pamong Praja Satpol-PP Bhakti 

menyebutkan, operasi akan terus 
dilakukan selama PPKM Darurat 
berlangsung dan semua pelang-
gar akan menjalani sidang tipir-
ing yang sudah dijadwalkan.

“Erick selaku Kapolres juga 
berpesan, Kami bersama Pen-
gadilan Negeri dan Kejaksaan 
Negeri menjadwalkan sidang 
tipiring pelanggaran Perda 
Provinsi jatim Nomor 02 Tahun 
2020 sebagai pengganti Perda 
nomer 19 tahun 2019 dengan 
waktu  yang ditentukan, tapi 
kami berharap setelah sidang 
hari ini tidak ada lagi warga 
yang melakukan pelanggaran. 
Sehingga tidak ada lagi sidang 
tipiring begini dan masyarakat 
Kabupaten Pasuruan bisa tertib 
selanjutnya virus Corona bisa 
hilang,” ujarnya. (HS)

Sukabumi, SMN - Wakil 
Bupati Sukabumi H. Iyos 
Somantri bersama perang-
kat daerah terkait memonitor 
pelaksanaan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) Darurat. Mon-
itoring dihari keempat pelak-
sanaan PPKM Darurat ini, 
dimulai dari wilayah Keca-
matan Cisaat hingga Sukaraja. 
Selasa (6/7/2021).

Dimana, monitoring tersebut 
difokuskan ke sejumlah pasar. 
Mengingat, pasar merupakan 
tempat yang relatif banyak di-
kunjungi masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, 
H. Iyos tidak sekadar memon-
itor saja. Namun, menginfor-
masikan dan mengedukasi mas-
yarakat terkait PPKM Darurat 
yang dilaksanakan terhitung 
3-20 Juli mendatang.

H. Iyos mengatakan, secara 
umum para pedagang telah me-
mahami PPKM Darurat. Hal itu 
seperti penjual makanan hanya 
menyediakan take away. Ter-
masuk batasan waktu berjualan 
hingga pukul 20.00 WIB. “Se-
cara umun, para penjual telah 
memahami,” ujarnya.

Bahkan, tingkat kesadaran 
masyarakat dalam menerapkan 
protokol kesehatan (prokes) 
sangat bagus. Hal itu termasuk 
warga pasar yang telah mener-
apkan protokol kesehatan se-
cara baik. “Tingkat kesadaran 
masyarakat terkait prokes ba-
gus. Kalaupun ada yang tidak 
memakai masker, itu sedang 
makan atau minum. Namun 
kita tegaskan selama diluar, ha-
rus menerapkan protokol kese-
hatan,” ucapnya.

Tingkat kesadaran mas-

Termakan Propaganda di Medsos Puluhan 
Remaja Buat Ulah Di Kota Pasuruan

Pasuruan Kota, SMN 
- Puluhan anak muda dan 
diperkirakan bahkan meng-
hampiri ratusan melakukan 
tindakan tidak terpuji di 
Kota Pasuruan guna meno-
lak PPKM Darurat siang tadi 
(15/07), mereka datang dari 
arah Probolinggo dan seba-
gian lagi dari Kota Pasuruan. 
Kemudian mereka berkum-
pul disekitar jln pahlawan 
dan jln Wahidin Sudirohu-
sodo seterusnya bergerak 
menuju Stadion Untung Sur-
opati insiden ini terjadi seki-
tar pukul 13.10 WIB. 

Dalam hitungan menit ter-
jadi sesuatu yang tidak elok 
untuk dilihat dengan mata, 
karena dari mereka tiba-tiba 
melakukan tindakan anarkis-
tis yaitu melempari petugas 
dan kendaraan milik petugas 
serta beberapa rumah warga 
pun tak luput jadi sasaran.

Ini sangat disesalkan 
karena masih saja ada ok-

num-oknum yang tidak ber-
tanggung jawab sehingga 
adik-adik kita ini dijadikan 
kelinci percobaan dan ber-
buat anarkis. Kami masih 
dalami dan telusuri siapa 
yang menggerakkan adik-
adik kita ini,” beber AKBP 
Arman selaku Kapolres Pa-
suruan Kota. 

Kebanyakan mereka 
datang dari luar Kota Pa-
suruan, yaitu dari Proboling-
go dan tujuannya tidak jelas 
begitu kita tanya katanya 
mau nongkrong minum kopi. 
Tapi intinya ini akibat dari 
adanya pamflet yang bere-
dar beberapa hari yang lalu,” 
tambah Arman.

Mereka melakukannya 
pun tidak ada korlap, tidak 
ada penggeraknya namun 
hanya membuat gaduh. Ini 
akibat propaganda di media 
sosial dan akhirnya banyak 
yang terpengaruh akibat 
propaganda tersebut. dan 

tadi kami sudah amankan 
semuanya, sementara lagi 
di data jumlahnya dan akan 
dilanjutkan kepemeriksaan. 
Karena yang bersangkutan 
rata-rata sudah melempa-
ri petugas dengan batu dan 

juga pos lantas kacanya ada 
yang pecah kebetulan tidak 
didapati sajam saat kejadi-
an cuma sebagian besar batu 
yang digunakan,” tutup Ar-
man. (HS)

Puluhan anak muda dan bahkan menghampiri ratusan saat 
berada di Mapolresta Pasuruan

Pasuruan, SMN - Sekitar 
20 warga Pasuruan menjala-
ni sidang tindak pidana rin-
gan (Tipiring) di Posko Satuan 
Tugas (Satgas) Penanganan 
Covid-19 Kabupaten Pasuruan, 
Kamis (15/07/2021) Siang. Si-
dang yang berlangsung dari jam 
09.30 WIB hingga Siang hari itu 
dipimpin hakim tunggal Marth-
en Bunga, S.H., Mum dengan 
Panitera Ahmed Taufik, SH dan 
JPU Joni Dan Darwis.

Ke dua puluh warga itu ter-
jaring razia oleh tim patroli dan 
pengawasan (Patwas) PPKM 
Darurat Kabupaten Pasuruan  dan 
kedapatan melanggar Inmendagri 
No.15 THN 2021, peraturan daer-
ah (Perda) Jatim Nomor 01 Tahun 
2019 dan Nomor 02 Tahun 2020 
tentang penanggulangan penyakit 
virus Corona.

Salah seorang yang terjar-
ing, Muhammad Najib, pemilik 
warung sate Cak Mudjib, yang 
berlokasi di Desa Cangkring 
Malang, Kecamatan Beji, Ka-
bupaten Pasuruan. Mengaku 
sudah mengetahui aturan yang 
mewajibkan tempat usaha kulin-
er tidak boleh melayani makan 
ditempat selama berlaku PPKM 
Darurat. Hanya saja, kebetulan 
petugas datang dan ada saja 
pembeli yang sedang duduk di 
warungnya. “Ada saja pembeli 
yang ngotot ingin duduk seben-
tar katanya, jadi serba salah,” 
ujarnya, usai sidang.

Mudjib juga mengakui sudah 
beberapa kali mendapat tegu-
ran. Karenanya Mudjib men-
gakui kesalahannya dan rela 

yarakat pun tumbuh terkait 
vaksinasi covid 19. Bahkan, 
masyarakat semakin antusias 
untuk divaksin. Hal itu seperti 
vaksinasi yang terlihat di SDN 
1 Pasirhalang, Kecamatan Su-
karaja. “Kita bersyukur mas-
yarakat mau dan antusias un-
tuk divaksin. Semoga antusias 
masyarakat semakin tinggi. 
Sehingga herd immunity segera 
terealisasi di Kabupaten Suka-
bumi,” ungkapnya.

Menurut H. Iyos vaksinasi 
covid 19 akan tetap berjalan 
ditengah pelaksanaan PPKM 
Darurat. Namun protokol kese-
hatan selama pelaksanaan vak-
sin harus diperketat. “Vaksinasi 
tetap berjalan, namun prokes 
harus dilaksanakan. Terma-
suk tidak boleh berkerumun,” 
terangnya.

Ketua Forum Warga Pasar 
(Forwapas) Cisaat Deni Supria-
di menambahkan, protokol kes-
ehatan selalu diterapkan di Pas-
ar Semi Modern Cisaat. Bahkan 
jumlah pengunjung pun sesuai 
yang diatur dalam PPKM Daru-
rat.”Kalau PPKM Darurat, pe-
ngunjung pasar maksimal 50 
persen. Kita di Pasar Cisaat 
diangka 30 persen,” bebernya.

Apalagi, para pengunjung 
pasar didominasi pembeli ke-
butuhan rumah tangga. “Mere-
ka pun tidak setiap hari ke pas-
ar. Hari ini ke pasar, tiga atau 
empat hari baru ke pasar lagi,” 
pungkasnya. (Roby)
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Mas Bup Bersama Kapolres dan Dandim
Sidak Kafe dan Tempat Nongkrong

Kediri, SMN - Bupati 
Kediri, Hanindhito Hi-
mawan Pramana melaku-
kan sidak ke sejumlah kafe 
dan tempat nongrong anak 
muda, Minggu (11/7/2021). 
Sidak tempat nongkrong 
dan tempat berkerumun 
masyarakat ini dilakukan 
kali kedua oleh MasBup 
bersama bersama Kapol-
res Kediri, AKBP Lukman 
Cahyono dan Komandan 
Kodim 0809, Letkol Infan-
teri Rully Eko Suryawan. 
Kali ini sidak difokuskan 
di kawasan Kampung In-
ggris Pare. Hasilnya, ma-
sih didapati sejumlah kafe 
yang penuh dengan anak 
muda yang sedang asyik 
nongkrong dan pemilik 

kafe yang melanggar atur-
an PPKM mikro darurat, 
yakni tetap memberikan 
layanan makan di tempat. 
Selain itu, Mas Bup juga 
mendapati pembeli yang 
tidak mengenakan masker, 
serta berkerumun.

Dalam sidak di salah 
satu kafe. Mas Bup men-
ghubungi pemilik kafe via 
telpon untuk meminta me-
naati peraturan dan men-
sosialisasikan aturan Pe-
merintah, pasalnya, ketika 
dilakukan sidak, karyawan 
kafe berdalih hanya dis-
usuh untuk tetap buka. 
Dalam kesempatan terse-
but, Mas Bup juga men-
sosialisasikan jika warung 
makan hanya diperboleh-

kan buka hingga jam dela-
pan malam.

“Dalam sidak ini masih 
banyak kafe yang melang-
gar aturan, untuk kali ini 
hanya diberi peringatan. 
Namun jika didapati tetap 
melanggar aturan PPKM 
mikro darurat, maka Pem-
kab bersama Kepolisian 
dan TNI akan bertindak 
tegas dengan memberikan 
sanksi penutupan tempat 
usaha,” ujar Bupati Kediri, 
Hanindhito Himawan Pra-
mana

Mas Bup menambah-
kan, masih banyak warung 
dan kafe yang tidak men-
getahui adanya larangan 
layanan makan di tempat. 
Oleh karenanya pihaknya 

nanti akan berkoordinasi 
dengan pihak desa agar 
bersama dengan Babin-
sa dan Bhabinkamtibmas 
melakukan sosialisasi. Jika 
pelanggaran ini masih ter-
jadi, maka dikhawatirkan 
tenaga medis yang akan 
kewalahan menangani pa-
sien COVID-19. Dalam 
kesempatan tersebut, Mas 
Dhito sempat memborong 
dagangan dari pemilik 
kafe, tujuannya agar mau 
menutup operasionalnya 
jam 8 malam, Mas Bup 
juga mengimbau kepada 
masyarakat agar bersabar 
dan bisa menahan diri un-
tuk tidak keluar rumah jika 
tak ada keperluan mende-
sak. (Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana saat melakukan sidak ke sejumlah kafe dan tempat 
nongrong anak muda

Untung Bareng Koperasi, Kediri 
Membahana, Rakyat Sejahtera

Kediri, SMN - Tanggal 
12 Juli diperingati sebagai 
Hari Koperasi. Resepsi per-
ingatan Hari Koperasi ke-74 
tahun 2021 ini dilaksanakan 
oleh Pemerintah Kabupat-
en Kediri secara virtual. 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana berada 
di Pendopo Panjalu Jayati, 
Plt. Kepala Dinas Koperasi 
Usaha Mikro Mamiek Ami-
yati di ruang Candra Kirana 
dan Ketua Panitia di Kantor 
Dekopinda.

Ketua Panitia Endro Puji 
Astoko mengatakan, hari ini 
adalah hari yang sangat luar 
biasa bagi gerakan kopera-
si. Karena pd  aperingatan 
Hari Koperasike-74 ini ter-
cetus sebuah sinergi antara 
gerakan koperasi dengan 
pemerintah daerah. Dengan 
menyatunya semua unsur 
ini menunjukkan bahwa da-
lam membangun ekonomi 
maupun membangun ger-
akan koperasi adalah satu 
visi dan satu gerakan.

“Tahun ini kita men-
gusung tema ‘Koperasi 
Jaya, Kediri Membahana, 
Rakyat Sejahtera’. Hara-
pan besar dengan tema ini 
koperasi memiliki peran 
aktif di dalam membangun 
soko ekonomi di Kabupaten 

Kediri sehingga bisa men-
dukung program-program 
pemerintah yang jaya dan 
membahana,” katanya.

“Untuk mendukung pro-
gram penanganan dampak 
Covid-19, kami bersama 
Dinas Koperasi dan Us-
aha Mikro mengadakan 
berbagai perlombaan kont-
en yang harapannya akan 
mewujudkan digitalisa-
si koperasi. Hal ini akan 
menumbuhkembangkan 
usaha. Dan harus diyakini 
bahwa dalam tantangan dan 
kesulitan apapun pasti ada 
solusinya,” tambah Endro 
Puji.

Sementara itu Bupa-
ti Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana men-
gatakan, peringatan Hari 
Koperasi ke-74 tahun 2021 
ini mengusung tagline 
#UntungBarengKopera-
si, yang didasari semangat 
untuk membangun kesada-
ran masyarakat Kabupaten 
Kediri. Bahwa koperasi 
memiliki potensi untuk 
meningkatkan ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat.

“Mengutip penggalan 
pidato Bung Hatta pada 
Hari Koperasi 1951, ‘Se-
gala yang bekerja adalah 
anggota dari koperasinya, 

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengikuti Resepsi peringatan Hari Kop-
erasi ke-74 tahun 2021 secara virtual

Plt Bupati Nganjuk Serahkan Sertifikat
Hak Pakai Kepada Kejaksaan Negeri

Yudha Sukmagara Sidak PT. Yongjin Cicurug

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi(kanan) meyerahkan 
sertipikat hak pakai kepada Kajari Nganjuk Nophy Tennophero 

Suoth(kiri).

Ketua DPRD Yudha Sukmagara bersama Kapolres Sukabumi, 
Forkopincam Cicurug, Satpol PP, Dinas Ketenagakerjaan, BPBD, 

dan sejumlah anggota legislatif saat sidak PT Yongjin Cicurug

Nganjuk, SMN - Plt Bupa-
ti Nganjuk Marhaen Djumadi 
nenyerahkan sertipikat hak pa-
kai atas aset milik Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk kepada Ke-
jaksaan Negeri Nganjuk sebagai 
wujud dukungan pemerintah 
daerah atas pengembangan dan 
peningkatan pelayanan Kejak-
saan Negeri Kabupaten Nganjuk.

Acara yang berlangsung 
di Pendopo Pemerintah Ka-
bupaten Nganjuk pada Kamis 
(15/07/2021) dihadiri oleh Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen Dju-
madi,Kepala Kejaksaan Neg-
eri Kabupaten Nganjuk Nophy 
Tennophero Suoth,Kepala Sub 
Bagian Tata Usaha Badan Per-
tanahan Nasional(BPN) Ngan-
juk Suprijo,Kepala Badan Pen-
gelolaan Keuangan dan Aset 
Daerah(BPKAD) Kartimah ser-
ta Pejabat Organisasi Perangkat 
Daerah(OPD) terkait.

Plt Bupati Nganjuk Marhaen 

Djumadi menegaskan bahwa 
penyerahan surat tanda bukti 
legalitas aset milik negara ini 
merupakan wujud sinergitas 
antara Pemkab Nganjuk,Kejak-
saan Negeri Nganjuk dan Badan 
Pertanahan Nasional untuk sa-
ling membantu,menguatkan 
serta saling memberikan kontri-
busi positif dalam rangka untuk 
meningkatkan pelayanan kepa-
da masyarakat.

“Semoga sinergitas antara 
Pemkab Nganjuk,BPN dan Ke-
jari semakin solid.Terutama da-
lam rangka pelayanan bagi mas-
yarakat,serta menjadikan kita 
semua semakin kompak,” harap 
Plt Bupati Nganjuk Marhaen 
Djumadi dalam sambutannya.

“Saya juga mengucapkan ter-
ima kasih kepada Kajari Ngan-
juk beserta jajarannya yang 
selalu mendukung program-pro-
gram Pemerintah Kabupaten 
Nganjuk,” ucap Marhaen lebih 

Sukabumi, SMN - Berkem-
bangnya perbincangan di ka-
langan masyarakat terkait peru-
sahaan yang masih beroperasi 
tanpa mengindahkan protokol 
kesehatan di masa PPKM Daru-
rat membuat sejumlah pejabat di 
Kabupaten Sukabumi melaku-
kan sidak ke lokasi perusahaan 
garment PT Yongjin Javasuka, 
PT Sinwa dan PT Indolakto di 
Kecamatan Cicurug, Kabupaten 
Sukabumi, Kamis (8/7/2021).

Terlihat Ketua DPRD Yud-
ha Sukmagara bersama Ka-
polres Sukabumi, Forkopin-
cam Cicurug, Satpol PP, Dinas 
Ketenagakerjaan, BPBD, dan 
sejumlah anggota legislatif 
turun langsung meninjau peru-
sahaan yang tengah viral di mas-

yarakat tersebut, karena berker-
umun dan melanggar prokes di 
tengah PPKM Darurat

Berdasarkan laporan, Kita 
akan mengecek setiap ruang 
produksi yang diduga perusa-
haan ini terdapat klaster Covid 
19, seperti apa protokol kese-
hatan yang diterapkannya,” ujar 
Yudha di lokasi .

Ditambahkan Yudha, bahwa 
perusahaan yang tengah viral ini 
diduga menjadi klaster penye-
baran Covid 19, maka dari itu 
sidak ini untuk memastikan pen-
erapan protokol kesehatan di pe-
rusahaan garment tersebut.

Informasi info yang diper-
oleh Yudha, terdapat 15 orang 
pekerja pabrik yang terpapar 
Covid-19 namun hal ini masih 

lanjut.
“Kami juga memberikan 

apresiasi dan mengucapkan 
terima kasih kepada BPN yang 
telah memberikan pelayanan 
terbaik kepada masyarakat 
Nganjuk dengan program PTSL 
serta kemudahan dalam pengu-
rusan sertipikat,” pungkas Mar-

haen Djumadi.
Plt Bupati Nganjuk Marhaen 

Djumadi sangat mengharapkan 
kedepannya sinergitas antara 
Pemkab Nganjuk,Kejari dan 
BPN semakin kompak dan se-
lalu solid untuk memberikan pe-
layanan yang terbaik bagi mas-
yarakat Nganjuk.(yan)

tengah di dalami.
“Di perusahaan ini sangat 

minim sekali protokol kes-
ehatannya serta banyak pe-
langgarannya, karena adanya 
pelanggaran, besok akan kita si-
dangkan dan hasilnya akan kita 
infokan,” jelas Ketua DPRD.

Sementara itu, Kapolres 
AKBP Lukman Syarif menjelas-
kan bahwa hari ini pihaknya ber-
sama Ketua DPRD dan sejum-
lah pihak terkait, melaksanakan 
sidak penerapan prokes di masa 
PPKM Darurat untuk sektor in-
dustri, dan sudah memiliki bah-
an-bahan hasil pengecekan ter-
hadap pabrik, salah satunya PT 
Yongjin di Kecamatan Cicurug.

“Tadi kita tinjau bersama 
tentang penerapan protokol 
kesehatannya, pemberlakuan 
penerapan shift kerja kepada 

karyawan juga hal-hal lain yang 
mendukung aturan PPKM daru-
rat ini. Pelanggaran sudah ada 
yang ditemukan jadi nanti dari 
tim yustisi nya kita bawa ke sini, 
karena ada beberapa catatan 
yang mengarah ke pelangga-
ran,” terang AKBP Lukman.

Plt Kasatpol PP Kabupaten 
Sukabumi Bambang Dwi Lakso-
no saat dihubungi TBO menga-
takan bahwa apabila melanggar 
maka sanksi adalah kewenangan 
hakim. Adapun untuk peraturan, 
selain undang-undang, Instruksi 
Mendagri (Inmendagri) Nomor 
15 tahun 2021, juga ada Peratur-
an Daerah Provinsi Jawa Barat 
(Perda Jabar) Nomor 5 Tahun 
2021 perubahan atas Perda No-
mor 13 Tahun 2018 Tentang 
Penyelenggaraan Ketentraman, 
Ketertiban Umum dan Perlind-

ungan Masyarakat.
“Ancaman pidana kurungan 

paling lama 3 (tiga) bulan atau 
pidana denda paling sedikit 
5.000.000,- dan paling banyak 
50.000.000,“ ujarnya.

Selain ke perusahan garment, 
lanjut Plt Kasatpol PP, sidak 
juga dilakukan di PT Indolakto.

“Alhamdulillah untuk peru-
sahaan Indolakto sudah bagus 
dan sesuai dengan protokol kes-
ehatan,” katanya.

Atas sidak tersebut terdapat 2 
(dua) perusahaan garment yang 
ditindak diantaranya PT. Yong-
jin Javasuka dan PT. Sinwa di 
wilayah Kecamatan Cicurug, 
dan akan sidang tipiring di Pela-
buhanratu.

“Saat ini menuju ke PT 
Muara Tunggal Cibadak,” tut-
upnya. (Roby)

Monitoring PPKM Mikro Darurat, Wabup 
Minta Masyarakat Jaga Protokol Kesehatan

Wakil Bupati Sukabumi H.Iyos Somantri Monitoring pelaksa-
naan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

mikro darurat di wilayah Kecamatan Cicurug, Parungkuda dan 
kecamatan Cibadak

Sukabumi, SMN - Wakil Bu-
pati Sukabumi H.Iyos Somantri 
Monitoring pelaksanaan Pem-
berlakuan Pembatasan Kegia-
tan Masyarakat (PPKM) mikro 
darurat di wilayah Kecamatan 
Cicurug, Parungkuda dan keca-
matan Cibadak, Senin (05/07).

Dalam kesempatan tersebut, 
Wabup juga menghimbau kepada 
masyarakat untuk tetap menjaga 

protokol kesehatan karena adan-
ya lonjakan kasus terpapar covid 
19 di kabupaten Sukabumi.

“Secara umum alhamdulillah 
masyarakat sudah memahami 
makna ditetapkannya PPKM 
darurat, meskipun masih ada 
beberapa yang perlu di edukasi 
utamanya dalam menggunakan 
masker,” ungkap Wabup.

Untuk mendapatkan hasil 

terbaik bagi masyarakat, Wabup 
berharap kegiatan PPKM darurat 
ini bisa terlaksana berjalan den-
gan baik dan lancar.

“Mudah mudahan PPKM 
mikro darurat ini bisa berjalan 
dengan baik dan lancar kita ingin 
mata rantai covid segera bisa di 
putus oleh karenanya kita laku-
kan monitoring dan evaluasi ke 
Kecamatan-Kecamatan yang 
rawan kegiatan kerumunan,” 
jelasnya.

Lebih lanjut wabup mengata-
ka ingin jumlah pasien di rumah 
sakit bisa segera berkurang den-
gan signifikan

“Walau demikian, kita juga 
sudah mempersiapkan rumah 
sakit lapangan untuk pasien ge-
jala menengah kebawah di saung 
gelis karena semua rumah sakit 
hampir penuh bahkan hampir 
over,” pungkasnya

Hadir pada kesempatan terse-
but, Forkopimcam, Plt.Kadis 
Kominfosan, unsur BPBD dan 
unsur lainnya. (Roby) 

ri secara sosial ekonomi 
menurun. Beragam kon-
sekuensi muncul akibat pan-
demi ini seperti pemutusan 
hubungan kerja, penurunan 
omset usaha,dan penerapan 
kebijakan efisiensi biaya. 
Koperasi pun menjadi salah 
satu badan usaha yang turut 
terdampak.

“Sejak tanggal 3 Juli 
2021 pemerintah mener-
apkan PPKM darurat Ja-
wa-Bali. Hal ini dilakukan 
untuk menekan angka penu-
laran Covid 19. Maka kita 
semua harus selalu patuh 
untuk menerapkan protokol 
kesehatan dimanapun bera-
da. Tinggal di rumah saja 
selama PPKM ini berjalan 
jika tidak ada keperluan 
yang penting,” tegas Mas 
Bup.

Di akhir acara, Mas Bup 
memberangkatkan secara 
virtual bantuan sosial kepa-
da masyarakat Kabupaten 
Kediri. Sebanyak 3.000 pa-
ket sembako diberikan ke-
pada masyarakat terdampak 
pandemi covid-19, utaman-
ya masyarakat miskin yang 
berada di sekitar lembaga 
koperasi. Dengan menggu-
nakan 7 kendaraan, bansos 
ini diberangkatkan menuju 
beberapa titik, diantaran-
ya Grogol, Tarokan, Pagu, 
Kepung, Plosoklaten, Wa-
tes dan Ngasem. (Kominfo/
adv/kan)

sama-sama bertanggung 
jawab atas keselamatan 
koperasinya. Makmur kop-
erasinya, makmurlah hidup 
mereka. Rusak koperasinya, 
rusaklah hidup mereka ber-
sama.”

“Karenanya, rumusan 
kebijakan pengembangan 
koperasi oleh pemerintah 
tidak akan terealisasi tanpa 
adanya peran aktif dari an-
ggota, pengurus, pengawas, 
dan pengelola koperasi. 
Mari kita mewujudkan ko-
perasi modern dan ‘Untung 
Bareng Koperasi’,” kata 
MasBup.

Ia menambahkan, mema-
suki tahun kedua pandemi 
Covid 19, kondisi yang 
terjadi di Kabupaten Kedi-

Resepsi peringatan Hari Koperasi ke-74 tahun 2021
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DPRD Setujui Raperda Pertanggungjawaban

Pelaksanaan Kabupaten Blitar TA 2020 menjadi Perda

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna Virtual

Suasana Rapat Paripurna

DPRD Ponorogo Gelar Paripurna dengan agenda Penyampaian 
Bupati atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda ) Tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2020 melalui virtual

Seorang ibu berkabung dengan putranya saat pemakaman ibunya di 
pemakaman Mulyaharja untuk korban virus corona Covid-19, di Bogor, 

Jawa Barat (8/7/2021). Menurut data LaporCovid-19 sejak Juni terdapat 
311 pasien Covid-19 yang meninggal saat menjalani isolasi mandiri.

SMN, Blitar – DPRD Ka-
bupaten Blitar menggelar Rapat 
Paripurna dengan agenda Pen-
yampaian Laporan Banggar terh-
adap hasil pembahasan Ranperda 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD TA 2020, 
Penyampaian Pendapat Akhir 
Fraksi terhadap Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD TA 
2020, Persetujuan hasil Pemba-
hasan Ranperda Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD dan 
Pembacaan Keputusan DPRD 
tentang Perubahan Program 
Pembentukan Perda Kabupaten 
Blitar Tahun 2021.

Rapat dipimpin Ketua DPRD 
Kabupaten Blitar, Suwito, dan 
didampingi oleh Wakil Ketua 
DPRD, Abdul Munib, SIP, Susi 
Narulita KD, SIP dan Mujib, 
S.M. Rapat Paripurna siang itu 

juga dihadiri Bupati Blitar, Hj. 
Rini Syarifah, Forpimda, dan 
Sekretaris Daerah (Sekda) Ka-
bupaten Blitar. Sebanyak 38 
Anggota hadir dalam kegiatan 
tersebut.

Laporan Badan Anggaran 
DPRD Kabupaten Blitar yang 
disampaikan oleh Joko Santo-
sa, SP. Bahwa Dewan mener-
ima dan menyetujui Ranperda 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD tahun angga-
ran 2020 untuk ditetapkan men-
jadi Perda. Bahwa pada tahun 
2020 realisasi anggaran sebesar 
2.255.876.316.829,13 rupiah, 
Sedangkan untuk saldo angga-
ran lebih awal (SAL) sebesar 
176.500.198.604,26 rupiah.

Dari hasil pembahasan yang 
telah dilakukan Banggar, ada be-
berapa rekomendasi yang diber-

Ponorogo, SMN - DPRD Po-
norogo Gelar Paripurna dengan 
agenda Penyampaian Bupati atas 
Rancangan Peraturan Daerah 
(Raperda) Tentang Pertanggu-
ngjawaban Pelaksanaan APBD 
2020 melalui virtual pada hari 
Jumat (16/7/2021) Pun, dibahas 
Penyampaian Usulan Pencabu-
tan Raperda. Usulan Pembentu-
kan Kecamatan Kota lama dan 
Kecamatan Sumber rejo.

Sunarto Ketua DPRD Po-
norogo mengatakan, Rap-
erda tentang pembentukan 
Kecamatan Kota Lama dan Ke-
camatan Sunberejo masuk da-
lam pembahasan bersama antara 
DPRD dan Bupati.

Menurutnya, karena masih 
dalam pembahasan maka men-
gacu pada Permendagri nomor 
80 tahun 2025 tentang pemben-
tukan produk umum daerah dan 
pasal 78 dan Peraturan DPRD 
nomor 1 tahun 2019 Tetang tata 
tertib DPRD Ponorogo pasal 12 
ayat 4 menggunakan istilah pe-
narikan dalam peraturan perun-
dang-undangan.

“Istilah pencabutan digu-
nakan untuk pembatalan peratur-

an daerah yang telah ditetapkan 
dan diundangkan. Oleh sebab itu 
istilah pencabutan yang sudah 
dibahas diklarifikasi dan dinya-
takan tidak berlaku,” Ujarnya.

Sunarto juga menjelaskan 
bahwa Raperda yang datang atas 
usulan Bupati atau atas inisiatif 
DPRD ada ruang untuk ditarik. 
“Karena ini masih dalam tahap 
pembahasan di pansus dan be-
lum diputuskan itu bisa ditarik,” 
Terang Sunarto.

Selain itu karena masalah an-
ggaran dengan adanya pandemi 
Covid-19 belum memungkink-
an untuk menyiapkan anggaran 
fasilitas umum untuk dua keca-
matan tersebut.

“Ini belum kita putuskan, 
putusan terakhir ada di pansus 
nanti. Mungkin tanggal 23 nanti 
akan diputuskan, dan keputusan 
ini mengikat disetujui atau ti-
dak,” Papar Sunarto.

Selain membahas penarikan 
Raperda Pembentukan Keca-
matan Kota Lama dan Keca-
matan Sunberejo, Rapat Pari-
purna DPRD Ponorogo ini juga 
membahas Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD 2020.

Bogor, SMN - Jumlah 
warga Bogor yang mening-
gal akibat Covid-19 sema-
kin naik. Penggalian makam 
di Tempat Pemakaman 
Umum (TPU) Situ Gede dan 
Kayumanis pun tak bisa lagi 
manual.

Tenaga penggali makam 
tak mampu lagi mencukupi 
derasnya kebutuhan lubang 
untuk pemakaman korban 
Covid-19.

“Tingginya permintaan 
pemakaman untuk jenazah 
pasien COVID-19, maka ke-
butuhan penggalian lubang 
makam harus cepat dan ban-
yak, sehingga tidak bisa lagi 
secara manual lagi. Saat ini 
telah menggunakan alat be-
rat untuk kecepatan pengga-
lian,” kata Wakil Wali Kota 
Bogor Dedie A Rachim, di 
Kota Bogor, seperti dilansir 
Antara, Jumat 16 Juli 2021.

Kini, jenazah pasien 
Covid-19 yang diterima tak 
lagi hanya dari rumah sakit. 
Ada juga pasien Covid-19 
yang meninggal di ru-
mah saat menjalani isolasi 
mandiri (isoman).

Berdasarkan data 
Covid-19 Dinas Kesehatan 
Kota Bogor, Jumat, sembi-
lan orang meninggal dunia 
akibat infeksi virus Corona. 
Total, pasien Covid-19 yang 

meninggal dunia di Kota 
Bogor ada 315 orang.

Berdasarkan data Tim 
Pemulasaraan dan Pemaka-
man Jenazah COVID-19 
Kota Bogor yang dipimpin 
Rino Indira Gusniawan, ada 
65 jenazah yang dimakam-
kan sejak 4 Juli 2021.

Dedie A Rachim saat 
mendampingi Anggo-
ta Komisi VII DPR RI, 
Eddy Soeparno, menilai 
lokasi pemakaman jenazah 
Covid-19 di TPU Situ Gede, 
Kota Bogor, Kamis 15 Juli 
2021, mengatakan, pasien 
Covid-19 yang meninggal 
dunia meningkat. Sementa-
ra, tenaga penggali lubang 
makamnya terbatas, sehing-
ga mengalami kelelahan.

Pada kesempatan terse-
but, Eddy Soeparno, 
memberikan insentif ke-
pada penggali makam di 
lokasi TPU tersebut, untuk 
meningkatkan motivasi 
bekerja.

Saat mendampingi Eddy 
Soeparno, Dedie A Rachim 
juga menyatakan, Pemer-
intah Kota Bogor mungkin 
meminta bantuan alat berat 
melalui DPR RI untuk di-
tempatkan di TPU lainnya 
untuk jenazah Covid-19. 
(lp6)

ikan seperti: di masa pandemi, 
pemerintah daerah dalam mem-
proyeksikan PAD tetap melaku-
kan kebijakan intensifikasi dan 
ekstensifikasi dengan memper-
hatikan perkembangan pere-
konomian. Peningkatan pajak 
dan retribusi daerah dan lainnya 
dianggap sah. Pemerintah daer-
ah lebih baik melakukan kon-
solidasi / penambahan terhadap 
tata kelola PAD, guna menekan 
potensi kebocoran dalam peng-
umpulan dan perbaikan kinerja 
petugas lapangan.

Politisi PAN tersebut men-
egaskan, saat menentukan ke-
bijakan pendapatan hendaknya 
pemerintah daerah dapat sejalan 
dengan kebijakan Pendapatan 
negara dalam APBN. Pemerintah 
daerah juga berencana menye-
hatkan kembali BUMD Perusda 
Savitri dan PT BPR HAS “Ham-
bangun Artha Selaras”, menurut 
laporan keuangan Perusda Sav-
itri Indah tahun 2020 mengalami 
kerugian sebesar Rp. 31.531.293. 
Sementara perihal perpanjan-
gan status dalam pengawasan 
intensif, PT BPR HAS bersta-
tus Bank Dalam Pengawasan 
Insentif per Tanggal 26 Maret 
2021. Badan anggaran DPRD 
juga merekomendasikan kepada 
pimpinan DPRD untuk melaku-
kan pembentukan Pansus dalam 
rangka membantu memberikan 
rekomendasi untuk beberapa 

permasalahan yang muncul da-
lam pembahasan Ranperda Per-
tanggungjawaban APBD tahun 
2020.

Setelah mendengarkan pen-
yampaian laporan dari Banggar 
DPRD Kabupaten Blitar, rapat 
Paripurna dilanjutkan dengan 
penyampaian pendapat akhir 
fraksi dari kelima fraksi yang 
ada. Melalui perwakilan dari 
kelima fraksi tersebut, mereka 
menyetujuhi bahwa Ranperda 
Pertanggungjawaban APBD Ka-
bupaten Blitar Tahun 2020 setuju 
untuk dijadikan perda. Selanjut-
nya, dilaksanakan penandatan-
ganan persetujuan Rancangan 
Peraturan Daerah oleh Pimpinan 
DPRD Kabupaten Blitar dan Bu-
pati Blitar Hj. Rini Syarifah.

Dalam penyampaian pendapat 
akhir Bupati, Bupati Blitar Hj. 
Rini Syarifah menyampaikannya 
tentang penyehatan BUMD yang 
mengalami penurunan kinerja 
yaitu pada PT BPR “Hambangun 
Artha Selaras” dan PD “SAVIT-
RI INDAH” yang masih mem-
butuhkan proses lebih lanjut. 
Pihaknya juga menyampaikan 
terima kasih kepada seluruh an-
ggota dewan atas kerja kerasnya 
dalam mencermati, mempelajari 
dan menelaah Rancangan Pera-
turan Daerah tentang Pertanggu-
ngjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Blitar Tahun 2020 
ini.(mam)

Sugiri Sancoko Bupati Po-
norogo mengikuti Rapat Pari-
purna secara virtual menyam-
paikan kalau pembentukan dua 
Kecamatan batu tersebut diaju-
kan untuk ditarik.

Menurutnya, penarikan terse-
but setelah sebelumnya rapat se-
cara daring dengan perwakilan 
Kemendagri RI dan perwakilan 
Pemerintah Provinsi Jawa Timur 
serta Pemkab Ponorogo.

Dari hasil rapat tersebut, ada 

ruang untuk Pemkab Ponorogo 
bersama DPRD Ponorogo mem-
pertimbangkan ulang rencana 
pembentukan 2 Kecamatan baru 
itu.

“Pertimbangan ulang terse-
but dengan berbagai penilaian 
dan kajian yang komprehensif 
dengan mengedepankan kepent-
ingan masyarakat Ponorogo 
di tengah pandemi Covid-19,” 
Pungkas Sugiri Sancoko Bupati 
Ponorogo. (sy)

Pemerintah Kota Blitar Distribusikan Rastrada 
Untuk 2621 KPM Kecamatan Kepanjenkidul

Wabup Pasaman Hadiri 
Wisuda Tahfizh Al Qur’an

Pembagian Rastrada secara simbolis oleh Walikota Blitar 
Santoso

Wakil Bupati Pasaman Sabar AS mewisuda 36 orang Tahfizh Al Qur’an di Kecamatan Bonjol 
Kabupaten Pasaman

Harapan, atau PKH berupa be-
ras 10 kg.

“Yang tidak menerima ras-
trada nantinya akan menerima 
BPNT senilai 300 ribu rupiah 
selama dua bulan, dan yang 
belum tercover akan menerima 
PKH berupa beras 10 kg,” jelas 
Santoso.

Sementara itu, Lurah Kau-
man, Tatag Trijono, saat dikon-
firmasi terkait teknis penyer-
ahan Rastrada di wilayahnya 
menjelaskan, pihaknya akan 
menjadwalkan selama empat 
hari untuk menghindari kerumu-
nan. Rencananya dari 420 KPM 
Kelurahan Kauman akan diberi 
jadwal bergilir mulai 15 s/d 18 
Juli 2021 mendatang. Dimana 

jadwal perharinya akan dibagi 
lagi menjadi empat sesi, yang 
setiap sesinya diberikan waktu 
satu jam.

 “Setiap hari ini ada empat 
gelombang, untuk menghindari 
kerumunan selama PPKM Daru-
rat diberlakukan. Selain itu kita 
juga memberlakukan protokol 
kesehatan ketat,” jelas Tatag.

Penyerahan Rastrada di balai 
Kelurahan Kauman, Kecamatan 
Kepanjenkidul, Kota Blitar ini 
berlangsung dengan protokol 
kesehatan yang ketat. Dimana 
sudah ada petugas yang siap un-
tuk melakukan pengecekan suhu 
badan, ketersediaanya tempat 
cuci tangan serta kursi yang dia-
tur secara berjarak.(mam)

Pasaman, SMN – Untuk 
menciptakan Pasaman men-
jadi Kabupaten penghapal Al 
Qur’an, Wakil Bupati Pasaman 
Sabar AS mewisuda 36 orang 
Tahfizh Al Qur’an di Kecamatan 
Bonjol Kabupaten Pasaman, 
Kamis (15/7/2021).

Turut hadir dalam acara 
tersebut, Anggota DPRD Pas-
aman dapil V, Kepala Kantor 
Kementerian Agama Pasaman, 
Camat Kecamatan Bonjol, For-
kompica, KUA Kecamatan Bon-
jol, Wali Nagari se Kecamatan 
Bonjol, Wali Nagari se Keca-
matan Bonjol, Ketua Bamus se 
Kecamatan Bonjol, Ketua KAN 
se-Kecamatan Bonjol, Ustadz 
dan Ustadzah pembina Tahfizh 
program getaran Kecamatan 
Bonjol.

Dalam sambutannya Wakil 
Bupati Pasaman Sabar AS men-
gatakan, saya merasa bangga 
dan bersyukur serta berterimak-

asih kepada pembina dan juga 
pemerhati program Getarkan 
(Gerakan Cinta Al Qur’an) Ke-
camatan Bonjol yang telah ber-
hasil dalam mencintai Alquran.

Wabup juga menambahkan 
di zaman yang serba maju den-
gan kemajuan teknologi yang 
pesat ini, selain banyak mem-
berikan dampak positif, namun 
juga tidak sedikit yang member-
ikan dampak negatif.

Oleh sebab itu kita harus sa-
dar dan merasakan betapa pent-
ingnya hidup dibawah naungan 
Alquran, menjadikan Al Qur’an 
sebagai panutan dan menjalani 
kehidupan sehari hari, sehing-
ga program pemerintah untuk 
membumikan Alquran  dapat 
terwujud di ranah Pasaman ini, 
ungkap wakil Bupati Pasaman.

Selanjutnya, Sabar AS ber-
harap dengan pelaksanaan 
Wisuda Al Qur’an ini tidak be-
rarti anak anak kita ini selesai 

dan berhenti untuk menghapal 
Al Qur’an, akan terapi harus 
tetap semangat melanjutkan ger-
akan cinta Al Qur’an ke tingkat 
yang lebih tinggi dan senantiasa 
mengulang ulangi hafalannya.

Kehadiran penghafal Al 
Qur’an sejak usia dini, tentun-
ya tidak lepas dari jerih payah 
orang tua, para guru pembina 
tahfizh yang tanpa kenal lelah, 
rela mengorbankan waktu tena-
ga pikiran dan bahkan materi 
demi tujuan mulia, ucap Sabar 
AS.

Terakhir Wabup Pasaman 
mengapresiasi atas keikhlasan 
dan ke Istoqomah ustadz dan 
ustadzah dalam mendidik anak 
anak generasi penerus Islam, 
saya berharap kedepannya kita 
akan memiliki generasi yang Al 
Qurani yang mampu menjaga 
dan memelihara kemurnian Al 
Qur’an. (Mad) 

SMN, Blitar - Pembagian 
Rastrada bagi KPM di Keca-
matan Kepanjenkidul ini diser-
ahkan secara simbolis oleh Wali 
Kota Blitar di balai Kelurahan 
Kauman, Kecamatan Kepan-
jenkidul, Kota Blitar Kamis 
(15/07/2021). Setelah sebel-
umnya Wali Kota Blitar juga 
menyerahkan secara simbolis 
Rastrada bagi ribuan KPM di 
Kecamatan Sananwetan dan Su-
korejo.

Wali Kota Blitar, Drs. San-
toso M.Pd menjelaskan, bah-
wa total keseluruhan penerima 
Rastrada di Kota Blitar pada 
tahap kedua ini berjumlah 9864 
KPM. Bantuan untuk warga 
masyarakat ini dipercepat kare-
na adanya pemberlakuan PPKM 
Darurat. Pihaknya berharap 
bantuan ini mampu meringank-
an beban bagi warga yang me-
nerima. 

Bagi masyarakat kurang 
mampu, yang tidak mendapa-
tkan rastrada, akan menerima 
bantuan dari Kementerian So-
sial, berupa Bantuan Pangan 
Non Tunai atau BPNT, senilai 
300 per bulan, yang akan dis-
alurkan melalui Kantor Pos, se-
lama dua bulan. Selain itu, jika 
masih ada warga yang belum 
tercover kedua program ini, pi-
haknya mengatakan masih ada 
bantuan sosial lainnya berupa 
program Penerima Keluarga 

Kala Penggali Makam Covid-19 Kelelahan, 
Tak Mampu Kejar Angka Kematian di Bogor
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Pemkot Madiun-Forkopimda, Gelar Monev PPKM Darurat

Kabupaten Sampang Akan Gelar Pilkades Serentak di Tahun 2025

Sidang Paripurna APBD TA 2020 
Digelar secara Virtual

Pemerintah Desa Banjarsari Wetan 
Rehab Masjid Bitus Sholihin

Suyota Nahkodai Dirut PDAM 
Tirta Taman Sari Kota Madiun

Pemkot Madiun bersama Forkopinda melaksanakan Monev 
PPKM Darurat secara virtual dilanjutkan sidak di lapangan

Suasana konfrensi pers di Aula Pemkab

Suasana Sidang Paripurna yang digelar secara virtual

Desa Banjarsari Wetan merehab masjid Baitus Sholihin di RT 
16 Dusun Pandean

Wakil Walikota Madiun Inda Raya bersama direktur utama 
PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun Suyoto didampingi sejum-

lah OPD Kota Madiun dan direksi PDAM Kota Madiun dalam 
rangka pelantikan dirut PDAM Kota Madiun

Madiun, SMN - Gelar-
an Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat di Kota Madiun, Jawa 
Timur, terus dioptimalkan. Un-
tuk itu, Pemkot bersama jajaran 
Forkopimda, melakukan moni-
toring dan evaluasi (Monev) di 
balaikota, Kamis 15 Juli 2021.

Pun, berbagai kebijakan 
mengemuka. Mulai dari peng-
etatan PPKM, bantuan kepada 
PKL, hingga terkait pelarangan 
Salat Idul Adha di masjid dan 
lapangan serta mekanisme pem-
bagian daging qurban.

“Hari ini kita lakukan moni-
toring dan evaluasi pelaksananan 
PPKM Darurat bersama pak 
Dandim, Pak Kapolres, Kejak-
saan (Kasi Intelijen, Akhmad 
Heru Prasetyo, SH. MH) serta 
OPD terkait. Pada prinsipnya 
kami sepakat untuk tetap melaku-
kan tindakan-tindakan yang hu-
manis dan persuasif tetapi lebih 
kita perketat lagi,” kata Wakil 
Walikota Madiun, Inda Raya.

Hal itu dinilai perlu, karena 
masyarakat Kota Madiun dinilai 
masih belum cukup disiplin dari 
segi mobilitas. Padahal perger-
akan masyarakat tersebut salah 
satu indikator pemerintah pusat 
selain penambahan kasus konfir-
masi harian.

Menurutnya, pemerintah pu-

sat melihat mobilitas di Kota 
Madiun cukup fluktuatif. Tak 
heran, pengetatan bakal lebih 
dilakukan lagi. Wawali menye-
but titik penyekatan bakal ditam-
bahkan lagi ke depan.

“Titik-titik penyekatan yang 
dulu pernah akan kita berlakukan 
lagi. Seperti Manisrejo itu dulu 
kan pernah. Kemudian yang di 
pos penyekatan seperti di Redjo 
Agung, Mancaan, Te’an akan 
kita permanenkan. Selain itu juga 
akan ada penambahan enam titik 
lagi tetapi menggunakan portal 
yang bisa buka tutup. Nanti bisa 
kita tutup sesuai dengan pemada-
man lampu,” jelasnya.

Sedang terkait bantuan, pem-
berian bantuan bakal dilakukan 
segera. Terutama kepada ped-
agang kaki lima yang terpaksa 
harus tutup lebih awal. Pemkot 
Madiun menyadari kegiatan 
berjualan PKL dibagi dua shif. 
Mereka yang kebagian shif 
malam tentu waktu berjualannya 
terpangkas. Karenanya, Pemkot 
Madiun mengupayakan bantuan 
untuk mereka.

“Titik-titik penyekatan yang 
dulu pernah akan kita berlakukan 
lagi. Seperti Manisrejo itu dulu 
kan pernah. Kemudian yang di 
pos penyekatan seperti di Redjo 
Agung, Mancaan, Te’an akan 
kita permanenkan. Selain itu juga 

Sampang, SMN – Sem-
pat menjadi buah bibir perihal 
pelaksanaan pemilhan kepala 
desa (PILKADES) di Kabupat-
en Sampang, bahkan beberapa 
tokoh masyarakat dan komoni-
tas masyarakat Kabupaten Sam-
pang sempat melakukan audensi 
ke DPRD selaku legeslatif un-
tuk mempertanyakan pelaksa-
naan pilkades serantak supaya 
di gelar di 2021, kurangnya pe-
mahaman serta kurangnya infor-
masi terkait pilkades membuat 
suasana di kabupaten sampang 

sempat memanas.
Sementara pemerintah ka-

bupaten sampang memberikan 
jawaban terhadap pertanyaan 
yang selama ini masyarakat 
tunggu-tunggu, bertempat di 
aula kantor Pemerintah kabu-
paten sampang Sekretaris daer-
ah Yuliadi Setiyawan beserta 
seluruh camat, kepala bagian 
hukum dan plt DPMD meng-
gelar konfrensi pers senin (5/07) 
untuk menjawab semua per-
tanyaan masyarakat selama ini.

Sekretaris daerah Yuliadi 

Sampang, SMN - DPRD 
Kabupaten Sampang kembali 
menggelar Sidang Paripur-
na dalam rangka pandangan 
umum fraksi terhadap nota 
penjelasan bupati APBD 2020 
dan jawaban bupati sampang 
terhadap pandangan umum 
fraksi, Senin (12/7) masih da-
lam situasi pandemi Covid 
19 dan pemberlakuan PPKM 
sidang di gelar secara virtual 
dari dua gedung, gedung pe-
merintah kabupaten sampang 
dan gedung DPRD kabupaten 
sampang.

Sidang di pimpin Wakil 
Ketua II Fauzan Adima, Dalam 
sidang paripurna diagendakan 
pembacaan Pandangan Umum 
Fraksi terhadap nota penjela-
san bupati terhadap pertang-
gung jawaban APBD 2020 
dan jawaban Bupati Sampang 
terhadap PU fraksi. Dalam si-
dang paripurna seluruh fraksi 
di beri kesempatan untuk men-
yampaikan pendapat fraksinya 
dimuka sidang. Termasuk pula 
saran dan kritik yang disam-

paikan untuk membangun ka-
bupaten sampang lebih maju 
dan bermartabat. “Dengan ini 
pemandangan umum fraksi ini 
bisa menjadi kritik dan saran 
bagi bupati selanjutnya,” ujar 
wakil ketua III DPRD Sam-
pang Fauzan Adima. 

Pihaknya berharap, setelah 
paripurna tersebut, anggota 
pansus langsung segera tan-
cap gas untuk melanjutkan ke 
tahapan selanjutnya. “Segera 
tancap gas bekerja untuk sam-
pang lebih baik. Karena fraksi 
itu kepanjangan tangan partai 
yang mana ini akan semakin 
mempercepat kinerja dewan,” 
imbuhnya.

Menurut fraksinya, da-
lam pemerintahan yang su-
dah dilaksanakan oleh Bupati 
Sampang Slamet Junaidi ma-
sih belum maksimal. Pihak-
nya mengharapkan banyak 
peningkatan yang harus segera 
dilakukan di tahun anggaran 
mendatang. “Termasuk dalam 
pendapatan asli daerah yang 
disetor dari berbagai OPD 

akan ada penambahan enam titik 
lagi tetapi menggunakan portal 
yang bisa buka tutup. Nanti bisa 
kita tutup sesuai dengan pemada-
man lampu,” jelasnya.

Sedang terkait bantuan, pem-
berian bantuan bakal dilakukan 
segera. Terutama kepada ped-
agang kaki lima yang terpaksa 
harus tutup lebih awal. Pemkot 
Madiun menyadari kegiatan 
berjualan PKL dibagi dua shif. 
Mereka yang kebagian shif 
malam tentu waktu berjualannya 
terpangkas. Karenanya, Pemkot 
Madiun mengupayakan bantuan 
untuk mereka.

“Bantuan ada, jenis dan me-
kanisme pembagiannya seperti 
apa juga sudah kita bahas. Ini 

masih memetakan sasarannya 
agar benar-benar tepat,” imbuhn-
ya.

Wawali menambahkan, dalam 
Monev juga membahas terkait 
Hari Raya Idul Adha yang jatuh 
pada Selasa 20 Juli. Ia menye-
but, pelaksanaan Salat Ied dapat 
dilakukan dalam lingkup keluar-
ga di rumah masing-masing. Art-
inya, tidak ada pelaksanaan Salat 
Ied di masjid maupun lapangan. 
Hal itu juga merupakan instruksi 
pemerintah pusat.

“SE-nya sudah ada. Ini terus 
kita sosialisasikan kepada mas-
yarakat. Prinsipnya upaya-upaya 
ini untuk menyelamatkan kita 
semua,” pungkasnya. (sy)

Setiawan menjelaskan untuk 
menggelar pemilihihan kepala 
desa ada aturan serta regulasi 
yang sudah di atur dalam UU no 
16 tahun 2014, PP no 43 tahun 
2014 yang dirubah dengan PP no 
47 tahun 2015, Permendagri no 
112 tahun 2014, Permendagri no 
65 tahun 2014, Permendagri no 
27 tahun 2020 serta Surat Kepu-
tusan (SK) Bupati yang merujuk 
kepada Perbup no 27 tahun 2021 
tentang Pencalonan, Pemilihan, 
Pengangkatan, Pelantikan dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 
“Pilkades sudah ada aturan-
ya dan regulasinya jadi tidak 
serta merta, ada dua pelaksa-
naan pilkade, yaitu secara ber-
gelombang dan serentak jadi 
berdasarkan surat Keputusan 
Bupati Sampang dengan Nomor 
188.45/272/KEP/430.013/2021 
tahun 2021 tentang pelaksanan 
pemilihan kepala desa serentak 
kabupaten sampang. di tetapkan 
pada tahun 2025 yang di ikuti 
oleh 180 desa se kabupaten sam-
pan,” ungkapnya.

Perlu di ketahui Kabupaten 
sampang pernah melaksankan 
pilkades secara bergelombang 
jadi pilihannya hanya serentak, 
daerah yang sudah melakukan 
pilkada secara bergelombang 
hanya boleh melakuknya sela-
ma tiga kali dalam enam tahun 
dan untuk berikutnya serentak. 
H Slamet Junaidi bersama H 
Abdullah Hidayat selaku Bu-
pati dan Wakil Bupati memper-
timbangkan semuanya dengan 
penuh kehati hatian mengin-
gat masa berakhirnya Kades 
di Sampang selesai pada awal 
tahun 2026 maka Bupati Sam-
pang memutuskan untuk mem-
percepat proses dengan melak-
sanakan Pilkades Serentak 
periode kedua tahun 2025, sebab 
jika tidak terselenggara pada ta-
hun tersebut akan tertunda pada 
tahun 2032. Apalagi ditambah 
pendemi covid 19 di kabupaten 
sampang yang semakin tinggi 
juga menjadi tambahan pertim-
bangan PILKADES. (adv/why)

yang ada,” ucapnya.
Sekretaris DPRD Sampang 

Moh Anwari Abdulah mene-
gaskan saat membacakan pera-
turan sidang peripurna dengan 
kehadiran 32 anggota dan 13 
anggota tidak hadir dengan 
status izin, maka rapat paripur-
na tersebut sudah memenuhi 
kuorum sesuai dangan tatib. 
“Rapat paripurna pandangan 

umum fraksi terhadap nota 
penjelasan bupati terhadap 
pertanggungjawaban APBD 
2020 dan jawaban bupati 
sampang terhadap pandangan 
umum fraksi dinyatakan sah 
dan memenuhi kuorum meng-
ingat hal tersebut sesuai dan-
gan tatib yang berlaku,” ujarn-
ya singkat. (why/adv)

Kades Banjarsari Wetan Yani 
Edy Nugroho”

Warga Desa Bnajarasari 
Wetan sangat merasa senang 
sekali dengan adanya bantuan 
dana dari BKK untuk pemba-
ngunan masjid Baitul Sholihin 
ini, karena masjiidnya bertam-
bah lebih luas dan bagus serta 
jadi nyaman buat beribadah 
warganya. “tambahnya Kades 
Banjarsari Wetan Yani Edy Nu-
groho”

Adapun SOTK Desa Banjar-
sari Wetan Kecamatan Dagana-
gan Kaabupaten Madiunadalah 
Kades Banjarssari Wetan Yani 
Edy Nugroho, sekdes Ahmad 
Budi Tri Handono, Kaur Umum 

dan TU Kosong, Kaur Keuan-
gan Ahmad Budi Sampurno, 
Kaur Perencanaan Wtono, Kasi 
Kesra Mujib Suhari, Kasi Pe-
merintahan Siti Sutiyatin, Kasi 
Pelayanan Kosong, Kasun Kra-
jan Taufik, Kasun Pandean Ne-
neng Triana, Kasun Basekan 
H.Misni, Kasun Jati rejo Syam-
sul Hadi.

Semua lembaga, tokoh mas-
yarakat, perangkat desa dan 
warga masyarakat Desa Banjar-
sari Wetan dalam memajukan 
desanya mengutamakan bergot-
ong royong, guyub rukun, dan 
bahu membahu, agar pemban-
gunan dan kemajuan desanya 
lebih baik dan maju. (sy)

Madiun, SMN – Pemerintah 
Kota Madiun menggelar pelan-
tikan direksi perusahaan minun 
daerah air minum Tirta Taman 
Sari di gedung GCIO Dinas 
Kominfo Kota Madiun Kamis 
(15/7/2021).

Yang turut hadir dalam pe-
lantikan ini adalah walikota Ma-
diun H.Maidi secara virtual di 
rumah dan wakil walikota Ma-
diun Inda Raya serta OPD Kota 
Madiun ikuti secara langsung di 
gedung GCIO Kominfo Kota 
Madiun.

Sebelumnya ada tujuh calon 
pejabat direksi perumda Tirta 
Taman Sari Kota Madiun pada 
bulan Juni 2021. Lalu, adapun 
yang lolos seleksi dari tujuh 
calon pejabat direksi tersebut 
ada dua orang yaitu Suyoto,-
Sipt. Dan Heri Sulistiyono,ST. 
dari dua calon direksi ini, Suy-
oto sebagai direktur utama dan 
Heri Sulistiyono sebagai direk-
tur administrasi dan keuangan 
perumda Tirta Taman Sari Kota 
Madiun.

Kedua pejabat ini Suyoto 
dan Heri Sulistiyono telah resmi 
dilantik oleh walikota Madiun di 

gedung GCIO Diskominfo Kota 
Madiun Kamis 7 Juli 2021 ini.

Dalam acara pelantikan ini 
tetap menerapkan protokol kes-
ehatan yang ketat. Pelantikan di-
reksi perumda Tirta Taman Sari 
Kota Madiun dipimpin oleh wa-
likota Madiun H.Maidi secara 
virtual dari rumah dinas waliko-
ta Madiun. Adapun wakil wa-
likota Madiun Inda Raya AMS 
mengikuti secara langsung di 
gedung GCIO Diskominfo Kota 
Madiun bersama OPD Kota Ma-
diun.

Walikota Madiun Inda Raya 
AMS menyampaikan pesan dari 
walikota Madiun H.Maidi, un-
tuk jajaran direksi yang terpilih 
dan yang sudah dilantik agar se-
cepatnya mampu memanfaatkan 
potensi yang ada di Kota Madi-
un secara maksimal diantaraya 
SDM (Sumber Daya Manusia) 
dan SDA (Sumber Daya Alam) 
yang sudah ada di Kota Madiun. 
“kata Inda Raya”

Selain itu, Inda Raya men-
yampaikan pesan walikota Ma-
diun H.Maidi, agar direksi baru 
perumda Tirta Taman Sari dapat 
mengatur kerja internal perusa-

haan dan memberikan kontribu-
si eksternal secara maksimal.

Dalam mengatur internal 
dan eksternal juga harus bisa 
meningkatkan PAD (Pendapa-
tan Asli Daerah) yang nantinya 
terkait dengan produksi kema-
san air minum dan air minum 
dalam gallon yang bisa men-
suport kebutuhan air minum di 
Kota Madiun. “tambahnya Inda 
Raya”

Suyoto dirut PDAM Tirta 
Taman Sari Kota Madiun yang 
telah terpilih melalui UKK (Uji 
Kelayakan dan Kepatutan) yang 
diadakan oleh panitia seleksi 
pada bulan Mei 2021 lalu, yang 
pada hari ini Kamis 15 Juli 2021 
resmi dilantik, mengatakan bah-
wa dirinya akan segera melak-
sanakan apa yang telah disam-
paikan walikota Madiun dan 
akan menindak lanjutinya,” kata 
Suyoto.

Selain itu Suyoto juga akan 
mengembangkan usaha dan 
memanfaatkan potensi-poten-
si yang ada di Kota Madiun. 
“Saat ini perumda Tirta Taman 
Sari Kota Madiun masih memi-
liki potensi sebesar 60% untuk 
dikembangkan lagi, sehingga 
bisa memberikan manfaat baik 
secara internal maupun ekster-
nal yang berorientasi pada kes-
ejahteraan sosial juga benefit,” 
tambahnya Suyoto.

Walikota Madiun H.Maidi 
menargetkan agar jajaran di-
reksi yang baru harus mampu 
menguasai 50% dari omset air 
minum yang ada di Kota Madi-
un dalam kurun waktu 18 bulan. 
Hal ini akan menjadi tugas besar 
bagi jajaran direksi perumda Tir-
ta Taman Sari yang bergerak di 
bidang pendistribusian air bersih 
bagi masyarakat umum. (sy)

Madiun, SMN - Pemerin-
tah Desa Banjarsari Wetan Ke-
camatan Dagangan Kabupaten 
Madiun dengan luas 348,805 Ha 
dengan jumlah penduduk 4.200 
jiwa dan batas wilayahnya yai-
tu sebelah barat Desa Banjar-
sari Kulon, sebelah timur Desa 
Prambon, sebelah selatan Desa 
Sewulan, dan sebelah utara 
Desa Sukosari.

Kades Banjarsari Wetam 
Yani Edy Nugroho menga-
takan bahwa di desanya telah 
mendapatkan beberapa bantuan 
dana salah satunya dana bantu-
an BKK tahun 2021 sebesar 50 
juta untuk pembangunan Rehab 
Masjid Baitus Sholihin.

Pembangunan Rehab Mas-
jid ini sebesar 50 juta dari dana 
BKK atas prakarsa dari salah 
satu DPRD Kabupaten Madiun 
dan partai PDIP Sarwo Edy.

Dengan bantuan dana BKK 
ini sangatlah bermanfaat seka-
li salah satunya pembangunan 
rehab masjid Baitus Sholihin di 
Desa Banjarsari Wetan RT 16 
Dusun Pandeam. Volume Mas-
jid yang direhab adalah panjang 
8 meter, lebar 3 meter, dan ting-
gi 3 meter.

Dalam pengerjaannya pem-
bangunan rehab masjid ini 
dikerjakan oleh warga Desa 
Banjarsari Wetan atau warga di 
sekitar masjid tersebut. “ujar 
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Wali Kota Probolinggo Pantau 

Langsung Bansos di Masa PPKM
Probolinggo, SMN - Wali 

Kota Hadi Zainal Abidin, me-
mantau langsung pemberian 
Bantuan Sosial (Bansos) berupa 
uang tunai dalam rangka pener-
apan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat dan Penanganan Ben-
cana Non Alam Covid 19 Tahap 
Kedua, (14/7). Wali Kota Hadi 
Zainal Abidin memantau kegia-
tan tersebut pada pukul 09.00 
WIB di Kelurahan Mangunhar-
jo, dengan mengendarai roda 
dua didampingi Kepala Dinas 
Sosial, Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak 
(Dinsos, PPPA) Rey Suwigtyo, 
Camat Mayangan M. Abas, Plt 
Kepala Diskominfo Pujo, Ser-
ta Lurah Mangunharjo. Wali 
Kota Hadi, menegaskan bahwa 
bantuan ini harus tertib dan be-
nar-benar bisa dipertanggung 
jawabkan validasi data peneri-

manya. 
“Kegiatan ini Merupakan 

tindak lanjut dari penerapan 
PPKM sejak tanggal 3 Juli lalu. 
Dimana (Pemkot melalui) Din-
sos melengkapi dan memveri-
fikasi data penerima, berkoor-
dinasi dengan pihak kecamatan 
dan kelurahan. Tentunya semua 
proses ini butuh waktu,” ujarn-
ya. 

Di Kelurahan Mangunharjo 
sendiri, ada sekitar 415 warga 
yang menerima bansos berupa 
uang tunai senilai Rp 200.000 
bagi warga yang terdampak 
langsung kebijakan PPKM 
Darurat. 

Wali Kota Hadi menerang-
kan, pemberian bansos dalam 
bentuk uang tunai itu, merupa-
kan program jaring pengaman 
sosial tahap kedua yang nom-
inalnya menyesuaikan den-
gan kemampuan daerah. Me-

kanisme penyaluran bantuan ini 
dijatah 25 orang per sesi setiap 
kelurahan untuk menghindari 
kerumunan. 

“Jika ada warga dan bagi 
masyarakat yang sebatang kara, 
tidak tersentuh bantuan atau 
terlewati, bisa datang ke kelu-
rahan. Laporkan ke RT/RW se-
hingga kita bisa menjadi warga 
yang peduli terhadap lingkun-
gannya,” ucapnya. 

Wali Kota Hadi berharap, 
bantuan itu dapat meringankan 
beban warga akibat pember-
lakuan PPKM darurat. 

“Sekaligus sebagai bentuk 
atensi bahwasanya Pemkot akan 
terus hadir menjawab kebutu-
han warganya,” harapnya. 

Wali Kota juga mengatakan 
bahwa di Kelurahan Mangun-
harjo, tersebut termasuk banyak 
warga yang menerima Bansos, 
“Karena warga di Kelurahan 

Mangunharjo ini paling ban-
yak, yakni ada sekitar 415 KK, 
maka penyerahannya memang 
dibagi menjadi tiga hari, sejak 
Senin (12/7) lalu. Mudah-mu-
dahan hari ini sudah bisa selesai 
semuanya,” katanya. 

Lebih lanjut Wali Kota Hadi 
menjelaskan, Bansos itu ditu-
jukan bagi warga yang tidak 
mendapatkan bantuan baik dari 
program pemerintah pusat mau-
pun Provinsi Jawa Timur mau-
pun program yang ada di APBD 
Pemkot Probolinggo.

“Jangan dilihat dari besar 
kecilnya nominal bantuan yang 
diterima,Manfaatkan sesuai 
kebutuhan yang ada,” ujarn-
ya. Wali Kota juga mengimbau 
kepada masyarakat untuk men-
taati penerapan PPKM Darurat 
yang berlangsung sampai 20 
Juli mendatang. Dengan tetap 
disiplin menggunakan masker, 

mencuci tangan menggunakan 
sabun pada air yang mengalir, 
menjaga jarak, menghindari 
kerumunan dan mengurangi 
mobilitas, Sehingga diharap-
kan jumlah angka penyebaran 
Covid 19 di Kota Probolinggo 
terus menurun dan semakin 
melandai.

“Mari kita semua mematuhi 
imbauan pemerintah. Kalau kita 
semua tertib, disiplin, maka an-
gka penyebaran Covid-19,cepat 
landai, sehingga masyarakat 
bisa melakukan aktivitas seperti 
semula,” tegasnya. Berdasarkan 

data Pantauan Covid-19 di Kota 
Probolinggo per tanggal 13 Juli 
2021, diketahui kasus aktif ada 
sebanyak 248 kasus. Angka ini 
dinilai Wali Kota Hadi sangat 
tinggi bila dibanding tahun sebel-
umnya. 

Wali Kota Hadi menambah-
kan, dengan adanya aturan pen-
erapan PPKM Darurat di Kota 
Probolinggo sejak 3 Juli lalu, 
Habib Hadi menyebut, langkah 
itu cukup efektif dirasakan. Ter-
bukti, dari 321 kasus aktif pada 
tanggal 10 Juli lalu, angka ini 
menurun menjadi 248 kasus pada 

13 Juli 2021.
 “Ini adalah upaya nyata yang 

bisa kita lakukan.Tapi tentunya 
saya berharap, masyarakat (juga) 
harus bersama-sama, mendukung 
program pemerintah. Mudah-mu-
dahan semuanya berangsur mem-
baik. Inilah bentuk betapa pentin-
gnya kepedulian kita,” tandasnya.  

Dihari tersebut Wali Kota 
Hadi juga berkenan memberikan 
bantuan kursi roda kepada Ibu 
Sukarsih lansia 76 tahun dan me-
manggil dokter langsung untuk 
memeriksa serta memberikan 
pengobatan. (edy/adv) 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat memantau Bansos di Kel. Mangunharjo. 

Bupati Probolinggo Lantik 
17 Pejabat Eselon II dan III 

Probolinggo, SMN - Bupa-
ti Hj.P.Tantriana Sari Melantik 
dan mengabil Sumpah Seban-
yak 17 orang pejabat eselon 
II dan III, di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Probolinggo, di Pendopo Pras-
adja Ngesti Wibawa Kabupaten 
Probolinggo, Jum’at (16/7).

Para pejabat yang dilantik 
dan diambil sumpahnya terdiri 
dari 3 orang pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama (Eselon II) dan 
14 orang pejabat Administrator 
(Eselon III). Prosesi pelantikan 
dan pengambilan sumpah/jan-
ji ini dihadiri oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Probolinggo 
H. Soeparwiyono dan sejumlah 
pejabat di lingkungan Pemkab 
Probolinggo. 

Ke-3 orang pejabat 
Pimpinan Tinggi Pratama (es-
elon II) tersebut terdiri dari R. 
Oemar Sjarief sebagai Kepala 
Dinas Perumahan, Kawasan 
Permukiman dan Pertanahan 
Kabupaten Probolinggo, Hen-
gki Cahyo Saputra sebagai 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang (PUPR) 
Kabupaten Probolinggo dan 
Taufik Alami sebagai Kepala 
Dinas Perhubungan Kabupaten 
Probolinggo. 

Sementara untuk 14 orang 
pejabat Administrator (eselon 
III) yang dilantik dan diambil 
sumpahnya terdiri dari Hari 
Pribadi sebagai Camat Krucil, 
Imron Rosyadi sebagai Camat 

Pakuniran, Teguh Prihantoro 
sebagai Camat Tiris, Febrya 
Ilham Hidayat sebagai Camat 
Kotaanyar, Ulfiningtyas sebagai 
Camat Dringu, Mariono sebagai 
Sekretaris Dinas Perpustakaan 
dan Kearsipan, Mahbub Maliki 
sebagai Sekretaris Dinas So-
sial, Suatmadi sebagai Kepala 
Bagian Pengadaan Barang dan 
Jasa. Selanjutnya Suharto se-
bagai Sekretaris Dinas Peker-
jaan Umum dan Penataan Ru-
ang (PUPR), Ratna Puntowati 
sebagai Sekretaris Dinas Peru-
mahan, Kawasan Permukiman 
dan Pertanahan, Juwono Pra-
setyo Utomo sebagai Kepala 
Bagian Administrasi Pemban-
gunan, Mohamad Abdi Utoyo 
sebagai Kepala Bidang Tata 
Ruang pada Dinas Pekerjaan 
Umum dan Penataan Ruang, 
Asrul Bustami sebagai Kepala 
Bidang Sumber Daya Air pada 
Dinas Pekerjaan Umum dan Pe-
nataan Ruang dan Mohammad 
Natsir Sekretaris Disperindag 
Kabupaten Probolinggo. 

Bupati Probolinggo Hj. P. 
Tantriana Sari, mengatakan ke-
percayaan itu suatu amanah dan 
kepercayaan itu haruslah dijaga 
dengan baik. Selain itu, seorang 
pemimpin harus memiliki mind-
set yang harus ditata serta harus 
dilaksanakan dengan baik. 

“Menjadi pemimpin itu tida-
klah mudah. Salah satu hal dan 
tanggung jawab yang sering ter-
lena bahkan terlupa yaitu men-

jaga moral, akhlak dan etika. 
Akhlak dan etika itu hal utama 
dan harus dijaga untuk menja-
ga marwah diri dan Pemerintah 
Daerah. Akhlak dijaga bukan 
hanya sebatas pada pimpinan 
saja, tetapi akhlak harus dijaga 
untuk merangkul ekternal dan 
internal yang membantu kiner-
janya,” katanya. 

Bupati Tantri mencontohkan 
dalam lingkup internal adalah 
merangkul bawahannya. Mind-
set yang dibutuhkan masyarakat 
dan dirindukan oleh bawah-
annya adalah pemimpin yang 
tidak terkesan arogan, tidak 
mau mendengar saran maupun 
pendapat dari bawahannya. 

“Semua harus dirubah per-
ilakunya dari pemimpin saat 
ini. Etika dan akhlak pada 
eksternalpun harus dirubah. 
Karena dilingkup ekternal se-
cara langsung maupun tidak 
langsung akan mensupport kin-
erjanya,” jelasnya. 

Lebih lanjut Bupati Tantri 
meminta agar segera melaku-
kan percepatan dan penyesuaian 
di lingkungan kerja yang baru. 
Pelajari tupoksi masing-masing 
dan ajaklah komunikasi seluruh 
bawahannya agar supaya kiner-
janya dapat terbantu dan terlak-
sana dengan baik.

“Terima seluruh saran, 
pendapat maupun masukan dari 
bawahannya. Pada prinsipnya 
kesempurnaan pekerjaan adalah 
buah pikir dari banyak orang. 
Karena manusia tidak ada yang 
absolut sempurna dan pasti ada 
kekurangannya. Yang dapat 
menyempurnakannya adalah 
dari kerja kolektif dari seluruh 
unit kerjanya,” tegasnya. 

 Bupati Tantri berpesan, tar-
get kinerja tentu harus tersusun 
dengan baik. Sebuah pekerjaan 
tidak akan sempurna manakala 
tidak ada target yang jelas dari 
unit kerjanya.

“Pelajari dengan baik visi 
misi Bupati dan terjemahkan 
melalui program kegiatan yang 
dapat menolong unit kerjanya,” 
pesannya. (edy)  

Bupati Hj. P. Tantriana Sari saat Melantik dan Mengambil sump-
ah para Pejabat. 

Gubernur Khofifah Apresiasi Pesantren Modern 
Al-Amanah Junwangi Krian, Yang Percepat 

Pelaksanaan Vaksinasi Santri-Pelajar

Sidoarjo, SMN - Pasca dilaunch-
ingnya maksimalisasi vaksinasi 
Covid-19 untuk anak, remaja dan pe-
lajar berusia 12-17 tahun, Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
gerak cepat (gercep) meninjau seka-
ligus memastikan pelaksanaan vaksi-
nasi di berbagai daerah dapat berjalan 
dengan baik dan lancer, Jumat 16 Juli 
2021.

Diantaranya peninjauan langsung 
pelaksanaan vaksinasi bagi pelajar 
di SMAN 5 Surabaya, dan bersama 
Forkopimda Jatim meninjau vaksinasi 
door to door di beberapa titik di Sura-
baya. 

Hari ini, Jumat (16/7), Gubernur 
Khofifah meninjau pelaksanaan vaksi-
nasi di Pesantren Modern Al-Amanah 
Junwangi, Krian, Kab. Sidoarjo. Vak-
sinasi tersebut dilakukan pada 2.500 
santri yang ada di pesantren. 

Sebagai informasi, pelaksanaan 
vaksinasi saat ini memasuki tahap 
ketiga. Pada tahap pertama dilakukan 
pada SDM Kesehatan, tahap kedua 
pada lansia dan pelayanan publik. 
Sementara tahap ketiga dilaksanakan 

pada masyarakat umum yang di da-
lamnya ditambahkan untuk anak atau 
remaja kategori umur 12-17 tahun. 

Setibanya di pesantren, Guber-
nur Khofifah disambut Pengasuh dan 
Pendiri Pesantren Modern Al-Amanah 
Junwangi, Krian, Kab. Sidoarjo Kyai 
Nurcholis Misbah dan Bupati Si-
doarjo Ahmad Muhdlor Ali. Turut 
mendampingi Kabinda Jatim, Kepala 
Dinas Pendidikan Jatim, dan Asisten I 
Pemprov Jatim. 

Mantan Mensos RI itu tak han-
ya meninjau, tetapi juga berinteraksi 
dengan para santriwan dan santriwati 
yang mengenakan seragam pramuka. 
Selain itu, juga menyapa tim screeen-
ing, vaksinator dan administrator vak-
sinasi. Tempat vaksinasi dilakukan 
pada tenda dan ruang kelas di pesant-
ren tersebut. Pada kelas-kelas yang 
berada di lantai bawah digunakan un-
tuk ruang entri data, ruang vaksinasi, 
ruang observasi, dan ruang screening. 

Selanjutnya, Gubernur Jatim yang 
lekat disapa Khofifah ini juga mem-
berikan berbagai bantuan untuk pe-
santren tersebut. Diantaranya berupa 

sprayer elektrik 2 buah, desinfektan 
10 liter, masker kain 300 buah, pa-
kaian hazmat 25 buah, sarung tangan 
karet / latex (pendek) 200 buah, hand 
sanitizer 10 liter, face shield 5 buah, 
kacamata / safety goggles 5 buah, vi-
tamin C 100 strip, sepatu boot / karet 
2 pasang, thermometer gun 2 unit, dan 
timba cuci tangan 2 unit. 

Seusai peninjauan, Khofifah bersa-
ma Kabinda Jatim berkesempatan ber-
interaksi melalui podcast yang dike-
lola Pesantren Modern Al-Amanah 
Junwangi Krian Kab. Sidoarjo. Se-
bagai host podcastnya yaitu Pengasuh 
dan Pendiri Pesantren Kyai Nurcholis 
Misbah. 

Saat diwawancarai media, Khofi-
fah meminta kepada seluruh bupati/
walikota se-Jatim bisa membangun 
proses percepatan vaksinasi utaman-
ya pada pelajar. Hal ini, juga sejalan 
dengan arahan Presiden Jokowi untuk 
memprioritaskan dan memaksimalkan 
vaksinasi bagi pelajar. Apalagi, ber-
dasarkan data yang ada, jumlah siswa 
SMA/SMK/SLB/MAN di Jatim se-
banyak 1,3 juta, dan untuk remaja usia 

dari 12 -17 tahun sebanyak 3, 05 juta. 
“Sekarang yang harus dibangun 

yakni proses percepatan vaksinasi oleh 
Bupati/Walikota se Jatim. Karenanya 
dua hari lalu saya sampaikan pada Gus 
Bupati Sidoarjo untuk gerak cepatnya. 
Dan hari ini terlaksana vaksinasi bagi 
2.500 santri di pesantren ini,” ungkap 
orang nomor satu di Pemprov Jatim 
ini. 

“Terima kasih Pak Bupati, Ini ba-
gian dari ikhtiar dari dua hari lalu yang 
sudah diluncurkan Pak Presiden untuk 
maksimalisasi vaksinasi pelajar,” lan-
jutnya. 

Ke depan, Khofifah berharap, vak-
sinasi yang saat ini dilaksanakan dapat 
diperluas pada siswa SMA/ Aliyah /
SMK ; SMP/Stanawiyah ataupun bagi 
pelajar SD yang berusia 12 tahun, ser-
ta yang berbasis pesantren. Jadi target 
vaksinasi yang saat ini dimaksimalkan 
adalah pada usia remaja. 

Pada kesempatan yang sama, 
Khofifah juga kembali menyampaikan 
semangat bersama bahwa pada tang-
gal 17 Agustus 2021, “Hadiah” warga 
Jatim bagi HUT RI adalah percepatan 
vaksinasi untuk mewujudkan herd im-
munity (kekebalan komunal). Dimana, 
minimal 70 persen warga Jatim sudah 
divaksin. Saat ini, capaian vaksinasi 
total di Jatim sudah hampir 21 persen. 

“Ayo kita bangun semangat bersa-
ma bahwa 17 Agustus 2021 ini hadiah 
warga Jatim untuk HUT RI adalah 
melakukan percepatan vaksinasi agar 
terwujud herd immunity minimal 70 
persen warga Jatim sudah divaksin,” 
ajaknya. 

Khofifah menambahkan, untuk 
mendukung percepatan pencapaian 
target vaksinasi maka diharapkan ada 
percepatan supply vaksin dari pemer-
intah pusat. Karena masing-masing 
kabupaten/kota beserta masyarakatnya 
saat ini memiliki semangat yang luar 
biasa untuk vaksinasi. 

“Mudah-mudahan kita bisa segera 
mendapatkan supply vaksin baru un-
tuk percepatan herd immunity pada 
Agustus nanti. Jadi kalau supply vak-
sinnnya banyak bisa terus menggen-
carkan vaksinasinya,” pungkasnya. (*) 

Gubernur Khofifah meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi 
Krian, Jumat 16 Juli 2021.
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Bantuan bagi Masyarakat

Terdampak PPKM Darurat
Lumajang, SMN - Pemer-

intah memutuskan untuk mem-
berlakukan kebijakan Pember-
lakukan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Darurat 
mulai tanggal 3 Juli hingga 20 
Juli 2021 khusus untuk wilayah 
di Pulau Jawa dan Bali. Kebi-
jakan ini sangat penting untuk 
keselamatan bangsa Indonesia di 
tengah situasi lonjakan pandemi 
yang terjadi saat ini.

Pemerintah Kabupaten 
Lumajang telah menyiapkan 
bantuan bagi masyarakat ter-
dampak pemberlakuan pem-
batasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) darurat. Hal itu ter-
lihat saat Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq dan Wakil Bupati 
Lumajang, Indah Amperawati 
mengecek ketersediaan beras di 
Bulog Komplek Pergudangan 
Besuk, Kecamatan Tempeh Ka-
bupaten Lumajang, pada Selasa 
(13/7).

“Kami melihat dan mengecek 
secara langsung ketersediaan be-

ras, berasnya bagus berkualitas 
premium dan siap packing. Ban-
tuan ini akan segera kita sam-
paikan kepada masyarakat yang 
terdampak PPKM Darurat,” un-
gkap bupati.

Terkait mekanisme penyal-
uran bantuan, Bupati meminta 
Baznas agar segera membuat 
mekanisme penyaluran sesuai 
dengan data masyarakat yang 
terdampak. Sehingga bantuan 
tersebut akan disalurkan kepada 
PKL maupun warung-warung 
yang saat ini dibatasi dan mas-
yarakat lain yang juga ter-
dampak PPKM darurat.

“Bantuan ini akan segera 
mungkin dapat kita salurkan ke-
pada masyarakat,” ujarnya.

Saat ini Pemerintah Ka-
bupaten Lumajang juga telah 
menerima surat dari Kemente-
rian Keuangan terkait dengan 
refocusing anggaran yang harus 
tetap ada.

“Jadi, refocusing anggaran 
untuk penanganan Covid-19 ha-

rus tetap ada. Tentunya kami se-
karang ini lagi berpikir keras un-
tuk bisa membantu masyarakat, 
dengan keadaan yang memang 
tidak mudah,” jelas bupati.

Namun, bantuan lain yang 
juga harus didapat oleh mas-
yarakat seperti PKH, BLT DD, 
BPNT, maupun BST masih tetap 
ada, dan datanya tidak dikuran-
gi. Mekanisme bantuan yang di-
fokuskan untuk masyarakat yang 
terdampak Covid-19, baik dari 
APBD Provinsi maupun APBN 
masih tetap sesuai dengan awal 
mekanisme bantuan yang diberi-
kan kepada masyarakat.

Sementara itu, Wakil Bupa-
ti Lumajang berpesan kepada 
masyarakat agar tetap mematuhi 
protokol kesehatan, tetap di-
siplin dan jaga kesehatan. Kare-
na pemerintah akan selalu hadir 
untuk masyarakat, dengan tetap 
memberikan bantuan bagi mas-
yarakat yang terdampak PPKM 
darurat.

“Tetap patuhi protokol kes-
ehatan, masyarakat tetap harus 
disiplin, jaga kesehatan, dan In-
syaallah pemerintah selalu hadir 
untuk rakyat,” pungkasnya.

Yang terpenting, masyarakat 
harus tetap memahami pentingn-
ya prokes. Masker tetap dipakai 
saat melaksanakan kegiatan di 
luar rumah. Masyarakat tidak 
diizinkan menggunakan face 
shield tanpa penggunaan mask-
er.

Keputusan pemerintah men-
erapkan PPKM mikro darurat ini 
berdasarkan data yang menun-
jukkan lonjakan kasus Covid-19 
di Indonesia semakin tidak ter-
kendali. (Tik)Bantuan bagi Masyarakat Terdampak PPKM Darurat.

Kebutuhan Oksigen akan Meningkat, 
Selama Terjadi Mobilitas yang Tinggi

Lumajang, SMN - Informa-
si langkanya tabung oksigen un-
tuk pasien Covid-19 menyedot 
perhatian masyarakat akhir-akh-
ir ini. Kelangkaan pasokan oksi-
gen terjadi seiring bertambahn-
ya jumlah pasien Covid-19.

Namun, ketersediaan oksi-
gen di seluruh rumah sakit 
yang ada di Lumajang dipasti-
kan aman. Hal itu diungkapkan 
Wakil Bupati Lumajang Indah 
Amperawati saat rapat koordi-
nasi bersama jajaran direktur ru-
mah sakit di Ruang Mahameru 
Kantor Bupati Lumajang, pada 
Senin (05/07).

“Dari paparan yang disam-
paikan para direktur rumah 
sakit, kesimpulannya oksigen di 
lumajang cukup aman,” ungkap 
Bunda Indah.

Meskipun ketersediaan oksi-
gen yang dilaporkan seluruh 
direktur rumah sakit aman, 

Bunda Indah meminta agar 
ketersediaan oksigen diupdate 
setiap saat. Ia mewanti-wanti 
agar ketersediaan oksigen di-
pastikan aman mengingat dalam 
beberapa hari terakhir kenaikan 
kasus Covid-19 di Lumajang 
mengalami peningkatan cukup 
signifikan.

“Harus dipastikan, keterse-
diaan oksigen mencukupi, jan-
gan sampai kosong,” tegasnya.

Sementara itu, Kapolres 
Lumajang AKBP Eka Yekti 
Hananto Seno meminta agar 
ada kecepatan informasi terkait 
update di rumah sakit, baik ter-
kait ketersediaan oksigen, keter-
sediaan kamar maupun jumlah 
pasien di rumah sakit.

“Kami harapkan kecepatan 
komunikasi dari para direktur 
rumah sakit agar semuanya, 
kami 3 pilar ini bisa menganti-
sipasi dengan cepat,” harapnya.

Kebutuhan oksigen akan 
terus meningkat, selama ter-
jadi mobilitas yang tinggi dan 
berimbas pada laju penularan 
COVID-19. Bukan hanya oksi-
gen, obat dan tenaga kesehatan 
pun akan mengalami keter-

batasan.
Selama masyarakat masih 

mobilitas tinggi, maka covid 
ini, efeknya akan cepat menular. 
Bukan hanya oksigen saja, na-
mun obat dan nakes pun menja-
di terbatas. (Tik)

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati saat mengikuti rapat 
koordinasi bersama jajaran direktur rumah sakit di Ruang Ma-

hameru Kantor Bupati Lumajang, pada Senin (05/07).

Sidang Pelanggaran Prokes Operasi Yustisi 
PPKM Darurat di Lumajang Digelar secara Virtual

Lumajang, SMN - Puluhan 
warga yang masih melanggar 
protokol kesehatan terjaring op-
erasi yustisi di Lumajang, Jawa 
Timur langsung menjalani si-
dang secara virtual atau online.

Sebelumnya warga yang me-
langgar prokes terjaring operasi 
Yustisi PPKM Darurat di cafe, 
pasar, jalan umum atau fasilitas 
umum lainnya di seputaran Kota 
Lumajang, selama satu pekan.

Mereka terjaring operasi yus-
tisi pelanggaran tidak menggu-
nakan masker dengan baik atau 
tidak menggunakan masker saat 
beraktifitas di luar rumah.

Pelaksanaan sidang secara 

virtual atau online dilaksanakan 
di Gedung Soedjono, Alun-Alun 
Selatan Lumajang, pada Jumat 
(16/7) siang. Sidang secara 
virtual melibatkan Kejaksaaan 
Negeri Lumajang dan Penga-
dilan Negari Lumajang

Sekitar 30 orang pelanggar 
prokes jalani sidang virtual, 
mereka yang di vonis hakim 
membayar denda 50 ribu rupiah.

Hadir dalam pelaksanaan 
sidang virtual tersebut, Kapol-
res Lumajang AKBP Eka Yek-
ti Hananto, Kasatpol PP Kab. 
Lumajang Matali Bilogo., Kasi 
Pidum Kejari Lumajang Mir-
zantio E, dan Kasat Reskrim 

Polres Lumajang AKP Fajar 
Bangkit Sutomo.

Selain itu juga hadir secara 
virtual Hakim Ketua Wakil 
PN Kabupaten Lumajang Putu 
Agung Putra Baharata, yang 
saat itu berada di kantor Penga-
dilan Negeri Lumajang

Kapolres Lumajang AKBP 
Eka Yekti Hananto Seno men-
yampaikan, hari ini melak-
sanakan sidang online tipiring 
pelanggaran prokes 5 M dimasa 
PPKM darurat.

“Kami mengucapkan ter-
imakasih kepada Kejaksaan 
Negeri Lumajang, Pengadilan 
Negeri, dan Satpol PP, ini buk-
ti sinergitas CJS dan Pemkab 
Lumajang, dengan memberi-
kan pembelajaran kepada mas-
yarakat, bahwa dimasa PPKM 
darurat ini, ada sanksi, baik itu 
denda uang maupun sosial su-
dah mulai ditegakkan selama 
PPKM darurat,” ujarnya.

Menurut Eka Yekti, Ini ada-
lah giat yang kedua kali, menye-
langgarakan sidang pelanggaran 
prokes, pertama melaksanakan 
sidang di tempat, sedangkan 
sidang kedua dilakukan se-
cara online di gedung Soejono 
Lumajang.

“Untuk kali ini total ada 50 
pelanggar, namun yang hadir 
dalam sidang hanya 30 orang, 
sementara 20 orang belum hadir 
dalam sidang tersebut,” ujar Ka-

polres.
Menurutnya, khususnya di 

PPKM darurat ini belum tahu 
di perpanjang apa tidak, apabila 
itu diperpanjang, malam ming-
gu kedepan, operasi akan terus 
dilaksanakan, dan dilaksanakan 
sidang ditempat.

“Jika pelanggar dikemudi-
an hari mengulangi lagi akan 
naikan sanksi denda atau sanksi 
yang lain,” tegas Kapolres.

Sementara itu, Kasi Pidum 
Kejaksaan Negeri Mirzantio 
mengatakan, yang mengikuti 
sidang online kali ini 30 orang, 
padahal jumlah pelanggar ada 
50 orang.

Untuk 20 Orang yang tidak 
hadir dalam sidang itu akan 
diputuskan verstek atau putusan 
yang tidak dihadiri terdakwa 
atau pelanggar

“Jika nanti pelanggar ingin 
mengambil barang buktinya bisa 
langsung ke kantor Kejaksaan 
negeri Lumajang, dengan cara 
membayar denda yang sudah 
diputuskan hakim,” jelasnya.

Kepala Satpol PP Lumajang 
Matali Bilogo menyampaikan, 
reaksi masyarakat terkait adan-
ya sidang, ada yang merasa nya-
man atau tidak nyaman

“Tapi secara umum itu demi 
ketertiban kita bersama biar 
prokes itu bisa berjalan dengan 
baik, maka harus ditegakkan 
aturan itu,” tutupnya. (tik)

Sidang Pelanggaran Prokes Operasi Yustisi PPKM Darurat di 
Lumajang Digelar secara Virtual.

Kawal Penegakan Prokes, Polres 
Ngawi Gencarkan Operasi Yustisi
Ngawi, SMN – Polres Nga-

wi gencar melaksanakan oper-
asi yustisi selama masa PPKM 
Darurat, 3-20 Juli 2021.

Operasi yustisi juga melibat-
kan Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) serta Kodim 0805.

Operasi yustisi dilakukan 
agar masyarakat tetap disiplin 
menerapkan protokol kesehatan 
demi mencegah dan memutus 
rantai penularan Covid-19.

“Kami masih menemukan 
beberapa warung buka melebi-
hi waktu dan tetap melayani 
makan di tempat,” ungkap Ka-
polres Ngawi, AKBP I Wayan 
Winaya.

Beberapa warung angkringan 
dan warung tenda yang melang-
gar aturan, diberikan sosialisasi 
tentang pentingnya penerapan 
prokes serta mematuhi aturan 
PPKM darurat.

Petugas gabungan juga 

mengingatkan bahwa suksesnya 
PPKM darurat tergantung juga 
pada kerjasama dan kedisiplinan 
masyarakat.

Sanksi tegas dilakukan beru-
pa penyitaan tenda warung. Ada 
10 warung yang terkena sanksi 
seperti itu, diantaranya warung 

di Jl. Basuki Rahmat, di Karan-
gasri dan dj Kartoharjo.

Pedagang juga diberikan su-
rat tanda terima penyitaan dan di 
warungnya pun ditempel stiker 
tentang himbauan tata cara ber-
dagang di masa PPKM Darurat. 
(ari)

Pedagang memberikan pernyataannya untuk tidak lagi melang-
gar aturan PPKM darurat.

Sepanjang Pandemi, 208 Nakes Ngawi 
Terpapar Covid-19 dan 3 Orang Meninggal

Ngawi, SMN – Ratusan tenaga 
kesehatan di Kabupaten Ngawi, 
Jawa Timur, terpapar Covid-19. 
Data di Dinas Kesehatan, ada 208 
nakes terkonfimasi positif sepan-
jang pandemi ini dan 3 orang di-
antaranya meninggal dunia.

“Korban meninggal ada 3 na-
kes dan sebanyak 89 masih posi-
tif. Ada 68 orang tidak bergejala 
(OTG) atau hanya gejala ringan, 
17 orang gejalanya sedang dan 4 
orang bergejala berat.” ungkap 
Yudono, Kepala Dinas Kesehatan 
Ngawi, Senin (12/7/2021).

Ratusan nakes yang terpapar, 
dari berbagai posisi tugas mulai 
dari tenaga administrasi, tenaga 
laborat, perawat, bidan sampai 
dokter. Penderita dengan geja-
la sedang dan berat, semestinya 
dirawat di rumah sakit namun mu-
lai sulit mendapatkan ruang.

Yudono minta agar Covid-19 
tidak disepelekan. Masyarakat di-
harap bekerjasama, patuh PPKM 
dan tidak abai protokol kesehatan 
agar tidak menambah jumlah pa-
sien Covid-19.

“Kami meminta semua pihak 

patuhi prokes dan mari melawan 
wabah ini secara bersama-sama,” 
harap Yudono.

Harapan ini tampaknya ma-
sih bertepuk sebelah tangan. Pa-
sien Covid-19 terus bertambah 
dan membuat resiko nakes untuk 
terpapar masih besar. Sampai 12 
Juli 2021, ada 4.308 orang ter-
konfirmasi positif, sebanyak 3.355 
orang sudah sembuh , 409 korban 
meninggal dunia dan 444 pasien 
masih aktif.

Penerapan PPKM darurat juga 
telah membuat masalah baru yak-
ni merosotnya ekonomi dan daya 
beli masyarakat. Tak pelak, hal 
itu menimbulkan kontroversi dan 
memicu penolakan warga.

“Kami jelas terdampak, apala-
gi di masa PPKM darurat ini. Se-
karang bisa jualan dan kembali 
modal juga sudah bagus,” ujar En-
dang, seorang penjual angkringan 
di Kota Ngawi.

Akibat dampak Covid-19 ter-
hadap perekonomian masyarakat, 
ASN di Ngawi kini diminta lebih 
peka sosial dan sukarela memban-
tu lingkungan sekitarnya. (ari)

Masih memakai OPD, 2 nakes Ngawi ini istirahat sejenak usai 
beberapa kali mengantar pasien rujukan Covid-19.

Setelah Digantung Bertahun-Tahun, 
Status Beran Tetap sebagai Desa 

Ngawi, SMN - DPRD 
Kabupaten Ngawi bersa-
ma pemerintah setempat 
akhirnya mengesahkan 
pencabutan perda tentang 
peralihan status Desa Be-
ran sebagai kelurahan, Ju-
mat (16/7/2021).

Pencabutan itu akhirn-
ya membuat status ad-
ministratif Beran tetap 
sebagai wilayah desa. 

Bertahun-taun sejak dib-
uatkaj angket dan warga 
setuju dialihkan sebagai 
kelurahan, status itu tak 
kunjung ada persetujuan 
darj pemerintah provinsi.

Ide menjadikan Beran 
sebagai kelurahan, tak 
lepas dari posisinya yang 
ada di perkotaan, luas dan 
jumlah penduduknya pun 
besar. Saat hal itu digulir-

kan, dana desa juga belum 
sebesar saat ini sehingga 
masyarakat banyak yang 
setuju.

“Namun kemudian, ada 
perkembangan melalui 
musyawarah desa dan 
sepakat tetap sebagai 
desa,” ungkap Bupa-
ti Ngawi, Ony Anwar 
Harsono. 

Akibat status yang be-
lum klir itu, selama ber-
tahun-tahun Beran seperti 
digantung. Bahkan, tidak 
bisa mengikuti pemilihan 
kepala desa serta banyak 
jabatan perangkatbyang 
kosong karena tudak bisa 
dilaksanakan pemilihan 
perangkat desa. 

“Setelah ini ya akan 
ditata dan disesuaikan, 
termasuk dalam pilkades 
dan pengisian perangkat-
nya,” ujar Ony Anwar. 

Rapat paripurna di 
DPRD itu sendiri  digekar 
secara virtual dengan di-
hadiri terbatas serta OPD 
mengikuti dari kantor 
masing-masing. (ari)

Ony Anwar Harsono, Bupati Ngawi, dalam Paripurna DPRD, 
Jumat (16/7/2021).
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Putus Penyebaran Covid-19, Kompi 4 C Sat Brimob Polda Jateng 
Lakukan Penyemprotan Disinfektan di Kutoarjo dan Bayan

Purworejo, SMN - Dalam 
upaya memutus mata rantai 
penyebaran virus Covid-19 di 
Kabupaten Purworejo khususn-
ya, Kompi 4 Batalyon C Pelopor 
Sat Brimob Polda Jateng melaku-
kan penyemprotan disinfektan di 
sejumlah lokasi di wilayah Keca-
matan Kutoarjo.

Komandan Kompi 4 Yon 
C Pelopor Sat Brimob Pol-
da Jateng, IPTU Walgito yang 
dikonfirmasi awak media ini, 
Kamis (15/7) memaparkan ke-
giatan penyemprotan disinfektan 
dilaksanakan jajarannya guna 
memutus mata rantai penyebaran 
virus Covid-19.

“Penyemprotan disinfektan 
dimulai sejak tanggal 13 - 15 Juli 
kemarin dengan sasaran-saran 
wilayah Kecamatan Kutoarjo, 

Bayan dan sekitarnya,” papar 
IPTU Walgito

Secara rinci dia menyebut lo-
kasi wilayah yang sudah dilaku-
kan penyemprotan, yakni Rumah 
Dinas Wakil Bupati Purworejo, 
Kantor Kecamatan Purwore-
jo, Stasiun Kutoarjo, sepanjang 
jalan MT Haryono Kutoarjo, 
kediaman orang tua Gubernur 
Jawa tengah, Kantor Kecamatan 
Bayan serta sepanjang jalan uta-
ma Kutoarjo dan Bayan.

“Selain pelaksanaan penyem-
protan disinfektan kami meng-
himbau kepada masyarakat un-
tuk tetap menjaga kesehatan dan 
kebersihan dengan seringkali 
cuci tangan, memakai masker, 
jaga jarak dan hindari kerumu-
man,” tegas Walgito. (Alex sa-
putra)

Kompi 4 C Sat Brimob Polda Jateng Lakukan penyemprotan 
Disinfektan di Kutoarjo dan Bayan.

Sholat Idul Adha Ditiadakan, 
Daging Kurban Diantar ke Rumah
Purworejo, SMN - Masyarakat 

Purworejo diminta untuk melak-
sanakan kegiatan Shalat Idul Adha 
dirumah masing-masing dan kegia-
tan penyembelihan dilakukan tanggal 
11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Pembagian 
heman kurban juga dilakukan dengan 
cara diantar ke rumah warga yang 
mendapatkan guna menghindari ter-
jadinya kerumunan.

Hal itu sesuai Surat Edaran Nomor 
17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Se-
mentara Peribadatan di Tempat Iba-
dah, Malam Takbiran, Shalat Idul 
Adha, dan Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Qurban 1442 H di Wilayah 
PPKM Darurat.

Sosialisasi SE itu dilakukan pada 
gelaran Forum CVP secara virtual di 
Command Center, Jumat (16/7/2021) 
yang mengusung tema pelaksanaan 
Hari Raya Idul Adha 1442 H di Ka-
bupaten Purworejo di tengah pember-
lakuan PPKM Darurat.

Kepala Kantor Kemenag Pur-
worejo H Fatchur Rocman MPdI 
menjelaskan, pemantauan pelaksa-
naan rangkaian kegiatan Idul Adha 
akan dilakukan bersama-sama den-
gan Kepala KUA dan para penyuluh 
dengan terjun ke masing-masing desa/
kecamatan.

Bagi jajaran ASN dan Non ASN 
dibawah Kemenag, pihaknya secara 
khusus telah melarang ASN dan Non 
ASN dibawah Kemenag untuk melak-
sanakan kegiatan Idul Adha bersa-
ma-sama di masyarakat.

“Untuk kami sendiri, di ASN dan 
Non ASN dibawah Kemenag kami 
larang semunya untuk melaksanakan 
bersama-sama di masyarakat. Kami 
siap menindak bagi ASN dan Non 
ASN dibawah Kemenag yang me-
langgar. Sedangkan bagi masyarakat 
yang melanggar diserahkan kepada 
aparat dan Pemda untuk ditindak,” 
katanya.

Sementara itu, Bupati Purwore-
jo RH Agus Bastian SE MM saat 

memberikan arahannya mengatakan 
jika menjelang hari raya Idul Adha 
akan ada banyak aktivitas bersama 
yang dilakukan masyarakat. Aktivitas 
tersebut sangat mungkin menimbul-
kan banyak kerumunan, dan berpo-
tensi menjadi sarana transmisi lokal 
untuk Covid 19.

Ditengah kondisi perkemban-
gan pandemi Covid-19 di Indonesia 
dan Purworejo pada khususnya yang 
belum juga mengalami penurunan. 
Bahkan di beberapa minggu terakhir, 
terjadi eskalasi penambahan terkonfir-
masi positif yang sangat tinggi.

Kondisi ini tentunya dapat menja-
di perhatian bersama, yaitu bagaima-
na agar masyarakat Purworejo tetap 
dapat menjalankan ibadah menyam-
but Idul Adha ini dengan baik tanpa 
berpotensi terjadi eskalasi penam-
bahan kasus terkonfirmasi positif 
Covid-19 setelahnya.

Bupati minta agar seluruh mas-
yarakat khususnya warga Purwore-
jo dapat mematuhi pedoman teknis 
kegiatan pada rangkaian ibadah Idul 
Adha yang telah dikeluarkan oleh Ke-
menterian Agama.

“Saya meyakini bahwa pedoman 
pelaksanaan Idul Adha tadi merupa-
kan langkah terbaik yang diambil oleh 
pemerintah sebagai bagian dari ikhtiar 

kita dalam menghadapi pandemi ini,” 
kata Bupati.

Kepada Camat, Bupati meminta 
agar pro aktif di wilayah masing-mas-
ing dan terus berkoordinasi intens 
dengan jajaran kewilayahan seperti 
Danramil dan Kapolsek. Dan juga 
untuk koordinasi dengan lurah/kepala 
desa di wilayahnya agar penyelengga-
raan ibadah Idul Adha dapat berjalan 
dengan baik sesuai dengan pedoman 
yang telah ditetapkan.

“Di tingkat kabupaten, saya minta 
Satgas Penanggulangan Covid-19 
mempersiapkan laporan berjenjang 
apabila terjadi lonjakan kasus dan 
teknis lainnya yang perlu segera 
mendapatkan penanganan. Moni-
toring, sosialisasi, dan penegakkan 
protokol kesehatan juga harus tetap 
dijalankan,” imbuhnya.

Selama PPKM Darurat, Kabu-
paten Purworejo telah menerapkan 
kebijakan untuk mematikan PJU 
selama 24 jam. Hal ini dikandung 
maksud agar mengurangi mobilitas 
masyarakat sekaligus menindaklanju-
ti Instruksi Menko Marives pada rapat 
koordinasi evaluasi PPKM Darurat 
Jawa-Bali.

“Saya berharap seluruh mas-
yarakat dapat memaklumi kebijakan 
tersebut,” pungkasnya. (Alex)

Bupati Purworejo RH Agus Bastian, SE. MM saat memberikan 
arahan.

Wartawan dan Sastrawan Senior Purworejo Meninggal 
PWI Purworejo Serahkan Santunan Jogo Wartawan

Purworejo, SMN - Purworejo 
kehilangan sosok wartawan dan 
sastrawan senior Atas Sampurno 
Danusubroto. Sosok yang dikenal 
teduh dan sederhana itu mening-
gal pada usia 72 tahun. Almarhum 
meninggal, pada Rabu sore (15/7) 
di RSUD Dr. Tjitrowardojo Pur-
worejo dan langsung dimakamkan 
pada malam harinya di pemaka-
man Desa Bubutan Kecamatan 
Purwodadi. Pria kelahiran Kabu-
paten Cilacap itu telah puluhan ta-
hun mengabdi di dunia wartawan 
dan sastra, serta telah melahirkan 
berbagai karya baik cerpen mau-
pun novel.

Sri Sayekti (71) istri dari Atas 
Danusubroto menuturkan, almar-
hum sudah mengeluh sakit sejak 
Kamis (8/7). Almarhum dibawa 
ke puskesmas pada Senin (12/7) 
dan kemudian dirujuk ke RSUD 
Dr. Tjitrowardojo.

“Kamis almarhum belum mau 
dibawa ke dokter, lalu Senin se-
makin parah, posisi sudah tidak 
sadar lalu dibawa oleh cucu untuk 
periksa,” ungkap Sri, saat pembe-
rian santunan Jogo Wartawan oleh 
Persatuan Wartawan Purworejo 
(PWI) di rumahnya Desa Bubu-
tan, Kecamatan Purwodadi, Ka-
mis (15/7).

Pria yang lahir pada bulan 
April tahun 1949 itu meninggal-
kan satu orang istri, tiga anak, 
enam cucu dan satu cicit, “Anak-
anak merantau semua, yang satu 
di Sumbawa, yang dua di Lom-
bok, saya dirumah bersama cucu 
dan buyut (cicit),” imbuh Sri.

Sumanang Tirta Sujana, seo-
rang wartawan dan sastrawan 
senior Purworejo yang juga mer-
upakan kawan Atas Danusubroto 
menyampaikan, almarhum mer-
upakan senior dan kakak angkatan 
sesama alumni Persada Studi Club 
Malioboro.

“Disana almarhum seangkatan 
dengan penyair Linus Suryadi AG, 
Emha Ainun Najib (Cak Nun), 

Novelis Budi Sardjono, Penyair 
Iman Budhi Santosa. Penyair Dar-
manto Yatman, Arwan Tuty Artha 
dan yang lainnya,” bebernya.

Karya-karya dari Atas Danu-
subroto diantaranya adalah novel 
Trah, Sang Pangeran, Pisingsung 
Kang Wingit, Sak Kedeping Mri-
pat dan masih banyak lagi. Novel 
Trah milik almarhum Atas yang 
diterbitkan oleh Narasi Yogyakar-
ta merupakan salah satu novel ber-
bahasa Jawa yang mendapat peng-
hargaan tertinggi sastra Jawa yaitu 
renchage award pada tahun 2009.

“Pak Atas memilih untuk ber-
karya digenre sastra cerpen dan 
novel, selain itu dia juga seorang 
wartawan yang masih aktif hingga 
masa tuanya,” ungkap Sumanang.

Sebagai kawan, Sumanang 
mengaku sangat kehilangan so-
sok sederhana dan teduh yang 
ada pada diri Atas, karena rekan 
diskusinya soal sastra telah tiada. 
Menurutnya, almarhum adalah 
wartawan dan sastrawan yang 
sangat bersahaja dan tidak per-
nah menunjukkan atribut seniman 
yang aneh-aneh. Tidak semua 
orang diajak dan dipaksa bicara 
soal kesenian.

“Dia tidak suka memaksakan 
pendapat, wawasannya tentang 
sejarah juga cukup bagus, nov-
el-novelnya juga rata-rata sejarah 
yang dinovelkan, bahkan tulisann-
ya Tjokronegoro menjadi rujukan 
dirubahnya hari lahir Kabupaten 
Purworejo,” sebutnya.

Edi Suryana, Ketua Pewarta 
Purworejo juga mengaku sangat 
kehilangan sosok seorang war-
tawan senior. Almarhum dikenal-
nya adalah senior yang membimb-
ing dan selalu memberi semangat, 
saat sebelum maupun sesudah dir-
inya menjadi Ketua Pewarta.

“Hubungan saya dengan al-
marhum sangat baik dengan para 
senior, terutama dengan almar-
hum,” sebutnya.

Sementara itu, Aris Himawan, 

Ketua PWI Purworejo menga-
takan, almarhum adalah war-
tawan senior yang telah me-
langlang buana bekerja pada 
beberapa media. Terakhir almar-
hum adalah wartawan untuk me-
dia majalah legalitas. Almarhum 
juga ahli sejarah, khususnya se-
jarah budaya di Purworejo.

“Cita-cita bersama beliau 
adalah membukukan beberapa 
sejarah budaya lokal di Pur-
worejo. Meninggalnya beliau 
referensi untuk itu jadi tidak 
ada, intinya Purworejo dan kita 
semua sangat kehilangan sosok 
dirinya,” kata Aris.

Untuk Program Jogo War-
tawan ini, ungkap Aris merupa-
kan penjabaran dari Jogo Tong-
go yang dicanangkan Gubernur 
Jateng Ganjar Pranowo di awal 
pandemi tahun lalu. Imbauan 
dari ketua pwi jateng, agar pwi 
kabupaten dan kota membentuk 
jogo wartawan. 

“Atas imbauan itu, kita 
telah membentuk jogo war-
tawan. Bantuan yang kita beri-
kan adalah paket sembako dan 
uang. Dengan bantuan untuk 

menyemangat para wartawan di 
purworejo yang terpapar covid,” 
katanya.

Pihaknya juga meminta ke-
pada wartawan yang sedang 
melakukan tugas peliputan un-
tuk tetap menjaga prokes. “Kes-
ehatan lebih utama dari pada 
liputan dilapangan. Kalau bisa 
dilakukan dengan tidak tatap 
muka atau kelokasi kejadian 
maka lakukan via telepon. Tapi 
tetap sesuai kaidah jurnalistik,” 
imbuhnya.

Koordinator Jogo Wartawan 
PWI Kabupaten Purworejo, 
Marnie menambahkan, jika ada 
wartawan atau keluarganya yang 
sedang menjalani isolasi mandi-
ri, silakan hubungi PWI Kabu-
paten Purworejo.

“Jogo Wartawan ini sebagai 
bentuk kepedulian sesama jur-
nalis di masa pandemi Covid-19 
ini. Namun saya berharap agar 
teman-teman jurnalis selalu se-
hat dan berhati-hatilah ketika 
meliput berita. Utamakan Prokes 
5M. Pakai dobel masker saat di 
tempat keramaian dan hindari 
kerumunan,” katanya. (Alex S)

Penyerahan Bantuan kepada keluarga alm. Atas Sampurno 
Danusubroto.

Bupati Pasaman dan Bupati 50 Kota 
Tandatangani Kerjasama Pembangunan 

Jalan Bonjol–Suliki
Sarilamak, SMN – Program mewu-

judkan impian masyarakat Kabupaten 
Pasaman, satu persatu dimulai pelaksa-
naanya di awal jabatan Bupati H. Benny 
Utama. Kendati pembangunan physikn-
ya baru dimulai melalui APBD 2022, 
namun sejumlah tahapan dan proses ke 
arah perwujudan program, sudah di-
jalankan. 

“Kita ingin mengubah stigma Pas-
aman sebagai daerah pinggir, dengan 
membuka banyak akses langsung ke 
sejumlah daerah luar,” ujar Bupati Pas-
aman, Benny Utama.

Hal tersebut disampaikan Bupati 
Benny Utama usai penandatanganan 
naskah kesepakatan bersama antara Pe-
merintah Kabupaten Pasaman dengan 
Pemkab. 50 Kota, tentang kerjasama an-
tar daerah, di aula Kantor Bupati, daerah 
Sarilamak, Selasa (13/7/21).

Naskah kesepakatan yang ‘diteken’ 
Bupati 50 Kota Safarudin Dt. Bandaro 
Rajo dan Bupati Benny Utama, mem-
pertegas komitmen ke dua daerah untuk 
secara bersama-sama memulai progres 
pembangunan jalan penghubung dari 
Tanjung Bungo, Nagari Ganggo Hilia, 
Bonjol ke Nagari Gunuang Omeh, Su-
liki. 

Bupati Benny Utama menjelaskan, 
kerjasama ini merupakan bentuk kesun-
guhan Pemkab. Pasaman dan 50 Kota. 

“Sebenarnya jalan penghubung an-
tar dua kabupaten adalah kewenangan 
provinsi, dan alhamdulillah teman-
teman kami anggota komisi IV DPRD 
Sumbar, hadir saat ini,” ujarnya.

Dijelaskan Bupati Benny, jalan pen-
ghubung ini memberi dampak ekonomi 
bagi kedua daerah, disamping historis 
masa perjuangan PDRI, sekaligus juga 
meningkatan silaturahmi hubungan 
yang sudah dekat selama ini, akan jadi 
lebih dekat. 

“Setelah penandatangan ini, akan 
ada tindak lanjut nyata kelapangan, sur-
vey kondisi, dan menentukan titik mana 
paling bagus. Dan di Pasaman sudah 
masuk dalam RPJMD 2021-2026 dan 
Pemprov juga sudah menjadikan pro-
gram strategis,” jelas Benny Utama.

Dijelaskan secara ekonomi, pasar 
terbesar produk andalan Pasaman, sep-
erti jagung dan ikan, di distribusikan ke 
Payakumbuh, 50 Kota dan Riau. 

“Butuh biaya besar, karena harus 
melawati Kabupaten Agam dan Bukit 
Tinggi. Diharapkan dengan selesainya 
nanti, biaya distribusi dan jarak akan ter-
pangkas, dan berimbas provit lebih bagi 

masyarakat Pasaman,” jelasnya.
Dalam pidato di aula Kantor Bupati 

50 Kota, Bupati Pasaman mengucap-
kan terimakasih atas terealisasinya nas-
kah kerjasama antar daerah, dan minta 
Pemkab. 50 Kota bisa saling bersinergi 
memulai tahapannya, mengingat wak-
tu tersedia hingga akhir 2021, tidaklah 
banyak.

“Hitungan sementara, panjang jalan 
15 kilometer, dengan lebar 16 meter. 
Namun tim survey akan turun terlebih 
dahulu melakukan hitungan teknis dan 
mematok rute yang akan dibangun. Prin-
sipnya kita mencari rute terpendek, el-
evasi yang landai dan minim tikungan,” 
terangnya lagi.

Turut diungkapkan, Dinas Kehutan-
an Provinsi Sumbar dilibatkan mengenai 
status status kawasan.

“Saya sudah telepon Pak Yozarwardi 
Kadishut Sumbar, sekaitan rencana pem-
bangunan jalan ini,” ujar Benny Utama.

Bupati 50 Kota, H. Safarudin mega-
wali sambutanya dengan mengucapkan 

selamat datang sahabat Saya Bapak 
H. Benny Utama, SH. MM. 

“Kami pernah sana-sama magang 
sekitar satu tahun di DPRD Sumbar, 
sebelum ikut pilkada dan memgemban 
amanah sebagai kepala daerah di 50 Kota 
dan Pasaman,” ujarnya. 

Menurut Datuk Safarudin, terwu-
judnya pembangunan jalan tembus dari 
Jorong Pauh Data, Nagari Gunuang 
Omeh tembus ke Jorong Tanjung Bungo, 
Nagari Ganggo Hilia, merupakan sejarah 
bagi kedua daerah.

Dikisahkan Datuk Safar, di masa pe-
merintahan Bupati Aziz Haili (50 Kota) 
dan Taufik Martha (Pasaman) era tahun 
90’an, jalan ini sudah pernah dirintis, na-
mun karena tidak ada kelanjutan, badan 
jalan sudah hilang dan kembali merimba.

Dikatakan, banyak dampak ekono-
mis akan dipetik masyarakat kedua daer-
ah. Bagi 50 Kota sebagi sentra produksi 
telur dan makanan ringan, jelas mengun-
tungkan, dengan mudahnya akses jalan 
ke Pasaman. 

Selain itu, Kecamatan Suliki nantin-
ya akan menjadi daerah pintu tol Sum-
bar – Riau, dan di daerah ini dibangun 
tiga terowongan besar, masing-masing 
sepanjang 3,5 km, 6 km dan 1 km.

Disinggung juga, pemerintah provin-
si Sumatera Barat juga tengah memulai 
rencana pembukaan jalan tembus dari 
Nagari Muaro Sei Lolo, Pasaman ke Ga-
lugua, 50 Kota.

Anggota komisi IV DPRD Sumbar, 
Sawal Dt Putiah dan Suharjono yang 
ikut hadir bersama wakil ketua Komisi 
IV dan anggota lainnya, bertekad men-
dukung pembangunan jalan Bonjol – Su-
liki.

“Kami siap menyokong, untuk men-
jadi program prioritas di provins,” ujar 
Pak Dewan itu senada.

Hadir di acara tersebut Bupati Ben-
ny Utama, Bupati Safarudin, SH Dt. 
Bandaro Rajo Dandim Pasaman, Letkol. 
Inf. Ahmad Aziz, Forkopimda 50 Kota, 
anggota komisi IV DPRD Prov. Sumbar, 
kepala OPD Pasaman serta 50 Kota. 
(Mad)

Jelang Idul Adha, Penjualan Sapi Kurban 
di Kulon Progo Anjlok

Kulon Progo, SMN – 
Penjualan hewan ternak un-
tuk kurban Idul Adha 2021 
di Kabupaten Kulon Progo, 
Daerah Istimewa Yogyakar-
ta (DIY), anjlok. Permintaan 
ternak khususnya sapi turun 
hingga 15-20 persen diband-
ingkan tahun lalu.

Salah satu penjual sapi, 
Olan Suparlan, mengatakan 
pada tahun-tahun sebelumnya 
ia bisa menjual sekitar 150-
200 ekor sapi untuk kurban. 
Namun pada tahun ini, seti-
daknya sampai dengan sepe-
kan sebelum Idul Adha 2021, 
baru sekitar 120 ekor yang 
terjual, atau turun sekitar 20 
persen.

“Penjualan ternak kurban 
dalam hal ini sapi di tempat 
kami dengan adanya PPKM 
Darurat ini sangat berdampak 
sekali. Ada penurunan daya 
beli masyarakat sekitar 20 
persen dibandingkan tahun 
lalu,” ungkap Olan Suparlan, 
saat ditemui di tempat pen-
jualan sapi miliknya di Kalu-
rahan Sukoreno, Kapanewon 

Sentolo, Kulon Progo, Kamis 
(15/7/2021).

Meski turun, Olan tetap 
bersyukur sapi-sapinya ma-
sih bisa terjual. Mayoritas 
konsumennya saat ini adalah 
pelanggan lama yang telah 
rutin membeli sapi di tem-
patnya untuk perayaan Idul 
Adha. Karena masih masa 
pandemi, konsumen yang 
datang dibatasi, dan tidak 
boleh berkerumun.

“Kebanyakan dari pelang-
gan lama. Tetapi ada juga 
baru cuma sedikit. Nah untuk 
sistemnya itu mereka datang 
langsung ke sini. Biasanya 
perwakilan dari panitia kur-
ban,” ucapnya.

Olan sendiri menjual 
berbagai jenis sapi seperti li-
mosin, simental maupun PO 
atau sapi Jawa dengan bobot 
rata-rata 300 hingga 450 kg. 
Harga yang dipatok pun ber-
variasi mulai Rp 19 juta hing-
ga yang paling mahal Rp 30 
juta.

“Kondisi sapi kami 
lumayan sehat, bagus dan 

insyaallah memenuhi standar 
untuk kurban, baik dari segi 
kualitas daging dan umur sapi 
udah layak, artinya sudah de-
wasa sehingga masuk syarat 
hewan kurban,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Bidang 
Kesehatan Hewan Dinas 
Pertanian dan Pangan Kulon 
Progo, Drajat Purbadi, mem-
benarkan adanya penurunan 
penjualan hewan kurban ta-
hun ini. Dari pemantauannya 
di lapangan, para pedagang 
mengeluh penjualan mere-
ka turun hingga 15 persen 
dibandingkan tahun-tahun se-
belumnya.

“Kalau yang dari pedagang 
itu ya menceritakan banyak 
penurunan dibandingkan ta-
hun kemarin. Kira-kira per-
mintaan turun 10-15 persen,” 
kata Drajad saat dihubungi 
media melalui telepon.

Di Kulon Progo, kata Dra-
jad, ada sekitar sekitar 50 
tempat penjualan ternak un-
tuk kurban. Lokasinya terse-
bar di 12 kapanewon. Adapun 
pedagang terbagi atas ped-

agang yang khusus menjual 
sapi di tingkat lokal dan ped-
agang yang menjual hingga 
luar daerah.

Soal penyebab penurunan, 
Drajad belum dapat memas-
tikan. Namun, menurutn-
ya penurunan ini bukanlah 
dampak PPKM Darurat, 
tetapi lebih pada tingkat per-
ekonomian masyarakat yang 
sekarang turun imbas pan-
demi COVID-19. Tak sedikit 
masyarakat yang penghas-
ilannya anjlok karena pan-
demi ini, sehingga memilih 
tak membeli hewan kurban 
dulu.

“Kalau saya lihatnya lebih 
ke arah daya beli masyarakat. 
Mungkin pendapatan yang 
dulu masih kerja kemudian 
ada yang terdampak sehingga 
mungkin dia harus berhenti 
kerja. Atau yang wirausaha 
dari pendapatan turun karena 
omzet penjualan turun. Tapi 
saya tidak melihat adanya 
PPKM Darurat ini ada hubun-
gannya,” jelasnya. (dtk)
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24 Warung di Ciamis Siapkan Makanan Gratis 

untuk Warga Terdampak Corona

Ciamis, SMN - Gerakan 
inspiratif dalam menghada-
pi masa pandemi COVID-19 
dilakukan oleh Gereja Katolik 
Santo Yohanes Ciamis, Jawa 
Barat. Mereka menyediakan 
makanan gratis di 24 titik 
warung bernama Warung Silih 
Asih.

Ini merupakan sebuah gera-
kan gotong royong untuk mem-
bantu masyarakat yang mem-
butuhkan makan saat pandemi. 
Sekaligus juga membantu para 
pedagang kuliner sederhana di 
Ciamis yang turut terdampak 

saat PPKM darurat.
Warung Silih Asih ini terse-

bar di 24 titik wilayah perko-
taan Ciamis yang dilengkapi 
dengan tulisan yang digantung 
di depan warungnya.

Warung itu menyediakan 
berbagai makanan seperti nasi 
timbel, nasi rames, tutug on-
com, gerobak gorengan, warung 
nasi kuning, kupat tahu, bakso 
keliling, soto dan lainnya.

Pengurus Gereja Katolik 
Santo Yohanes Ciamis Alfred 
mengatakan pihaknya menye-
diakan 1.000 paket makanan 

gratis untuk seminggu ke de-
pan. Setiap warung mendapat 
kuota tertentu setiap harinya. 
Jadi warga yang betul-betul 
membutuhkan yang mendapat 
makanan gratis tersebut.

"Ciri dari warung nasi atau 
gerobak makanan yang terma-
suk dalam kegiatan ini ada-
lah terdapat kertas di jendela 
atau gerobaknya bertulisakan 
'Warung Silih Asih'. Ada yang 
buka pagi, ada yang siang ada 
yang sore. Sedangkan untuk 
yang gerobak memfasilitasi ke 
kampung-kampung," ucapnya.

Alfred mengatakan aksi 
gotong royong ini semoga bisa 
meringankan beban masyarakat 
kecil yang membutuhkan saat 
pandemi.

"Membantu warungnya 
juga membantu masyarakat 
juga. Semoga dengan adanya 
Warung Silih Asih ini, warga 
yang kesulitan atas kebutuhan 
makan hariannya dapat terban-
tu dan menginspirasi yang lain 
juga bersama-sama memberi-
kan bergotong royong menga-
tasi dampak pandemi," katanya. 
(dtk)

Warung gratis di Ciamis.

Ada PPKM Darurat, Harga Cabai 
hingga Bawang Putih Naik

Jakarta, SMN - Ketua 
Umum Ikatan Pedagang Pasar 
Indonesia (IKAPPI) Abdullah 
Mansuri mengatakan terdapat 
beberapa komoditas pangan 
yang naik selama PPKM Daru-
rat. Bahan pangan itu diantara-
nya cabai rawit merah, rawit hi-
jau, merah besar, bawang merah 
dan bawang putih.

“Yang naik, cabai rawit mer-
ah, harganya Rp 72.800 per kg, 
rawit hijau Rp 50.500, cabai 
merah besar Rp 39.000, bawang 
merah Rp 34.000, bawang putih 
Rp 31.000,” kata Abdullah ke-
pada media, Jumat (16/7/2021).

Selain itu, kata Dia terdapat 
beberapa  komoditas yang ber-

potensi naik seperti daging, gula 
pasir, minyak goreng, ayam dan 
telur. Sementara untuk komodi-
tas beras masih dalam pantauan.

Menurutnya, kenaikan har-
ga tersebut disebabkan karena 
Pemberlakukan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat atau 
PPKM darurat. Tentunya, pen-
erapan pembatasan kegiatan 
masyarakat itu mempengaruhi 
pasokan (supply) dan perminta-
an (demand) dari setiap komod-
itas.

“Dinamika harga, juga dise-
babkan oleh perubahan jam op-
erasional pasar di beberapa daer-
ah akibat pelaksanaan PPKM 
darurat. Menurut saya hal ini 

ikut mempengaruhi suplai dan 
demand dari setiap komoditas,” 
ungkapnya.

 Dia berharap PPKM darurat 
tidak menutup atau membatasi 
jam operasional agar tidak ter-
jadi fluktuasi harga dan mem-
pengaruhi distribusi pangan di 
masyarakat.

Sebab pasar adalah tempat 
distribusi pangan rakyat, jika 
hal ini terganggu maka akan ter-
ganggu juga pangan rakyat.

“Kami berharap pemerintah 
memerintahkan kepada pemer-
intah daerah untuk membuka 
pasar tradisional dengan pro-
tokol kesehatan yang kuat,” 
pungkasnya. (lp6)

Aktivitas jual beli beli di pasar kawasan Glodok, Jakarta, Selasa (28/1/2020). Bank Indonesia 
memproyeksikan terjadi inflasi di Januari 2020 bersumber dari beberapa komoditas pangan yang 

mengalami tekanan harga, di antaranya telur ayam akan berkontribusi juga ke inflasi. 

Pemkot Kediri Jadi Satu-Satunya
Pemda Mitra Magang Merdeka 2021

Jakarta, SMN - Mendikbud 
Ristek Nadiem Makarim men-
yambut mitra peserta Magang 
Merdeka dalam forum Virtual 
Partner's Welcoming Day, Ka-
mis (15/7). Pucuk pimpinan 
perusahaan-perusahaan besar di 
Indonesia hadir, seperti Telkom-
sel, Gojek, BliBli, Nutrifood, 
Bank Indonesia, dan Pemerintah 
Kota Kediri menjadi satu-satun-
ya pemda yang terlibat.

"Saya berterimakasih atas 

semua instansi yang terlibat da-
lam program Magang Merdeka 
ini. Kelak program ini menjadi 
Student Career Planning agar 
mahasiswa benar-benar siap 
berkarir secara profesional," tu-
tur Nadiem Makarim.

Nadiem menambahkan pro-
gram ini diharapkan berlanjut 
secara jangka panjang, bukan 
program sesaat. 

“Pada angkatan pertama ini 
mungkin belum sempurna, nan-

ti kita akan perbaiki lagi. Yang 
penting saat ini target kita yang 
melamar di program ini bisa 
sebanyak-banyaknya," tambah 
Nadiem. 

Wali Kota Kediri Abdullah 
Abu Bakar mengucapkan terima 
kasih banyak pada Kementeri-
an Pendidikan dan Kebudayaan 
Ristek telah diterima menjadi 
pemda pertama dan satu-satun-
ya di program Magang Merdeka 
tahap pertama ini.

"Kami sangat gembira kare-
na hingga hari ini jumlah peserta 
yang mendaftar sudah mencapai 
2.743 mahasiswa, padahal jatah 
dari kementerian kami dapat 51 
peserta Magang Merdeka," kata 
Abdullah Abu Bakar.

Wali Kota berharap untuk 
tahun depan jatah mahasiswa 
program Magang Merdeka yang 
dikirim ke Kota Kediri bisa ber-
tambah. (lp6)

Mendikbud Ristek Nadiem Makarim dalam forum Virtual Partner's Welcoming Day, Kamis (15/7).

Polisi Sekat Lalin Keluar Jakarta
di KM 31 Tol Cikampek 16-22 Juli
Jakarta, SMN - Polisi mem-

berlakukan pembatasan mobilitas 
kendaraan di KM 31 ruas Jalan Tol 
Jakarta-Cikampek arah Cikampek 
guna mendukung PPKM darurat. 
Penyekatan diberlakukan mulai 
tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan 
21 Juli 2021.

"Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikam-
pek atas diskresi dari pihak ke-
polisian akan mulai dilakukan 
pembatasan dan pengendalian lalu 
lintas kendaraan pada tanggal 16 
Juli 2021 hingga 22 Juli 2021, hal 
ini dilakukan untuk mendukung 
Pemerintah dalam upaya memutus 
penyebaran Covid-19 di wilayah Ja-
bodetabek dan sekitarnya", ujar GM 
Representative Office 1 Jasamarga 
Transjawa Tollroad Regional Divi-
sion, Muhammad Taufik dalam ket-
erangan tertulis kepada wartawan, 
Jumat (16/7/2021).

Hanya kendaraan yang termasuk 
kategori sektor esensial dan kritikal 

yang boleh melintas. Juga termasuk 
kendaraan pengangkut logistik.

"Bagi kendaraan pengangkut 
logistik, kendaraan yang masuk 
kategori sektor esensial dan kriti-
kal termasuk kendaraan TNI/POL-
RI, Nakes serta emergency dapat 
melanjutkan perjalanan menuju 
arah Cikampek, namun bagi kend-
araan yang tidak memenuhi syarat 
akan dialihkan keluar Gerbang Tol 
(GT) Cikarang Barat 3", ujarnya.

Penyekatan dilakukan di 9 titik 
yakni GT Bekasi Barat 1, GT Beka-
si Timur 2, GT Tambun, GT Cika-
rang Barat 4, GT Cikarang Timur, 
GT Cibatu, GT Karawang Barat 
1, GT Karawang Timur 1, dan GT 
Cikampek.

Adapun persyaratan yang wa-
jib dipenuhi bagi pengguna jalan 
yang akan melintasi titik lokasi 
pembatasan adalah pemeriksaan 
protokol kesehatan seperti, meng-
gunakan masker serta kapasitas 

kendaraan yang hanya memuat 
50% penumpang. Di titik-titik 
penyekatan juga berlaku pemerik-
saan dokumen persyaratan perjala-
nan seperti Sertifikat Vaksin, Surat 
Tes COVID-19 (PCR/Antigen) den-
gan hasil negatif serta Surat Tugas/
Surat Tanda Registrasi Pekerja 
(STRP).

"Guna memastikan kelancaran 
lalu lintas, Jasamarga Transjawa 
Tollroad Regional Division dan 
PT Jasamarga Tollroad Opera-
tor, sebagai provider pengopera-
sian jalan tol serta berkoordinasi 
dengan Kepolisan dan TNI telah 
menyiapkan rambu-rambu dan 
petugas pengaturan lalu lintas se-
lama pembatasan kendaraan ber-
langsung. Untuk memastikan in-
formasi diterima oleh masyarakat, 
JTTRD membantu penyampaian 
informasi melalui Variable Message 
Sign (VMS) di Ruas Jalan Tol Ja-
karta-Cikampek," ungkapnya. (dtk)

Penyekatan di Tol Cikampek.

Warga Bogor Antre Demi Isi Ulang Oksigen
Jakarta, SMN - Kebutuhan 

oksigen di Kota Bogor, Jawa Barat 
masih tinggi. Hal ini menyusul 
terjadinya lonjakan kasus positif 
Covid-19 di wilayah itu.

Tempat pengisian ulang oksigen 
di Kota Bogor tak pernah sepi. Bah-
kan warga rela antre berjam-jam se-
belum depo pengisian oksigen buka.

Salah satunya depo pengisian 
ulang oksigen yang berlokasi di 
Jalan Batu Tulis, Kecamatan Bo-
gor Selatan, Kota Bogor, Kamis 
malam (15/7/2021). Depo Trio Seja-
ti itu langsung diserbu begitu dibuka 
pemiliknya.

Menurut juru parkir setempat 
Mulyadi, antrean sudah terjadi sejak 
tiga hari lalu. Warga memenuhi tem-
pat itu sejak pukul 16.00 WIB.

"Sebelum depo buka sudah pada 
dateng. Antre, tabungnya dijejerin 
sampai keluar, " ujar Mulyadi.

Mulyadi mengatakan, depo 

tersebut dibuka pemiliknya tergan-
tung pasokan oksigen medis dari 
suplaier. Namun sudah beberapa 
hari terakhir ini depo tersebut baru 
buka antara pukul 16.00-17.00 WIB.

"Kemarin baru dateng jam 4 
sore, tadi jam 5 sore langsung buka. 
Kalau oksigen habis, pagi sam-
pai sore ga buka, nunggu pasokan 
datang lagi," ujarnya.

Salah satu warga Kedung Ba-
dak, Kecamatan Tanahsareal, Kota 
Bogor, Toto, mengungkapkan sudah 
berkeliling mencari depo pengisian 
ulang oksigen medis yang ada di 
Kota Bogor, namun sebagian besar 
tutup karena sudah habis.

"Di Budi Agung tutup, di Kebon 
Pedes, di Sukasari juga tutup. Saya 
dapet kabar disini mau buka," ujar 
Toto.

Toto kemudian bergegas menuju 
depo yang berada di kawasan Baru 
Tulis itu sambil menenteng tabung 

oksigen berukuran 2 m3.
"Saya tiba jam 16.30 WIB, sudah 

antre. Katanya ada yang dari jam 
14.00 antrenya. Saya sendiri baru 
kebagian jam 19.00 WIB," ucap 
Toto.

Toto mengatakan oksigen medis 
itu akan digunakan untuk istrin-
ya yang sedang menjalani isolasi 
mandiri di rumah. Namun oksigen 
tersebut hanya digunakan saat istrin-
ya mengalami sesak nafas.

"Engga full pemakaian, cuma 
kalau berasa sesak dipakai oksigen," 
ujar pria berkacamata itu.

Regi Darmawan, warga Ciawi, 
Kabupaten Bogor mengaku kesu-
litan mencari depo pengisian oksi-
gen medis untuk kakak kandung-
nya yang saat ini menjalani isolasi 
mandiri di rumahnya. Ia pun harus 
rela antri dan bersabar dengan warga 
lainnya.

"Biasanya ngisi di Ciawi, tapi 

tadi tutup. Kalau ini sih dipakainya 
cuma buat malam aja, karena kakak 
saya suka berasa sesaknya malam 
hari," ujar Regi.

Sementara itu, Indri, pemilik 
depo oksigen Trio Sejati menga-
takan kelangkaan oksigen di Kota 
Bogor terjadi sejak dua pekan tera-
khir, sehingga volume penjualannya 
juga berkurang.

"Pengirimannya juga engga ten-
tu, kadang sore baru datang, akh-
irnya sore juga baru kita buka buat 
melayani warga," ujarnya. Saat ini, 
lanjut Indri, di tempat usahanya 
itu hanya melayani pengisian oksi-
gen saja. Sebelumnya, mereka juga 
menyediakan tabung untuk dijual.

"Mengisi sendiri sama beli 
tabung, tapi stok tabung habis. Un-
tuk harga, di sini tidak ada kenaikan 
sama sekali, dari sebelum pandemi 
sampai sekarang tetap harganya," 
jelasnya. (lp6)

Tempat pengisian ulang oksigen di Kota Bogor tak pernah sepi. Bahkan warga rela antre ber-
jam-jam sebelum depo pengisian oksigen buka.
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Arjen Robben Kembali Umumkan 

Pensiun dari Sepak Bola
Jakarta, SMN - Pemain ter-

nama asal Belanda, Arjen Rob-
ben, akhirnya mengucapkan se-
lamat tinggal kepada sepak bola. 
Setelah dua dekade berkecim-
pung di lapangan hijau, Robben 
mengakhiri karier di  FC Gron-
ingen.

Seperti dilansir dari Channel 
News Asia (CNA), Robben pen-
siun di usia 37 tahun. Keputusan 
ini disampaikan mantan pemain 
Chelseaitu melalui akun Twit-
ter-nya, Kamis (15/7/2021). 

"Saya memutuskan untuk 
mengakhiri karier sepak bola 
saya," tulis Robben. 

"Ini keputusan sulit," sam-
bung Robben menambahkan. 

Kabar pensiunnya Robben 
juga sudah dikonfirmasi oleh FC 
Groningen. Dalam pertanyaan 
resminya, klub Eredivise itu 
mengucapkan terima kasih dan 
semoga sukses kepada Arjen 
Robben. 

"Semua orang di klub ber-
harap Robben masih mau 

melanjutkan untuk musim lain. 
Tapi keputusan ini diambil lewat 
banyak pertimbangan," bunyi 
pernyataan resmi klub yang di-
bela Robben sejakt 2020 itu.

 Robben merupakan salah 
satu sayap terbaik di dunia. 
Pemain berkepala plotntos itu 
dikenal memiliki kecepatan dan 
kemampuan menggiring bola 
yang luar biasa. 

Robben merupakan pemain 
kidal. Tendangan kaki kirinya 
akurat dan kuat. Itu terlihat dari 
koleksi 200 gol di level klub dan 
37 gol di timnas Belanda. Caps 
terakhirnya bersama timnas di-
jalani pada Oktober 2017 lalu 
saat Tim Oranye bertemu Swed-
ia di Amsterdam, Belanda. 

Robben mengawali karier-
nya dari tim Groningen pada 
tahun 2000 lalu. Setelah dua 
musim di sana, Robben kemba-
li pindah ke PSV  dan bertahan 
hingga 2004.  Robben juga per-
nah memperkuat Chelsea sejak 
2004 hingga 2007. Setelah itu 

dia memperkuat Real Madrid 
(2007-2009) sebelum akhirnya 
pindah ke Bayern Munchen.

Pada tahun 2019 lalu, Rob-
ben sebenarnya sudah sempat 
mengumumkan keputusannya 
pensiun dari sepak bola. Namun 
dia mengurungkan niat itu dan 
bergabung lagi dengan Gronin-
gen pada 2020.

Sayang di balik kesuksesann-
ya, Robben juga dikenal sebagai 
pemain bertulang kaca. Dia 
gampang cedera sehingga kerap 
absen dalam waktu lama. Rob-
ben juga dikenal tempramental 
di lapangan. 

 Robben sendiri punya per-
an besar mengantar Belanda ke 
final Piala Dunia Afrika Sela-
tan 2010. Sayang, Tim Oranye 
gagal mengangkat trofi setelah 
di partai puncak kalah 0-1 dari 
timnas Spanyol. Sementara pada 
Piala Dunia Brasil empat tahun 
kemudian, Robben mengantar 
Belanda merebut tempat ketiga. 
(lp6)

Arjen Robben (Sarung Tangan) - Pria berpaspor Belanda ini sering terlihat memakai sarung 
tangan saat bertanding. Sarung tangan tersebut digunakan untuk melindungi tubuh dari cuaca 

dingin. 

Petronas Tak Mau Buru-buru Cari Pengganti Rossi

Jakarta, SMN -- Bos Petro-
nas Yahama SRT Razlan Razali 
menegaskan masih menunggu 
keputusan resmi Valentino Ros-
si sebelum memutuskan kom-
posisi pembalap di MotoGP 
2022.

Rumor Rossi pensiun dari 
MotoGP makin santer setelah 
rangkaian hasil buruk yang 
dialami sang pembalap di Mo-
toGP 2021.

Hingga saat ini, juara dunia 

sembilan kali tersebut terpuruk 
di peringkat ke-19 dalam daftar 
klasemen sementara MotoGP 
2021. Rossi juga tercatat tiga 
kali gagal finis dari total sembi-
lan seri yang dijalani.

Di sisi lain, Franco Morbidel-
li kemungkinan akan mengisi 
kursi pembalap Monster Energy 
Yamaha yang kosong sepening-
gal Maverick Vinales.

"Perlu diingat bahwa kami 
masih menunggu untuk men-

dengar keputusan dari Valenti-
no Rossi dan Yamaha tentang 
tahun depan. Berita terbaru ten-
tang pasar pembalap MotoGP 
tentu membuka semua kemu-
ngkinan," kata Razali dikutip 
GPOne.

"Ini adalah diskusi yang se-
dang berlangsung antara Yama-
ha, pihak kami sendiri, dan para 
pembalap MotoGP kami saat 
ini, dan kami tidak terburu-buru 
untuk mengumumkan apa pun," 

tambahnya.
Musim ini Petronas men-

galami periode sulit setelah 
pembalap utama mereka, Fran-
co Morbidelli, masih belum 
mencapai performa terbaiknya.

Morbidelli yang musim lalu 
finis sebagai runner up ker-
ap menemui kendala bersa-
ma Yamaha M1 2019. Cedera 
kaki yang dialami di Le Mans 
membuat Morbidelli bisa absen 
hingga lima seri ke depan. (cnn)

Petronas tak mau tergesa-gesa cari pengganti Valentino Rossi. 

Susanto Megaranto Positif Covid, 
Kalah di Piala Dunia Catur

Jakarta, SMN -- Pecatur In-
donesia GM Susanto Megaran-
to dinyatakan positif Covid-19 
saat menjalani pertandingan 
babak kedua Piala Dunia Catur 
2021 di Sochi, Rusia, Kamis 
(15/7).

Susanto sedang menjalani 
pertandingan pertama babak 
kedua melawan pecatur Amer-
ika Serikat, GM Fabiano Caru-
ana, saat ofisial dari Federasi 
Catur Internasional (FIDE) 
menyatakan Susanto positif 
Covid-19 dan diminta mening-
galkan arena pertandingan.

FIDE melalui situs resmi 
menyatakan ada salah satu atlet 
peserta Piala Dunia Catur 2021 
positif Covid-19. Namun, FIDE 

tidak mengungkap identitas at-
let catur tersebut.

"Sesuai dengan protokol kes-
ehatan dan keselamatan umum 
turnamen, pemain telah diminta 
untuk segera meninggalkan 
area bermain, dan permainan-
nya dinyatakan kalah. Pemain 
yang bersangkutan mengenakan 
masker wajah selama pertandin-
gan, dan dia telah ditempatkan 
di karantina. Lawannya, yang 
juga diminta segera meninggal-
kan ruang bermain, kini akan 
menjalani pemeriksaan," sam-
bung pernyataan FIDE.

Kepala Bidang Pembinaan 
dan Prestasi (Kabid Binpres) 
PB Percasi, Kristianus Liem, 
kepada media kemudian mem-

benarkan Susanto dinyatakan 
positif Covid-19.

"Ya, betul [Susanso positif 
Covid-19]. Pertandingan dise-
top panitia," ucap Kristianus 
Liem.

GM Fabiano Caruana yang 
menjalani lawan Susanto juga 
memastikan pecatur asal In-
donesia itu positif Covid-19. 
Melalui Twitter, Caruana ber-
harap Susanto dalam kondisi 
baik-baik saja meski positif 
Covid-19.

"Saya berharap Tuan Mega-
ranto baik-baik saja. Dia tampak 
baik-baik saja selama pertand-
ingan, jadi cara pertandingan 
berakhir adalah kejutan yang 
sangat tidak menyenangkan. 

Besok saya akan menjalani tes 
untuk mengetahui apakah saya 
terkena Covid dan semoga saya 
bisa melanjutkan pertandingan 
setelah itu," tulis Caruana.

Caruana untuk sementa-
ra dinyatakan unggul 1-0 atas 
Susanto. Dengan pertandingan 
kedua babak kedua dijadwal-
kan berlangsung hari ini, Jumat 
(16/7), Susanto hampir pasti 
akan dinyatakan kalah di babak 
kedua karena tidak bisa melan-
jutkan pertandingan.

FIDE hingga saat ini belum 
mengeluarkan pernyataan ter-
kait status pertandingan Susanto 
vs Caruana. Situs FIDE hingga 
saat ini masih memberi skor 1-0 
untuk Caruana. (cnn)

Susanto Megaranto positif Covid-19 di Piala Dunia Catur 2021. 

Varane Bakal Cabut, Madrid 
Untung Punya Alaba yang Serba Bisa

Madrid, SMN - Carlo Ance-
lotti sepertinya takkan khawatir 
jika Raphael Varane harus pergi. 
Sebab Real Madrid sudah punya 
David Alaba yang serba bisa.

Ancelotti menjalani periode 
keduanya sebagai pelatih Ma-
drid dalam kondisi kurang men-
genakkan. Sebab, Madrid kini 
tidak bisa bebas belanaj karena 
kondisi keuangannya lagi ku-
rang baik.

Pandemi virus corona selama 
1,5 tahun ini sudah membuat 
Madrid kehilangan total 300 
juta euro atau sekitar Rp 5,1 
triliun. Maka dari itu Anda bisa 
lihat kalau Madrid lebih banyak 
melepas pemainnya dalam ku-

run waktu itu.
Madrid bahkan rela melepas 

kapten sekaligus bek andalan-
nya Sergio Ramos karena ti-
dak menemui kata sepakat soal 
kontrak baru. Setelah tak men-
datangkan satu pemain selama 
dua bursa transfer, Madrid sep-
ertinya akan berhemat lagi.

Memang ada Alaba, tapi 
dia digaet secara cuma-cuma 
setelah kontraknya bersama 
Bayern Munich habis. Yang ada 
Madrid kini malah mau melepas 
Raphael Varane.

Varane sejatinya masih pu-
nya kontrak setahun lagi, tapi 
belum ada tanda-tanda bakal 
diperpanjang. Mengingat Va-

rane mau mencari tantangan 
baru setelah hampir sedekade 
bermain di sana, Madrid seper-
tinya rela-rela saja melepasnya.

Manchester United kabarn-
ya siap menggaet Varane den-
gan banderol 30-40 juta euro. 
Madrid tentu mau meneriman-
ya mengingat uang itu bisa 
menambal kas klub musim ini, 
sekaligus membebaskan satu 
lagi tagihan gaji pemain.

Apalagi Madrid kini punya 
total 35 pemain dan akan di-
pangkas lagi hingga benar-benar 
tersisa yang dibutuhkan An-
celotti. Jika Varane jadi pergi, 
maka Madrid akan kehilangan 
dua bek senior sekaligus musim 
panas ini.

Tapi, Ancelotti rupanya ti-
dak cemas karena toh dia sudah 
punya David Alaba yang punya 
kemampuan bermain di banyak 
posisi. Selain bek tengah, Alaba 
juga bisa bermain di posisi bek 
kiri dan bahkan gelandang ber-
tahan.

Lalu, ada juga Eder Militao 
yang penampilannya menanjak 
sejak paruh kedua musim lalu. 
Nacho juga bisa jadi pelapis 
setelah kontraknya diperpanjang 
hingga 2023.

"Dia (Alaba) adalah pemain 
yang sangat komplet dan secara 
taktik bisa dimainkan di berb-
agai posisi," ujar Ancelotti sep-
erti dikutip AS. (dtk)

David Alaba yang serba bisa mudahkan Carlo Ancelotti.
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Solo, SMN - Panglima TNI 
Marsekal Hadi Tjahjanto men-
yatakan saat ini Indonesia telah 
diserang oleh tiga varian virus 
Corona atau COVID-19. Hadi 
mengungkap ada dua hal yang 
harus dilakukan agar memenan-
gi perang melawan COVID-19.

Usai meninjau vaksinasi di 
Balai Kota Solo, Hadi berter-
ima kasih kepada masyarakat 
Solo Raya yang berperan pent-
ing dalam peperangan melawan 
musuh yang tidak terlihat, yaitu 
COVID-19.

“Saya ingin mengucapkan 
terima kasih kepada masyarakat 
Solo, masyarakat Solo Raya 
yang telah menunjukkan peran 
penting secara pribadi maupun 

kelompok untuk melaksanakan 
peperangan dengan musuh yang 
tidak kelihatan yang namanya 
COVID-19,” kata Hadi di Balai 
Kota Solo, Sabtu (17/7/2021).

Menurutnya, serangan datang 
dari tiga varian COVID-19. 
Varian tersebut yaitu asal Cina, 
Inggris dan varian Delta yang 
saat ini sudah masuk ke sejum-
lah daerah di Indonesia.

“Kita telah diserang tiga vari-
an COVID-19, Wuhan, Inggris 
dan Delta, dan saat ini kita se-
dang berperang,” ujar dia.

Hadi mengatakan ada dua 
hal yang harus dilakukan mas-
yarakat. Dua hal tersebut ada-
lah menggunakan masker di 
manapun dan melakukan isolasi 

mandiri.
“Mari kita jadikan meng-

gunakan masker dan isolasi 
mandiri menjadi budaya untuk 
melawan musuh yang tidak ke-
lihatan yaitu COVID-19,” kata 
dia.

Menurutnya, peperangan ini 
membutuhkan peran aktif dan 
masing-masing individu dan 
kelompok. Dengan menjalankan 
kewajiban secara bersama-sa-
ma, dia yakin COVID-19 akan 
dikalahkan.

“Kita harus lakukan secara 
semesta, masing-masing pribadi 
memiliki peran penting, mas-
ing-masing kelompok memi-
liki peran yang sangat penting 
juga,” pungkasnya. (dtk)

Solo, SMN - Kapolri Jen-
deral Listyo Sigit Prabowo 
menekankan pentingnya 
melakukan percepatan vaksi-
nasi Corona atau COVID-19. 
Bahkan dia mengajak berbagai 
pihak untuk turut serta menja-
di vaksinator agar pelaksanaan 
vaksinasi bisa berlangsung lebih 
cepat, di antaranya mahasiswa.

“Tentunya bagi masyarakat, 
relawan, aktivis rekan-rekan 
mahasiswa yang memiliki ke-
mampuan menjadi vaksinator, 
atau memperkuat kegiatan vak-
sinasi silakan untuk bergabung,” 
kata Listyo usai meninjau vak-

sinasi di Balai Kota Solo, Sabtu 
(17/7/2021).

Menurutnya, antusiasme 
masyarakat untuk mengikuti 
program vaksinasi Corona san-
gat tinggi. Untuk itu, dibutuhkan 
pula tenaga yang lebih agar ak-
selerasi vaksinasi bisa terwujud.

“Terima kasih atas antusi-
asme masyarakat Solo dalam 
hal mengikuti kegiatan vaksina-
si. Percepatan ini kita harapkan 
bisa segera tercapai,” ujar dia.

Selain vaksinasi, Listyo 
mengatakan upaya lain yang 
dilakukan pemerintah ialah den-
gan Pemberlakuan Pembatasan 

Kegiatan Masyarakat (PPKM) 
Darurat. Diharapkan PPKM 
Darurat bisa menurunkan ang-
ka penyebaran COVID-19 yang 
saat ini sangat tinggi.

“Bahwa kita ketahui angka 
COVID masih sangat tinggi se-
hingga kita tahu saat ini diber-
lakukan PPKM Darurat. Ten-
tunya harapan kita bagaimana 
kita supaya bersama-sama bisa 
menurunkan laju pertumbuhan 
COVID, tentunya dengan mem-
batasi mobilitas masyarakat,” 
ujar Sigit.

Dia pun menegaskan pemer-
intah juga memikirkan dampak 

dari PPKM Darurat bagi pere-
konomian masyarakat. Pihakn-
ya memastikan akan mendistri-
busikan bantuan sembako untuk 
masyarakat.

“Tentunya kita juga me-
mikirkan, pemerintah juga me-
mikirkan bagaimana masyarakat 
yang terdampak karena situasi 
PPKM, maka hari ini kita lun-
curkan bansos kurang lebih 30 
ribu paket sembako dan kurang 
lebih 147 ton beras yang akan 
disebar untuk dibagikan kepa-
da masyarakat yang terdampak 
yang akan didistribusikan 
TNI-Polri,” imbuhnya. (dtk)

Diserang 3 Varian,
Panglima TNI Sebut 2 Cara 
Berperang Lawan Corona

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto di Solo, Sabtu (17/7/2021).

Ilustrasi vaksinasi Corona 

Percepat Vaksinasi, Kapolri Ajak
Relawan-Mahasiswa Jadi Vaksinator

ya disalurkan melalui Kimia 
Farma semuanya dibatalkan dan 
dicabut,” tegas Pramono dikutip 
dari rilis Biro Pers Sekretariat 
Presiden.

Dengan demikian, seluruh 
vaksinasi akan tetap menggu-
nakan mekanisme seperti yang 
telah berjalan saat ini yakni 
gratis bagi seluruh masyarakat.

“Semua vaksin tetap dengan 
mekanisme yang digratiskan 
seperti yang disampaikan oleh 
Bapak Presiden sebelumnya,” 
imbuhnya.

Sementara itu, terkait den-
gan Vaksinasi Gotong Royong, 
mekanismenya tetap dilakukan 
melalui perusahaan di mana pe-
rusahaan yang akan menanggu-

ng seluruh biaya vaksinasi bagi 
karyawannya.

“Sehingga dengan demiki-
an mekanisme untuk seluruh 
vaksin, baik itu yang gotong 
royong maupun yang sekarang 
mekanisme sudah berjalan di-
gratiskan oleh pemerintah,” un-
gkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Sekretaris Kabinet juga men-
yampaikan arahan tegas Pres-
iden Jokowi kepada seluruh 
jajarannya di kabinet untuk 
memiliki rasa kepekaan sosial 
dalam suasana pandemi ini.

“Presiden telah menegaskan 
bahwa dalam PPKM Daru-
rat ini tentunya sense of crisis 
seluruh kementerian/lembaga, 

para pemimpin itu harus ada,” 
ujarnya.

Terkait hal tersebut, Presi-
den melarang seluruh menteri 
maupun kepala lembaga un-
tuk bepergian ke luar negeri 
jika tidak ada hal yang bersifat 
khusus serta tanpa ada izin dari 
Presiden.

“Yang boleh bepergian ke 
luar negeri hanya Menteri Luar 
Negeri karena memang sesuai 
dengan bidang tugasnya. Yang 
lainnya, kalau ada hal yang ber-
sifat khusus harus mendapatkan 
izin secara langsung dari Bapak 
Presiden,” tegas Pramono.

Presiden juga mengimbau 
kepada kementerian/lembaga 
untuk proaktif membuat dan 

memfasilitasi isolasi mandiri 
(isoman) bagi pegawainya yang 
terpapar Covid-19. Pramono 
memperkirakan setiap kemen-
terian/lembaga atau pemerin-
tah daerah dapat memfasilitasi 
300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara 
baik, dipersiapkan, dan kemu-
dian nanti pemerintah juga 
bertanggung jawab untuk mem-
persiapkan seluruh obat-obatan 
kepada isoman yang akan ber-
gabung itu,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, ke-
bijakan vaksinasi gotong roy-
ong untuk individu alias vaksin 
berbayar menuai kecaman dari 
masyarakat.(okz)

Vaksinasi terhadap 1.000 
orang tersebut, dilakukan pada 
17-18 Juli 2021 dan didukung 
oleh PT Bank Syariah Indonesia 
Tbk (BSI).

Vaksinasi yang dilakukan re-
lawan milenial yang tergabung 
dalam relawan Indonesia Muda 
itu dilakukan di SMPN 228 
Jakarta pada 17 Juli 2021 dan 
Masjid Agung Sunda Kelapa di 

tanggal 18 Juli 2021.
 “Kami tergerak untuk 

bersinergi melakukan vaksinasi 
ini sebagai bagian dari dukun-
gan kami sebagai generasi muda 
untuk mempercepat proses vak-
sinasi menuju Indonesia Sehat, 
sehingga hidup bermasyarakat 
dapat kembali normal dan 
pemulihan ekonomi nasion-
al dapat cepat terwujud,” kata 

Penggerak Relawan Indonesia 
Muda M. Arief Rosyid Hasan di 
Jakarta, Sabtu (17/7).

Relawan Indonesia Muda, 
lanjut Arief, merupakan kum-
pulan organisasi kepemudaan, 
termasuk BEM dan OSIS di 
Jakarta. Arief mengemukakan 
bahwa gerakan ini merupakan 
salah satu bagian dari komitmen 
dan tanggung jawab generasi 

muda dalam mendukung pemer-
intah dalam mengatasi pandemi 
Covid 19, yang mempengaruhi 
berbagai sektor kehidupan, ti-
dak hanya di Indonesia tapi juga 
dunia.

“Seluruh elemen masyarakat 
perlu bergerak bersama dalam 
penanganan pandemi ini, seh-
ingga kita dapat cepat melalui 
pandemi,” ujarnya. (okz)

Paket ini dapat digunakan untuk 
memesan aneka layanan sep-
erti transportasi (GoRide dan 
GoCar), pesan-antar makanan 
(GoFood), pengiriman barang 
(GoSend), serta belanja kebutu-
han sehari-hari (GoMart).

”Inisiatif ini juga sejalan den-
gan misi Gojek memudahkan 
masyarakat Indonesia, terma-
suk nakes sebagai garda terde-
pan di saat pandemi ini,” kata 
CEO Gojek Kevin Aluwi dalam 
keterangan tertulisnya, Sabtu 
(17/7/2021).

Dia mengatakan program ini 
akan diperluas ke Bandung, Yo-
gjakarta, Semarang, dan Sura-
baya sebagai kota dengan kasus 
Covid-19 tertinggi. “Voucher 
ini tidak sebanding dengan de-
dikasi nakes, tetapi kami ber-

harap dapat memberi semangat 
melalui layanan ini,” ungkap 
Kevin.

Dia mengatakan, penanganan 
Covid-19 membutuhkan kolab-
orasi seluruh pihak. Semangat 
gotong royong yang dimiliki 
bangsa Indonesia merupakan 
salah satu kunci keberhasilan 
untuk sama-sama memerangi 
pandemi.

Inisiatif ini merupakan ke-
lanjutan dukungan Gojek kepa-
da nakes di tahun 2020 dalam 
bentuk pendistribusian 500.000 
makanan dari mitra usaha Go-
Food dan 65.000 voucher per-
jalanan GoRide dan GoCar un-
tuk para tenaga kesehatan di 131 
rumah sakit rujukan COVID-19 
se-Indonesia.

Sementara upaya Gojek 

mendapatkan apresiasi dari 
Menteri Kesehatan Budi Guna-
di Sadikin. Dia berharap banyak 
pihak swasta lain yang meniru 
inisiatif Gojek. “Kami berharap 
semakin banyak pihak yang ter-
inspirasi dari komitmen Gojek 
yang selalu berkelanjutan dalam 
meringankan beban pandemi,” 
ujarnya.

Gojek juga terus berupaya 
untuk meringankan beban para 
nakes lewat percepatan program 
vaksinasi pemerintah berkolab-
orasi dengan Halodoc. Sejauh 
ini Gojek telah menjalankan 
program vaksinasi bagi mitra 
dari Pulau Sumatera hingga 
Papua, dengan jangkauan 36 
kota/kabupaten. Sebanyak ratu-
san ribu mitra driver dan mitra 
usaha telah divaksinasi.(bst)
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