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Pemerintah Tetapkan Daftar Hari
Libur Nasional dan Cuti Bersama 2022

Jakarta, SMN - Pemerintah 
telah menetapkan daftar hari li-
bur nasional 2022 dan juga cuti 
bersama 2022. Total hari libur 
nasional dan cuti bersama terse-
but mencapai 16 hari.

Hari libur nasional dan cuti 
bersama tersebut disepakati da-
lam Rapat Koordinasi (Rakor) 
Tingkat Menteri Tentang Hari 
Libur Nasional dan Cuti Bersa-
ma tahun 2022. Kemudian hasil 
rakor dituangkan dalam Surat 

Jakarta, SMN - Tingkat ca-
paian vaksinasi Covid-19 yang 
dicatat Indonesia telah melam-
paui target Badan Kesehatan 
Dunia (WHO), bahkan masuk 
daftar 10 negara dengan sunti-
kan vaksin terbanyak di dunia.

Target WHO adalah agar 
setiap negara memvaksinasi 
setidaknya 10 persen dari pop-
ulasi pada September 2021, dan 
setidaknya 40 persen warga 
pada akhir tahun ini. WHO juga 
menargetkan 70 persen popula-
si dunia telah tervaksinasi pada 
pertengahan tahun depan.

Juru Bicara Pemerintah un-
tuk Penanganan Covid-19 Rei-
sa Broto Asmoro mengatakan, 
guna mempertahankan momen-
tum tersebut, pemerintah akan 
terus mengupayakan akselerasi 
vaksin, sejalan dengan upaya 
perlindungan lain.

“Alhamdulillah, puji Tuhan, 
Indonesia sudah melampaui 
target 10 persen, bahkan sudah 
mencapai benchmark atau tar-
get 40 persen pemberian dosis 
pertama di minggu ini. Sedang-
kan sebanyak 22,73 persen dari 
208.265.720 sasaran vaksinasi 

Jakarta, SMN - Ment-
eri Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Mend-
ikbudristek) Nadiem Makarim 
menegaskan bahwa pihaknya 
akan membasmi tiga dosa da-
lam sistem pendidikan nasion-
al. Ketiganya yakni intoleransi, 
perundungan, dan kekerasan 
seksual.

Jakarta, SMN - Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) sedang 
menyiapkan peraturan baru 
yang lebih ketat memuat pen-
gawasan, sehingga diharapkan 
dapat mempersempit ruang ger-
ak pelaku kejahatan siber. 

“Kami memang belum pun-
ya basis hukum terkait perlind-
ungan data nasabah. Tapi kami 
sudah menaruh pilar-pilar untuk 
itu, karena perlindungan kon-
sumen jadi perhatian di OJK,” 
ujar Direktur Eksekutif Peneli-
tian dan Pengaturan Perbankan 
OJK Anung Herlianto dalam se-
buah diskusi di Jakarta, Kamis 
23 September 2021.

OJK telah menerbitkan dua 
peraturan di sektor perbankan, 
yakni POJK Nomor 12 Tahun 
2021 tentang Bank Umum Baru 
dan POJK Nomor 13 Tahun 
2021 tentang Penyelenggaraan 
Produk Bank Umum.

“Kedua peraturan itu belum 
memuat secara rinci tentang 

Dewan Pers
Gelar Anugerah
Jurnalistik 2021

Ketua Dewan Pers periode 2019-2022 Mohammad Nuh

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers menggelar program 
Anugerah Dewan Pers 2021 
dalam rangka mengapresiasi 
media massa, wartawan, lem-
baga dan perorangan yang 
memberikan kontribusi untuk 
mewujudkan kemerdekaan 
pers di Indonesia.

Karya jurnalistik media 
dan wartawan serta kontribusi 
perorangan dan lembaga akan 
dikumpulkan dengan rentang 
waktu mulai September 2020 
sampai September 2021.

Ketua Dewan Pers Mo-
hammad NUH dalam acara 
pembahasan Anugerah De- Bersambung di Hal. 11
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wan Pers ini menyatakan, 
pihaknya ingin membangun 
budaya apresiatif konstruk-
tif, untuk semua pihak yang 
telah berkontribusi dalam 
membangun kehidupan pers 
di Indonesia.

Apresiasi dan penghar-
gaan Dewan Pers ini ditu-
jukan kepada para jurnalis, 
perusahaan pers, tokoh dan 
lembaga yang telah berperan 
dalam mendukung perbaikan 
ekosistem pers di Indone-
sia. Berdasarkan, UU No 
40 Tahun 1999 tentang Pers 

Menko PMK Muhadjir Effendy
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Capaian Vaksinasi, Bukti Serius Indonesia Tangani Covid-19

Ilustrasi vaksin

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Bupati Beri Arahan Peserta CPNS

Tulungagung, SMN - Ber-
tempat Hotel Crown Victoria 
Tulungagung Bupati bersama 
anggota Forkopimda, Sekda, 
OPD terkait melaksanakan pe-
mantauan kepada peserta yang 
mengikuti Tes CPNS Selek-
si Kompetensi Dasar (SKD) 
CPNS formasi 2021 pada senin 
20/09/2021.

Peserta yang berjumlah 
± 2500 orang dari berbagai 

daerah untuk mengikuti Selek-
si Kompetensi Dasar (SKD) 
CPNS formasi 2021. Untuk 
kali ini para peserta dibagi tiga 
sesi untuk sesi I jam 08.00 WIB 
sesi II jam 11.00WIB sesi III 
jam 14.00WIB untuk mengh-
indari terjadinya kerumunan.

Sebelum dilaksanakan selek-
si, Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM mem-
berikan arahan kepada peser-

ta  Seleksi Kompetensi Dasar 
(SKD) CPNS formasi 2021.

Pada kesempatan kali ini 
bupati menghimbau kepada 
peserta SKD CPNS formasi 
2021 dan masyarakat Tulun-
gagung supaya tidak percaya 
pada pihak-pihak tertentu yang 
menjanjikan dapat meluluskan/
memasukkan menjadi CPNS. 
Karena pelaksanaan SKD 
penerimaan CPNS menggu-

Bertempat Hotel Crown Victoria Tulungagung Bupati bersama anggota Forkopimda, Sekda, OPD 
terkait melaksanakan pemantauan kepada peserta yang mengikuti Tes CPNS

di Indonesia sudah menerima 
dosis kedua,” kata Reisa.

Reisa menjelaskan, hal itu 
dapat tercapai karena pemer-
intah giat menyediakan stok 
vaksin dan mendistribusikan 
ke seluruh daerah. Per 24 Sep-
tember 2021, pemerintah telah 
menerima lebih dari 273,6 juta 
dosis vaksin, baik melalui jalur 
pembelian langsung, kerja sama 
global COVAC Facility, atau hi-
bah dari negara-negara sahabat.

Sepanjang Januari 2021 

OJK Siapkan Aturan Baru 
Pengawasan Perlindungan 
Data Nasabah keamanan sebuah layanan bank 

digital,” kata dia.
Anung meminta masyarakat 

pengguna jasa layanan bank 
lebih cermat menilai setiap hal 
di dunia maya. Tidak mudah ter-
giur ketika seseorang mengarah-
kan untuk menuju link tertentu 
tanpa mengecek lebih dahulu 
kesahihannya.

Selain itu, nasabah tidak 

Nadiem Tegaskan Akan Basmi Tiga 
Dosa dalam Sistem Pendidikan Nasional

“Jadi biar diperjelas saja po-
sisinya Kemendikbudristek dan 
pemerintah pusat terhadap tiga 
dosa ini. Ini adalah tiga hal yang 
akan kita basmi dari sistem pen-
didikan kita,” kata Nadiem sep-
erti dikutip dari antara, Kamis 
(23/9/2021).

Dia mengatakan upaya peng-
hapusan intoleransi, perundun-
gan, dan kekerasan seksual ini 
akan dilakukan melalui pro-
gram Merdeka Belajar. Dalam 
program Merdeka Belajar itu, 
salah satunya akan mengaru-
sutamakan pendidikan karakter.

Kemendikbudristek bah-
kan sampai mengubah sistem 
pemetaan mutu pendidikan 

Jakarta, SMN - Ment-
eri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Mod-
al (BKPM) Bahlil Lahadalia 
bersama dengan Menteri Per-
hubungan Budi Karya Sumadi 
meninjau langsung perkem-
bangan proyek pembangunan 
Bandara Siboru di Kabupaten 
Fakfak, Papua Barat, dengan 
didampingi Gubernur Provinsi 
Papua Barat Dominggus Man-
dacan, Jumat (24/9/2021).

Dalam kesempatan tersebut, 
Bahlil mengungkapkan bahwa 
proses pembangunan Bandara 
Siboru ini sudah mulai diren-
canakan sejak 2011, dan ber-
hasil dieksekusi oleh Menteri 
Perhubungan saat ini.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mend-
ikbudristek) Nadiem Makarim

Bahlil Lahadalia
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Menteri Investasi Pulang Kampung, Tinjau
Langsung Pembangunan Bandara Siboru di Fakfak

nakan sistem CAT dari BKN 
yang nilai skor peserta akan 
dapat diketahui.

Harapan bupati, “Semoga 
peserta tes yang lulus SKD 
benar-benar punya niat mulia 
untuk mengabdi penuh dedika-
si kepada nusa dan bangsa bagi 
masyarakat Tulungagung. Bagi 
yang tidak lulus tidak usah 
berkecil hati apalagi sampai 
putus asa, karena insyaAllah, 
yakinlah kalian telah disiapkan 
jalan lain oleh Allah SWT se-
lain menjadi PNS. Kalian men-
jadi PNS ataupun tidak adalah 
rezeki dari allah SWT, karena 
yang hadir pada tes SKD hari 
ini adalah peserta terpilih kare-
na telah lulus seleksi admin-
istrasi yang telah diverifikasi 
beberapa minggu yang lalu, 
saya juga mengucapkan terima 
kasih dan apresiasi kepada tim 
dari kantor regional dua BKN 
Surabaya yang telah memfasil-
itasi pelaksanaan SKD CPNS 
di Kab. Tulungagung. Kami 
ucapkan terima kasih kepada 
tim BKN yang telah mem-
beri kepercayaan kepada Kab. 
Tulungagung untuk melak-
sanakan SKD secara mandiri”.
(hms/adv/ed)
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DPRD dan Bupati Nganjuk Tanda Tangani Persetujuan
Bersama Rancangan Perubahan KUAPBD-PPAS TA 2021

Ketua DPRD dan Plt Bupati Nganjuk menanda tangani keputu-
san bersama

Festival Paralayang

Nganjuk, SMN – Jumat 
(24/09/2021) bertempat diru-
ang Rapat Paripurna (Gedung 
Utama) Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Nganjuk digelar Rapat 
Paripurna terkait pengesah-
an dan penetapan rancangan 
keputusan bersama DPRD Ka-
bupaten Nganjuk dan Bupati 
Nganjuk tentang persetujuan 
bersama terhadap Rancangan 
Perubahan Kebijakan Umum 
Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (KUAPBD) serta 
perubahan Prioritas Plafon An-
ggaran Sementara (PPAS) Ta-
hun Anggaran 2021.

Rapat Paripurna yang dip-
impin langsung oleh Wakil 
Ketua DPRD Nganjuk dari 
Partai Gerindra Jianto juga di-
hadiri oleh Ketua DPRD Ngan-
juk Tatit Heru Tjahjono,Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen 
Djumadi,Wakil Ketua DPRD 
Nganjuk Ulum Bustomi (PKB) 
serta Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) terkait.

Dimulai dengan laporan 
Badan Anggaran DPRD Ngan-
juk terhadap Rancangan Peru-
bahan KUAPBD serta PPAS 
Tahun Anggaran 2021yang di-
bacakan oleh anggota DPRD 
Nganjuk dari Partai Golkar Ma-
ria Tunda Dewi dan selanjutnya 
dilakukan pembacaan Rancan-
gan Keputusan bersama DPRD 
dan Bupati Nganjuk tentang 
persetujuan bersama oleh Sek-
retaris DPRD Nganjuk Djoko 
Wasisto.

Dengan total anggaran yang 
disepakati kurang lebih 50 mi-
lyar, Plt Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi menyatakan bah-
wa 40 persen akan digunakan 
untuk infrastruktur dan yang 
lainnya untuk Tenaga Keseha-
tan (Nakes) serta sebagainya.

“Sebetulnya tahun 2021 
target kita sudah clear 100 
persen,namun banyak yang be-
lum terealisasi karena banyak 
refokusing,penanganan insentif 
Nakes. Sehingga mulai PAPBD 
tahun 2021 dan RAPBD 2022 

Trenggalek, SMN - Peran 
strategis Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 
dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat dimasa 
kini membutuhkan dukungan 
keamanan siber secara masif 
dan optimal.

Menindaklanjuti hal terse-
but, Pemerintah Kabupaten 
Trenggalek bersama Badan Si-
ber dan Sandi Negara (BSSN) 
meluncurkan Trenggalekk-
ab-CSIRT (Computer Securi-
ty Insident Respon Team) di 
Pendhapa Manggala Praja Nu-
graha, Rabu (22/9/2021).

Selain Bupati dan jajaran, 
Direktur Keamanan Siber 
BSSN Republik Indonesia, 
Hasto Prastowo, S.Kom turut 
hadir dalam peluncuran Treng-
galekkab-CSIRT kali ini.

Bupati Trenggalek Mocha-
mad Nur Arifin menyebut kea-
manan siber menjadi salah satu 
pilar dalam mengawal pelaksa-
naan SPBE pada Instansi Pe-
merintah.

Selain itu ditengah pe-
layanan yang dituntut semakin 
cepat dan mudah dijangkau 
masyarakat mrlalui teknologi 
informasi, maka data yang ter-
dapat didalamnya juga memi-
liki resiko kerentanan terhadap 
potensi kejahatan siber.

“BSSN telah mensuport 
beberapa kabupaten di Indo-
nesia. Di Jawa Timur CSIRT 
ini sudah ada di Madiun, dan 
juga sudah ada hari ini di Ka-
bupaten Trenggalek yang kita 
launching,” tutur Bupati Nur 
Arifin.

Kemudian Bupati juga 
menjelaskan bahwa pelayanan 
yang berbasis NIK saat ini 
menjadi suatu hal yang sen-
sitif terhadap keamanan data. 
Termasuk apabila otorisasinya 
berbasis aplikasi dan pengena-
lan biometric juga menjadi 
data yang cukup penting.

“Maka saya sangat men-
yambut bahagia dan berteri-
makasih jadi trenggalekkab 
CSIRT ini bisa terselenggara 

mulai hari ini dan kedepan 
semoga bisa lebih aman,” un-
gkapnya.

Sementara itu pemimpin 
muda ini juga menekankan 
kepada OPD jajaranya untuk 
bisa mengembangkan sistem 
teknologi informasi mas-
ing-masing.

Hal ini dimaksudkan guna 
mendorong keamanan dan per-
lindungan siber sehingga dapat 
meminimalisir resiko terjad-
inya kejahatan siber dimasa 
mendatang.

“Kedepan banyak hal yang 
perlu kita lakukan, dan ini me-
mang fase yang perlu kita lalui 
apalagi dimasa pandemi covid 
ini memang mengharuskan 
kita untuk mendigitalisasikan 
diri menjadi society yang tidak 
hanya 4.0,” tegasnya.

“Tapi secara sosial ya 5.0 
tidak hanya di industri yang 
berbasis internet tapi juga ke-
hidupan sosial budaya yang 
berapa digital,” sambungnya 
menutup.(kmf/kan)

Presentasikan Percepatan ODF,
H. Marwan : Semangat Kami Untuk Masyarakat Sehat

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hama-
mi mempresentasikan Aksi dan 
strategi percepatan keberlanju-
tan open defecation free (ODF) 
di wilayah Kabupaten Sukabu-
mi kepada tim verifikator pusat, 
Rabu (15/9/2021).

Presentasi yang dilakukan se-
cara daring dari Pendopo Suka-
bumi ini, dalam rangka mengiku-
ti penilaian sanitasi total berbasis 
masyarakat (STBM) Award ting-
kat nasional untuk percepatan 
ODF tahun 2021.

H. Marwan mengaku berter-
ima kasih kepada Pemerintah 
Provinsi Jawa Barat yang telah 
memberikan kesempatan Kabu-

paten Sukabumi untuk mengi-
kuti STBM Award tingkat na-
sional. Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi berkomitmen untuk 
terus melaksanakan program 
STBM.

“Kabupaten Sukabumi den-
gan 47 kecamatan, 381 desa, 
dan 5 kelurahan, memang san-
gat luas. Namun kami berusaha 
menghentikan buang air besar 
sembarangan di masyarakat. 
Kami ingin, Sukabumi ini men-
jadi Kabupaten yang sehat,” 
ujarnya.

Menurut H. Marwan, mas-
yarakat di Kabupaten Sukabumi 
harus sehat. Salah satunya den-
gan mengikuti indikator-indika-

tor yang ada dalam STBM.
“Semangat kami di sini untuk 

masyarakat yang sehat. Salah sa-
tunya dengan tidak buang air be-
sar sembarangan,” ucapnya.

Apalagi, permasalahan sa-
nitasi tidak hanya mengenai 
pembangunan sarana dan prasa-
rana saja. Namun, menyangkut 
perilaku masyarakat sehari-hari. 
Oleh karena itu, strategi yang 
dibuat tidak hanya pembangu-
nan sanitasi saja. Namun, pem-
berdayaan masyarakat secara 
langsung pun harus dilakukan.

“Dalam percepatan ODF itu, 
kami melakukan berbagai upa-
ya. Termasuk membentuk Satgas 
ODF hingga gerakan sanitasi 
total sa Sukabumi (Gesit Sabu-
mi),” ungkapnya.

Kepala Seksi Kesehatan 
Lingkungan, Kesehatan Kerja, 
dan Olahraga, Dinkes Jawa Barat 
Yuntina Erdani mengatakan, 
Kabupaten Sukabumi menja-
di satu dari tiga daerah di Jawa 
Barat yang diusulkan mengikuti 
STBM Award tingkat nasional.
Provinsi Jawa Barat sendiri, baru 
pertama kali mengusulkan ke 
tingkat nasional.

“Sebelum-sebelumnya ser-
ing tertinggal oleh provinsi lain. 
Kali ini, kita mengusulkan tiga 
daerah yang telah ODF yakni, 
Kabupaten Sukabumi, Kabupat-

en Bandung Barat, dan Subang,” 
ucapnya. 

Menurutnya, perjuangan Ka-
bupaten Sukabumi untuk meraih 
ODF sangat luar biasa. Perjuan-
gan tersebut dibantu Satgas ODF 
yang dibentuk Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi.

“Saya tahu persis perjuangan 
Kabupaten Sukabumi. Sebelum 
ke tingkat nasional, saya menjadi 
verifikator lapangannya. Semoga 
jerihpayah yang dilakukan Kabu-
paten Sukabumi bisa mendapat-
kan penghargaan,” ujarnya.

Ketua Tim Verifikator STBM 
Award Tingkat Nasional Hard-
iansyah mengapresiasi Kabupat-
en Sukabumi yang sudah ODF. 
Bahkan kali ini, Kabupaten Su-
kabumi bisa berpartisipasi dalam 
STBM tingkat nasional.

“Ini adalah hal yang baik dan 
dapat dicontoh daerah lain. Ter-
masuk dalam melahirkan banyak 
inovasi untuk percepatan pen-
capaian target sanitasi 2030,” 
terangnya.

Oleh karena itu, pertemuan 
kali ini sangat penting. Khusus-
nya bagi Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi yang telah berkomit-
men STBM.

“Semoga Kabupaten Suka-
bumi memberikan hasil terbaik 
dan mendapatkan penghargaan,” 
Ucapnya. (Roby)

Presentasi dilakukan secara daring dari Pendopo Sukabumi

nantinya kita fokuskan untuk 
penanganan atau perbaikan 
jalan (infrastruktur) dulu. Jalan 
itu dampaknya sangat luas,mu-
lai perekonomian,sosial juga 
pemberdayaan masyarakat, ini 
yang kami sampaikan kepa-
da DPRD,” ungkap Plt Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi.

Sementara Ketua DPRD 
Nganjuk Tatit Heru Tjahjono 
mengatakan dengan nilai 50 

milyar tersebut, maka kita sink-
ronkan dengan visi misi Bupati 
dengan skala prioritas yaitu in-
frastruktur.

“Dengan infrasturktur yang 
baik maka nantinya juga bisa 
mendorong perekonomian yang 
lebih baik juga,” pungkas Tatit 
Heru Tjahjono,Ketua DPRD 
Nganjuk yang juga Ketua DPC 
PDI Perjuangan Kabupaten 
Nganjuk.(yan)

Kupang SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Alor, NTT, me-
mastikan pelaksanaan festival 
paralayang akan digelar pada 
19-24 Oktober 2021 dengan 
menerapkan protokol keseha-
tan yang ketat.

 “Kita pastikan bahwa 
prokes berjalan ketat, kita ti-
dak ingin nanti kejadiannya 
seperti di Semau beberapa 
waktu lalu,” kata Kadis Pemu-
da dan Olahraga Kabupaten 

Alor Marwia Jakra kepada 
media ini saat dihubungi dari 
Kupang, Rabu, (22/9).

 Hal ini disampaikannya 
berkaitan dengan kesiapan 
pelaksanaan festival para-
layang yang dijadwalkan akan 
digelar pada 19 Oktober hing-
ga 24 Oktober di Alor.

 Marwia mengatakan bah-
wa dalam pelaksanaan nanti 
setiap warga yang menonton 
langsung kegiatan itu wajib 

Luncurkan Trenggalek_CSIRT,
Bupati Nur Arifin Tekankan Pentingnya

Keamanan Siber Dalam Pelaksanaan SPBE

Pemerintah Kabupaten Trenggalek bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) meluncur-
kan Trenggalekkab-CSIRT (Computer Security Insident Respon Team) di Pendhapa Manggala 

Praja Nugraha, Rabu (22/9/2021).

Pemkab Alor : Festival Paralayang Digelar 
Dengan Prokes Ketat sudah memiliki kartu vaksin 

COVID-19.
 “Baik itu penonton mau-

pun mereka yang berjualan di 
area kegiatan. Mereka harus 
menunjukkan kartu vaksin saat 
hendak masuk ke lokasi kegia-
tan,” ujar dia.

 Nantinya, panitia yang ber-
jaga di pintu masuk akan me-
minta kartu vaksin warga yang 
ingin menyaksikan secara 
langsung kegiatan tersebut.

 Marwia juga menambah-
kan bahwa pelaksanaan festi-
val paralayang ini nanti akan 

diikuti oleh 100 peserta dan 
juga ada 15 juri dan sejum-
lah peserta lainnya dari empat 
negara.

 Lebih lanjut, kata dia, berb-
agai persiapan sudah dilaku-
kan. Terakhir adalah diratakan-
nya lokasi pendaratan atlet 
paralayang.

 Kemudian, pihaknya juga 
sudah berkoordinasi dengan 
Lanud El Tari Kupang terkait 
upaya penjemputan sejumlah 
atlet paralayang dari berbagai 
provinsi. (antr)
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BINDA Jatim dan Pemkab Kediri 
Gelar Vaksinasi Door To Door

Ribuan Pelaku UMKM dan
Pedagang Kecil Terima Bantuan Modal

paten di Jawa Timur, sep-
erti Di Malang, Madiun, 
Trenggalek, Jombang dan 
Gresik dengan jumlah capa-
ian sebanyak 300 ribu dosis. 
Khusus untuk vaksinasi di 
Kabupaten Kediri ini dipe-
runtukkan bagi 6 ribu warga

“Alhamdulilah BINDA 
Jatim dibantu dengan Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
melakukan vaksinasi ke-
pada usia 12-17 tahun se-
banyak 6.000 dosis yang 
diperuntukkan bagi pelajar 
dan pondok pesantren. Kita 
melakukan vaksinasi ini di-
harapkan pada daerah yang 
sudah masuk level 1 segera 
bisa melakukan pembelaja-

ran tatap muka,” ujarnya.
Sementara itu,Bupa-

ti Kediri, Hanindhito Hi-
mawan Pramana menga-
takan Kabupaten Kediri 
mendapat alokasi vaksin 
dari Binda Jawa Timur se-
banyak 12 ribu dosis yang 
dibagi untuk dosis pertama 
dan dosis kedua.Dalam vak-
sinasi door to door, Mas-
Bup mengapresiasi adanya 
manula berusia 95 tahun 
yang bersemangat untuk 
mendapat vaksin. Mas Bup 
menghimbau kepada warga 
yang belum vaksin kiran-
ya segera untuk melakukan 
vaksinasi.

“Saya ingatkan kepada 

warga yang belum vaksin 
segera mendaftrakan diri ke 
puskesmas. Karena saat ini 
yang bisa melindungi kita 
yaitu vaksin dan masker. 
Saya menghimbau kepada 
warga yang belum vak-
sin kiranya segera untuk 
melakukan vaksinasi,” tan-
dasnya.

Dalam kegiatan vaksina-
si massal ini juga dihadiri, 
Kapolres Kediri, Akbp Luk-
man Cahyono, Komandan 
Kodim 0809 Letkol Inf-
nateri Rully Eko Suryawan, 
Kepala Dinas Kesehatan dan 
Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Kediri.(kominfo/
adv/kan)

disampaikan dengan mengambil 
tema tersebut maka dilaksanakan 
Undang-Undang Cipta Kerja 
(UUCK) untuk menciptakan 
lapangan kerja seluas-luasnya 
melalui kemudahan berusaha 
bagi UMKM serta mendorong 

investasi. Salah satu tujuan Un-
dang-Undang Cipta Kerja adalah 
memperbaiki persoalan perizin-
an kegiatan berusaha, dengan 
memberikan ruang yang lebih 
luas dan peran penting bagi tata 
ruang sebagai ujung tombak da-

lam pemberian izin.  
Terkait tata ruang, Kementeri-

an ATR/BPN telah meluncurkan 
inovasi dan terobosan Geogra-
phyc Information System Tata 
Ruang (GISTARU) di antaranya 
RTR-Online, RDTR Interaktif, 

Kota Kediri, SMN - Wali 
Kota Kediri Abdullah Abu Ba-
kar menerima audiensi atlet 
Kickboxing Kota Kediri pada 
Jumat (24/9) di Balai Kota 
Kediri. Audiensi ini dilakukan 
untuk memberikan apresiasi ke-
pada atlet Kickboxing atas ke-
berhasilannya dalam Kejuaraan 
Kickboxing Jawa Timur. Kes-
embilan atlet yang dikirim untuk 
bertanding, mereka semua ber-
hasil menyabet 9 medali yaitu 4 
emas, 3 perak, dan 2 perunggu. 
Dalam audiensi itu, didampingi 
juga Pembina Kickboxing Kota 
Kediri Eko Lukmono dan Pela-
tih Kickboxing Kota Kediri.

Wali Kota Kediri mengapre-
siasi Kickboxing Kota Kediri 
atas prestasi yang sangat luar 
biasa. Serta berharap Kickbox-
ing Kota Kediri dapat mengikuti 
kejuaraan lainnya dan bisa kem-
bali meraih juara. Prestasi yang 
telah ditorehkan ini juga bisa 
menjadi semangat untuk lebih 
berkembang menjadi lebih baik. 

Lebih lanjut, Abdullah Abu 
Bakar Wali Kota Kediri mem-
beri pesan kepada Kickboxing 
Kota Kediri. Walaupun memi-
liki ilmu bela diri yang cakap, 
namun gunakan di tempat yang 

benar. Jangan jadikan ilmu 
tersebut untuk hal-hal yang 
dapat membahayakan orang 
lain. Tak lupa untuk selalu jaga 
nama baik Kota Kediri. “Saya 
berharap Kickboxing bisa lebih 
berkembang lagi dan lebih dike-
nal masyarakat Kota Kediri,” 
harapnya.  

Maheswara, kickboxer ter-
muda dan peraih medali emas 
Kejuaraan Kickboxing Jawa 
Timur, berkisah tentang faktor 
kunci kemenangannya. Atlet 
yang masih kelas 5 SD ini berla-
tih rutin dan jaga kesehatan. Dia 
berharap bisa kembali meraih 
juara di ajang Kickboxing lainn-
ya. Maheswara mengaku tertarik 
bergabung di Kickboxing kare-
na melihat olahraga ini suatu hal 
yang keren dan menantang. Saat 
bertanding pun juga tidak men-
galami suatu kendala dan yang 
paling penting percaya diri dan 
tetap fokus. 

Di akhir audiensi ini, Wali 
Kota Kediri memberikan uang 
pembinaan kepada Kickboxing 
Kota Kediri. Hal ini sebagai se-
buah apresiasi atas prestasi yang 
telah ditorehkan untuk Kota 
Kediri. (kan)

Kab. Kediri, SMN 
- Pemkab Kediri tak hen-
ti-hentinya menggelontor-
kan bantuan kepada mas-
yarakat, khususnya di masa 
pandemi saat ini. Jika be-
berapa waktu yang lalu ban-
tuan diberikan kepada para 
petani hingga peternak, 
kali ini giliran para pelaku 
UMKM dan pedagang kecil 
yang mendapatkan bantuan.

Pemberian bantuan ini 
merupakan upaya untuk 
membantu pelaku UMKM 
dan pedagang kecil agar 
bisa bangkit dan bertahan di 
tengah pandemi. Penyerah-
an bantuan modal tersebut 
dilakukan langsung oleh 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana kepada 
ratusan UMKM dan peda-
gang kecil yang terdampak 
pandemi Covid-19. Agenda 
tersebut diselenggarakan di 
salah satu pabrik sari kede-
lai Achika di Desa Ploso 
Lor, Kecamatan Plosoklat-
en, Senin (20/9/21).

Penyerahan bantuan modal tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

Penyerahan bantuan modal tersebut dilakukan langsung oleh Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana

Mas Bup mengapresiasi adanya manula berusia 95 tahun yang bersemangat untuk 
mendapat vaksin

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan Kabupaten Kediri mendapat alokasi vaksin dari Binda 
Jawa Timur sebanyak 12 ribu dosis dan disalurkan secara Door to Door

Kab. Kediri, SMN - 
Badan Intelejen Negara 
Jawa Timur bersama Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
menggelar vaksinasi massal 
bagi 6 ribu warga dan pe-
lajar, Selasa (21/9/2021). 
Kegiatan ini berlangsung 
di Desa Turus Kecamatan 
Gurah Kabupaten Kediri 
sebagai bentuk percepatan 
capaian herd immunity atau 
kekebalan komunal, sesuai 
dengan arahan dan perintah 
dari Presiden Joko Widodo. 
Dalam pelaksanaanya, vak-
sinasi ini dilakukan secara 
door to door, sementara bagi 
pelajar dilakukan disekolah.

Pemberian vaksin bagi 
pelajar dan santri pondok 
pesantren ini, dimaksud-
kan untuk memastikan agar 
proses belajar mengajar se-
cara tatap muka berjalan lan-
car dan berharap covid-19 
dapat dikendalikan. Kegia-
tan ini disaksikan langsung 
oleh Kabinda Jatim, Mars-
ma Rudy Iskandar dan 
Bupati Kediri, Hanindhito 
Himawan Pramana bersa-
ma Forkopimda Kabupaten 
Kediri.

Kabinda Jawa Timur, 
Marsma Rudy Iskandar 
mengatakan selama ini 
Kabinda Jawa Timur telah 
melaksanakan vaksinasi di 
beberapa kota dan Kabu-

“Ada 8300 penerima 
manfaat, dengan total dana 
sekitar Rp 4,9 miliar.  Hara-
pannya, seluruh masyarakat 
yang terdampak pandemi 
bisa bangkit,” ujar Bupati 
Kediri Hanindhito Himawan.

Beliau pun berharap, 
bantuan inidapat mengu-
rangi beban mereka di masa 

pandemi saat ini. Apalagi 
para pelaku UMKM hingga 
pedagang mengaku omzetn-
ya mengalami penurunan 
drastis.

“Kita doakan bersa-
ma, begitu pandemi sudah 
mulai terkendali, aktivitas 
dapat berjalan normal dan 
Kabupaten Kediri kembali 

seperti sebelum ada pan-
demi,” tuturnya.

Pemberian bantuan ini 
nantinya dibagi menjadi 
beberapa tahap. Tahap per-
tama dilakukan di bulan 
September, disusul bulan 
berikutnya sampai dengan 
bulan Desember. (Kominfo/
adv/kan)

Pimpin Upacara Hantaru, Wali Kota Kediri 
Harap Percepatan Pemulihan Ekonomi

Kota Kediri, SMN - Wali 
Kota Kediri Abdullah Abu Ba-
kar bertindak sebagai inspektur 
upacara dalam Peringatan Hari 
Agraria dan Tata Ruang Nasional 
(Hantaru), Jumat (24/9) bertem-
pat di Kantor BPN Kota Kediri. 
Tahun ini Hari Agraria dan Tata 
Ruang Nasional mengambil 
tema “Percepatan Pemulihan 
Ekonomi Melalui Pelayanan Tata 
Ruang dan Pertanahan Yang Pro-
fesional”.

Abdullah Abu Bakar men-
gungkapkan saat ini pelayanan 
yang diberikan Badan Pertana-
han Nasional (BPN) sudah 
semakin baik. Banyak perma-
salahan mengenai tanah yang 
terselesaikan. “Mudah-muda-
han ini menjadi semangat baru 
bagi kita semua. Khususnya ide 
dari Bapak Presiden ini bisa di-
aplikasikan hingga ke bawah. 
Bapak Presiden ingin mengurus 
ini untuk seluruh masyarakat In-
donesia. Sehingga bisa menjadi 
percepatan ekonomi untuk akses 
permodalan,” ujarnya.

Pada upacara ini, Wali Kota 
Kediri membacakan sambutan 
dari Menteri ATR/BPN Sofyan 
A. Djalil. Dalam sambutannya 

RTR-Builder, konsultasi pub-
lik online, dan Protaru. Hari ini 
akan diluncurkan sistem pendaft-
aran online aplikasi loketku dan 
aplikasi permohonan informasi 
online. Dengan adanya layanan 
elektronik ini, maka masyarakat 
lebih yakin mengenai kelengka-
pan berkasnya sebelum datang 
ke Kantor Pertanahan. Pelayanan 
secara online ini nantinya  akan 
meningkatkan efisiensi wak-
tu, biaya, dan transparansi pe-
layanan. 

Tak hanya itu, dalam kegia-
tan ini juga dilakukan pemberian 
tanda kehormatan dan sertifikat 
aset. Untuk tanda kehormatan 
Satyalencana Karya Satya 30 ta-
hun diberikan kepada Siti Nury-
anti jabatan analis anggaran, Sa-
tyalencana Karya Satya 10 tahun 
diberikan kepada Ninda Adisti 
Putri jabatan penata kadastral 
pertama. Penerima sertifikat aset 
dari RS Bhayangkara, aset BP-
PKAD, Wakaf NU, dan Wakaf 
Muhammadiyah. Selanjutnya 
santunan kepada anak yatim 
dan pemotongan tumpeng oleh 
Kepala BPN Kota Kediri Susilo-
wati yang diberikan kepada Wali 
Kota Kediri.(kan)Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat memberikan santuan kepada anak yatim

Wali Kota Kediri Pesan 
Untuk Gunakan Bela Diri 

di Tempat yang Benar

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menerima audiensi atlet 
Kickboxing Kota Kediri pada Jumat (24/9) di Balai Kota Kediri
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Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Laporan Pembahasan 
Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021

Ratusan Anak di Ngawi Kehilangan Orang Tua Akibat 
Covid-19, Pemprov Janjikan Bantuan Dana Tunai

Upaya Pemerintah Desa Bendosari Mewujudkan 
Pembangunan Infrastruktur Dimasa Pandemi

Suasana rapat paripurna

Salah satu program untuk anak korban covid-19, Latihan 
Dukungan Psikososial (LDP) dari Dinsos Jatim

Sunarko Kepala Desa Bendosari

Blitar, SMN - DPRD Ka-
bupaten Blitar menggelar rapat 
paripurna tentang penyampaian 
laporan terhadap hasil pembaha-
san Rancangan Peraturan Daer-
ah (Ranperda) tentang Perubah-
an APBD tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna dipimpin 
oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar, Suwito didampingi Wakil 
Ketua DPRD, H. Abdul Munib, 
SIP, Susi Narulita K.D, SIP, Mu-
jib, SM juga dihadiri sejumlah 
anggota DPRD Kabupaten Bli-

Ngawi, SMN - Covid-19 
telah membuat ratusan anak di 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 
kehilangan orangtua. Mereka 
berstatus yatim, piatu ataupun 

yatim piatu. 
Sebanyak 155 anak sudah 

terdata di Dinas Sosial Kabu-
paten Ngawi, sebagai generasi 
yang kehilangan orangtua akibat 

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Bendosari, Kecamatan 
Kademangan saat ini telah 
melaksanakan beberapa pemba-
ngunan infrastruktur diantara-
nya adalah pembangunan kios 
lapangan, rabat jalan serta talud 
dengan sumber anggaran dari 
Dana Desa.

Meskipun saat ini masih da-
lam masa pandemi, Pemerintah 
Desa Bendosari tetap berupaya 
untuk melaksanakan kegia-
tan pembangunan fisik, hal ini 
dilakukan untuk memperbaiki 
akses jalan agar roda perekono-
mian bisa lebih baik,”ungkap 
Sunarko Kepala Desa Bendo-
sari.

Lebih lanjut Sunarko men-

jelaskan untuk pembangunan 
kios lapangan nantinya bisa 
meningkatkan perekonomian 
masyarakat, yang mana dengan 
tersedianya fasilitas ini nantinya 
bisa digunakan oleh warga Ben-
dosari.

Sementara itu pembangu-
nan jalan rabat yang berada di 
dusun mbeji dan dusun soko 
untuk mempermudah akses an-
tar dusun  dan mengingat saat 
ini sudah mulai memasuki mu-
sim penghujan Pemerintah Desa 
Bendosari juga membangun 
talud untuk memperkuat bahu 
jalan.” jelasnya.

Sunarko berharap dengan 
adanya pembangunan infras-
truktur ini mampu meningkat-

tar. Tampak hadir Bupati Blitar 
Rini Syarifah, Wakil Bupati 
Blitar Rahmat Santoso dan Sek-
retaris Daerah (Sekda) Kabupat-
en Blitar Izul Marom.

Dalam rapat paripurna ini ada 
tiga agenda sekaligus, pertama 
diawali dengan penyampaian 
laporan Banggar, dilanjutkan 
dengan penyampaian pendapat 
akhir fraksi dan terakhir, per-
setujuan atas hasil pembahasan 
Ranperda tentang Perubahan 
APBD TA 2021.

Dalam kesempatan itu, 
Banggar DPRD Kabupaten Bli-
tar menyampaikan sejumlah re-
komendasi terhadap Ranperda 
tentang APBD Perubahan tahun 
anggaran 2021 melalui juru bic-
ara Banggar DPRD Kabupaten 
Blitar, Sugeng Suroso.

Beberapa rekomendasi itu 
diantaranya, agar pemerintah 
daerah memperkuat kapasitasn-

ya dalam mengatasi pandemi 
covid-19 dan segala dampaknya. 
Juga terkait refocusing APBD 
agar dialokasikan dengan miti-
gasi dampak multi sektor.

“Pada tingkat penyerapan 
anggaran disemua OPD di Ka-
bupaten Blitar diharapkan bisa 
lebih ditingkatkan, sehingga ti-
dak terdapat SILPA yang besar 
ditahun 2021, sekaligus dalam 
upaya menstimulasi pertumbu-
han ekonomi daerah,” terang 
Sugeng.

Terakhir, Ia juga menyam-
paikan, bahwa rancangan peru-
bahan APBD Kabupaten Blitar 
tahun anggaran 2021 setelah 
dilakukan pembahasan pada 
raker antar tim anggaran ekse-
kutif melalui pertanyaan tertu-
lis dan rasus, menyetujui un-
tuk ditetapkan menjadi Perda.
(mam)

terpapar Covid-19. 
Saat ini, data yang dikum-

pulkan Dinas Sosial, untuk anak 
berusia 0-18 tahun.  Mereka 
akan diusulkan menjadi peneri-
ma bantuan sosial tunai dari Di-
nas Sosial Provinsi Jawa Timur.  
Dinsos Jatim menjanjikan akan 
membantu uang tunai Rp200 
ribu per orang, mulai Oktober 
mendatang. 

“Data yang ada, sampai saat 
ini ada 155 anak yang menjadi 
yatim, piatu atau yatim piatu 
karena  orangtuanya meninggal 
setelah terpapar Covid-19,” un-
gkap Tri Pujo Handono, pelak-
sana harian Kepala Dinas Sosial 
Kabupaten Ngawi. 

Bantuan Dinsos Jatim itu ren-
cananya akan dikucurkan mulai 

Oktober-Desember mendatang. 
Sedangkan mulai Januari 2022 
akan dimasukkan pula anak-
anak lain yang harus kehilangan 
orangtua di masa pandemi. 

“Meskipun orangtuanya ti-
dak meninggal karena Covid-19 
, juga kami data karena diminta 
provinsi. Mereka juga dijan-
jikan santunan yang sama tapi 
baru akan dimulai Januari 2022. 
Jumlahnya sampai sekarang  ada 
208 anak,” katanya. 

Sampai saat ini, bantuan pada 
anak-anak korban Covid-19 di-
antaranya Latihan Dukungan 
Psikososial (LDP) dari Dinsos 
Provinsi, bingkisan sembako 
dan pengangkatan orangtua 
asuh  dari program Polri. (ari) 

Surabaya, SMN - Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur terus 
berupaya meningkatkan kerja 
pelayanan pemerintahan dalam 
berbagai lini. Termasuk di ting-
kat kecamatan yang merupakan 
garda pertama pemerintahan, 
yang keberadaannya dekat den-
gan masyarakat. 

Untuk memperkuat peran ke-
camatan, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
me-launching program “Keca-
matan CETTAR” sebagai upaya 
untuk melibatkan pemerintah 
daerah dengan cakupan terkecil 
dalam hal ini kecamatan, guna 
mendukung percepatan layanan, 
menumbuhkan inovasi serta 
upaya pemulihan ekonomi dan 
sosial.

Launching tersebut masuk 
dalam rangkaian acara Forum 
Inspirasi Jawa Timur yang men-
gusung tema “Kecamatan CET-
TAR untuk Jatim Bangkit,” di 
Hotel Harris, Surabaya, Kamis 
(23/9). 

Turut melaunching bersama 
Gubernur Khofifah, antara lain 
Wakil Gubernur Jawa Timur,  
Direktur Jenderal Bina Admin-
istrasi Kewilayahan Kemente-
rian Dalam Negeri Safrizal ZA 
Asisten bidang pemerintahan 
serta Karo Administrasi Pemer-
intahan dan Otonomi Daerah.

Sebagai informasi, Forum 
Inspirasi Jawa Timur sendiri di-
gelar untuk menyebarluaskan 
hasil-hasil kolaborasi Pemprov 
Jawa Timur dan KOMPAK dan 
memberikan inspirasi bagi kabu-
paten dan kecamatan lain di luar 
wilayah dampingan KOMPAK. 

Acara ini juga dihadiri oleh 
staf dinas pemerintah provinsi 
secara tatap muka. Sementara 
itu, bupati di Jawa Timur, per-
wakilan OPD kabupaten/kota, 
perwakilan camat, dan kepa-
la desa/kelurahan hadir secara 
virtual. Pameran virtual Forum 
Inspirasi Jawa Timur dapat 
diakses di https://inspirasijatim.
kompak.or.id hingga tanggal 30 

September 2021.
Saat diwawancarai media, 

Gubernur yang akrab disapa 
Khofifah itu menekankan pent-
ingnya penguatan institusional 
maupun capacity building yang 
ada di tingkat kecamatan. Hal 
tersebut perlu dilakukan agar 
kapasitas kompetensi camat dan 
aparaturnya  dalam memimpin 
kecamatan semakin meningkat 
dan lebih kuat powernya  dalam 
melakukan perbaikan layanan 
dasar,  sosial dan ekonomi.

“Kecamatan ini merupakan 
lini awal yang paling dekat den-
gan masyarakat yang dijadikan 
pusat kordinasi berbagai program 
pendampingan dari berbagai ke-
menterian, seperti pendamping 
PKH, Pendamping Desa, Pen-
damping Pertanian, Mantri Statis-
tik dan sebagainya. Jadi harus 
kita kuatkan institutional maupun 
capacity building-nya. Karena 
jika kecamatan ini kuat, maka 
akan dapat mendukung suksesnya 
berbagai program sampai ke ting-

kat pusat,” ujar mantan Menteri 
Sosial RI itu. 

Selain itu, lanjut Khofifah, 
penguatan institutional dan ca-
pacity building ini sangat pent-
ing mengingat sebagian besar 
pekerjaan dan urusan layanan  
dasar yang berhubungan 
langsung dengan warga dikerja-
kan oleh  beberapa institusi ber-
basis  kecamatan. 

“Banyaknya tugas yang 
dikoordinasikan di tingkat  keca-
matan seperti data terpadu Kes-
ejahteraan Sosial dan koordinasi 
antar desa juga kelurahan ini be-
nar-benar luar biasa. Maka kita 
harus mendukung dan memper-
siapkan sumber daya manusia di 
level kecamatan  dalam berbagai 
aspek,” terang Gubernur perem-
puan pertama Jatim itu.

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Khofifah menyam-
paikan apresiasi kepada organ-
isasi perangkat daerah (OPD) 
di tingkat kecamatan atas kerja 
keras yang mereka lakukan. 

kan perekonomian masyarakat 
disegala sektor, serta akses jalan 
juga lebih baik lagi, serta sarana 
prasarana yang di butuhkan oleh 
masyarakat juga tersedia.

Sunarko juga berpesan ke-
pada seluruh masyarakat Desa 

Bendosari agar tetap menjaga 
kesehatan,karena saat ini pan-
demi masih belum usai, protokol 
kesehatan harus tetap diterapkan 
untuk menekan penyebaran vi-
rus covid-19.(mam)

Tingkatkan Kualitas Ilmu Pengetahuan 
SMKN 01 Kademangan Gelar Kuliah Tamu

Kodim 0805 Ngawi Gelar Donor
Darah, Puluhan Ibu Persit Jadi Peserta

Sunoto Kepala Sekolah SMKN Kademangan saat kegiatan kuliah 
tamu

Dandim Ngawi saat meninjau pelaksanaan donor darah, Jumat 
(24/9/2021)

Untuk memperkuat peran kecamatan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa 
me-launching program “Kecamatan CETTAR”

teknologi supaya lebih mudah 
diterima kerja, karena perkem-
bangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi di masa pandemi ini 
sangatlah cepat.

Untuk materi kuliah tamu 
diantaranya adalah Marketing 
Project Practice, Advertising 
And Promotion Practice, Strate-
gic Marketing dan E-commerce 
Practice, sehingga dengan ma-
teri ini akan meningkatkan kual-
itas siswa terutama di bidang 

media sosial agar nantinya bisa 
menciptakan tehnisi dan wirau-
saha baru bisnis online.

Diharapkan dengan adanya 
kuliah tamu ini nantinya guru 
dan siswa punya ilmu pengeta-
huan yang lebih bagus, sehingga 
kualitas SMKN 01 Kademan-
gan khususnya bisnis daring dan 
pemasaran meningkat secara 
signifikan dengan lima kuliah 
tamu sekaligus ini,”ucap Taufik.
(mam)

Ngawi, SMN - Kodim 0805 
Ngawi menyelenggarakan do-
nor darah dalam menyambut 
HUT ke-76 yang akan tiba Ok-
tober mendatang. 

Kegiatan bakti sosial Kod-
im 0805 Ngawi ini, dilakukan 
di Balai Desa Kedung Putri, 
Kecamatan Parono, Jumat 
(24/9/2021).

Adanya stok darah yang cuk-
up, diharapkan dapat membantu 

masyarakat saat butuh sewak-
tu-waktu. 

“Kami berharap, donor da-
rah ini bisa membantu sauda-
ra-saudara kita saat membu-
tuhkannya,” ungkap Dandim 
Ngawi, Letkol Totok Prio Kis-
manto. 

Para pendonor merupakan 
keluarga besar Kodim 0805 
Ngawi, seperti ibu-ibu Per-
sit, FKPPI sampai masyarakat 

Blitar, SMN -  SMKN 01 
Kademangan menggelar Kuliah 
Tamu yang bekerjasama sama 
dengan Sekolah Vokasi Uni-
versitas Negeri Sebelas Ma-
ret, Rabu (21/09/2021), acara 
di hadiri oleh Kepala Sekolah 
Sunoto,Waka, Guru Produk-
si Pemasaran dan Siswa-siswi 
SMKN 01 Kademangan.

Kuliah Tamu ini dilakukan 
untuk memberikan  lima mata 
kuliah secara gratis, hal ini di-
maksudkan untuk meningkat-
kan kualitas mutu dari pembela-
jaran siswa supaya lebih sesuai 
dengan dunia usaha serta dunia 
industri,” terang Taufik selaku 
Wakahubinmas SMKN 01 
Kademangan.

Lebih lanjut Taufik men-
jelaskan, untuk peserta kuliah 
tamu ini adalah kelas 11 dan 12 
Pemasaran yang minimal sudah 
punya pengetahuan awal tentang 
materi yang akan disampaikan.

Tujuan diadakannya kuli-
ah tamu ini adalah untuk men-
gupdate ilmu pengetahuan dan 

umum. Pelaksanaan donor darah 
dilakukan di Balai Desa Kedung 
Putri, Kecamatan Paron.  

Dandim 0805 Ngawi, Let-
kol Totok Prio Kismanto, men-
yampaikan pula, kebutuhan 
darah bagi masyarakat tak bisa 
diprediksi. Namun, melihat ke-
cenderungan dua tahun terakhir 
bersamaan dengan adanya pan-
demi Covid-19, kebutuhan akan 
darah semakin menunjukkan 
peningkatan. 

“Lebih baik kan bila stok 
darah itu tersedia. Makanya 
kita gerakkan  keluarga besar 
TNI maupun masyarakat umum 
untuk ikut berdonor,” ungkap 
Totok. 

Kegiatan donor darah di Ke-
dung Putri, Paron itu, dilakukan 
dengan tetap menerapkan pro-
tokol kesehatan secara ketat.

Bahkan Dandim 0805 Nga-
wi, Letkol Totok Prio Kismanto, 
rajin mengingatkan agar semua 
pihak yang hadir untuk men-
cuci tangan, memakai masker 
dengan benar, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan dan 
mengurangi mobilitas.  (ari)

Launching Kecamatan CETTAR,
Gubernur Khofifah Tekankan Pentingnya Penguatan

Institutional dan Capacity Building di Tingkat Kecamatan
matan CETTAR ini merupakan 
pendekatan terhadap dua mas-
alah yang sedang kita hadapi di 
tengah pandemi Covid-19. Yang 
pertama adalah pemutusan mata 
rantai Covid-19. Yang kedua 
adalah bagaimana caranya agar 
masyarakat ini bangkit dari segi 

ekonomi setelah krisis pandemi 
ini

“Selama ini, kecamatan telah 
dengan hebat menyelesaikan ma-
salah ini. Program ini diharapkan 
dapat menguatkan dan memberi 
support dari segi kapasitas dan 
kompetensi,” pujinya.(*)

Sebab, berbagai capaian Jatim, 
termasuk penurunan menja-
di level 1 PPKM di Jawa-Bali, 
bahkan di Indonesia  tidak lepas 
dari pengabdian dan kerja keras  
mereka. 

“Saya menyampaikan  terima 
kasih kepada para camat yang  
hebat ini. Mereka ini jarang dis-
orot pemberitaan. Namun  jika 
satu daerah punya masalah sep-
erti saat  kenaikan kasus menja-
di  zona merah Covid-19, yang 
jadi tumpuan dan harus  kerja 
keras  untuk  menyelesaikan 
adalah Para Camat dan Forkop-
imcam. Karena basis puskesmas 
di kecamatan,” tuturnya. 

Sementara itu, Direktur 
Jenderal Bina Administra-
si Kewilayahan Kementerian 
Dalam Negeri  yang diwakili 
direktur Dekonsentrasi dan Tu-
gas Perbantuan  mengapresiasi 
Pemprov Jatim melaunching 
Kecamatan CETTAR. Keca-
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Wabup Madiun H. Hari Wuryanto 
Meninjau Seleksi PPPK dan CASN

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto didampingi Ketua 
DPRD Kabupaten Madiun Ferry Sudarsono Sekda Kabupaten 

Madiun Tontro Pahlawanto dan jajaran Forkopinda dalam acara 
peninjauan test PPPK dan CASN di pendopo Ronggo Djumeno 

Caruban Madiun

Madiun SMN - Bertempat 
di pendopo Ronggp Djumeno 
Caruban Kabupaten Madiun 
telah dilaksanakan seleksi kom-
petensi dasar (SKD) dan seleksi 
kompetensi pegawai pemerin-
tah dengan perjanjian kontrak 
(PPPK) non Guru. Calon Apara-
tur Sipil Negara (CASN) Ka-
bupaten Madiun formasi tahun 
2021 Kamis (23/9/2021).

Dalam kegiatan seleksi kom-
petensi PPPK dan CASN ini tel-

ah ditiinjau Wakil Bupati Madiun 
H. Hari Wuryanto, Ketua DPRD 
Kabupaten Madiun Ferry Sudar-
sono, SekdaKabupaten Madiun 
Tontro Pahlawanto bersama se-
jumlah forkopinda Kabupaten 
Madiun dan didampingi oleh 
Kepala Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) Kabupaten Ma-
diun Endang Setyowati dan per-
wakilann dari Badan Kepega-
waian Nasional (BKN) untuk 
meninjau pelaksanaan seleksi 

kompetensi tersebut.
Wakil Bupati Madiun H. Hari 

Wuryanto menghimbau kepada 
seluruh peserta seleksi aagar ya-
kin akan kemampuannya sendiri 
dan jangan terpengaruh dengan 
orang lain yang menjanjikan bisa 
lolos dalam seleksi ini.

Pesannya lagi, Wakil Bupati 
Madiun H. Hari Wuryanto jan-
gan sampai tergoda kalau ada 
yang menawari bisa bantu untuk 
meloloskan dalam seleksi ini. 
Hal ini tidak ada karena dalam 
seleksi ini murni, ini perlu saya 
ingatkan betul karena kadang 
ada yang memanfaatkan situ-
asi semacam ini. “Padahal ka-
lau njenengan (peserta seleksi) 
diterima itu atas dasar kemam-
puan njenengan sendiri, karena 
sistemnya dari pusat. Jadi, tidak 
ada system KKN yang bisa me-
nolong anda adalan kemampuan 
anda sendiri”, pesan H. Hari 
Wuryanto.

Selanjutnya H. Hari Wuryanto 
menambahkan dalam seleksi ini 
merupakan bentuk pilihan untuk 
dapat merekrut CASN dan PPPK 
yang memiliki integritas dan ak-
ademik yang berkualitas untuk 
membangun Kabupaten Madiun 
yang lebih baik dan maju.

“Selain itu, juga dari hasil 
seleksi ini bisa dilihat secara on-

line di mana aplikasinya otoma-
tis menentukan perangkingan pe-
serta seleksi sehingga tidak ada 
rekayasa dari pihak mana pun”, 
tegasnya H. Hari Wuryanto.

Di dalam pelaksanaan seleksi 
ini dibagi persesi dengan jum-
lah persesi 151 peserta, agar 
tidak terjadi kerumunan atau 
menjaga prokes karena masih 
masa pandemic Covid-19. Pihak 
panitia penyelenggara seleksi 
tetap memberlakukan protokol 
kesehatan yang ketat, sebelum 
peserta masuk di tempat seleksi, 
dilakukan test swab antigen, bagi 
peserta yang positif hasil testnya 
akan di tempatkan tempat test 
tersendiri. Untuk itu, bagi peser-
ta yang hasil test swab antigen-
nya negatif langsung ke tempat 
seleksi yang tersedia.

Selain itu untuk tempat peser-
ta ibu hamil ada tempat tersendiri 
khusus ibu-ibu hamil. Hal ini un-
tuk berjaga-jaga apabila terjadi 
hal-hal yang sifatnya urgent. Ini 
sebagai antisipasi apabila peserta 
ibu-ibu yang hamil mengalami 
gangguan dalam pelaksanaan 
seleksi itu.

Jadi panitia pelaksanaan 
seleksi ini benar-benar bagus 
dan baik dalam mengatur tem-
pat dan pelaksanaannya (sy/
ADV)

BPJS Ketenagakerjaan Madiun Serahkan Jaminan 
Kematian dan Keselamatan Bekerja Bagi PTT/

GTT dan PKWT Lingkup Dinas Pendidikan
Madiun, SMN -  BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Madiun 
menyerahkan jaminan kamatian, 
jaminan keselamatan bekerja 
dan sertifikat kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan secara simbolis 
di lingkup Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Madiun yang bertempat 
di pendopo Muda Graha Selasa 
(14/9/2021).

Dalam acara ini di hadiri oleh 
Bupati Madiun H. Ahmad Dawa-
mi, Kepala Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Madiun Siti Zubaedah, 
Kepala BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Madiun Honggy Dwin-
anda Hariawan, sejumlah OPD, 
Camat, Kepala Sekolah, per-
wakilan siswa, perwakilan GTT/
PTT dan PKWT, serta keluarga 
yang telah mendapatkan jaminan 
tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Madiun 
Siti Zubaedah dalam sambutan-
nya mengatakan dengan dima-
sukannya GTT/PTT dan PKWT 
menjadi peserta BPJS Ketenaga-
kerjaan tersebut, diharapkan mer-
eka mendapatkan jaminan jika 
sewaktu-waktu terkena musibah 
kecelakaan atau kematian, meng-
ingat beban kerja dan jarak tem-
puh ke tempat kerjaa di Kabupat-
en Madiun lumayan jauh.

Harapannya GTT/PTT dan 
PKWT mendapatkan jaminan 
terhadap kecelakaan dan ke-
matian karena GTT//PTT dan 
PKWT mempunyai beban kerja 
dan jarak yang ditempuh dalam 
mencapai tempat kerja cukup 
jauh apalagi dalam suasana pan-
demic Covid-19 ini. “kata Siti 

Zubaeda”
Selain itu, Kepala BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Madi-
un Honggy Dwinanda Hariawan 
dalam sambutannya mengatakan 
pada pertengahan Juli 2021 lalu 
memang telah dilakukan MOU 
dengan Dinas Pendidikan dan 
Kebudayaan Kabupaten Madiun 
dengan memasukan GTT/PTT 
dan PKWT sejumlah 1829 peser-
ta dari 437 SD dan SMP se-Ka-
bupaten Madiun menjadi peserta 
BPJS Ketenagakerjaan. Sejumlah 
GTT/PTT dan PKWT tersebut 
diikutkan dalam dua program 
pada tahun 2021 ini.

Dalam hal ini telah tercatat 
1829 GTT/PTT dan PKWT. Per-
lindungannya dilindungi dengan 
jaminan keamtian dan jaminan 
kecelakaan kerja yang diangsur-
kan untuk tahun 2021 ini me-
mang dua program. “kata Hong-
gy Dwinanda Hariawan.

Harapannya pada tahun 2022 
nanti agar bisa diperluas dan di-
tambah lagi dengan diikutkan 
dalam program perlindungan ja-
minan sosial.

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami menyampaikan dalam 
sambutannya dalam acara ini 
sebagai wujud bahwa semua 
personil yang bekerja di Pemk-
ab Madiun merupakan keluarga 
jaminan sosial ini harus dipenuhi, 
supaya semangat mereka bisa ter-
us terjaga GTT/PTT dan PKWT 
di Pemkab Madiun merupakan 
tulang punggung keluarga, artin-
ya sampai keluargapun diperha-
tikan, tidak hanya bersemangat 
bekerja namun mereka juga nya-

man dalam bekerja.
“saya berpesan, meskipun su-

dah mendapatkan jaminan kema-
tian dari BPJS Ketenagakerjaan, 
kita tetap harus berhati-hati dan 
berdoa agar kita selamat dalam 
bekerja”, kata Bupati Madiun H. 
Ahmad Dawami pada penyera-
han jaminan kematian dan sim-
bolis sertifikat kepesertaan BPJS 
Ketenagakerjaan dengan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan Ka-
bupaten Madiun bersama Bupati 
Madiun.

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami berharap tidak hanya 
ASN GTT/PTT dan PKWT di 
lingkup Kabupaten Madiun saja, 
namun juga sekitar masyarakat 
Kabupaten Madiun ikut serta 
juga perusahaan-perusahaan bisa 
mengikuti BPJS Ketenagaker-
jaan. Jaminan sosial ketenagak-

erjaan ini sangatlah penting dan 
tidak hanya instrument pemkab 
saja. Nmaun juga perusahaan 
swasta maupun industry ruma-
han (Home Industri). Karena ini 
terkait dengan kesejahteraaan 
masyarakat. Setiap pekerja bisa 
saving money, yang nantinya bisa 
diambil di hari tua dan sama pe-
merinttah pusat sudah dipikirkan 
tentang jaminannya.

Adapun besar jaminan kema-
tian sebesar 42 juta rupiah pada 
kesempatan ini telah diserahkan 
kepada ahli waris atas nama Budi 
Susilo dan Fendi Kusmanto atas 
nama Aprilia Rahmawati. Mas-
ing-masing 42 juta rupiah yang 
diserahkan langsung oleh Kepala 
BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Madiun Honggy Dwinanda Ha-
riawan di Pendopo Muda Graha 
Pemkab Madiun (sy).

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami menyerahkan santunan 
jaminan kematian dari B[JS Ketenagakerjaan Madiun yang did-
ampingi oleh Kepala BPJS Madiun Honggy Dwinanta Hariawan 

bersama wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto di pendopo 
Graha Muda Pemkab Madiun

Paripurna Nota Penjelasan 
Perubahan APBD TA 2021

Sampang, SMN  - Rapat 
dewan dalam paripurna di-
gelar dalam rangka penyam-
paian nota penjelasan bupati 
sampang terhadap raperda 
Perubahan APBD TA 2021. 
Dimana sebelumnya sudah 
dilakukan pembahasan dit-
ingkat badan musyawarah 
(Banmus). Sehingga hal ini 
diharapkan dapat memacu 
kerja para wakil rakyat untuk 
menuntaskan tugasnya secara 
tepat waktu. 

Ketua DPRD Sampang 
Fadol menyampaikan, agenda 
yang sudah dibahas ditingkat 
Banmus tersebut, merupakan 
raperda yang sudah dibahas 
oleh anggota dewan. Ia ber-
harap, dengan adanya raperda 
itu bisa berdampak positif dan 
bermanfaat bagi masyarakat, 
terutama terhadap masyarakat 

yang bersentuhan langsung 
dengan pembangunan. “Atas 
semangat kinerja dari Badan 
Pembentukan Perda (Bapper-
da), Raperda ini masih akan 
dibahas kembali ditingkat 
fraksi. Semoga bisa berman-
faat bagi masyarakat Sam-
pang,” ucapnya.

Pihaknya berharap usai dis-
ampaikannya nota penjelasan 
tersebut dapat memberikan 
perubahan yang lebih efektif 
terhadap masyarakat. Terma-
suk pula adanya pembahasan 
ditingkat fraksi yang nantinya 
bisa memberikan kontribusi 
yang nyata dan bisa memberi-
kan evaluasi yang konstruktif 
bagi kemajuan pembangu-
nan sampang kedepan. ”Dari 
situ nantinya akan diberikan 
rekomendasi yang bisa ber-
manfaat untuk pembangunan 

Sampang,” jelasnya
Sementara itu, Bupa-

ti Sampang Slamet Junaidi 
menyampaikan terima kasih 
atas sumbangsih dan pe-
mikiran anggota dewan yang 
telah melakukan tugasnya. 
“Kami yakin, APBD Peru-
bahan ini akan berguna bagi 
masyarakat Sampang. Untuk 
itu, implementasinya harus 
dijadikan komitmen bersama 
untuk diterapkan,” tegasnya 
singkat. 

Ditempat lain, Sekretaris 
dewan (Sekwan) Anwari Ab-
dullah secara lembaga dan 
pribadi menyampaikan rasa 
terima kasih kepada semua 
pihak. Hal ini karena pari-
purna penyampaian nota pen-
jelasan Bupati dapat berjalan 
sukses. Pihaknya hanya ber-
harap agar pembahasan yang 
akan dilakukan oleh para 
wakil rakyat ini berjalan ses-
uai dengan jadwal yang sudah 
ditentukan. “Hasil evaluasi 
itu akan disampaikan bilama-
na sudah dibahas, “ ucapnya 
dengan nada yang tegas.

Dalam paripurna itu, di-
hadiri Bupati Sampang 
Slamet Junaidi, Forkopim-
da, OPD, serta pimpinan dan 
anggota DPRD dan tamu un-
dangan lainnya. Paripurna ini 
digelar sebagai agenda rutin 
DPRD dalam menjalankan 
tugasnya sebagai badan legis-
latif dan pemantau kinerja pe-
merintah  daerah. (adv/why)

Rapat paripurna dalam rangka penyampaian nota penjelasan 
bupati sampang terhadap raperda Perubahan APBD TA 2021

Bupati dan Wabup Tinjau Langsung Tes Seleksi P3K
Sampang, SMN - Bupa-

ti Sampang H Slamet Junaidi 
beseeta wakil bupati meninjau 
langsung pelaksanaan hari per-
tama Seleksi Kompetensi Dasar 
(SKD) Pegawai Pemerintah 
dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 
bagi Guru, yang ditempatkan di 
tiga sekolah negeri. Salah sat-
unya di Sekolah SMAN 1 Sam-
pang, kemarin (13/9).

Dalam tonjauanya Bupati 
menjelaskan . “Jadi maksud 
dari kunjungan kami ini ialah 
untuk memastikan pelaksanaan 
seleksi PPPK ini, dan pener-
apan prokes Covid-19 harus 
tetap berjalan dengan lancar,” 
ujarnya.

Bupati juga menuturkan, 
kami tidak pernah bekerja 
sama dengan siapapun apala-
gi memberikan bocoran soal 
dalam pembelajaran. “Terus 
belajar, terus berlatih, dan ter-
us berdoa. Semangat ya,” un-

gkapnya
untuk mengikuti selek-

si kompetensi tahap 1 dilak-
sanakan ada di tiga lokasi. Hal 
ini untuk memberikan kemuda-
han bagi peserta terlebih masa 
Pandemi sepeti saat ini. Selain 
itu, pihaknya juga menghim-
bau kepada seluruh peserta tes 

(PPPK) untuk tidak percaya 
dengan bujuk rayu para calo. 
“Jangan pernah percaya kalo 
ada yang bisa meloloskan. 
Semua tergantung dari usaha 
dan belajar dari peserta sendi-
ri,” ungkapnya.

Ditambahkan Bupati, para 
peserta agar meyakinkan diri 

dengan belajar yang baik dan 
juga mempersiapkan diri den-
gan baik untuk menjalani tes 
tersebut. “Sekali lagi jangan 
tergoda dengan bujuk rayu sia-
papun itu, anda ingin lulus ya 
belajar. Yang penting jaga kes-
ehatan agar bisa mengikuti uji-
an dengan baik,” pungkasnya. 

hadir juga saat peninjauan  
Kepala Cabang Dinas Pendi-
dikan Wilayah Sampang Asy-
yari, Plt. Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten Sampang 
Nor Alam, Plt. Kepala Dinas 
Kesehatan Agus Mulyadi, Plt. 
Kepala BKPSDM Arief Luk-
man Hidayat. (why)

Foto Samping 

Foto Saat Bupati 

Sampang Tinjau 

Lagsung Kegia-

tan Tes Seleksi 

P3K

Wabup Madiun Tinjau 
Proyek di Enam Titik

Madiun, SMN - Wakil Bu-
pati Madiun, Jawa Timur, den-
gan didamping oleh sejumlah 
kepala OPD meninjau proyek 
pekerjaan konstruksi tahun 
anggaran 2021, Selasa 21 Sep-
tember 2021.

Wakil Bupati Madiun, H. 
Hari Wuryanto, dan rom-
bongan meninjau enam titik 
lokasi pembangunan. Yakni 
pembangunan gedung perkuli-
ahan UNS di Madiun, rehabil-
itasi gedung kantor Kecamatan 
Saradan, rehabilitasi prasarana 
pendidikan di SMPN 1 Sara-
dan, rehabilitasi di Ketupu, 

pembangunan saluran drainase 
ruas jalan Kare-Mundu, dan 
peningkatan jalan Plosore-
jo-batas Ponorogo.

Hari Wuryanto mengatakan, 
beberapa proyek pembangunan 
ini sudah sesuai dengan jadwal 
yang ditetapkan.

“Saya ingatkan, meskipun 
jadwal pembangunan ini sema-
kin dekat dengan target, namun 
harus tetap memperhatikan 
kualitasnya agar tetap terjaga,” 
kata H. Hari Wuryanto.

Terkait pmbangunan kam-
pus UNS dan jalan ruas Kabu-
paten Madiun tembus Ponoro-

go, dengan pembangunan ini ia 
berharap dapat meningkatkan 
IPM dan sektor ekonomi.

“Adanya pengembangan 
pembangunan gedung perkuli-
ahan UNS ini, nantinya dapat 
menjadi daya ungkit Madiun, 
baik itu di sektor ekonomi dan 
bisa meningkatkan angka IPM 
kita. Dengan peningkatan jalan 
Plosorejo-batas Ponorogo, itu 
merupakan satu dari bebera-
pa bagian program Selingkar 
Wilis. Sehingga dapat segera 
dilanjutkan setelah pandemi 
dan agar segera terwujud,” 
ucapnya. (sy)

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama Dinas PUPR 
Kabupaten Madiun dan jajaran Dinas terkait melakukan sidak 

proyek di wilayah Kabupaten Madiun

“Saya ingatkan, 

meskipun jadwal 

pembangunan ini 

semakin dekat 

dengan target, 

namun harus tetap 

memperhatikan 

kualitasnya agar 

tetap terjaga,”
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Wali Kota Probolinggo Buka Sosialisasi Undang Undang Cukai Bagi Wilayah Kanigaran

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo, Hadi Zainal 
Abidin membuka secara resmi 
sosialisasi ketentuan perun-
dang-undangan di bidang cukai 
rokok. Senin (20/9). Dengan 
mengambil tema “Edukasi ten-
tang rokok ilegal kepada warga 
Kecamatan Kanigaran”, Kegia-
tan Sosialisasi tersebut dilak-
sanakan oleh Dinas Komunikasi 
dan Informatika (Diskominfo) 

secara bertatap muka langsung 
dengan menerapkan protokol 
kesehatan covid-19 dengan 
Ketat dan jumlah peserta dibata-
si.   Hadir dalam kegiatan 
tersebut Sekretaris Daerah Ninik 
Ira Wibawati, Kepala Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea 
Cukai Tipe Madya Pabean C 
(KPPBC TMP C) Proboling-
go, Andi Hermawan, Asisten 
Administrasi Umum Budiono 

Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda Ninik Ira 
Wibawati, Kepala KPPBC Andi Hermawan , Asisten Administra-

si Umum  Bidiono Wirawan  dalam kegiatan  SOSIALISASI

Wirawan, Kepala Diskominfo, 
Camat Kanigaran, Lurah Seke-
camatan Kanigaran, LPM, Tokoh 
Agama, Tokoh Masyarakat, Kad-
er PKK, Pemilik Warung, Pemi-
lik Toko, dan juga Perwakilan 
wartawan.   Plt. Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informa-
tika Pujo Agung Satrio melapor-
kan kegiatan sosialisasi tersebut 
akan dilaksanakan selama 5 kali, 
dan diperuntukan 5 Kecamatan 
se Kota Probolinggo. “Hari ini 
(20/9) diawali dari Kecamatan 
Kanigaran, kemudian di tanggal 
23 September bagi masyarakat 
di wilayah Kecamatan Kedo-
pok dan tanggal 30 September 
untuk masyarakat di Kecamatan 
Wonoasih. Lalu dilanjutkan pada 
bulan Oktober bagi masyarakat 
di Kecamatan Kademangan dan 
Mayangan,” lapornya.   Plt. 
Kadis Kominfo Pujo juga men-
jelaskan, sosialisasi ini bertujuan 
untuk memberikan wawasan 
atau edukasi kepada masyarakat 
agar menggunakan produk yang 
memiliki legalitas dan diikuti 

150 peserta.   Lebih lanjut 
Pujo melaporkan bahwa Kegia-
tan sosialisasi tersebut dilaksa-
nanan berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 206/
PMK.07/2020 tentang Penggu-
naan, Pemantauan dan Evaluasi 
Dana Bagi Hasil Cukai Tem-
bakau (DBHCT) yang digu-
nakan untuk mendanai kegiatan 
sosialisasi ketentuan di bidang 
cukai dan atau pemberantasan 
barang kena cukai ilegal.    
Wali Kota Hadi dalam sambu-
tannya menjelaskan, Pemerintah 
Kota Probolinggo bekerja sama 
dengan KPPBC Tipe Madya 
Pabean C Probolinggo men-
dukung berbagai program terse-
but. Diantaranya, sosialisasi ten-
tang gempur rokok ilegal melalui 
Dinas Kominfo baik melalui si-
aran radio, media sosial, media 
luar maupun publikasi di sejum-
lah media.   Wali Kota 
Hadi, juga mengatakan Selain 
melaksanakan sosialisasi pemer-
intah kota probolinggo juga gen-
car melakukan operasi gabun-

gan yang melibatkan Bagian 
Perekonomian, Satpol PP dan 
Kepolisian untuk menertibkan 
peredaran rokok tanpa pita cu-
kai atau ilegal. Peredaran rokok 
ilegal dilarang karena mempen-
garuhi penerimaan cukai hasil 
tembakau sehingga berimbas 
pada penerimaan DBHCT di tiap 
daerah. DBHCT yang diterima 
oleh pemerintah daerah diperun-
tukkan bagi upaya peningkatan 
kesejahteraan, layanan kese-
hatan, pemberdayaan ekonomi 
disamping pemberantasan pere-
daran rokok ilegal.   
“Manfaat bagi masyarakat Kota 
Probolinggo khususnya yaitu 
adanya program UHC atau BPJS 
kesehatan gratis. 50 persen dana 
DBHCHT masuk dalam UHC 
sehingga kembali kepada mas-
yarakat Kota Probolinggo. Ini 
bukan sekadar imbauan atau 
anjuran tetapi kewajiban untuk 
membantu sesama khususnya 
warga Kota Probolinggo,”katan-
ya.   Wali Kota Hadi dike-
sempatan tersebut juga mengajak 

masyarakat untuk membantu 
mengawasi peredaran rokok ile-
gal. Sesuai dengan tagline yang 
selama ini digencarkan “Gempur 
rokok ilegal” menjadi komitmen 
bersama untuk mengoptimalkan 
penerimaan negara dari sektor 
cukai serta menciptakan iklim 
persaingan usaha yang sehat dan 
kondusif.   “Melalui so-
sialisasi ini kita mengajak mas-
yarakat untuk mengedukasi dan 
mengawasi tentang larangan 
peredaran rokok ilegal. Sehingga 
masyarakat menyadari apa yang 
dilakukannya ada dampak hu-
kum bila lalai dan tidak mema-
hami,” ajak Wali kota.   
Kepala KPPBC Tipe Madya 
Pabean C Probolinggo, Andi 
Hermawan menjelaskan, pihakn-
ya bersama-sama dengan Pemer-
intah Kota Probolinggo sudah 
melakukan operasi gabungan 
peredaran rokok ilegal. “Kami 
mendapati ada beberapa warung 
yang menjual rokok ilegal, yang 
paling banyak adalah rokok tan-
pa pita cukai atau rokok polos. 

Kami terus melakukan sosial-
isasi kepada masyarakat baik 
secara langsung maupun melalui 
media-media luar dan media so-
sial untuk menekan peredaran 
rokok ilegal,” jelasnya.   
Kepala KPPBC Andi juga meng-
harapkan agar produsen rokok 
ilegal dapat menghentikan pro-
duksinya dan masyarakat juga 
berhenti untuk membeli dan 
mengkonsumsi. Sosialisasi 
tersebut menghadirkan Asisten 
Administrasi Perekonomian dan 
Pembangunan Setiorini Sayekti 
dan Kasi Kepatuhan Internal dan 
Penyuluhan KPPBC, Nangkok 
P Pasaribu selaku narasumber. 
Disempatan lain Wali Kota juga 
menghibau kepada masyarakat 
agar tetap mematuhi Protokol 
kesehatan yang ketat, “ Saat ini 
kondisi Kota probolinggo di lev-
el 2, mudah mudahan minggu 
depan bisa level 1 dan seterusn-
ya zona hijau namun masyarakat 
harus tetap melaksanakan pro-
tokol kesehatan secara ketat “. 
(edy/adv)

Potret Sandiaga Uno Saat Berkunjung Ke Papua

Papua, SMN - Ment-
eri Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif Sandiaga Uno 
mengecek persiapan Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX 
2021 di Papua. Dia menga-
takan perhelatan yang digelar 
2 - 15 Oktober nanti bakal 
menjadi titik balik bagi pere-
konomian daerah setempat.

“Ini adalah momentum 
bagi Papua dan Indonesia un-
tuk mendorong pertumbuhan 

wisata olahraga, pemerataan 
pembangunan Papua, dan titik 
balik kebangkitan pariwisata 
dan ekonomi kreatif di Pap-
ua,” ujar dia dalam keteran-
gannya, Rabu, 22 September 
2021.

Sandiaga mengklaim 
PON akan memberdayakan 
ekonomi sehingga meningkat-
kan kesejahteraan warga lo-
kal. Dia mencatat ada 25 ribu 
noken produk kreatif griya 

Papua yang sudah disiapkan 
sebagai cenderamata untuk 
para atlet dan ofisial PON. 
Pembuatan 25 ribu noken ini 
melibatkan ratusan pekerja 
ekonomi kreatif.

Selain itu, lebih dari 3.000 
orang akan terlibat dalam per-
siapan PON di stadion yang 
tersebar di berbagai lokasi. 
Selanjutnya selama agenda 
lomba nasional tersebut ber-
langsung, seribu penari asli 

Wali Kota Probolinggo  Gelar  
Rokoord  Bersama  KPK RI

Probolinggo ,SMN - Wali 
Kota  Probolinggo  Hadi 
Zainal  Abidin , dalam  rangka  
pencegahan  tindakan korup-
si  di pemerintahnya  bersama 
Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi (KPK) RI ,  menggelar 
rapat koordinasi monitoring 
dan evaluasi Monitoring Cen-
ter for Prevention  (MCP) dan 
tematik, Rabu (22/9). Hal ini 
berdasarkan ketentuan pasal 
6 huruf a UU nomor 19/2019 
tentang perubahan kedua atas 
UU nomor 30/2002 tentang 
tugas KPK melakukan tin-
dakan-tindakan pencegahan 
sehingga tidak terjadi tindak 
pidana korupsi.

Dalam upaya pencega-

han korupsi pada pemer-
intah daerah salah satunya 
dilakukan melalui program 
pencegahan korupsi terinte-
grasi. Program ini merupa-
kan pelaksanaan dari tugas 
KPK dalam koordinasi dan 
monitoring upaya-upaya 
pencegahan korupsi yang 
dilakukan oleh pemerintah 
daerah. Dalam melakukan 
upaya pencegahan korupsi di 
daerah, KPK berkolaborasi 
bersama Kementerian Dalam 
Negeri, Kementerian PAN 
dan RB, Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKB) dan kementerian dan 
lembaga yang terkait lainnya.

Direktur Koordinasi dan 

Supervisi Wilayah III KPK 
RI Brigjen Pol Bahtiar Ujang 
Purnama tiba bersama Kasat-
gas 3 Koordinasi Supervisi 
Wilayah KPK RI Edi Suryan-
to dan Tim Monev KPK RI. 

Tim KPK RI  diterima 
Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
didampingi Sekda drg. Ninik 
Ira Wibawati serta sejumlah 
pejabat dan instansi vertikal.

Wali Kota  Hadi , merasa 
senang dan syukur, dan ber-
harap momen itu dapat mem-
bawa perubahan bagi Pe-
merintah Kota Probolinggo. 
“Saya menyambut baik acara 
ini, karena tanpa ada evaluasi 
kita tidak mungkin mema-
hami kekurangan, keraguan 
atau kekurangpahaman. Se-
hingga ke depannya dapat 
menjadi lebih baik lagi. Jadi 
ini momen yang sangat baik, 
kita ingin ke depan lebih baik 
lagi daripada sebelumnya,” 
ujarnya.

Rakoord  tersebut mem-
bahas tentang pencegahan 
tindak pidana korupsi, yakni 
pada 8 area intervensi MCP 
seperti perencanaan dan pen-
ganggaran APBD, pengadaan 
barang dan jasa, perizinan, 
pengawasan, manajemen 
ASN, optimalisasi pajak 
daerah, manajemen aset daer-
ah dan tata kelola keuangan 
desa. Capaian MCP Kota 
Probolinggo tahun 2021 dari 

hasil verifikasi sampai den-
gan Juli sebesar 61,45 pers-
en termasuk penyelamatan 
keuangan dan aset daerah. 
“Semoga kita dapat mening-
katkan capaian MCP Kota 
Probolinggo, agar bisa men-
capai minimal 90 persen. 
Sehingga ini menjadi komit-
men kita bersama bahwa tar-
get kita berupaya 90 persen,” 
harap Wali kota Hadi.

Wali Kota Probolinggo 
Hadi , juga menyinggu-
ng Perpres nomor 80/2019 
berkaitan dengan pemban-
gunan rumah sakit sebagai 
upaya strategis nasional, 
yang pembangunannya did-
ampingi oleh BPK RI dalam 
penggunaan APBD. “Karena 
yang kita lakukan ini bisa 
bermanfaat  dalam member-
ikan fasilitas yang terbaik,” 
katanya.

Direktur Koordinasi dan 
Supervisi Wilayah III KPK 
RI Brigjen Pol Bahtiar 
Ujang Purnama menyatakan 
bahwa setiap daerah harus 
memiliki seorang Inspek-
tur yang kuat dalam tatanan 
keuangan pemerintah daer-
ah. “Dibutuhkan inspek-
tur yang kuat, mental yang 
kuat, fisik yang kuat dalam 
mengelola. Sehingga po-
tensi penyimpangan dapat 
diminimalisir,” tegasnya.
(edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin  Bersama Ketua Tim supervisi KPK dalam kegiatan 
Rakoord.

Pemkab Probolinggo  Menerima  
Kunjungan  Wali Kota  Probinggo

Probolinggo ,SMN - Pemer-
intah Kabupaten Probolinggo 
menerima  kunjunan  Wali kota  
Hadi  Zainal  Abidin  dalam 
rangka studi referensi di Kabu-
paten Probolinggo terkait dibu-
kanya destinasi wisata kondisi 
Pemberlakuan Penerapan Ke-
giatan Masyarakat (PPKM) 
Level 2, Rabu (22/9/2021) di 
ruang pertemuan Wisma Ucik 
Desa Ngadisari Kecamatan Su-
kapura Kabupaten Probolinggo.

 Wali Kota Probolinggo Hadi 
Zainal Abidin diikuti anggota 
Forkopimda dan segenap peja-
bat OPD di lingkungan Pemkot 
Probolinggo tersebut,  disambut 
oleh Plt Bupati Probolinggo . 
HA. Timbul Prihanjoko did-
ampingi Ketua DPRD Kabupat-
en Probolinggo Andi Suryanto 
Wibowo dan segenap pejabat 

OPD Pemerintah Kabupaten 
Probolinggo.

Momentum ini sangat pent-
ing dilakukan antara Ketua Sat-
gas Penanganan Covid-19 Kota 
Probolinggo dengan ketentuan 
Satgas Penanganan Covid-19 
Kabupaten Probolinggo untuk 
melakukan komunikasi dan ko-
laborasi. Dengan adanya wu-
jud kerjasama yang baik dalam 
menghadapi tantangan kedepan-
nya, nantinya dapat membangk-
itkan perekonomian masyarakat.

Kota Probolinggo yang 
masuk Level 2 beberapa hari 
yang lalu setelah Kabupaten 
Probolinggo yang sudah lama 
masuk Level 2 PPKM memi-
liki komitmen bersama untuk 
penanganan Covid-19. Melalui 
studi referensi antara Kota 
Probolinggo dengan sauda-

ra tuanya yaitu Kabupaten 
Probolinggo sama-sama ber-
juang agar tidak terjadi lonjakan 
penularan Covid-19.

Dalam kunjungan tersebut 
Wali Kota  Hadi Zainal Abidin 
menyampaikan kegiatan stu-
di referensi ke Kabupaten 
Probolinggo yang dianggap 
suadara tua, sama-sama mem-
buat konsep terkait dibukanya 
destinasi wisata seperti destinasi 
wisata nasional Bromo Tengger 
Semeru. “Aturan dan kebija-
kan Kota maupun Kabupaten 
Probolinggo untuk disamakan 
tanpa ada perbedaan,” ujarnya.

 Plt Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko menjelaskan 
bahwa dunia wisata sudah men-
jadi hal yang luar biasa. Setelah 
Kabupaten Probolinggo dipu-
tuskan turun pada level 2 (dua) 
telah memberanikan untuk dibu-
kanya tempat-tempat wisata dan 
proses pendidikan pembelajaran 
tatap muka. Ada dampak terha-
dap perekonomian masyarakat 
khususnya membangkitkan 
kembali UKM dengan syarat 
utama menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat. “Oleh 
karena itu, kita harus bersinergi 
dan berkolaborasi menangani 
permasalahan-permasalahan 
yang dihadapi. Kerjasama antar 
daerah itu untuk kesejahteraan 
masyarakat. Semoga kegiatan 
ini membawa manfaat dan sal-
ing mendukung perekonomian 
masyarakat,” ungkapnya.(edy)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin saat diterima  Plt Bupati. HA.Timbul Prihanjoko.

Sandiaga Berharap PON Jadi Titik 
Balik Ekonomi Papua Papua akan digandeng untuk 

tampil.
Meski pemerintah mem-

batasi jumlah penonton mak-
simal 25 persen dari total 
kapasitas stadion, PON Papua 
diyakini tetap akan mengger-
akkan jumlah wisatawan do-
mestik. Karena itu, Kemente-
rian Pariwisata dan Ekonomi 
Kreatif telah mengembangkan 
potensi wisata di sekitar loka-
si PON, khususnya yang ber-
basis komunitas.

“Kita kembangkan desa 
wisata berbasis komunitas, 
kampung kreatif, pariwisa-
ta berbasis alam dan budaya, 
pariwisata bertanggung jawab 
dan berkeadilan,” katanya.

Untuk mencegah penular-
an Covid-19 di lokasi penye-
lenggaraan PON, Sandiaga 
menyebut Kementeriannya 
melakukan supervisi di tit-
ik-titik wisata hingga akomo-
dasi. Selama PON berjalan, 
pemerintah akan member-
lakukan karantina terhadap 
atlet, menerapkan sistem bub-
ble, mengintegrasikan sistem 
aplikasi PeduliLindungi, serta 
menjamin sinyal telekomuni-
kasi.

Adapun PON akan ber-
langsung di Kota Jayapura, 
Kabupaten Jayapura, Kabu-
paten Mimika, dan Kabupat-
en Merauke. “Kami harapkan 
opening dan closing PON XX 
bisa berlangsung lancar,” kata 
Sandiaga. (tmp)

150 petani Belitung Ikut
Program BPJS Ketenagakerjaan

Belitung, SMN - Sebanyak 
150 dari 7.290 petani di Kabu-
paten Belitung, Provinsi Kepu-
lauan Bangka Belitung, telah ber-
gabung mengikuti program BPJS 
Ketenagakerjaan guna mendapat-
kan jaminan perlindungan sosial.

Kepala Dinas Ketahanan 
Pangan dam Pertanian Belitung, 
Destika Effenly di Tanjung Pan-
dan, Sabtu mengatakan, melalui 
kepesertaan dalam program 
BPJS Ketenagakerjaan maka 
para petani dipastikan mendapa-
tkan jaminan perlindungan sosial 
antara lain jaminan kecelakaan 
kerja (JKK), jaminan kematian 

(JK) dan jaminan hari tua (JHT).
“Jaminan perlindungan sema-

cam ini sangat penting bagi para 
petani terutama dalam menganti-
sipasi dan menangani terjadinya 
sebuah resiko dalam pekerjaan,” 
ujarnya.

Dikatakan Destika, pihakn-
ya menargetkan sebanyak 7.290 
petani dari 384 kelompok tani di 
daerah itu yang telah terdaftar di 
Sistem Manajemem Informasi 
Penyuluh Pertanian (Simultan) 
Kementerian Pertanian dapat ber-
gabung menjadi anggota BPJS 
Ketenagakerjaan.

“Pada prinsipnya kami in-

gin mengajak semua petani 
bergabung. Memang beberapa 
petani yang secara inisiatif sendi-
ri mendaftarkan langsung men-
jadi anggota prgoram tersebut,” 
katanya.

Selain itu, lanjut Destika, pi-
haknya juga mengajak petani un-
tuk mengikuti program asuransi 
tani guna mengantisipasi terjad-
inya kerugian seperti gagal panen 
dan bencana alam.

“Kepesertaan asuransi tani 
memang masih rendah namun 
untuk kepersertaan asuransi pe-
ternakan jumlahnya cukup baik,” 
ujar Destika. (antr)

Petani Belitung terima kartu BPJS Tenaga Kerja
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Bupati Apresiasi Kinerja Kantor Pertanahan Yang 
Membantu Mempermudah Pengurusan Sertifikat

Bupati Lumajang Berikan Apresiasi Kinerja Kantor Pertanahan Yang Membantu 
Mempermudah Pengurusan Sertifikat

Lumajang, SMN - Presi-
den Republik Indonesia Joko 
Widodo menyerahkan secara 
simbolis,  Sertifikat Redistribu-
si Tanah Objek Reforma Agrar-
ia Tahun 2021, secara serentak 
di seluruh kantor pertanahan di 
seluruh Indonesia, melalui salu-
ran video conference.

Hal itu.juga dilakukan Bu-
pati Lumajang Thoriqul Haq, 
di Peringgitan Pendopo Arya 
Wiraraja Lumajang, pada Rabu 
(22/09) lalu.

Dalam arahannya, bupati 
mengapresiasi kinerja Kantor 
Pertanahan Lumajang, yang 
telah membantu mempermu-
dah pengurusan sertifikat tanah 
masyarakat Lumajang. Ia men-
jelaskan, bahwa kini penguru-
san sertifikat tanah jauh lebih 
mudah.

“Ini program yang luar biasa 
efektifnya, karena masyarakat 
bisa merasakan dampaknya 
langsung, dulu mengurus sert-
ifikat ruwetnya bukan main 
,namun sekarang dipermudah,” 
katanya.

Bupati menjelaskan, bahwa 
dalam pengurusan sertifikat 
tanah di Kantor Pertanahan 
Lumajang gratis. Namun dir-
inya memaklumi apabila ada 
biaya tambahan seperti pen-
gadaan patok, karena diluar 
pembiayaan sertifikat tanah 
oleh pemerintah.

Dirinya menegaskan, bahwa 
biaya tambahan tersebut harus 
dijelaskan secara transparan ke-
pada masyarakat.

“Saya tidak mempersoalkan 
apabila ada biaya tambahan, 
karena ada yang harus dileng-

kapi seperti pengadaan patok 
ataupun administrasi seperti 
pembelian materai, karena itu 
butuh modal pembuatannya 
tapi harus disampaikan kepada 
masyarakat peruntukannya un-
tuk apa,  itu penting,” tegasnya.

Bupati berpesan, agar mas-
yarakat menjaga sertifikat tanah 
yang telah diterima dengan se-
baik baiknya, jangan sampai hi-
lang, jangan sampai rusak atau 
beralih fungsi atau dialihkan 
kepada orang lain. (Tik)

Menparekraf Berikan Anugerah 
Desa Wisata Indonesia 2021

Lumajang, SMN - Desa 
Ranu Pani masuk dalam kat-
egori 50 desa wisata terbaik 
dalam ajang Anugerah Desa 
Wisata Indonesia 2021 yang 
diselenggarakan oleh Kemen-
parekraf. Sebelumnya, desa ini 
telah melewati berbagai seleksi 
dan penilaian, termasuk aspek 
penilaian sosial, lingkungan, 
dan pengembangan ekonomi.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq, mengatakan nominasi itu 
menjadi bukti bahwa ragam pe-
sona Ranupane selalu memikat 

perhatian. Dengan dinobatkann-
ya Desa Ranu Pani jadi bagian 
dari 50 desa wisata terbaik ini, 
pihaknya akan terus melakukan 
terobosan meningkatkan daya 
tarik desanya

Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Republik In-
donesia, Sandiaga Salahuddin 
Uno memberikan penghargaan 
kepada Desa Wisata Ranupani 
sebagai 50 Desa Wisata Terbaik, 
Desa Wisata Indonesia Bangkit 
Anugerah Desa Wisata Indone-
sia 2021.

Penghargaan tersebut diser-
ahkan langsung Menparekraf 
kepada Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq di Amfiteater Ran-
upani, pada Minggu (19/9) lalu.

“Ini saya serahkan piagam 
penghargaan Desa Wisata Ran-
upani sebagai 50 Desa Wisata 
Terbaik Desa Wisata Indonesia 
Bangkit Anugerah Desa Wisata 
Indonesia 2021,” ungkap Mas 
Menteri Sandiaga Uno.

Dalam kesempatan itu, juga 
diresmikan Amfiteater Ranupani 
oleh Mas Menteri Sandiaga 
Uno. Diketahui, pembangunan 
Amfiteater Ranupani sudah ber-
jalan sejak beberapa waktu lalu 
untuk mendukung sarana dan 
fasilitas kawasan Wisata Ran-
upani.

Menurut Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq, Amfiteater Ran-
upani merupakan sebuah tempat 
yang akan digunakan sebagai 
panggung pertunjukan dan 
pagelaran seni, yang nantinya 
diharapkan mampu mendukung 
kemajuan Desa Wisata Ran-
upani.

“Untuk kreasi seni, yang ini 
merupakan bagian semakin ma-
junya desa ranupani,” ujarnya.

Selanjutnya, Cak Thoriq sa-

paan akrab Bupati Lumajang 
mengucapkan terima kasih atas 
kunjungan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Republik 
Indonesia di Desa Wisata Ran-
upani. Ia berharap, kehadiran-
nya membawa dampak postif 
terhadap kemajuan Desa Wisata 
Ranupani, yang tentu akan ber-
dampak terhadap kesejahteraan 
masyarakat Ranupani.

Ranu Pani  merupakan desa 
terakhir yang akan dilewati para 
pendaki yang hendak berangkat 
ke Gunung Semeru. Desa ini 
menawarkan panorama alam 
yang indah dan masyarakat yang 
ramah. Tak heran banyak penda-
ki singgah di desa ini sebelum 
bertualang. Bahkan, jika tak 
ingin mendaki pun, wisatawan 
bisa datang Desa Ranu Pani se-
cara khusus.

Keunikan lain yang bisa 
ditemukan di desa ini ialah 
fenomena salju pada musim 
kemarau. Sekitar Juli hingga 
Agustus, biasanya di Ranu Pani 
terjadi kondisi ekstrem yang 
membuat pepohonan dan rum-
put di sana tertutup oleh embun 
beku. Bahkan, suhunya bisa 
mencapai minus empat derajat. 
(Tik) 

Pemberian Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021, Kepda Desa Ranu Pani, yang 
di seenggarakan oleh Kemenparekraf

Wilayah Utara Kabupaten 
Lumajang, Menjadi Wilayah 

Terendah  Program Vaksinasi.
Lumajang, SMN - Bupati 

Lumajang, Thoriqul Haq dan 
Wakil Bupati Lumajang, Indah 
Amperawati bersama Forkop-
imda melaksanakan kegiatan 
Evaluasi Capaian Vaksinasi 
di Kabupaten Lumajang se-
cara virtual, bertempat di Ru-
ang Mahameru Kantor Bupati 
Lumajang, pada Rabu (22/9).

Evaluasi tersebut juga di-
hadiri langsung oleh pihak 
Provinsi Jawa Timur yakni 
Kakesdam V Brawijaya, Kol-
onel Dr. Djanuar Fitriadi, Plt. 
Kepala Dinkes Provinsi Jawa 
timur, dr. Kohar Hari Santo-
so, Kabid Dokkes Polda Jawa 
Timur, Kombes Pol dr. Erwin 
Zainul Hakim. Serta jajaran 
Forkopimca dan Kepala Pusk-
esmas se-Kabupaten Luma-
jang secara virtual.

Pada kesempatan tersebut, 
Bupati Lumajang menjelas-
kan, evaluasi itu digunakan 
untuk mengecek langsung ter-
kait data vaksinasi yang ada di 
Kabupaten Lumajang maupun 
target untuk vaksinasi dimas-
ing-masing kecamatan. Bah-
kan ada juga beberapa evalu-
asi terkait dengan Puskesmas 
yang mempunyai jeda waktu 
untuk melaksanakan vaksina-
si.

Diketahui, wilayah utara 
Kabupaten Lumajang, men-
jadi wilayah terendah untuk 
program vaksinasi. Guna me-
nekan tingkat vaksinasi di 
wilayah tersebut, Bupati me-
minta jajaran Dinas Keseha-

tan untuk turun langsung agar 
bisa melayani proses vaksina-
si masyarakat di tempat.

“Saya minta Kepala Dinas 
Kesehatan turun ke Ranuyoso, 
semua perangkat yang men-
dukung untuk percepatan vak-
sinasi di Ranuyoso akan kita 
lakukan,” ujarnya.

Lebih jauh, Bupati men-
gungkapkan, saat ini capaian 
vaksinasi di Kabupaten Luma-
jang dibawah 20%. jadi, untuk 
mencapai 70% harus ada kerja 
keras. Rata-rata kabupaten/
kota di Jawa Timur sudah be-
rada di level I dan II. Terkait 
data dari Kementerian Kes-
ehatan Kabupaten Lumajang 
berada di level II dan data dari 
Kamendagri berada di level 
III.

Semua pihak tengah be-

rupaya secara serius dalam 
menangani Pandemi Covid-19 
ini, salah satu upaya adalah 
vaksinasi bagi masyarakat 
Lumajang, seperti yang sudah 
dilaksanakan dengan vaksina-
si Drive Thru, vaksinasi door 
to door, vaksinasi di Seko-
lah-sekolah, Vaksinasi Pon-
dok Pesanten.

Kendala vaksinasi di kabu-
paten Lumajang adalah keter-
sediaan vaksin di Kabupaten 
Lumajang ternyata masih se-
dikit, tenaga vaksinator yang 
terbatas tidak sebanding den-
gan luas wilayah Kabupaten 
Lumajang, selain itu kendala 
lainnya adalah pemahaman 
dan kesadaran masyarakat 
tentang pentingnya vaksinasi 
covid-19 yang masih kurang. 
(Tik)

Kegiatan Evaluasi Capaian Vaksinasi di Kabupaten Lumajang

Buka - Bukaan Bobby Soal Triliunan APBD di 
Bank Usai Disentil Jokowi

Medan, SMN - Wali Kota 
Medan Bobby Nasution disentil 
Presiden Joko Widodo (Jokowi) 
gara-gara triliunan rupiah APBD 
Kota Medan mengendap di bank. 
Usai disorot Jokowi, Bobby pun 
buka-bukaan mengenai anggaran 
itu.

Jokowi menyoroti kurangnya 
serapan anggaran Pemko Medan 
itu saat dirinya melakukan kun-
jungan kerja ke Sumatera Utara 
(Sumut). Jokowi awalnya berbic-
ara soal pertumbuhan ekonomi di 
Sumut di angka 4,94 persen, lalu 
berbicara soal angka inflasi Su-
mut yang di atas nasional.

“Di Sumut hati-hati, pertum-
buhan ekonomi di 4,95, berarti 
di bawah nasional, nasional 7,30. 
Inflasi sudah di atas nasional. Kita 
1,5, inflasi di sini 2,1 persen. Ha-
ti-hati dengan inflasi. Artinya, ada 
barang-barang yang akan naik 
harganya di Sumatera Utara,” 
kata Jokowi di rumah dinas Gub-

su, Medan, Kamis (16/9/2021).
Jokowi mengingatkan angka 

pertumbuhan ekonomi di Su-
mut bisa turun jika COVID-19 
tidak dapat dikendalikan. Un-
tuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi ini, kata Jokowi, yang 
harus dilakukan adalah realisasi 
APBD.

“Realisasi APBD di Sumut 
55,2 persen. Yang paling rendah 
di Mandailing Natal, 28 persen, 
hati-hati,” ucap Jokowi.

Jokowi kemudian berbicara 
soal APBD yang masih tersimpan 
di bank. Jokowi menegur Bobby 
karena APBD yang tersimpan di 
bank mencapai Rp 1,8 triliun.

“APBD (Sumut) di bank Rp 
1,3 triliun, yang terbesar Medan, 
sudah dicek. Yang bagus APBD 
realisasi investasi (Sumut) Rp 4,1 
triliun dan PMDN 9,9. Cek betul 
angka-angka ini. Saya dapat data 
dari Menteri Keuangan, nggak 
akan meleset. Segera lakukan 

realisasi, serapan anggaran sece-
patnya, sehingga memudahkan 
ekonomi di daerah,” jelas Jokowi.

Usai disorot Jokowi, Bobby 
Nasution menjelaskan asal-usul 
APBD tersebut. Menurut Bobby, 
salah satu sumber APBD yang 
mengendap di bank ialah sisa 
lebih pembiayaan anggaran (sil-
pa) tahun berkenaan tahun 2020. 
Menurutnya, ada sisa anggaran 
Rp 600 miliar dari APBD Medan 
2020.

“Ada silpa, kan kita tahu 
kemarin silpa kita ada Rp 600 
miliar,” ucap Bobby di rumah 
dinas Gubsu, Medan, Senin 
(20/9/2021).

Bobby mengatakan sudah 
memerintahkan anak buahnya 
agar APBD Medan yang masih 
mengendap di bank segera digu-
nakan untuk menuntaskan berb-
agai proyek. Dia mengaku sudah 
membentuk tim percepatan ter-
kait penyerapan APBD.

 Bobby Nasution, Wali Kota Medan

Sergai Diharapkan Jadi 
Lumbung Padi Nomor 
Satu di Sumut

Sumut, SMN - Bupati 
Serdang Bedagai (Sergai), H 
Darma Wijaya, berharap lah-
an persawahan di daerahnya 
dapat terus ditingkatkan demi 
menjadikan daerah itu sebagai 
lumbung padi nomor satu di 
Provinsi Sumatera Utara.    

  Harapan tersebut dis-
ampaikan Darma Wijaya saat 
mengikuti kegiatan panen per-
dana Gabungan Kelompok Tani 
(Gapoktan) Karya Bersama, di 
Desa Sei Parit, Kecamatan Sei 
Rampah, Selasa (21/9).

  “Saya mendukung 

penuh alih fungsi lahan perke-
bunan menjadi lahan pertanian 
atau mencetak sawah baru. Hal 
ini juga secara formal sudah 
diatur dalam Perda Sergai ten-
tang Alih Fungsi Lahan Perta-
nian,” katanya. 

Ia menerangkan, faktanya 
saat ini luas lahan perkebunan 
di Sergai mencapai kurang leb-
ih 190 ribu hektare dengan 100 
ribu hektare di antaranya ada-
lah perkebunan sawit, karet dan 
kakao. 

  Darma Wijaya men-
yayangkan konversi atau alih 

“Sudah kami lakukan, pasti 
kami laksanakan untuk realisasi. 
Kami sudah punya tim percepa-
tan,” ujarnya.

Bobby juga memerintahkan 
anak buahnya untuk memper-
cepat tender proyek yang akan 
dikerjakan pada 2022. Dia ber-
harap percepatan tender bisa 
membuat pengerjaan proyek leb-
ih cepat.

“Ini yang saya katakan ke de-
pannya tahun 2022, saya minta 
tender itu harus tahun ini. Mulai 
dari rapat internal, RPJMD saya 
sampaikan harus cepat. Bahkan 
di fisik, di PU (Dinas Pekerjaan 
Umum) anggarannya kita tambah 
sampai dengan Rp 1 triliun, bu-
lan 9 nggak boleh ada yang kerja 
lagi,” jelasnya.

Bobby juga telah memberi 
penjelasan soal duit APBD yang 
masih mengendap di bank. Pen-
jelasan disampaikan Bobby untuk 
menjawab sentilan dari mertuan-
ya sendiri, Presiden Jokowi.

“Sebenarnya yang itu Rp 1,6 
triliun karena memang yang saya 
lihat di situ datanya beda-beda 
sedikit saja. Namun, kalau dit-
anya kenapa, apakah serapannya 
kurang atau seperti apa. Ini kegia-
tannya lagi berjalan,” kata Bobby 
di kantor Wali Kota Medan, Ju-
mat (17/9).

Bobby Nasution menga-
takan banyak proyek yang 
sedang berjalan dan belum 
tuntas. Dia mengatakan hal itu 
menjadi penyebab pihaknya 
belum bisa melakukan pem-
bayaran sehingga uang masih 
berada di bank.

“Memang banyak kegiatan 
yang sudah berjalan tapi belum 
selesai. Kegiatannya sudah 
berjalan tapi belum selesai. 
Jadi kalau belum selesai belum 
bisa pembayaran. Jadi ketika 
nanti sudah selesai baru ada 
pembayaran,” sebut Bobby.

Bupati Sergai H. Darma Wijaya saat mengikuti kegiatan panen perdana Gabungan 
Kelompok Tani (Gapoktan) Karya Bersama, di Desa Sei Parit, Kecamatan Sei 

Rampah

fungsi lahan pertanian men-
jadi lahan perkebunan, bah-
kan perumahan. Tentu saja 
ini mengakibatkan luas lahan 
pertanian di daerah itu semakin 
mengecil.

  “Menurut data yang 
saya terima, saat ini ada 20 ribu 
hektare lahan yang digunakan 
untuk produksi ubi. Dulu 
sawah di sini ini mencapai 40 
ribu hektar, namun sekarang 
tersisa 31 ribu hektar. Bahkan 
dari luas lahan tersebut, 5 hek-
tare di antaranya tanpa irigasi. 
Ini tentu menjadi tantangan 
tersendiri bagi kita bagaimana 
agar Sergai kembali dikenal 
sebagai daerah lumbung padi 
nomor satu,” tegas Darma Wi-
jaya.

  Ketua Gapoktan 
Karya Bersama, Monton Situ-
morang, berterimakasih kepa-
da Bupati Sergai yang sudah 
berkenan menyempatkan diri 
hadir dan ikut panen perdana 
di area persawahan milik Ga-
poktan Karya Bersama.

  “Kami mengucap-
kan terima kasih kepada Bu-
pati Sergai atas komitmennya 
yang tinggi untuk mendukung 
sektor pertanian yang  dibuk-
tikan dengan membaiknya as-
pek irigasi pertanian di Sergai. 
Buktinya bisa dilihat dari hasil 
panen yang meningkat drastis, 
bahkan bisa mencapai 6.5 ton 
per hektar,” katanya.
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Sat Lantas Polres Kendal Bagikan Brosur dan 
Masker Dalam Rangka Ops Patuh Candi 2021

Anggota Sat Lantas yang sedang membagikan masker

Kapolres Kendal Bersama Dinas 
Kesehatan Monitoring Swab Antigen 

di Sekolah MAN Kendal

Kapolres Kendal sedang memantau salah satu kegiatan swab antigen di sekolah MAN Kendal

Kendal, SMN - Kegiatan 
Pendidikan masyarakat (Dik-
mas) SatLantas dalam rang-
ka Ops Patuh Candi 2021 di 

wilayah hukum Polres Kendal. 
Kamis, (23/09/2021) bertempat 
di halaman depan kantor Sat-
lantas Polres Kendal.

AKP Hari Condro R, S,H. 
S.I.K. M.H menjelaskan bah-
wa dasar sesuai undang-undang 
nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. Serta undang-un-
dang nomor 22 Tahun 2009 
tentang Lalu Lintas Angkutan 
Jalan.

Surat Telegram Kapol-
da Jateng Nomor : ST/2879/
XII/2013 tanggal 13 Desember 
2013 tentang langkah–langkah 
menekan angka kecelakaan lalu 
lintas yang melibatkan pelajar.

“Sesuai instruksi Ment-
eri Dalam Negeri Nomor 42 
Tahun 2021 tentang Pember-
lakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat Level 4, Level 3 

dan Level 2 Corona Virus Dis-
ease 2019 di wilayah Jawa dan 
Bali,” ujar Condro

Sprin Kapolres Kend-
al nomor : Sprin/2128/IX/
OPS.1.3./2021 tentang pelaks 
Ops Patuh Candi 2021 di wil 
hukum Polres Kendal. Sasaran 
pembagian brosur dan masker 
dalam rangka Ops patuh Candi 
2021.

Turut hadir pada kegiatan 
tersebut Petugas pelaksana an-
tara lain, KBO Satlantas, Kas-
atlantas Polres Kendal AKP 
Hari Condro R, S,H. S.I.K. 
M.H Kanit Kamsel, Anggota 
SatLantas Polres Kendal, se-
lama kegiatan berjalan dengan 
lancar. (sur)

Kendal, SMN - Kapol-
res Kendal AKBP Yuniar Ar-
iefianto yang peduli dengan 
kesehatan penerus bangsa 
melaksanakan kunjungan pos-
ko sekolah sehat yang berada 
di MAN Kendal. Selain itu 
Yuniar juga monitoring swab 
anti gen yang dilaksanakan di 
MAN Kendal sebagai persia-
pan PTM, Rabu 22/09/2021.

Disela sela kegiatannya 
Yuniar menyampaikan” Polres 
bersama Dinas Kesehatan Ken-
dal melaksanakan monitoring 
swab kepada sejumlah siswa 
secara acak sebagai langkah 
persiapan PTM. Tujuan diada-

kan kegiatan ini adalah sebagai 
pemutus mata rantai Covid 19, 
“ jelasnya.

“Masa produktif ada-
lah masa yang sangat rentan 
menularkan Covid 19, usia ini 
sangat rentan menjadi super 
spreeder yaitu satu orang dapat 
menularkan ke 10 orang yang 
ada disekitarnya. Oleh karena 
itu sebelum PTM dimulai maka 
siswa dan guru harus di swab 
terlebih dahulu,”terangnya.

Dalam kesempatan yang 
sama Kepala Sekolah Ma-
drasah Aliyah Negri Kendal 
Muh. Asnawi menyampaikan 
“ Kegiatan ini dapat terlaksa-

na berkat dukungan dari Polres 
Kendal yang sebelumnya siswa 
MAN sebanyak 1070 siswa 
yang divaksin di Polres Kendal 
dan hari ini ada 100 anak yang 
diswab, harapannya hasil swab 
ini semua siswa maupun guru 
adalah negatif,” ucapnya .

Menurut Aryatiwi Dewi 
salah seorang Siswa MAN 
menyampaikan “ Kami ucap-
kan terima kasih kepada Ka-
polres Kendal yang telah mem-
berikan Fasilitas untuk vaksin 
dan swab di MAN Kendal agar 
siswa dapat melanjutkan pem-
belahan tatap muka,” sampain-
ya. (sur)

Bupati Kendal Cek Perkembangan Proyek 
Jalur Penghubung 2 Kecamatan

Bupati Kendal sedang mengecek proyek jalur penghubung 2 
kecamatan

Kendal, SMN - Bupati Ken-
dal Dico M. Ganinduto melalu-
kan pengecekan proyek pemba-
ngunan jalur yang akan segera 
dibangun dengan menghubung-
kan antara Kecamatan Gemuh 
dan Kecamatan Patean, Selasa 
(21/9/2021).

Peninjauan yang dilakukan 
berada di desa Sojomerto Ke-
camatan Gemuh, Bupati did-
ampingi langsung oleh Kepala 
Dinas Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (DPUPR) 
Kendal. 

Dico M. Ganinduto men-
gatakan bahwa dari wilayah 
Cepiring hingga Patean harus-
nya ada beberapa desa yang 
bisa memanfaatkan jalur terse-
but dan mampu memberikan 
dampak luas berkelanjutan.

“Tentunya banyak daerah 
dapat memanfaatkan jalur ini 
jika nantinya dari Sojomer-
to Kecamatan Gemuh telah 

terhubung hingga Kalices 
Kecamatan Patean, dampak 
ekonomi pasti akan terasa ten-
tunya,” ujar Dico M. Ganindu-
to.

Adapun jalur yang nantinya 
akan dibangun ini, memiliki 
pemandangan perbukitan yang 

cukup menarik. Hal ini men-
jadikan bahwa lintasan dapat 
menjadi obyek wisata dengan 
tema sport tourism yang men-
jadi fokus Pemerintah Kendal. 
Jalur sepeda menjadi tujuan 
utama baik menggunakan jalur 
beton maupun jalur perbukitan.

“Pemandangan tadi bagus 
untuk diatas banyak perkebu-
nan dan bukit ini tentunya bisa 
menjadi daya tarik, olahraga 
sepeda pasti cocok nanti bisa 
lewat jalur cor atau jalur perke-
bunan tentunya yang jelas saat 
ini fokus di Infrastruktur ter-
lebih dahulu,” imbuh Dico M. 
Ganinduto.

Sementara itu, Kepala Dinas 
PUPR Kabupaten Kendal, Su-
giono menjelaskan, jalan yang 
akan dibangun nanti sepanjang 
1,6 kilometer, dengan lebar 4 
meter dan jalur sedikit menan-
jak yang belum bisa dibeton.

Sugiono mengaku, pihaknya 
masih membutuhkan anggaran 
senilai Rp 6 miliar untuk mem-
benahi senderan badan jalan, 
jembatan dan gorong-gorong, 
hingga betonisasi agar akses 
jalan penghubung dua keca-
matan ini bisa dilalui mobil. 
(sur)

Nekat Buka Pengusaha Cafe di Pati Kena Razia

Para pengusaha cafe yang nekat tetap buka

Pati, SMN - Petugas gabun-
gan yang terdiri dari anggota 
Polisi Resor (Polres) Pati dan 
Satuan Polisi Pamong Praja 
(Satpol PP) Pati adakan Oper-
asi Yustisi di beberapa tempat 
karaoke. Di antaranya karaoke 
Alaska, Maharani, Diva, dan 
Romantika.

Dalam penyisiran itu, petu-
gas mengamankan 102 orang 
yang terdiri dari pemandu ka-
raoke, pengunjung, dan pen-
gelola. Selanjutnya, ratusan 
orang tersebut dibawa ke mar-
kas Sat Samapta Polres Pati 
untuk dites swab. Hasilnya, 
enam orang dinyatakan positif 
dan dibawa ke RSUD Soewon-
do untuk diisolasi.

Bupati Pati Haryanto men-
gatakan, sekalipun sudah ada 
Instruksi Menteri Dalam Neg-
eri (Inmendagri) ataupun In-
struksi Bupati (Inbup) tentang 
larangan hiburan karaoke di 
masa PPKM, tapi masih ada 
beberapa yang nekat buka se-
cara kucing-kucingan.

“Oleh karena itu pada sore 
ini saya ucapkan terimakasih 
pada Pak Kapolres (AKBP 
Christian Tobing) dan jaja-
ran yang tidak henti-hentinya 

memutus mata rantai Covid-19 
dengan operasi yustisi. Dan 
saya berharap kita semua taat. 
Pemerintah mengatur itu tu-
juannya agar tidak terjadi 
penyebaran Covid-19 ke ma-
na-mana,” Kata Bupati saat 
meninjau tes swab di Markas 
Sat Samapta Polres Pati, di 
dampingi oleh Kapolres Pati 
AKBP Christian Tobing dan 
Kasatpol PP Sugiono, Sabtu 
(16/9/2021) sore.

Bupati menjelaskan, meski-
pun kasus positif Covid-19 di 
Pati sudah melandai, tapi mas-
yarakat diminta tidak abai den-
gan protokol kesehatan.

“Tapi kalau kita tidak ha-
ti-hati nanti akan seperti kasus 
daerah-daerah lain yang tadin-
ya zona 2, tidak turun malah 
meningkat. Oleh karena itu 
kita harus sabar,” jelas dia.

Haryanto menyebut, sejauh 
ini masih terdapat masyarakat 
yang kucing-kucingan dengan 
aparat. Yakni, masih banyak 
yang berkunjung ke tempat 
karaoke meskipun sudah dila-
rang.

“Nggak ada yang namanya 
orang nyanyi itu pakai mask-
er. Apalagi di ruangan tertutup 

hiburan malam. Ini gerakan 
yang luar biasa dan sudah ber-
kali-kali dilakukan oleh pak 
kapolres dan jajarannya. Kita 
harus menyadari dan meng-
hormati pada aparat penegak 
hukum. Petugas gugus yang 
kita bentuk ini bukan sema-
ta-mata hanya label saja,” se-
but dia.

Adapun mereka yang telah 
terjaring operasi, lanjut Bupa-
ti, akan diproses melalui me-
kanisme yang ada. “Kita kan 
punya perda, bisa kita laku-
kan. Ada yang kemarin pas op-
erasi ketangkap, ini ketangkap 
lagi, berarti itu seolah-olah 
menganggap dendanya terlalu 

murah,” sebut dia.
Haryanto juga menyayang-

kan pengelola karaoke yang 
membandel. Padahal pihaknya 
sudah memutus aliran listrik 
di tempat-tempat karaoke. Na-
mun mereka masih saja bersia-
sat untuk tetap beroperasi.

“Listrik di tempat karaoke 
sampai sekarang masih dipu-
tus. Sudah saya susulkan juga 
surat kedua terkait pemada-
man ini. Di situ ada klausul, 
aliran listrik akan kembali 
dinyalakan, menunggu status 
PPKM turun. Selain itu harus 
menaati perizinan. Izinnya 
diurus dulu sesuai peraturan 
yang ada,” tandas dia. (or)

Palsukan Data Istri Untuk
Menikah Lagi Berurusan Dengan Polisi

Saat konferensi pers polres rembang

Rembang, SMN - Pasangan 
suami istri di wilayah Keca-
matan Lasem Kabupaten Rem-
bang harus berurusan dengan 
jajaran Polres Rembang setelah 
nekat memalsukan data istrinya 
untuk keperluan agar dapat me-
nikah lagi dengan pria lain tanpa 
bercerai.

Ironisnya, tersangka suami 
tersebut merupakan perangkat 
Desa. Sedangkan data yang di-
gunakan adalah milik remaja 
putri salah seorang tetangganya 

yang akan melangsungkan per-
nikahan.

Kapolres Rembang Polda 
Jateng AKBP Dandy Ario Yus-
tiawan, S.I.K. mengatakan, sang 
suami membantu menguruskan 
data untuk mengajukan permo-
honan akta nikah di KUA.

Modus para pelaku terungkap 
setelah si pemilik data datang ke 
KUA Kecamatan Lasem untuk 
mengajukan pendaftaran pen-
catatan pernikahan. Korban kag-
et setelah mendapatkan datanya 

digunakan orang lain, dan sudah 
tercatat di KUA setempat. Kor-
banpun melapor ke pihak kepoli-
sian.

“Ini korban datang ke KUA 
untuk mendaftarkan pernikahan. 
Nah dari situlah korban tau jika 
datanya digunakan orang lain,” 
kata Kapolres.

Kepada polisi, para pelaku 
mengaku nekat memalsukan 
data agar sang istri dapat me-
nikah lagi dengan orang lain, 
agar si istri mendapatkan uang 
mingguan dari calon korbannya.

Sedangkan motif lain, ber-
dasarkan pengakuan tersangka 
pria, istrinya sering meminta 
jatah ranjang se hari lebih dari 
empat kali.

“Ini motifnya agar dapat uang 
mingguan dari suami yang baru. 
Terus motif lain ya gitulah,” 
pungkasnya.

Untuk mempertanggung 
jawabkan perbuatannya kedua 
pelaku terancam dengan huku-
man 6 tahun penjara.

Pihak polres Rembang dalam 
waktu dekat akan berkoordinasi 
dengan pihak KUA untuk mem-
batalkan akta nikah yang dikelu-
arkan untuk para pelaku. (or)

Pembangunan Jalan Lingkar Rembang - Lasem Penuhi 
Syarat Amdal

Rembang, SMN – Rencana 
pembangunan jalan lingkar Rem-
bang tengah memasuki masa 
pembahasan penilaian izin Anal-
isis Dampak Lingkungan atau 
Amdal.

Pembangunan jalan lingkar 
ini akan membelah sejumlah titik 
di Rembang, melewati tiga ke-
camatan, mulai dari kecamatan 
Kaliori, Rembang serta Lasem. 
Sedangkan untuk total desa yang 
dilewati sebanyak 19 desa dari 
tiga kecamatan tersebut.

Ketua tim penyusunan Am-
dal pembangunan jalur Ling-
kar Rembang-Lasem, Pribadi, 
menjelaskan pembangunan jalur 
Lingkar Rembang-Lasem dapat 
memenuhi Amdal dan sesuai per-
da RTRW Kabupaten Rembang.

“Jadi pembangunan jalan 
Lingkar Rembang-Lasem tel-
ah memenuhi syarat Amdal 
lingkungan hidup,” ungkapnya 
dalam kesimpulan pembacaan 
materi penilaian Amdal, Jumat 
(19/7/2021).

Penilaian kelayakan ini 
didukung dengan sejumlah survei 
dan penelitian. Ia menerangkan 
sejumlah respons dari responden 
yang diwawancara sebagian be-
sar menerima keberadaan jalan 
Lingkar tersebut.

“Sebagain besar responden 

Penyampaian penilaian Amdal pembangunan jalan lingkar 
Rembang-Lasem

menyetujui. Ada 95 persen dan 
5 persen responden tidak setuju,” 
ungkapnya.

Ketidaksetujuan ini berdasar-
kan sejumlah persepsi yang bere-
dar. Persepsi negatif dari para 
responden itu ada yang berupa 
kebisingan, ancaman terhadap 
pertanian, ancaman terhadap 
warga serta banjir yang nantinya 
diakibatkan dari jalan Lingkar 
tersebut.

Sementara itu, sejumlah per-
wakilan dari tiap kecamatan 
yang hadir juga menyampaikan 
respons terhadap pembangunan 
jalan lingkar Rembang-Lasem.

Dari Kecamatan kaliori mis-
alnya, selain warga berharap 
pembangunan jalan lingkar juga 
dapat menghindari tempat wisa-
ta religi yang ada di sana. Yak-

ni pada titkik desa Banyudono, 
Kaliori yang terdapat salah satu 
kapunden.

Selain itu permasalahan be-
berapa tambak yang ada di Ka-
liori agar tidak terkena masalah 
akan adanya pembangunan jalan 
Lingkar ini.

Sedang dari perwakilan Ke-
camatan Lasem, meyampaikan 
dukungannya terhadap pemba-
ngunan jalan lingkar asal tidak 
menganggu cagar budaya yang 
ada di area tersebut.

Sementara Kepala Desa Waru 
kecamatan Rembang Dariono 
menyetujui pembangunan asal 
tidak mengganggu lalhan perta-
nian.

“Tolong jangan sampai meng-
ganggu saluran irigasi kami yang 
sudah ada pungkasnya. (or)

Kapolres Demak Beri Penghargaan Kepada Nakes Terang 
Bangsa

Demak, SMN - Pelaksanaan 
vaksinasi covid -19 Merde-
ka Candi Polres Demak yang 
berlangsung di Wisma Halim 
di hari ke tiga ( terakhir ) ber-
langsung lancar. Keberhasilan 
pelaksanaan tersebut tak lain 
dalam menerapkan protokol kes-
ehatan yang cukup ketat, hampir 
separuh lebih jumlah personil 
kepolisian Polres Demak diter-
junkan untuk mengawal jalann-
ya proses vaksinasi dengan tar-
get 15 ribu peserta.

Dari data screening, ribuan 
orang berdatangan di Wisma 
Halim berasal dari berbagai ke-
camatan di kabupaten Demak. 
Dimana tiap  kecamatan ada 
satu koordinator, dalam hal ini 
Babinkamtibmas dimasing-mas-
ing Polsek.

“Para Kapolsek dan 
Bhabinkamtibmas kita tugaskan 
untuk mengawal masyarakat 
yang akan melakukan vaksina-
si, mulai dari berangkat hingga 
pulang kerumah,” kata Kapolres 
Demak AKBP Adhy Buono saat 
meninjau vaksinasi di Wisma 

Halim, Rabu (22/9).
Dari hasil sementara di hari 

terakhir vaksinasi tahap per-
tama, lanjut Kapolres, sudah 
sesuai target yaitu 15 ribu mas-
yarakat kabupaten Demak yang 
sudah tervaksin sinovak dosis 
pertama.

“ Alhamdulillah target kita 
15 ribu vaksin dan ternyata ter-
capai,” tutur AKBP Budi Adhy 
Buono.

Lanjut Kapolres, keberhas-
ilan Vaksinasi Merdeka Candi 
Polres Demak tak lepas dari ker-
jasama dengan yayasan Terang 
Bangsa Semarang yang sudah 
mengerahkan tenaga kesehatan 
(Nakes) untuk membantu proses 
vaksinasi. Untuk itu, Polres De-
mak memberikan penghargaan 
kepada tim Nakes dari Yayasan 
Terang Bangsa Semarang.

“Suatu kehormatan bagi kami 
bisa mencapai angka vaksina-
si yang sangat bagus selama 3 
hari ini. Semoga dedikasi berupa 
percepatan vaksinasi yang tel-
ah rekan-rekan berikan kepada 
masyarakat Demak dapat menja-
dikan pandemi di Indonesia khu-
susnya Kabupaten Demak cepat 
berakhir,” ungkapnya. (nur)

Kapolres Demak berikan penghargaan kepada nakes Terang Bangsa
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Pemkot Banda Aceh Juarai Inovasi 

Teknologi Tepat Guna 2021

Pemerintah Kota Banda Aceh meraih juara nasional lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna (TTG) 
2021

Aceh, SMN - Pemerin-
tah Kota Banda Aceh meraih 
juara nasional lomba Inovasi 
Teknologi Tepat Guna (TTG) 
2021 yang diselenggarakan 
Kementerian Desa Pemba-
ngunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi (Kemendes 
PDTT).

“Alhamdulillah, setelah 
mendapat juara satu tingkat 
provinsi Aceh, selanjutnya 
diikutkan pada lomba inova-
si TTG tingkat nasional, kita 
mendapat juara,” kata Wali 
Kota Banda Aceh Aminullah 
Usman di Banda Aceh, Rabu.

Aminullah menyampaikan 
inovasi Banda Aceh yang 
mendapatkan juara TTG 2021 
adalah mesin pres jerami hor-

izontal portabel, diciptakan 
oleh Hendra Saputra dan 
Nurwahid dari posyantek Ke-
camatan Banda Raya kota se-
tempat.

“Banda Aceh mendapatkan 
peringkat empat tingkat nasi-
onal dari 514 kabupaten/kota 
se-Indonesia,” ujarnya.

Aminullah mengatakan 
prestasi tersebut dapat mem-
berikan memotivasi kepada 
pemerintah untuk terus ber-
buat yang terbaik dan mem-
bantu masyarakat di wilayahn-
ya.

Aminullah mengatakan 
Banda Aceh bukan daerah 
dengan sentra produksi padi, 
karena tidak memiliki lahan 
persawahan seperti wilayah 

lainnya.
Namun, mesin pres jerami 

horizontal portabel tersebut 
dapat digunakan untuk men-
golah jerami dari daerah lain, 
kemudian dipasarkan melalui 
Banda Aceh sebagai kota pu-
sat jasa dan perdagangan.

Dalam kesempatan itu, 
Aminullah mengapresiasi 
khusus kepada Hendra Sapu-
tra dan Nurwahid beserta tim 
yang telah menciptakan alat 
yang sangat berguna bagi para 
petani.

“Penghargaan atas inovasi 
ini merupakan persembahan 
Hendra dan kawan-kawan un-
tuk membawa nama baik Ban-
da Aceh di kancah nasional,” 
kata Aminullah Usman. (ant)

Siaga Banjir Tahunan, Pompa Air 
Jakarta Siap Tempur

Jakarta, SMN - Ibu kota 
negara bersiap menghadapi 
banjir. Pemerintah Provin-
si DKI Jakarta bahkan telah 
menyiagakan mesin pompa 
di 180 titik, untuk menganti-
sipasi banjir terutama di pun-
cak musim hujan. 

Menurut Kepala Dinas 
Sumber Daya Air (SDA) 
DKI Jakarta Yusmada Faisal, 
pompa yang disiapkan terdi-
ri dari 480 pompa permanen 
(stasioner) dan 327 pompa 
portabel (mobile). 

“Lokasi pompa ada di 180 
titik termasuk yang ada di 
waduk, di pinggir-pinggir 
kali, itu jumlahnya ada 480 
unit pompa ‘stasioner’,” ujar 
Yusmada di Balai Kota Ja-
karta, Kamis (23/9). 

Yusmada juga menyatakan 

sejumlah upaya dilakukan 
untuk memitigasi banjir di 
Ibu Kota, termasuk memas-
tikan seluruh pompa air ber-
fungsi dengan baik. Pemprov 
DKI Jakarta juga memban-
gun sumur resapan dengan 
target 40 ribu titik sampai 
akhir tahun. 

Saat ini pembangunan su-
mur resapan baru terealisasi 
di 22 ribu titik. Adapun miti-
gasi banjir dilakukan seiring 
dengan puncak musim hujan 
di Jakarta yang diperkira-
kan terjadi awal 2022 men-
datang, berdasarkan prediksi 
Badan Penanggulangan Ben-
cana Daerah (BPBD) DKI 
Jakarta.

BPBD pun juga melaku-
kan serangkaian upaya pre-
ventif untuk menghadapi 

cuaca ekstrem, yakni dengan 
cara sosialisasi. Kemudian, 
membagikan buku panduan 
bencana kepada masyarakat, 
koordinasi dengan lemba-
ga-lembaga terkait. Pelaksa-
na Harian (Plh) 

Kepala Pelaksana BPDB 
DKI Jakarta Sabdo Kurni-
anto menegaskan pihaknya 
akan menggelar apel kes-
iapsiagaan pada pertengahan 
Oktober mendatang untuk 
mematangkan langkah anti-
sipasi cuaca ekstrem. 

“Kami berupaya semak-
simal mungkin untuk tidak 
terjadi korban, mengurangi 
korban, dan mempercepat 
recovery, misalnya ada air 
genangan, cepat dikering-
kan,” pungkas Sabdo Kurni-
anto.(antr)

Pemprov DKI menyiagakan pompa air di 180 titik

Kebutuhan Air 624.000 Jiwa
di Riau Bakal Dipenuhi SPAM 

Riau, SMN - PT PP (Perse-
ro) Tbk melalui anak dan cucu 
usahanya, PT PP Infrastruktur 
dan PT PP Tirta Riau mulai 
membangun Sistem Penyediaan 
Air Minum (SPAM) Lintas 
Kota Pekanbaru dan Kabupat-
en Kampar. Kegiatan ini dilak-
sanakan menyusul telah dilaku-
kan pemancangan tiang pertama 
SPAM tersebut di Desa Kualu, 
Kecamatan Tambang, Kabupat-
en Kampar, Senin (20/09/2021). 

Pemancangan tiang ini mer-
upakan proses awalnya dimu-
lainya tahap konstruksi pem-
bangunan SPAM dengan nilai 
investasi Rp 2 triliun tersebut. 
Melalui pembangunan SPAM 
Lintas Kota Pekanbaru dan Ka-
bupaten Kampar ini diharapkan 
air minum air minumnya akan 
mengalir secara bertahap ke ru-
mah pelanggan pada akhir tahun 
2022. 

Direktur Operasi PP Infras-
truktur Satya Priyambodo men-
gatakan, pembangunan instala-
si unit produksi direncanakan 
berlangsung dalam dua tahap 
dengan total kapasitas sebesar 
1.000 liter per detik (lpd). 

“Pembangunannya ini (ses-
uai) dengan hasil keluaran stan-
dar kualitas air minum Peratur-

an Menteri (Permen) Kesehatan 
serta pelayanan 24 jam per hari,” 
kata Satya dalam siaran pers, 
Selasa (21/9/2021). 

Sedangkan pembangunan ja-
ringan pipa akan dilaksanakan 
dalam empat tahap yang diren-
canakan melayani kebutu-
han pelanggan rumah tangga 
maupun non-rumah tangga di 
wilayah Kota Pekanbaru dan 
Kabupaten Kampar. Corporate 
Secretary PP Yuyus Juarsa me-
ngungkapkan, SPAM Lintas 
Kota Pekanbaru dan Kabupaten 
Kampar akan melayani kurang 

lebih 624.000 jiwa atau sekitar 
102.000 sambungan rumah (SR) 
di lima kecamatan. Keliman-
ya adalah Kecamatan Tampan, 
Kecamatan Bukit Raya, Keca-
matan Marpoyan Damai, Keca-
matan Siak Hulu, serta Keca-
matan Tambang. 

“Dengan peningkatan cak-
upan layanan dari sebelumnya 0 
persen di area pelayanan menja-
di 55 persen di area greenfields,” 
ujar Yuyus. 

Yuyus mengungkapkan, 
sumber air baku yang akan di-
gunakan di daerah tersebut ber-

asal dari Sungai Kampar. Selain 
investasi unit produksi lingkup 
hulu dan distribusi di hilir, PP 
Tirta Riau akan mendukung Pe-
rumdam Tirta Siak dan Perum-
dam Tirta Kampar dalam bentuk 
perencanaan dan pendampin-
gan manajemen. Hal tersebut 
dilakukan untuk meningkatkan 
pelayanan dan kinerja mereka 
dalam melaksanakan kegiatan 
air minum bagi kebutuhan pe-
langgan di wilayah kerja sama, 
baik dari segi kualitas, kuanti-
tas, kontinuitas, dan keterjang-
kauan. (kmps)

Acara pemancangan tiang pertama SPAM Utas Kota Pekanbaru dan Kab. Kampar 

Gubernur Lampung Terima Bantuan 5000 Rapid 
Test dari Yayasan Thay Hin Bio, Yayasan Dharma 

Bhakti, dan Sungai Budi Group

Lampung, SMN - Rapid 
Test Antigen sebanyak 5000 
Kotak Abbott dari Yayasan 
Thay Hin Bio, Yayasan Dhar-
ma Bhakti, dan Sungai Budi 
Group (BW) untuk Kabupaten/
Kota Se-provinsi Lampung, 
di Mahan Agung, Rumah Di-
nas Gubernur Lampung, Rabu 
(22/09).

Presiden Komisaris Sungai 
Budi Group Widarto pada ke-
sempatan tersebut mengucap-
kan terimakasih kepada Gu-
bernur Lampung karena telah 
berkenan menerima bantuan 
dari Yayasan Thay Hin Bio, 
Yayasan Dharma Bhakti, dan 
Sungai Budi Group

“Atas nama Yayasan Thay 
Hin Bio, Yayasan Dhar-
ma Bhakti, dan Sungai Budi 
Group, Saya mengucapkan 
terimakasih dan penghargaan 

kepada Gubernur, Pemrintah 
Kabupaten/Kota karena telah 
berkenan menerima kepedulian 
kami memberikan bantuan ke-
pada masyarakat Lampung,” 
tutur Widarto.

Adapun bantuan yang diber-
ikan berupa 5000 Kotak Rap-
id Test Antigen Merek Abbott 
dengan rincian, 500 Kotak un-
tuk Pemerintah Provinsi Lam-
pung, dan masing-masing 300 
Kotak untuk Pemerintah Kabu-
paten/Kota.

Widarto berharap, dengan 
adanya bantuan tersebut dapat 
bermanfaat untuk mendeteksi 
covid-19 secara cepat, sehing-
ga masyarakat Lampung bisa 
segera terbebas dari pandemi 
covid-19.

Sementara itu, Gubernur 
Lampug Arinal Djunaidi da-
lam sambutannya menyam-

paikan ucapan terimakasih dan 
apresiasi setinggi-tingginya 
atas kepedualian dari Yayasan 
Thay Hin Bio, Yayasan Dhar-
ma Bhakti, dan Sungai Budi 
Group kepada masyarakat 
Lampung yang terdampak pan-
demi covid-19.

“Alhamdulillah, kondisi 
saat ini Lampung kecenderun-
gannya semakin hari semakin 
baik, semakin menurun, kita 
hari ini semua wilayah sudah 
masuk zona kuning, dan harus 
terus kita tingkatkan.

Menurut Gubernur, meski-
pun dalam situasi pandemi 
covid-19, pertumbuhan pere-
konomian Provinsi Lampung 
terus memperlihatkan trend 
yang positif, terutama di sektor 
pertanian.

Sektor Pertanian Provinsi 
Lampung mampu tumbuh se-

cara positif. Salah satunya dari 
besaran produksi padi, Provinsi 
Lampung Tahun 2020 menca-
pai sebesar 2,65 juta ton gab-
ah kering giling (GKG) atau 
meningkat 22,47% dari pro-
duksi padi tahun 2019.

Tumbuh dan berkemban-
gnya sektor pertanian ber-
pengaruh terhadap Pertum-
buhan Ekonomi Lampung. 
Sebagaimana data Resmi yang 
dilansir BPS pada 5 Agustus 
2021, untuk tahun 2021, Per-
tumbuhan Ekonomi Lampung 
juga menunjukan trend yang 
positif. Besaran pertumbuhan 
ekonomi pada Triwulan I-2021 
secara q-to-q, Lampung tum-
buh 3,04% dan Triwulan II-
2021 tumbuh 6,69%, angka ini 
merupakan angka pertumbuhan 
ekonomi tertinggi Se-sumatera.

Atas prestasi tersebut Gu-
bernur Lampung memperoleh 
penghargaan Abdi Bakti Tani 
2021 dari Kementerian Pertani-
an, dan Juara Umum Penghar-
gaan Lomba Teknologi Tepat 
Guna Nasional ke-22 dari Ke-
menterian Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal, dan Trans-
migrasi Republik Indonsia

Mengakhiri sambutannya 
Gubernur mengajak semua 
pihak untuk dapat bekerjasa-
ma, bersama-sama melaku-
kan penanggulangan pandemi 
Covid-19, “Saya menyam-
paikan kembali pesan Presiden 
untuk meningkatkan kesadaran 
masyarakat dalam penerapan 
protokol kesehatan, terutama 
dalam memakai masker, selain 
itu kita tingkatkan juga testing 
tracing dan treatment,” pung-
kasnya. (dk)

Serah terima bantuan 5.000 Rapid Test dari Yayasan Thay Hin Bio, Yayasan Dharma Bhakti, 
dan Sungai Budi Group

Padang Kota di Sumbar yang Tak  
Pernah  Turun  Level 4  PPKM

Jam Gadang ikon Kota Padang

Padang, SMN -  Kota 
Padang kembali ditetapkan 
sebagai daerah yang menerap-
kan PPKM level 4 di Sumatera 
Barat selama dua pekan ke 
depan, 21 September-4 Ok-
tober 2021. Kota Padang ter-
catat sama sekali belum per-
nah turun level menjadi level 
3 atau 2 selama penerapan 
PPKM berjenjang yang dimu-
lai di luar Jawa-Bali sejak 21 
Juli 2021 lalu. Padang masih 
mempertahankan statusnya 
sebagai daerah PPKM level 4 
sampai saat ini.

Level 4 merupakan status 
PPKM tertinggi yang menan-
dakan suatu wilayah memiliki 
angka kasus positif Covid-19 
lebih dari 150 orang per 100 
ribu penduduk per pekan. Se-
belum menerapkan PPKM 
berjenjang, Kota Padang ter-
catat pernah ditetapkan men-
erapkan PPKM Darurat pada 
12-20 Juli lalu.

PPKM Darurat sendiri sem-
pat dipilih sebagai kebijakan 
pemerintah setelah dampak 

lonjakan kasus covid-19 pas-
ca lebaran melonjak hingga 
melebihi 25 ribu kasus dalam 
sehari. PPKM Darurat di luar 
Jawa-Bali diterapkan pada 12-
20 Juli 2021 lalu.

Padang telah menerapkan 
PPKM Darurat sejak 12-20 
Juli 2021. Usai PPKM Darurat 
dihapuskan dan diganti den-
gan PPKM berjenjang, Kota 
Padang langsung menempati 
PPKM Level 4 pada 21Juli-
2 Agustus 2021. Sejak itu, 
Padang belum pernah turun 
dari level 4 selama lima kali 
perpanjangan PPKM luar Ja-
wa-Bali oleh pemerintah sam-
pai saat ini.

Data yang dilansir dari Di-
nas Kesehatan Kota Padang 
per 21 Juli 2021 lalu, Padang 
mencatat kasus kumulatif posi-
tif corona berjumlah 29.254 
orang. Sementara itu, angka 
kematian kumulatif berjumlah 
442 kasus dengan angka kes-
embuhan kumulatif berjumlah 
24.686.

Angka itu kemudian ber-

tambah dua pekan kemudi-
an atau 3 Agustus 2021 saat 
perpanjangan PPKM pertama 
kali. Jumlah kasus positif naik 
hingga 6.080 kasus sehingga 
kumulatif 35.325 kasus. Se-
mentara itu, angka kematian 
naik 30 orang sehingga naik 
472 orang.

Angka kumulatif positif 
virus corona di Padang juga 
terus mengalami kenaikan se-
pekan perpanjangan PPKM 
level 4 atau 10 Agustus 2021. 
Padang mencatat kenaikan 
kasus positif berjumlah 2.359 
kasus sehingga angka kumu-
latif berjumlah 37.684 kasus. 
Angka kematian naik 18 kasus 
sehingga total 490 kasus.

PPKM Luar Jawa Bali 
Diperpanjang Dua Pekan, 10 
Daerah Level 4

Per 1 September 2021, 
Padang mencatat angka ka-
sus kumulatif positif corona 
sebesar 41.209 kasus. Angka 
itu mengalami naik 3.525 ka-
sus dibandingkan data per 10 
Agustus lalu.

Terakhir, pada periode 1-20 
September, terdapat penamba-
han 710 kasus positif corona 
sehingga angka kumulatif ber-
jumlah 41.919 kasus. Semen-
tara untuk capaian vaksinasi 
dan jumlah testing, situs Dinas 
Kesehatan Padang maupun 
Pemprov Sumbar tidak men-
cantumkan data dan informasi 
secara terbuka ke publik.

Staf ahli Menteri Keseha-
tan, Andani Eka Putra sempat 
mengatakan bahwa penerapan 
prokes di Sumatera Barat ti-
dak berjalan maksimal selama 
PPKM. Hal itu diakibatkan 
oleh sistem regulasi yang tidak 
jelas dari pemerintah daerah. 
Andani mengatakan, kebanya-
kan orang di Sumbar belakan-
gan ini sudah tidak ada lagi 
yang menggunakan masker.

“Hari ini Sumbar tidak ada 
yang menggunakan masker, 
bahkan dinilai aneh menggu-
nakan masker ke tempat ramai, 
seperti alien,” kata Andani. 
(cnn)
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Hasil Kualifikasi Piala Asia Wanita : Indonesia 1-0 Singapura

Lewis Hamilton tabrak mekanik di latihan bebas kedua F1 GP Rusia 2021

Timnas putri Indonesia merayakan gol ke gawang Singapura

Liga 2 2021 Naik Pamor Berkat Para ‘Sultan’
Jakarta, SMN - Liga 2 

2021 dipastikan tak kalah 
pamor dari Liga 1 berkat 
kehadiran sejumlah pesohor 
atau ‘sultan’ yang menyulap 
klub biasa menjadi klub me-
wah.

Kini, mulai selebritis, You-
Tuber, putra presiden, pengu-
saha hingga pejabat memiliki 
saham di klub Liga 2. Mereka 
pun tak segan-segan mengge-
lontorkan dana besar untuk 
membangun kekuatan tim 
yang diidam-idamkan.

Hal itu menjadikan per-
saingan Liga 2 2021 menar-
ik untuk ditunggu. Terutama 
persaingan yang melibatkan 
klub-klub milik para ‘sultan’.

Kini ada lima klub yang 
dimiliki investor baru ber-
label ‘sultan’. Mereka ada-
lah Rans Cilegon FC, Persis 
Solo, Dewa United, AHHA 
PS Pati, dan PSPS Riau.

Cilegon United FC diakui-
sisi selebritas sekaligus pemi-
lik RANS Entertainment Raf-
fi Ahmad yang menggandeng 
pengusaha mobil mewah, 
Rudy Salim dan Wakil Direk-
tur Utama Garuda Indonesia 
Dony Oskaria.

Lalu ada Persis Solo yang 
diakuisisi tiga investor baru 
yaitu putra Presiden Joko 
Widodo, Kaesang Pangarep, 
Kevin Nugroho, dan Menteri 
BUMN Erick Thohir.

Kemudian ada Martapu-
ra FC yang bertransformasi 
menjadi Dewa United setelah 
diakusisi Mahendra Agakhan 
Thohir, Garibaldi Thohir, dan 

Hamilton Tabrak Mekanik hingga 
Terpental Jelang F1 GP Rusia

Kevin Hardiman. Garibal-
di Thohir adalah orang yang 
masuk daftar 20 orang ter-
kaya di Indonesia 2020 versi 
Forbes.

Selain itu,pengusaha dan 
YouTuber Atta Halilintar 
juga ikut meramaikan kancah 
sepak bola nasional dengan 
mengakuisisi klub PSG Pati. 
Ia juga resmi mengubah nama 
klub menjadi AHHA PS Pati 
FC.

Sementara PSPS Riau juga 
telah diakuisisi pengusa-
ha kaya raya asal Malaysia, 
Norizam Tukiman. Meski 
tidak setenar nama-nama di 
atas, Norizam Tukiman yang 
memiliki bisnis di bidang 
perhotelan, investasi, hingga 
restoran itu diyakini mampu 
memperbaiki finansial klub 
PSPS yang selama beberapa 
tahun terakhir mengalami kri-
sis keuangan.

Tak pelak kehadiran para 
‘sultan’ yang mengakuisisi 
klub Liga 2 tersebut bakal 
membuat pertarungan di 
kasta kedua semakin lebih 
menarik dan semarak.

Tim-tim eks-Liga 1 ma-
cam PSMS Medan, Sriwijaya 
FC, Semen Padang FC, Pers-
iba Balikpapan, dan PSIM 
Yogyakarta pun tak bisa di-
remehkan. Mentalitas dan 
pengalaman mereka di Liga 
Indonesia menjadi kekuatan 
pembeda.

Liga 2 2021 benar-benar 
memiliki daya tarik baru bagi 
para investor untuk terjun ke 
sepak bola Tanah Air. Salah 
satu buktinya adalah seluruh 
pertandingan Liga 2 akan di-
siarkan langsung di televisi 
setiap hari. Ini artinya Liga 
2 2021 memiliki nilai komer-
sial yang baik.

Liga 2 2021 dijadwalkan 

berlangsung mulai 26 Sep-
tember hingga 19 Desember 
2021, dengan 24 kontestan 
dibagi ke dalam empat grup, 
format pertandingan double 
round robin atau kompetisi 
penuh.

Pembagian Grup dan Tuan 
Rumah Liga 2 2021/2022

Grup A (Stadion Jakabar-
ing): Sriwijaya FC, PSPS 
Riau, AS Abdi 3 Naga, Semen 
Padang FC, Babel United

Grup B (Stadion Madya): 
Martapura Dewa United, 
Perserang, Rans Cilegon 
FC, Badak Lampung, PSKC, 
Persekat

Grup C (Stadion Manah-
an): Persis, Persijap, PSCS, 
PSIM Yogyakarta, Hizbul 
Wathan, PSG Pati

Grup D (Stadion Tuah Pa-
hoe): Kalteng Putra, Mitra 
Kukar, Persiba, Sulut United, 
PSBS Biak, Persewar. (cnn)

Kehadiran Rans Cilegon FC menyemarakkan Liga 2 2021

Jakarta, SMN - Timnas 
sepak bola putri Indonesia 
menang 1-0 atas Singapura 
dalam kualifikasi Piala Asia 
2022 yang berlangsung di 
Stadion Republican Central, 
Dushanbe, Tajikistan, Jumat 
(24/9) malam waktu Indone-
sia.

Tim Garuda Pertiwi memi-
mpin 1-0 pada menit ketiga 
melalui gol yang tercipta 
dari penyerang Baiq Aimatun 
Shalihah.

Timnas Indonesia ber-
main dengan tempo rendah. 
Bermain sabar dari belakang 
membangun serangan. Se-
mentara Singapura berupaya 
bermain cepat.

iap kali memegang bola, 
anak asuh Rudy Eka Pri-
yambada memainkan bola ke 
sisi kanan atau kiri sebelum 
melepas umpan ke lini ten-
gah atau langsung mengirim 
umpan panjang.

Ketiadaan pemain Sin-
gapura yang melakukan 
pressing cukup membuat pe-
main Indonesia nyaman me-
mainkan bola.

Namun di sisi lain pe-

main-pemain Singapura juga 
tampak berbahaya ketika 
menguasai bola dan berupaya 
memanfaatkan bola-bola 
terobosan. Beruntung bagi 
Timnas Indonesia karena 
umpan-umpan skuad Lion-
ess tidak akurat dan kecepa-
tan pemain Singapura masih 
dapat diimbangi.

Pada babak kedua Sin-
gapura mencoba melakukan 
pressing dan bermain lebih 
berani sehingga Indonesia ti-
dak begitu mendominasi sep-
erti pada babak pertama. Se-
buah peluang sempat didapat 
Singapura dari tendangan 
bebas di sisi kiri pertahanan 
Indonesia.

Ade Mustikiana dan 
kawan-kawan mampu men-
gatasi keadaan dan kembali 
bermain menyerang. Sebuah 
peluang diperoleh Safira Ika 
Putri yang bermula dari ten-
dangan bebas. Tendangan 
Safira dari luar kotak penalti 
masih bisa ditepis kiper Sin-
gapura.

Zahra Musdalifah memili-
ki peluang emas pada menit 
ke-64 untuk menggandakan 

keunggulan, setelah terjadi 
kesalahan koordinasi di lini 
belakang Singapura. Skor tak 
berubah karena Zahra gagal 
mengarahkan bola ke ga-
wang.

Peluang lain didapat Firan-
da pada menit ke-89. Lagi-la-
gi kesalahan koordinasi Sin-
gapura gagal dimanfaatkan. 
Sepakan Firanda masih bisa 
diamankan kiper lawan.

Setelah kemenangan 1-0, 
Indonesia akan kembali ber-
temu dengan Singapura pada 
laga yang akan berlangsung 
pada 27 September men-
datang.

Indonesia hanya akan 
menghadapi Singapura da-
lam kualifikasi kali ini karena 
Korea Utara dan Irak mundur 
dari kompetisi.

Susunan pemain inti Tim-
nas Indonesia : Fani Supri-
yanto; Safira Ika Putri, Vivi 
Oktavia Riski, Ade Mus-
tikiana, Tia Darti, Helsya 
Maeisyaroh, Viny Silfianus, 
Nurhayati Ngatiman, Sabrina 
Mutiara Wibowo, Baiq Amia-
tun Shaliha, Zahra Musdali-
fah. (cnn)

Jakarta, SMN - Ada ins-
iden mengejutkan di sesi lati-
han bebas kedua F1 GP Rusia 
2021, Jumat (24/9). Lewis 
Hamilton sempat menabrak 
mekanik Mercedes hingga 
terpental di pit stop.

Saat memasuki pit, Ham-
ilton telat mengerem sehing-
ga bagian depan mobilnya 
menabrak dongkrak depan 
dan membuat jack man ter-
pental hingga terjatuh.

Jack man tersebut kemu-
dian dibantu rekan setimnya 
untuk berdiri kembali, namun 
tugasnya untuk sementara di-
gantikan oleh mekanik lainn-
ya karena masih syok.

Selepas latihan bebas 

kedua, Hamilton menuliskan 
permintaan maaf kepada 
salah satu mekanik yang ter-
jatuh di pit stop.

“Saya yakin ini kali perta-
ma saya menjatuhkan seorang 
mekanik dalam 14 tahun kari-
er saya. Saya sangat khawatir 
dan syukurlah di baik-baik 
saja. Orang yang cukup be-
rani berdiri di depan mobil 
seperti itu,” tulis Hamilton di 
Instagram.

“Kita semua pernah mem-
buat kesalahan dan itu bagian 
dari perjalanan hidup. Tapi, 
bagaimana kita bangkit dari 
kesalahan itu yang terpent-
ing,” tambah Hamilton.

Pembalap asal Inggris 

tersebut berhasil menempati 
posisi kedua atau tertinggal 
satu langkah di depan rekan 
setimnya di Mercedes Valt-
teri Bottas pada latihan bebas 
kedua.

Saat ini, puncak klasemen 
sementara F1 2021 dikua-
sai Max Verstappen dengan 
torehan 226,5 poin, unggul 
lima poin dari Lewis Ham-
ilton yang menempati posisi 
kedua.

Rangkaian latihan bebas 
ketiga hingga kualifikasi F1 
GP Rusia 2021 akan ber-
langsung pada Sabtu (25/9) 
dan balapan di Sirkuit Sochi 
bakal dihelat pada Minggu 
(26/9). (cnn)

Marc Marque : Motor Ducati
Lebih Kompetitif di MotoGP 2021

Jakarta, SMN - Rider tim 
Repsol Honda, Marc Mar-
quez, mengakui kehebatan 
motor Ducati di MotoGP 
2021. MM93 menilai kenda-
raan Ducati lebih kompetitif 
ketimbang yang lainnya.

Marquez merasakan keg-
anasan motor-motor Ducati 
dalam dua race MotoGP 2021 
secara beruntun. The Baby 
Alien dikalahkan rider-rid-
er pengguna Desmosedici di 
Aragon dan San Marino.

Di Aragon, Marquez harus 
mengakui keunggulan rider 
Ducati, Francesco Bagna-
ia, dalam persaingan sengit 
memperebutkan posisi perta-
ma. Sementara itu di San Ma-
rino, Marquez gagal merebut 
podium usai dikalahkan pe-
balap tim Avintia Esponsora-
ma, Enea Bastianini, yang 
memakai motor Desmosedici 
GP19.

Terkait kegagalannya 
mendaki podium di Sirkuit 
Misano, Marc Marquez mem-
berikan pujian kepada Enea 
Bastianini. Dia menilai ri-
valnya itu piawai mengemu-
dikan motor Desmosedici 
GP19, yang speknya terting-
gal dari Desmosedici GP21 
milik Francesco Bagnaia.

“Dia mengemudi dengan 
sangat baik dan dia paham 
sekali bagaimana dia ha-
rus mengendarai Ducati: dia 
mengerem sangat terlambat 
dan keluar dari tikungan den-
gan banyak torsi dan ceng-
keraman,” kata Marquez, 
dilansir dari Speedweek.

“Tidak ada yang istimewa 

sih, tapi dia melakukan se-
galanya dengan benar. Apabi-
la anda melakukan itu dengan 
motor MotoGP, maka waktu 
tercepat akan mengikuti,” 
sambungnya.

Marquez pun tak ragu in-
gin mempelajari bagaimana 
para pengguna Ducati bisa 
amat cepat di lintasan. Bag-
inya, motor Desmosedici saat 
ini lebih kompetitif ketim-
bang yang lain semisal Ya-
maha.

“Kami harus memahami 
cara pembalap Ducati. Apa 
yang saya lihat di belakang 
Bastianini: dia bertindak sep-
erti binatang buas dalam fase 
pengereman, menghentikan 
motor dan kemudian melaju 
seperti roket keluar dari ti-
kungan,” ujarnya.

“Yamaha menuntut gaya 
yang sama sekali berbeda, 
tetapi saya pikir Ducati se-
karang lebih kompetitif dari-
pada Yamaha. Meski begitu, 
Quartararo masih menjadi 
yang tercepat, kecepatan dia 
sangat bagus,” demikian kata 
Marc Marquez. (dtk)

Marc Marquez dikalahkan dua pengguna motor Ducati di dua 
seri terakhir
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Keputusan Bersama (SKB) tiga 
menteri.

Rapat koordinasi tersebut 
dipimpin oleh Menteri Koordi-
nator Bidang Pembangunan Ma-
nusia dan Kebudayaan (Menko 
PMK) Muhadjir Effendy. Men-
teri yang hadir adalah Menteri 
Agama Yaqut Cholil Qoumas, 
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzi-
yah, dan Menteri PAN RB Tjah-
jo Kumolo.

“Tahun 2022 telah ditetapkan 
untuk libur nasional berjumlah 
16 hari,” kata Muhadjir Effendy 
saat konferensi pers usai rakor 
Libur Nasional dan Cuti Bersa-
ma melalui media daring, Rabu 
(22/9/2021).

Tertuang dalam SKB Ment-
eri Agama, Menteri Ketenagak-
erjaan, Menteri PANRB Nomor 
963 Tahun 2021, Nomor 3 Ta-
hun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 
tentang Hari Libur Nasional dan 
Cuti Bersama Tahun 2022.

Lebih lanjut, Muhadjir men-
gatakan, penetapan libur dan 
cuti bersama tahun depan mem-
pertimbangkan aspek pariwisa-
ta, perekonomian dan lain-lain.

Selain itu, penetapan juga 
berdasarkan evaluasi dua ta-
hun ke belakang, dimana atur-
an di sektor swasta mengenai 
hal tersebur akan diatur oleh 
Kementerian Ketenagakerjaan. 
Sedangkan bagi Aparatur Sipil 

Negara (ASN) atau PNS diatur 
lebih lanjut oleh Kementerian 
PANRB.

Lengkapnya, berikut rincian 
Libur nasional dan cuti bersama 
2022:

1.  Tahun Baru 2022 Masehi 
: 1 Januari

2.  Tahun Baru Imlek 2573 
Kongzili : 1 Februari 

3.  Isra Mikraj Nabi Muham-
mad SAW : 28 Februari 

4.  Hari Suci Nyepi Tahun 
Baru Saka 1944 : 3 Maret 

5.  Wafat Isa Almasih : 15 
April 

6.  Hari Buruh Internasional 
: 1 Mei 

7.  Hari Raya Idul Fitri 1443 

Hijriyah : 2 Mei 
8.  Hari Raya Idul Fitri 1443 

Hijriyah : 3 Mei 
9.  Hari Raya Waisak 2566 

BE : 16 Mei.
10.  Kenaikan Isa Almasih : 

26 Mei
11.  Hari Lahir Pancasila : 1 

Juni 
12.  Hari Raya Idul Adha 

1443 Hijriyah : 9 Juli 
13.  Tahun Baru Islam 1444 

Hijriyah: 30 Juli 
14.  Hari Kemerdekaan RI : 

17 Agustus 
15.  Maulid Nabi Muham-

mad SAW : 8 Oktober 
16.  Hari Raya Natal : 25 De-

sember.(lp6)

menjadi tonggak sejarah Ke-
merdekaan Pers Indonesia. 

Di usia ke 22 tahun ini, telah 
banyak pihak yang telah berjasa 
memperjuangkan dan mening-
katkan kualitas kemerdekaan 
pers Indonesia, demi mendorong 
perikehidupan demokrasi yang 
lebih baik dan berkeadilan sosial.

Tujuan dari pemberian 
Anugerah Dewan Pers ini ada-
lah mengapresiasi kepada media 
massa yang telah menjalankan 
fungsinya dalam menjaga ke-
merdekaan pers. Selain itu juga 
memberikan apresiasi kepada 
wartawan yang telah menun-
aikan fungsinya dalam mem-
buat karya jurnalistik yang men-
dukung kemerdekaan pers.

Tujuan lainnya memberi-
kan apresiasi kepada lembaga 
dan perorangan yang memiliki 
komitmen dan berkontribusi ter-
hadap kemerdekaan pers.

Kriteria untuk mendapatkan 
Anugerah Dewan Pers ini se-
jumlah kriteria telah disusun.

Pertama, bagi media dan 
wartawan yang memberikan 
kontribusi dalam menegakkan 
kemerdekaan pers di Indonesia. 
Kedua, media dan wartawan 
yang memperkokoh pelaksa-
naan UU Pers No 40 tahun 1999 
dan mengikuti peraturan Dewan 

Pers termasuk Kode Etik Jurnal-
istik. 

Ketiga, media dan wartawan 
yang melakukan fungsi kontrol 
sosial untuk kepentingan umum. 
Keempat media yang memiliki 
tatakelola yang baik sesuai pe-
doman dan peraturan yang ada. 
Kelima, media, lembaga dan 
perorangan yang memberikan 
kepeloporan terhadap pers Indo-
nesia. Dan keenam lembaga dan 
perorangan yang memberikan 
kontribusi dalam menjaga dan 
memperkuat kemerdekaan pers.

Kategori Pada program per-
dana ini, Dewan Pers berkolab-
orasi bersama konstituen Dewan 
Pers dalam mengkoordinasikan 
peserta, penyeleksian dan nom-
inasi. Anugerah Dewan Pers ini 
direncanakan diberikan untuk 
25 kategori, meliputi:

1. Media Cetak, TV, Radio 
dan Siber tingkat Nasional

2. Media Cetak, TV, Radio 
dan Siber wilayah Indonesia Ba-
gian Barat

3. Media Cetak, TV, Radio 
dan Siber wilayah Indonesia Ba-
gian Tengah

4. Media Cetak, TV, Radio 
dan Siber wilayah Indonesia Ba-
gian Timur

5. Wartawan media cetak, 
TV, Radio dan Siber.

6. Tokoh perorangan yang 
berkontribusi untuk perkemban-
gan kemerdekaan pers

7. Lembaga yang berkontri-
busi untuk perkembangan ke-
merdekaan pers

8. Tiga daerah dengan Hasil 
Indeks Kemerdekaan Pers Tert-
inggi di tahun 2021

Karya jurnalistik media dan 
wartawan ini akan dikumpulkan 
pada bulan September 2021 dan 
akan dilakukan penilaian dan 
seleksi penyisihan pada bulan 
Oktober 2021. Proses penjurian 
akan dilanjutkan sampai No-
vember 2021. 

Untuk menjamin obyektifitas 
dan kualitas para nominasi, De-
wan Pers akan menyampaikan 
data kandidat hasil penyisihan 
untuk mendapat masukan dari 
publik, sebelum dilakukan pe-
nilaian secara final. 

Dewan juri babak final 
Anugerah Dewan Pers 2021 ter-
diri dari Mohammad NUH (Ket-
ua) dan anggota Bambang Hary-
murti, Atal Depari, Dr Dadang 
Rahmat Hidayat dan Yosep Adi 
Prasetyo. Teknis lebih lanjut 
tentang penyelenggaraan Award 
Dewan Pers 2021, akan segera 
diinformasikan melalui website 
dan kanal media sosial Dewan 
Pers.(viv)

hingga September 2021, pemer-
intah telah menyalurkan lebih 
dari 179,8

juta dosis vaksin ke seluruh 
Indonesia. Semua jenis vaksin 
yang disediakan oleh pemerin-
tah dipastikan memiliki persetu-
juan WHO dan Badan POM.

Karena telah terjamin aman, 
bermutu, dan berkhasiat, pe-
merintah mendorong mas-
yarakat untuk menyegerakan 
vaksinasi demi perlindungan 
diri sendiri dan orang lain, ter-
utama keluarga. Menurut Reisa, 
upaya vaksinasi bukan hanya 
tentang angka.

Lebih dari itu, vaksin yang 
berhasil didatangkan ke Indone-
sia adalah buah kerja keras dan 
gotong royong banyak orang, 
termasuk peneliti dari Indone-
sia yang menemukan vaksin, 
pekerja pabrik vaksin, petugas 
pengiriman, petugas banda-
ra, petugas keamanan, petugas 
distribusi vaksin, hingga para 
vaksinator yang melayani mas-

yarakat.
Reisa mengimbau mas-

yarakat agar menghargai per-
juangan tersebut dengan cara 
menjalani vaksinasi dan tidak 
pilih-pilih jenis vaksin.

“Selain sebagai alat perlind-
ungan terhadap risiko berat dan 
kematian akibat Covid-19, vak-
sinasi juga dapat membuat kita 
mengakses ruang publik yang 
menggunakan aplikasi PeduliL-
indungi seperti mal dan gedung 
perkantoran,” tuturnya.

PeduliLindungi sendiri ber-
tujuan memberi kenyamanan 
saat berada di tempat publik 
dengan menyediakan informasi 
terkait kapasitas maksimal di 
tempat yang dikunjungi, beserta 
risiko yang menyertai. PeduliL-
indungi juga membantu meny-
impan sertifikat vaksin dan data 
hasil tes secara digital, serta 
terhubung dengan Electronic 
Health Alert Card (E-Hac) yang 
menjadi syarat penerbangan.

Reisa menambahkan, ap-

likasi PeduliLindungi juga 
digunakan untuk melindungi 
kesehatan para pelaku kegia-
tan Pekan Olah Raga Nasional 
(PON) XX Papua. PeduliLind-
ungi diimplementasikan secara 
menyeluruh, mulai saat ke-
berangkatan, kedatangan, kel-
uar-masuk lokasi, serta meny-
impan hasil tes Covid-19 untuk 
digunakan dalam perjalanan.

Selain itu, guna mengurangi 
risiko penularan dalam acara 
ini, juga diperkenalkan sistem 
bubble atau lokasi berkaitan, 
di mana peserta tidak diperke-
nankan melakukan kegiatan di 
luar rencana dan tidak boleh 
melakukan kontak langsung 
dengan orang di luar bubble.

Reisa mengingatkan, kes-
uksesan penyelenggaraan PON 
XX Papua sangat penting un-
tuk menunjukkan kepada dunia 
bahwa Indonesia mampu meng-
gelar acara berskala besar, den-
gan tetap mengendalikan pan-
demi. Ke depannya, hal ini akan 

jadi modal agar dapat meng-
gelar beberapa kegiatan olahra-
ga internasional, seperti World 
Superbike 2021 dan Grand Prix 
Moto GP 2022.

Saat ini, Indonesia juga ten-
gah bersiap ditunjuk menjadi 
Presiden G20 dan akan dilan-
jutkan dengan menjadi Ketua 
ASEAN pada 2023.

“Maka apabila masyarakat 
ingin dunia kembali melirik In-
donesia, kita harus mempertah-
ankan prestasi mengendalikan 
Covid-19, sukseskan vaksinasi 
secepat mungkin, merata di 
semua kelompok termasuk lan-
sia dan penyandang disabilitas. 
Tetap disiplin jalankan pro-
tokol kesehatan meski aktivitas 
ekonomi sudah kembali naik. 
Tetap pakai masker dengan 
benar, rajin cuci tangan, selalu 
jaga jarak aman dengan orang 
lain, jauhi kerumunan dan 
selektif dalam bermobilitas,” 
kata Reisa.(cnn)

Jakarta, SMN  - Presi-
den Joko Widodo meresmikan 
pabrik Hot Strip Mill 2 (HSM 2) 
di PT Krakatau Steel (Persero) 
Tbk. Direktur Utama Krakatau 
Steel, Silmy Karim menjelas-
kan, pabrik HSM 2 merupakan 
pabrik yang menggunakan te-
knologi modern dan terbaru di 
industri baja.

Di dunia industri baja, hanya 
terdapat dua yang menggunakan 
teknologi tinggi ini, yaitu di 
Amerika Serikat dan di Indo-
nesia yaitu di Krakatau Steel. 
Pabrik HSM 2 dengan kapasitas 
1,5 juta ton per tahun ini meng-
hasilkan produk Hot Rolled Coil 
(HRC).

Dengan ditambah kapasitas 
Pabrik HSM 2 yang merupa-

kan pabrik pertama di Indonesia 
yang menghasilkan produk baja 
HRC kualitas premium, maka 
produksi HRC Krakatau Steel 
menjadi berkapasitas total 3,9 
juta ton per tahun.

 “Pembangunan Pabrik HSM 
2 dengan nilai investasi sebe-
sar Rp7,5 triliun ini didirikan 
untuk meningkatkan kapasitas 
produksi baja nasional dan da-
lam rangka meningkatkan daya 
saing produk baja produksi In-
donesia,” papar Silmy, Selasa 
(21/9/2021).

Dirinya melanjutkan, produk 
HRC hasil dari Pabrik HSM 2 
ini nantinya akan diutamakan 
untuk mengisi pangsa pasar oto-
motif yang membutuhkan kuali-
tas produk baja terbaik.

Hal ini seiring dengan ren-
cana Indonesia untuk menjadi 
salah satu pusat produksi mobil 
listrik dunia.

  “Konsumsi baja dalam 
negeri akan semakin tumbuh 
seiring dengan pembangunan in-
frastruktur, industri dalam neg-
eri, dan perekonomian Indone-
sia. Dalam kurun waktu 5 tahun, 
konsumsi baja dalam negeri per 
kapita per tahun meningkat 40 
persen,” ujar Silmy.

“Sehingga sesuai dengan 
amanat Presiden, Krakatau Steel 
dan industri baja dalam negeri 
akan mengisi pemenuhan ke-
butuhan industri baja nasional 
tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko 
Widodo saat peresmian pabrik 

Krakatau Steel ini mengatakan, 
dengan beroperasinya pabrik 
HSM 2 diharapkan dapat me-
nekan impor produk baja di In-
donesia sehingga dapat menghe-
mat devisa negara.

“Krakatau Steel saat ini su-
dah semakin sehat dan produk-
sinya semakin lancar. Industri 
ini sangat strategis, oleh karena 
itu saya memberikan perhatian 
khusus untuk industri baja ini,” 
ucap Jokowi.

“Produk yang dihasilkan 
dibutuhkan oleh industri lain, 
sehingga nantinya peningka-
tan kapasitas industri baja akan 
dapat mengurangi impor dari 
negara-negara lain,” pungkas 
Presiden. (trbn)

sembarangan memberikan akses 
rahasia berupa pin, kata sandi 
dan lainnya. Bank patut lebih 
aktif mengedukasi nasabahnya 
terkait literasi digital.

Kepala Subdirektorat 3 Di-
rektorat Tindak Pidana Siber 
Bareskrim Polri Komisaris Be-
sar Polisi Dani Kustoni menga-
takan nasabah bukan satu-satun-
ya tujuan edukasi digital.

Aspek rentan lainnya adalah 
perangkat keras yang digunakan 
layanan digital tersebut, ser-
ta aplikasi untuk menjalankan 
layanan keuangan.

“Harapan kami, pertama, ter-
kait perangkat harus di-update. 
Dua, aplikasi harus di-upgrade 
keamanannya secara berkala, 
dan rajin melakukan tes, kemu-
dian IT support untuk sertifikasi 

keamanan digital informasi,” 
tutur Dani dalam diskusi daring 
bertajuk “Digitalisasi dan Pen-
guatan Sistem Keamanan Per-
bankan”.

Selain mitigasi terhadap kea-
manan data dalam layanan per-
bankan, pakar hukum pidana 
Asep Iwan Irawan, mengingat-
kan agar tidak melupakan sisi 
penegakan hukum.

“Selama ini pengawasan 
lemah, penegakan hukumnya 
juga lemah,” ujarnya.

Menurut Asep, keamanan 
data digital juga harus menjadi 
tanggung jawab institusi keuan-
gan penyedia layanan. Mas-
yarakat menaruh kepercayaan 
kepada layanan bank karena tel-
ah diatur dalam undang-undang.

Jika tanggung jawab itu tidak 

dapat dijaga, lanjutnya, lama ke-
lamaan kepercayaan masyarakat 
bisa luntur.

Direktur Eksekutif Hukum 
Lembaga Penjaminan Simpanan 
(LPS) Ary Zulfikar, meminta 
masyarakat tidak khawatir un-
tuk menyimpan uang di bank. 
LPS dipastikan menjamin kea-
manan uang nasabah selama 
datanya tercatat dengan benar.

“Tugas LPS yakni memberi 
info bahwa dana nasabah aman. 
Maka, nasabah harus memaha-
mi agar jangan mengumbar data 
rahasia, pin dan password,” kata 
dia.

Dia menambahkan nasabah 
wajib memantau rekeningnya se-
hingga bisa tahu pergerakan uang 
dan menaruh curiga kalau melihat 
transaksi mencurigakan.(tmp)

nasional untuk bisa mengukur 
nilai-nilai Pancasila. Jika dahu-
lu pemetaan mutu pendidikan 
lewat Ujian Nasional saat ini di-
ubah lewat Asesmen Nasional.

“Lebih penting lagi bahkan 
ada survei karakter dan ada 
survei lingkungan belajar. Dari 
survei-survei ini, kita melihat, 
mengakses nilai-nilai Pancasila 
yang ada yaitu nilai kebinekaan, 

toleransi, keamanan dalam 
lingkungan sekolah. Dan dari 
situlah kita akan mengukur peta 
mutu pendidikan di Indonesia 
tidak hanya berbasis pada kema-
juan kognitif,” kata dia.

Pihaknya juga tengah meran-
cang materi terkait dengan mod-
erasi beragama untuk disisipkan 
dalam kurikulum program Se-
kolah Penggerak yang disusun 

bersama Kementerian Agama.
“Itu adalah kurikulum pro-

totipe yang sedang kita tes di 
dalam sekolah-sekolah peng-
gerak. Di situlah konten-konten 
moderasi beragama kita akan 
juga akan melakukan risetnya 
dan melakukan implementasi di 
2.500 sekolah yang akan terus 
berkembang setiap tahunnya,” 
kata Nadiem.(dtk)

Maka dari itu, Bahlil me-
minta agar semua pihak, ter-
utama pemerintah daerah 
mendukung penuh proyek pem-
bangunan bandara baru ini agar 
bisa selesai tepat waktu sesuai 
dengan rencana yang ditetap-
kan. 

“Alhamdulillah ini sudah 
jalan. Saya minta Pak Bupati 
Fakfak, urusan-urusan rakyat 
tolong diselesaikan agar target 
tahun 2022 bandara ini sudah 
selesai. Dan ini anggarannya ti-
dak main-main, membangun 1 
bandara di Papua sama dengan 
2 bandara di Pulau Jawa. Jadi 
jangan sampai kita mengece-
wakan Pak Menhub yang sudah 
susah payah memperjuangkan 
Bandara di Fakfak,” ujar Bahlil 
dalam keterangan resmi, Jumat 
(24/9/2021).

Bahlil juga mengungkapkan 
apresiasinya kepada Gubernur 
Papua Barat yang telah mem-
berikan dukungan penuh dalam 
proyek pembangunan Bandara 
Siboru. Bahlil mengharapkan 
dapat tercipta pembangunan 
kota baru melalui pembangu-
nan akses jalan sebagai infra-
struktur pendukung Bandara 
Siboru tersebut.

“Saya sudah presentasi di 
depan Menteri Perhubungan 
dan Menteri Pekerjaan Umum, 

untuk tidak pakai jalan yang 
ada saat ini. Nanti akses jalan 
lewat atas, agar ada pemba-
ngunan kota baru. Alhamdu-
lillah juga sudah disetujui an-
ggarannya, nanti tahun 2022 
Insha Allah sudah mulai jalan. 
Kalau ini terbuka, baru kita 
bicara pariwisata dan ekonomi 
kerakyatan. Kalau boleh saran 
saya, kita dukung dulu ini agar 
cepat selesai,” tambah Bahlil 
yang berasal dari Kabupaten 
Fakfak.

 Menteri Perhubungan Budi 
Karya menjelaskan bahwa pen-
etapan lokasi Bandara Siboru 
ini merupakan hasil koordinasi 
intens bersama dengan Guber-
nur Provinsi Papua Barat dan 
Menteri Investasi.

Menurut Budi, pembangu-
nan Bandara Siboru dengan 
akses jalan langsung ke kota 
Fakfak, akan dapat menjadikan 
Fakfak sebagai kota pariwisata 
dan memiliki koneksi yang lan-
car dengan kota lain. Saat ini 
pembangunan Bandara Siboru 
sudah sekitar 30 persen, dan 
diharapkan di akhir tahun 2022 
sudah selesai dibangun.

“Hari ini saya hadir dengan 
senang, apalagi Pak Presiden 
memerintahkan kepada kami 
untuk membangun Papua ini 
secara spartan, secara cepat. 

Saya minta dukungan dari war-
ga masyarakat agar ini bisa 
lancar dan terima kasih kepada 
Pak Gubernur dan Pak Bahlil 
yang mendukung saya kesini. 
Luar biasa dukungannya. Jadi 
ini putra daerah yang mem-
banggakan,” ucap Budi.

Gubernur Dominggus ikut 
menyampaikan apresiasinya 
atas kesediaan Menteri Investa-
si dan Menteri Perhubungan 
untuk melihat secara langsung 
perkembangan pembangunan 
Bandara Siboru. Ke depann-
ya, pemerintah daerah akan 
mengembangkan sektor pari-
wisata di Kabupaten Fakfak.

Lebih lanjut, Dominggus 
menyampaikan bahwa pemer-
intah provinsi dan kabupaten 
mendukung penuh pembangu-
nan proyek Bandara Siboru ini. 
Selain itu, diperlukan dukun-
gan masyarakat setempat teru-
tama terkait dengan urusan hak 
ulayat.

“Dengan Pak Bupati, kita 
sudah koordinasi. Nanti kita 
lihat mana yang jadi tanggung 
jawab Kementerian Perhubun-
gan, mana tanggung jawab 
Pemerintah Provinsi dan Ka-
bupaten. Kita akan koordinasi. 
Kita akan mendukung,” imbuh 
Dominggus.(bsns)

Diresmikan Jokowi, Teknologi di Pabrik Hot 
Strip Mill 2 Hanya Ada di AS dan Indonesia

Presiden Joko Widodo menandatangani baja produk terbaru saat meresmikan pabrik baja Hot Strip Mill, PT Krakatau Steel (Perse-
ro) Tbk di Kota Cilegon, Banten
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Sinergi Mas Bup dengan Mas Menteri,

Kabupaten Kediri Berpeluang 
Jadi Pusat Wisata di Jatim

Bupati Kediri Bersama Pejabat Tinggi 
TNI dan Polri, Tinjau Serbuan Vaksinasi

Pembangunan banda-
ra berjalan seiring dengan 
rencana Bupati Kediri yang 
mulai menata sektor pari-
wisata. “Kita punya waktu 
dua setengah tahun untuk 
menata pariwisata. Maka 
begitu bicara pariwisata, kita 
menata jalannya, menata 
manusianya dan menata at-
raksinya. Kita kembangkan 
pariwisata dengan prinsip 
3A, yaitu Akses, Amenitas 

dan Atraksi,” tutur Mas Bup.
Mas Bup menambah-

kan, beberapa waktu lalu ia 
telah berkoordinasi dengan 
pemimpin daerah lain untuk 
bersama-sama membangun 
sektor pariwisata. Kabupat-
en Kediri dengan segala po-
tensi wisatanya berpeluang 
untuk menjadi salah satu 
pusat wisata Jawa Timur. 
Meski pandemi Covid-19 
sempat mengakibatkan dun-

ganya
“Transformasi digital menjadi 

kebutuhan mendesak. Karenanya, 
OPD jangan gagap dan gugup den-
gan hal tersebut. Segera adaptasi 
dan masuk dalam ekosistemnya 
agar pelayanan kepada masyarakat 
semakin lebih baik, lebih cepat, 
dan lebih efisien,” imbuhnya. 

Dalam kesempatan terse-
but, Khofifah juga meminta agar 
seluruh Staf Ahli  berkoordinasi 
dan menyinkronkan capaian 11 in-
dikator kinerja utama (IKU) yang 
notabene menjadi barometer pen-
gukuran capaian kinerja di dalam 
RPJMD Jatim.

Sebagai informasi, 11 IKU 
tersebut meliputi kenaikan per-
tumbuhan ekonomi, indeks theil, 
indeks gini, prosentase penduduk 
miskin, indeks pembangunan 
gender, indeks pembangunan ma-
nusia, prosentase tingkat pengang-
guran terbuka, indeks reformasi 

birokrasi, indeks kesalehan sosial, 
indeks kualitas lingkungan hidup 
dan indeks resiko bencana.

“Berkaitan 11 IKU ini saya 
minta tolong ketiga Staf Ahli 
segera melakukan koordinasi dan 
sinkronisasi dengan OPD terkait 
serta  BPS Jatim,” jelas orang no-
mor satu di Jatim.

Beberapa pekerjaan rumah ter-
kait IKU, Khofifah mencontohkan, 
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, 
Hukum, dan Politik ini langsung 
berkoordinasi berkaitan dengan  
peningkatan indeks demokra-
si. Sementara Staf Ahli Bidang 
Ekonomi, Keuangan dan Pemba-
ngunan melihat kecenderungan 
menggunakan terminologi SDGs 
zero poverty dengan indikator-in-
dikator untuk melihat kedalaman 
dan keparahan kemiskinan. 

“Sekarang ada terminologi 
yang sedang dilakukan exercise. 
Kita harus melakukan telaah kai-

tannya dengan kemiskinan ek-
strim. Ini bagian dari pemaknaan 
terhadap zero poverty di SDGs,” 
ujar Khofifah.

Oleh karena itu, lanjut Khofi-
fah, hal-hal yang terkait dengan tu-
gas ini dikoordinasikan dengan tim 
analis di Pemprov Jatim. Selanjut-
nya dikoordinasikan dengan BPS 
agar Bappeda Prov. Jatim meng-
hitung dengan tepat. Pasalnya, ini 
berkaitan dengan SDGs sehingga 
harus proaktif bersama.

“Sektor apa saja? Variabel atau 
indikator apa?  Yang sekarang di-
usulkan sebagai komponen penen-
tu. Karena ini sesuatu yang sedang 
dibahas. Saya minta tolong Staf 
Ahli Ekonomi, Keuangan, dan 
Pembangunan koordinasi dengan 
Bappeda, BPKAD, Tim Analisis 
supaya bisa cocokkan format den-
gan OPD terkait khususnya  den-
gan BPS,” tandas Khofifah. (*)

wanto, usai meninjau pelak-
sanaan vaksinasi di Stadion 
Canda Bhirawa, Kamis 
(16/9/21).

Penyelenggaraan ser-
buan vaksinasi ini berte-
patan dengan peringatan 
HUT TNI AL ke-76, yang 
mengusung tema “Dengan 
Semangat Jalesveva Jaya-
mahe, TNI Angkatan Laut 
Siap Mewujudkan Indo-
nesia Tangguh, Indonesia 
Tumbuh”.

“Untuk kepentingan ser-
buan vaksinasi ini, Koar-
mada II menyiapkan 33.000 
dosis vaksin Sinovac tahap 
I dengan prioritas mas-
yarakat umum, santri, ser-
ta pelajar usia 12 tahun ke 
atas,” terang Pangkoarmada 
II Laksda TNI Iwan Isnur-
wanto.

Menurutnya, vaksinasi 
yang bekerja sama dengan 
Pemkab Kediri ini digelar 
di beberapa lokasi seperti 

ia wisata Kabupaten Kediri 
terpukul, kini perlahan sek-
tor pariwisata mulai bangkit.

Selain perbincangan 
menarik dengan Mas Bupa-
ti, Sandiaga Uno juga men-
dengarkan aspirasi dari be-
berapa pelaku parekraf yang 
ada di Kabupaten Kediri. 
Seperti Adi Hasto Utomo 
dengan Wow Cafe Sumber 
Podang, Mahmud Septian 
dengan usaha kerajinannya,  
Agus Joko Susilo dari Pok-
darwis Desa Jambu Kayen, 
dan M. Didin Saputro dari 
Pokdarwis Bhumi Kalingga 
Desa Keling. Tidak keting-
galan Yayuk perwakilan dari 
PHRI Kediri Raya. 

Satu per satu mere-
ka menyuarakan progres 
parekraf hingga keluh kes-
ah selama pandemi. Ment-
eri Parekraf dibantu  empat 
orang Deputi membantu 
memberikan solusi  terhadap 
tantangan yang dihadapi.

Sandiaga Uno menutur-
kan Kementerian Pariwisata 
Ekonomi Kreatif memiliki 
sejumlah program stimulus 
yang bisa dimanfaatkan. 

“Terutama ada beberapa 
hotel-hotel yang mengala-
mi tingkat hunian rendah 
ini bisa kita bantu. Monggo 
silakan dipergunakan pro-
gram ini sampai Desember 
sebagai bagian dari program 
pemulihan ekonomi nasi-
onal. Nanti kita sinergikan, 
karena ada program fisik 
maupun nonfisik untuk 
membantu 3A tadi,” ujar 
Sandiaga Uno. 

Penataan ulang strategi 
pariwisata akan terus kami 
lakukan dan mudah-muda-
han nanti saya juga berkun-
jung ke Kabupaten Kedi-
ri,” tambah Sandiaga Uno. 
(Kominfo/adv/kan)

Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto didampingi Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana, Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono, dan Kajari Kabu-

paten Kediri Dedy Priyo

Pangkoarmada II Laksda TNI Dr. Iwan Isnurwanto didampingi Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana, Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono, dan Kajari Kabu-

paten Kediri Dedy Priyo meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi di Stadion Canda 
Bhirawa, Pare, Kabupaten Kediri, Kamis (16/9/2021).

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana sambut hangat Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dalam rangkaian acara Ngobrol Penuh Inspirasi 

(NGOPI)

Acara bertajuk ‘Sinergi Mas Menteri dan Mas Bup’ ber-
langsung secara virtual pada Rabu (15/09/2021).

Kab. Kediri, SMN - 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana sambut 
hangat Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif Sand-
iaga Uno. Dalam rangkaian 
acara Ngobrol Penuh In-
spirasi (NGOPI), Sandiaga 
Uno kagum dengan sektor 
parekraf di Kabupaten Kedi-
ri. Hal tersebut diungkapkan 
oleh Sandiaga Uno melalui 
acara bertajuk ‘Sinergi Mas 
Menteri dan Mas Bup’ yang 
berlangsung secara virtual 
pada Rabu (15/09/2021).

“Pembangunan banda-
ra Kediri sangat ditung-
gu-tunggu, karena begitu 
bandara Kediri mulai berop-
erasi, maka lebih dari 35 
juta masyarakat yang ada 
di Kabupaten Kediri bisa 
menikmati akses dan akan 
meningkatkan perekono-
mian,” ungkap Sandiaga 
Uno. Menteri muda ini pun 
menaruh harapan besar ke-
pada Kabupaten Kediri.

Kab. Kediri, SMN - 
Pangkoarmada II Laksda 
TNI Dr. Iwan Isnurwanto 
didampingi Bupati Kedi-
ri Hanindhito Himawan 
Pramana, Kapolres Kediri 
AKBP Lukman Cahyo-
no, dan Kajari Kabupaten 
Kediri Dedy Priyo menin-
jau pelaksanaan serbuan 
vaksinasi di Stadion Canda 
Bhirawa, Pare, Kabupaten 
Kediri, Kamis (16/9/2021).

Pangkoarmada II men-
gatakan serbuan vaksinasi 
ini adalah perintah langsung 
Kepala Staf Angkatan Laut 
(Kasal) Laksamana TNI 
Yudo Margono kepada 
seluruh jajaran TNI AL dari 
Sabang hingga Merauke.

“Dalam rangka men-
dukung program pemer-
intah untuk mempercepat 
tercapainya kekebalan 
kelompok (herd immunity) 
seluruh masyarakat Indo-
nesia, TNI Angkatan Laut 
dalam hal ini Koarmada II 
menggelar kembali serbuan 
vaksinasi yang menyasar 
pada masyarakat, santri, 
serta pelajar di Kabupaten 
Kediri, Jawa Timur,” kata 
Laksda TNI Iwan Isnur-

di Stadion Canda Bhirawa 
di Pare, 37 puskesmas di 
wilayah kerja Kabupaten 
Kediri, Ponpes Sabililhuda, 
dan MAN 1 Kota Kediri.

“Demi tercapainya tar-
get, maka serbuan vaksinasi 
ini dilaksanakan bersamaan 
selama dua hari, yakni Rabu 
(15/9/2021) kemarin dan hari 
ini, Kamis (16/9/2021), dari 
pukul 08.00 WIB hingga 
selesai,” ujar Laksda Iwan.

Sementara Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Pra-
mana mengucapkan teri-
ma kasih kepada TNI AL 
yang sudah bekerjasama 
dengan Pemkab Kediri un-
tuk melaksanakan serbuan 
vaksinasi massal bagi mas-
yarakat Kabupaten Kediri.

“Kami sangat berterima 
kasih kepada Pangkoarma-
da dan jajarannya, sehingga 
serbuan vaksinasi massal 
dengan 35 dosis dapat ter-
laksana. Semoga dengan 
vaksinasi massal ini dapat 
meningkatkan herd immu-
nity atau kekebalan kelom-
pok, sehingga mampu me-
nekan penyebaran virus 
Covid 19,” kata Mas Bup. 
(Kominfo/adv/kan)

Lantik Staf Ahli, Gubernur Khofifah Minta
OPD Lakukan Percepatan Transformasi Digital

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa melantik dan mengam-
bil sumpah jabatan lima Pejabat 
Tinggi Pratama atau eselon II di 
Lingkungan Pemerintah Provin-
si Jawa Timur. Pelantikan yang 
digelar dengan undangan sangat 
terbatas dan menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat ini digelar 
di Gedung Negara Grahadi Sura-
baya, Jumat (24/9) malam.

Pelantikan tersebut dilakukan 
berdasarkan Surat Keputusan (SK) 
Gubernur Jawa Timur Nomor : 
821.2/4445/204/2021 tanggal 23 
September 2021 Tentang Pen-
gangkatan dalam Jabatan, Peja-
bat Tinggi Pratama (Eselon II). 
Turut hadir Wakil Gubernur Jatim 
Emil Elestianto Dardak, Plh. Sek-
daprov Jatim Heru Tjahjono, serta 
para Kepala OPD di lingkungan 
Provinsi Jatim.

Adapun ke-5 pejabat eselon II 
yang dilantik yaitu  Drs. Benny 
Sampirwanto, M.Si sebagai Asis-
ten Pemerintahan dan Kesejahter-
aan Rakyat Sekda Prov. Jatim, Dr. 
Hudiyono, M.Si sebagai Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informati-
ka (Kominfo) Jatim, Dr. Andriyan-

to, SH, M.Kes sebagai Staf Ahli 
Gubernur Jatim Bidang Pemer-
intahan, Hukum, dan Politik, Dr. 
Akhmad Jazuli, SH, M.Si sebagai 
Staf Ahli Gubernur Jatim Bidang 
Kemasyarakatan dan Sumber 
Daya Manusia, Ir. Joko Irianto, 
M.Si sebagai Staf Ahli Gubernur 
Jatim Bidang Ekonomi, Keuangan 
dan Pembangunan.

Dalam sambutannya, Khofi-
fah meminta seluruh organisasi 
perangkat daerah (OPD) me-
manfaatkan momentum Pandemi 
Covid-19 ini untuk melakukan 
percepatan perbaikan bisnis proses 
pemerintah melalui transformasi 
digital pemerintahan. Menurutn-
ya, adopsi teknologi informasi di 
semua level pemerintahan dapat 
menjawab tantangan peningkatan 
kualitas institusi, tata kelola, dan 
pelayanan publik. 

Khofifah mengatakan, di era 
digitalisasi seperti saat ini, trans-
formasi digital menjadi sebuah 
keniscayaan dan kebutuhan bagi 
seluruh OPD di lingkungan Pem-
prov Jatim. Semua OPD harus 
beradaptasi dengan transformasi 
digital tersebut. Sebab hal tersebut 
memungkinkan untuk bisa mem-

berikan percepatan layanan, efek-
tivitas efesiensi dan transparansi 
cara kerja, serta memberikan quick 
response dari seluruh layanan pub-
lik.

Transformasi digital, kata dia, 
tidak hanya akan memberikan 
manfaat jangka panjang melalui 

budaya inovasi yang terbangun di 
mesin birokrasi dan peningkatan 
efektivitas yang besar, tetapi juga 
pengambilan kebijakan yang cepat 
dan tetap berdasarkan data yang 
bermuara pada pelayanan publik 
yang lebih baik serta mendekatkan 
jarak antara pemerintah dan war-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik dan 
mengambil sumpah jabatan lima Pejabat Tinggi Pratama atau 

eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur


