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Bersambung di Hal. 11

Kemenhub Terbitkan Aturan Baru, Izinkan 
Antigen Digunakan untuk Syarat Penerbangan

Jakarta, SMN - Kementerian 
Perhubungan melalui Direktorat 
Jenderal Perhubungan Udara 
menerbitkan aturan terbaru pen-
erbangan. Aturan ini berupa Su-
rat Edaran Nomor 88 Tahun 2021 
tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Perjalanan Orang Dalam Negeri 
dengan Transportasi Udara pada 
Masa Pandemi Covid-19.

Dengan adanya Surat Edaran 
(SE) ini, maka surat edaran se-

Dewan Pers Serahkan 
Draf Regulasi Publisher 
Right Ke Menkominfo

Ketua Komisi Hubungan Antar-Lembaga dan Luar Negeri 
Dewan Pers Agus Sudibyo dan Menkominfo Johnny G 

Plate.

Jakarta, SMN - Dewan 
Pers menyerahkan regulasi 
publisher right atau hak cip-
ta jurnalistik kepada Menteri 
Komunikasi dan Informati-
ka (Menkominfo) Johnny G 
Plate. Regulasi tersebut men-
gatur hubungan media massa, 
publisher, dengan platform 
digital.

Penyerahan regulasi ber-
langsung di rumah dinas 
Menkominfo, Jakarta Selatan, 
Selasa (19/10/2021). Dengan 
diajukannya draf regula-
si tersebut, diharapkan bisa 
menghasilkan ekosistem yang 
sehat dan saling menguntung-
kan dalam bisnis media. Bersambung di Hal. 11

“Ini regulasi yang menga-
tur hubungan antara media 
massa, publisher, dengan 
platform digital. Jadi regulasi 
ini mengusulkan proses yang 
transparan yang adil terkait 
dengan content sharing harus 
bisa menghasilkan revenue 
sharing dan data sharing yang 
meaningful untuk kedua be-
lah pihak,” kata Ketua Komi-
si Hubungan Antar-Lembaga 
dan Luar Negeri Dewan Pers 
Agus Sudibyo.

Agus menjelaskan pen-
gajuan publisher right bu-
kan berarti menandakan anti 

Ilustrasi alat tes antigen

Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Agung Priyanto SE,MM saat Zoom Meting bersama BPK

Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Agung Priyanto SE,MM saat Zoom Meting bersama BPK

Dengan adanya Surat 

Edaran (SE) ini, maka 

surat edaran sebelum-

nya yakni SE 62/2021 

dan SE 70/2021 di-

cabut, dan dinyatakan 

tidak berlaku. SE 

Nomor 88/2021

berlaku efektif mulai 
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Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati saat melantik 78 orang 
Pejabat Administrator dan Pengawas di Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi Wakil Bupati 
Muhammad Albarra memberikan selamat kepada 78 pejabat Ad-

ministrator dan pengawas pemkab mojokerto yang baru dilantk

mian Sekretaris Daerah, dan 
Yulius Bachtiar Kasi Pemban-
gunan dengan jabatan baru Sek-
retaris Kecamatan Mojosari.

Bupati Ikfina saat menemui 
awak media mengatakan bahwa 
pelantikan kali ini dilaksanakan 
untuk mengisi kekosongan 
jabatan yang ada. Penilaian 
dilakukan oleh tim penilai kin-
erja ASN, dengan semua taha-
pan sesuai undang-undang. 
Hal ini untuk mencapai proses 
birokrasi bersih dan akuntabel. 
Para pejabat yang dilantik, juga 
dinilai telah memenuhi standar 
kompetensi, kinerja dan latar 
belakang pendidikan.  

“Kita pasti melihat kompe-
tensi, kinerja dan latar belakang. 
Contohnya jabatan camat. Ka-
lau tidak punya latar belakang 
kepemerintahan, itu tidak boleh. 
Karena merupakan aturan baru 
di 2021. Kalau dulu boleh, na-
mun harus diklat kepamongpra-

jaan. Tapi sekarang, itu tidak 
bisa. Jadi kita betul-betul ber-
pedoman pada ketentuan perun-
dang-undangan,” tegas bupati. 

Urgensi untuk segera me-
menuhi kekosongan jabatan, 
secara tegas dimaksudkan un-
tuk menjalankan penataan dan 
penyederahanaan organisasi. 
Ke depannya juga, Pemerintah 
Kabupaten Mojokerto segera 
menyiapkan suatu sistem pena-
taan jabatan bernama talent tool 
untuk menganalisa secara cepat 
dan tepat, terkait posisi jabatan.  

“Pengisian jabatan ini sangat 
urgent. Karena kalau di plt kan, 
bisa kurang optimal. Kita pun 
dibatasi waktu penataan organ-
isasi (penyederhanaan).  Nah, 
penataan ini bisa jalan kalau ja-
batan terisi. Kita nantinya juga 
akan menyiapkan satu sistem, 
namanya talent tool. Jadi, da-
lam sistem akan muncul ja-
batan-jabatan sesuai penilaian. 

Ponorogo, SMN - Wakil 
Ketua Komisi A DPRD Ponoro-
go Agung Priyanto SE,MM tel-
ah melakukan Zoom meeting 
bersama BPK dalam Lounching 
Buku Pendapat (Strategic Fore-
sight) untuk membangun kem-
bali Indonesia dari COVID-19 
di ruang Komisi A pada hari Ka-
mis (21/10/2021).

Hal tersebut dilakukan guna 
membantu masyarakat dan pen-
gambil keputusan untuk memi-
lih alternatif masa depan Badan 
Pemeriksa Keuangan Repub-
lik Indonesia (BPK RI) oleh 
karena itulah diluncuran Buku 
Pendapat (Strategic Foresight) 
untuk membangun kembali In-
donesia dari COVID-19, kata 
Agung.

Menurutnya, peluncuran 
ini dilaksanakan secara tatap 
muka dan virtual yang dihadiri 
langsung oleh Staf Ahli Gu-
bernur Kalsel Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan, Faried 
Fakhmansyah. Adapun buku 
ini berisi skenario, peluang dan 
tantangan bangsa Indonesia da-
lam menghadapi pasca bencana 
COVID-19.

“Jadi ada beberapa skenar-
io yang telah dibuat, maka dari 
itu diminta untuk menghadapi 

Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas Pemkab Mojokerto
Bupati Tekankan Kompetensi, Kinerja dan Latar Belakang Pendidikan

Kab. Mojokerto, SMN - 
Bupati Mojokerto Ikfina Fah-
mawati didampingi Wakil Bu-
pati Muhammad Albarra serta 
Sekdakab Mojokerto Teguh 
Gunarko, melantik 78 orang 
Pejabat Administrator dan Pen-
gawas di Pemerintah Kabupaten 

Mojokerto, Jumat (22/10) sore 
di Pendapa Graha Majatama. 

Penandatanganan berita aca-
ra sumpah jabatan, dilakukan 
kepada dua orang perwakilan. 
Yaitu Suhartono dari jabatan 
lama Sekretaris DPMD dengan 
jabatan baru Kabag Perekono-

Ada semua laporan kinerjanya,  
targetnya, kepangkatannya, 
kompetensi dan indikator-ind-
ikatornya. Sehingga, kalau ada 
jabatan kosong atau ada yang 
pensiun, akan langsung mun-
cul nama-nama terbaik yang 

berkompeten untuk mengisi. 
Sesuatu akan adil, kalau ada 
sistemnya, kita akan lakukan 
itu,” tambah bupati. 

Sebagai tambahan informasi, 
berikut beberapa nama pejabat 
yang dilantik di lingkup setdak-

ab maupun camat. Di antaranya, 
Suhartono menjadi Kabag Per-
ekonomian dan Sumber Daya 
Alam Setdakab, Widia Puji 
Astuti sebagai Kabag Perenca-
naan Dan Keuangan Setdakab, 
Nunuk Djatmiko sebagai Kabag 
Kesra Setdakab, Hevi Maida 
Laily sebagai Kabag Organisa-
si Setdakab dan Ririn Ratnasari 
sebagai Kabag Umum Setdak-
ab.  

Serta, Mujiono sebagai 
Camat Trowulan, Try Raharjo  
Murdianto sebagai Camat 
Ngoro, Mokhammad Riduwan 
Camat Mojosari, Nuryadi se-
bagai Camat Kutorejo, Madya 
Andriyanto sebagai Camat Jetis, 
Harfendy Setiyapraja sebagai 
Camat Jatirejo, Endro Wahy-
ono sebagai Camat Gondang, 
Mohammad Taufiqurrohman 
sebagai Camat Gedeg, dan 
Akhmad Samsul Bakri sebagai 
Camat Dlanggu. (hms/adv/sl)

Wakil Ketua Komisi A DPRD Ponorogo Zoom Meting Bersama 
BPK Dalam Pemulihan Ekonomi

resiko yang akan datang,” Ujar 
Agung. Skenario itu dibagi 
menjadi 4 bagian yaitu Skenario 
1 berlayar menaklukan samud-
era, dimana respon pemerintah 
terhadap kondisi kritis lebih 

efektif kemudian meredanya 
pandemi COVID-19 .Skenario 
2, mengarung di tengah badai, 
yang mana pemerintah melaku-
kan reformasi besar-besaran un-
tuk memperbaiki sistem keseha-

tan nasional yang berpengaruh 
terhadap layanan cakupan kes-
ehatan.Sedangkan skenario 3, 
tercerai berai terhempas lautan, 
dimana respon pemerintah yang 
kurang efektif dan pandemi se-

makin memburuk, dan yang 
terakhir Skenario 4, Kandas 
Terlantar Surutnya Pantai, yang 
ditandai dengan respon pemer-
intah kurang efektif tapi pande-
minya mereda, jelas Agung

Dikatakannya pula dari ha-
sil skenario tersebut, terdapat 
5 tema yang menurut pendapat 
BPK RI perlu diantisipasi oleh 
pemerintah.Diantaranya refor-
masi kesehatan, reformasi pa-

jak dan kesinambungan fiskal, 
visi dan kepemimpinan pemer-
intah, transformasi digital dan 
tata kelola data, kualitas sumber 
daya manusia. Itu semua kunci 
agar Bangsa Indonesia dapat 
menghadapi tantangan kedepan 
pasca pandemi COVID-19,” te-
gas Agung.

Agung juga berharap dengan 
waktu yang ada, pembangunan 
di daerah tetap berjalan.” Dan 

tentu saja ada kewenangan pe-
merintah Provinsi serta Pusat, 
seperti reformasi pajak itu berada 
di Pusat. Sedangkan reformasi 
kesehatan itu menyangkut dari 
kebijakan pemerintah serta tata 
kelola pemerintahan dan kual-
itas SDM. Nantinya kita akan 
bersinergi supaya pembangunan 
di daerah tercapai dan searah 
dengan pemerintah pusat,” pung-
kasnya. (Sy/DPRD/ADV)
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Opening Speaker Seminar Pendidikan,
Bupati Marwan: Guru Tumpuan Harapan Bangsa

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami saat menjadi pembicara 
pembuka dalam Webinar Nasional Pendidikan dan Launching 

Platform Sahabat Guru yang dilakukan secara virtual dari Rum-
din Pendopo Sukabumi

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hamami 
mengatakan, guru merupakan 
tumpuan harapan bangsa. Pas-
alnya, guru merupakan pencetak 
generasi penerus bangsa yang 
akan memimpin dan mengisi 
pembangunan di masa men-
datang.

“Maka dari itu, kualitas para 
pemimpin bangsa ke depannya 
berada di tangan guru,” ujar H. 
Marwan saat menjadi pembicara 
pembuka dalam Webinar Nasi-
onal Pendidikan dan Launching 
Platform Sahabat Guru yang 
dilakukan secara virtual dari 
Rumdin Pendopo Sukabumi, Ju-

mat (15/10/2021).
Oleh karena itu, Asosiasi 

Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indonesia (APKASI) bersama 
Yayasan Pendidikan Adiluhung 
Nasional bergerak menyeleng-
gara kegiatan bertema mewu-
judkan guru cakap bermedia 
digital, cakap numerasi, dan 
berkarakter dalam menghadapi 
tantangan global. Mengingat 
tantangan di ruang digital sema-
kin besar dan menyentuh semua 
kehidupan manusia.

“Maka dari itu, literasi dig-
ital menuju masyarakat cakap 
digital menjadi hal yang wajib 
dillakukan,” ucap Bupati.

seluruh Stekholder sehingga 
menghasilkan penghargaan 
yang dipersembahkan untuk 
masyarakat kab Sukabumi.

Sementara itu Wakil Ment-
eri Kesehatan, Dante Saksono 
Harbuwono mengatakan Cuci 
Tangan Pakai Sabun merupa-
kan perilaku sederhana, namun 
memiliki dampak luar biasa da-
lam pencegahan penyakit menu-
lar. Dampak positif ini perlu 
dikampanyekan kepada seluruh 
lapisan masyarakat, agar semua 
tahu manfaat nyata CTPS secara 
rutin.

“Peran pemimpin daerah 
sangat diharapkan untuk men-
gajak masyarakat selalu men-
cuci tangan pakai sabun apalagi 
ditengah Pandemi Covid 19, se-
lain itu sosialisasi gerakan hidup 
terus digalakan sehinga budaya 
cuci tangan akan melekat di ka-
langan masyarakat” harapnya.

Seperti disebutkan sebelum-
nya, dalam peringatan hari cuci 
tangan sedunia tahun 2021 dis-
erahkan pula 7 penghargaan un-

tuk yang aktip merespon semua 
aksi cuci tangan pakai sabun, 
penghargaan sanitasi total ber-
basis masyarakat pada 68 Kab/ 
Kota yang telah melakukan pada 
percepatan Stop Buang air be-
sar. kemudian penghargaan bagi 
31 Sanitarian, serta Kepala desa/ 
lurah yang telah berperan dalam 
stop buang air besar.

Kabupaten Sukabumi meraih 
Penghargaan diantaranya :

1.Penghargaan sebagai Ka-
bupaten ODF 2021

2.Penghargaan strategi per-
cepatan ODF 2021 komponen 
Enabling

3.Penghargaan Natural Lead-
er terbaik dalam percepatan 
ODF 2021(Ketua TP PKK Kab 
Sukabumi Hj. Yani Jatnika Mar-
wan.)

4.Sanitarian terbaik dalam 
percepatan ODF (Yuliastri 
SKM, Pkm Jampang Tengah)

5. Kepala Desa Terbaik da-
lam percepatan ODF 2021 
(Kades Bojong Raharja Kec 
Cikembar). (Roby)

tahun 2021 ini yang terhalang 
oleh adanya Pandemi Covid- 
19,” Ucapnya.

“Yang harus diketahui semua, 
beberapa Anggaran kami alo-
kasikan untuk Memanggulangi, 
Pencegahan dan Penanganan 
masyarakat yang terdampak 
Covid-19,” Tambahnya.

Tercatat hingga saat ini, leb-
ih dari 22 usulan perencanaan 
untuk Pembangunan dari War-
ga yang masuk dalam RKPDes 
Nyangkowek Di Tahun 2022 
berdasarkam usulan yang dis-
ampaikan para Warganya. 

Di Tahun Anggaran 2022 
Erik menerangkan,  bahwa pen-
gajuan dan usulan masyarakat 
tetap akan diprioritaskan dan 
dimasukkan di Rencana Kerja 
Pembangunan Desa ( RKPDes ) 
2022 dengan menyesuaikan An-
ggaran Desa. 

“Usulan dari masyarakat 
tetap kami masukan dalam RK-
PDes di tahun 2022 tetap kami 
Prioritaskan, yang tidak terako-
modir di Anggaran Desa, akan 
kami Ajukan di Ranah Sektoral, 

Kecamatan dan Pokok Pikiran 
( Pokir ) Anggota DPRD yang 
dicover oleh APBD,” Jelasnya. 

Ia juga meminta kepada para 
Warga untuk  berkomunikasi 
secara rutin dengan Lembaga 
Desa, Pendamping Desa, BPD 
dan Perangkat Desa Nyangkow-
ek 

“Mudah - Mudahan ada pihak 
ke tiga yang mau berkerjasama 
dan memberikan bantuan atau 
Program untuk mengcover usu-
lan para Warga Desa,” Ucapnya. 

Sementara itu, Perwakilan 
dari Lembaga Desa Karangta-
runa Hendi Permana meminta 
kepada Pihak Desa untuk mem-
perhatikan Drainase dikedusu-
nan II yang kian rusak parah dan 
terkait Penanggulangan Sampah 
yang terlihat kurang elok dipan-
dang. 

“Kami dari Karangtaruna 
meminta dan berharap untuk 
diperhatikan keluhan dan masu-
kan dari kami, khususnya terkait 
Penanggulangan Sampah dan 
Drainase yang kian parah, dan 
jika hujan turun sampah itu ter-

an masyarakat terhadap virus 
covid-19.

Kapolres Nganjuk AKBP 
Jimmy Tana mengungkapkan, 
masyarakat tidak perlu takut un-
tuk mengikuti vaksinasi.

“Ini semua untuk kesehatan 
kita semua,untuk mengurangi 
resiko terpaparnya covid-19,” 
tandas Kapolres Nganjuk AKBP 
Jimmy Tana.

“Dengan vaksinasi mas-
yarakat turut serta memban-
tu program pemerintah dalam 
rangka percepatan penanganan 
covid-19,” lanjutnya.

“Dengan serbuan vaksinasi 
yang terus digelar ini,saya ber-
harap dapat mengurangi resiko 
terpaparnya covid-19,sehingga 
kita segera terbebas dari pan-
demi dan kembali normal sep-
erti semula,” harap Kapolres 
Nganjuk AKBP Jimmy Tana.

Ia juga menambahkan, 
“Meskipun kita sudah mener-
ima vaksinasi, kita tetap me-
matuhi protokol kesehatan demi 
menekan penyebaran virus 
covid-19. Yaitu dengan tetap 
memakai masker,mencuci tan-
gan pakai sabun, menjaga jarak, 
menghindari kerumunan dan 
mengurangi mobilitas,” pung-
kasnya.

Sebelum menerima suntik 
vaksinasi,para peserta terlebih 
dahulu harus melewati serang-
kaian pemeriksaan kesehatan 
oleh tenaga kesehatan yang ber-
tugas.Yaitu berupa pengecekan 
tekanan darah, riwayat penyakit 
serta pendataan identitas diri 
bagi calon penerima vaksinasi.

Terdata untuk hari ini seban-
yak 208 orang telah tervaksin 
dengan jenis vaksin Sinovac do-
sis kedua.(yan)

Menurut H.  Marwan dalam 
kegiatan yang dipusatkan di 
Kabupaten Tabanan ini, literasi 
digital tidak hanya penguasaan 
teknologi saja. Namun, transfor-
masi digital bertumpu kepada 
tiga kunci utama yaitu SDM, 
teknologi, dan regulasi.

“Guru yang memiliki posisi 
paling strategis dalam melitera-
si harus cakap bermedia digital. 
Kami dari APKASI mendorong 
literasi di semua lapisan mas-
yarakat, termasuk guru,” ung-
kapnya.

 H. Marwan yang menjabat 
Dewan Pengawas APKASI ini, 
menambahkan bahwa di era 
digitalisasi guru harus melek. 
Terutama dengan dunia digital 
yang merebak di semua kancah 
kehidupan.

“Guru harus semakin cerdas 
dalam memilah dan memilih 
metoda pendidikan yang relevan 
dengan pembelajaran di kelas. 
Sehingga, guru bisa memanfaat-
kan platform pendidikan seperti 
daring dan luring dengan meto-
da learning management system 
dan lainnya,” bebernya.

Menurutnya, APKASI sangat 
serius mencerdaskan bangsa. 
Maka dari itu, APKASI beker-
jasama dengan Yayasan Pen-
didikan Adiluhung Nasional 
dalam pencetusan platform sa-
habat guru.

“Alhamdulillah, dalam 
pergerakannya telah melatih160 
ribu tenaga pendidikan di 180 
daerah di Indonesia,” terangnya.

Sahabat guru hadir dengan 
memberikan ruang bagi pe-
merintah untuk menyapa mas-
yarakat. Khususnya para guru 
melalui berbagai program yang 
dipublikasikan.

“Sahabat guru ini akan diber-
ikan gratis sehingga bisa diak-
ses seluruh guru di Indonesia. 
Ini guna mendorong gerakan 
literasi dan meningkatkan mutu 
pendidikan di setiap daerah,” 
jelasnya.

Sinergi dengan platform sa-
habat guru ini, akan tercipta 
guru yang cakap bermedia dig-
ital, numerasi, dan mewarnai 
sekaligus menginspirasi untuk 
Indonesia Maju.

“Lewat literasi dan numerasi, 
serta penguatan karakter,  guru 
mampu menciptakan strategi lit-
erasi lintas kurikulum yang se-
suai dengan situasi dan kondisi 
sumber daya yang dimiliki se-
kolah,” terangnya.

Bupati Tabanan I Komang 
Gede Sanjaya mengatakan, ke-
giatan ini mampu mendukung 
program merdeka belajar.

“Termasuk menciptakan sua-
sana gembira bagi peserta didik 
dan fokus peningkatan SDM,” 
pungkasnya. (Roby)

Hari Cuci Tangan Sedunia, Kabupaten 
Sukabumi Raih Lima Penghargaan

Musrenbang Desa Nyangkowek Tampung Usulan
Warga Dengan Anggaran Rp. 939.200.000

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri mengikuti Hari Cuci 
Tangan Se Dunia dan Penghargaan Sanitasi Total Berbasis 

Masyarakat Kota/ Kabupaten tersebut secara Virtual dari Pen-
dopo Sukabumi

Kepala Desa Nyangkowek Erik Zulkarnain tengah samping 
kanan Pendamping Desa Koordinator Kecamatan Lutpan, 

Samping kiri Kasi Pemberdayaan Kecamatan Cicurug Ludi 
Jalaludin dalam Musrenbang Desa Nyangkowek T.A 2022

Suasana kegiatan vaksinasi bagi masyarakat di klinik pratama 
Polres Nganjuk

Sukabumi, SMN - Hari Cuci 
Tangan Sedunia (HCTS) perta-
ma kali dicetuskan pada tanggal 
15 Oktober 2008 oleh Global 
Handwashing Partnership.

Bertujuan meningkatkan ke-
sadaran masyarakat untuk men-
cuci tangan sebagai faktor kunci 
pencegahan penyakit.

Sejalan dengan hal tersebut, 
Sekretariat Pokja Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS) Kemente-
rian Kesehatan RI memperingati 
event penting ini dengan meran-
cang berbagai agenda kegiatan. 
hal itu disampaikannya pada 
Hari Cuci Tangan Se Dunia dan 
Penghargaan Sanitasi Total Ber-
basis Masyarakat (STBM) Kota/ 
Kabupaten, Jumat (15/10).

“Tahun ini HCTS men-
gusung tema “Masa Depan Kita 
di Tangan Kita – Mari Beraksi 
Bersama untuk Membuat Cuci 
tangan pakai sabun Nyata bagi 
Semua”, dengan tagline Cuci 
Tangan Pakai Sabun Budaya 
Kita. demikian disampaikan 
Dirjen Kesehatan Masyarakat 
drg. Kartika Rustandi.

Wakil Bupati Sukabumi H. 
Iyos Somantri mengikuti Hari 
Cuci Tangan Se Dunia dan 
Penghargaan Sanitasi Total 
Berbasis Masyarakat Kota/ Ka-
bupaten tersebut secara Virtual 
dari Pendopo Sukabumi.

“Saya mengapresiasi dan ber-
syukur Kab Sukabumi meraih 5 
Penghargaan semoga memoti-
vasi semoga masyarakat terus 
menjaga kesehatannya, apala-
gi ditengah Pandemi Covid 19 
mencuci tangan merupakan pro-
tokol kesehatan” Ungkapnya.

Menurut Wabup, diraihnya 
STBM Award oleh Kab Suk-
abumi merupakan hasil dari 
perjuangan dan kerja bersama 

Sukabumi, SMN - Musy-
awarah Perencanaan Pembangu-
nan (Musrenbang) Desa Nyang-
kowek Kecamatan Cicurug 
Kabupaten Sukabumi Tahun 
Anggaran 2021 - 2022 di Aula 
SD Negeri IPOR 2 Kp. Caringin 
Lapang, Nyangkowek Cicurug - 
Sukabumi. Jumat (22/10/2021). 

Hadir dalam Musren ini 
Perwakilan Forum Koordinasi 
Pimpinan Kecamatan (Forkop-
imcam)

Cicurug Camat yang diwakili 
Kasi Pemberdayaan Ludi Jala-
ludin dan Kasi Sarana prasarana 
Aji Saptaji , Danramil yang di-
wakili Binmas Sahrun dan Pol-
sek yang diwakili Babinkabtib-
mas Kurniawan, Kades, Ketua 
BPD, RT/RW, Kader, Lembaga 
Desa, tokoh masyarakat dan ag-
ama serta Warga. 

Terlihat antusiasme Warga 
yang diwakili oleh Rt, Rw, Lem-
baga Desa dan Kader Posyandu 
menyampaikan beberapa usu-
lan dan keluhan yang berkaitan 
dengan kepentingan, keperlu-
an Warga serta Lembaga Desa 
yang masih belum terrealisasi 
sampai tahun ini. 

Dalam sambutannya Kepala 
Desa Nyangkowek Erik Zulkar-
nain mengapresiasi semangat 
Warga Desanya yang ikut ter-
libat dan hadir dalam perenca-
naan pembangunan Desa. Ter-
bukti, Begitu banyaknya Warga 
yang hadir Aula Desa tidak bisa 
menampung para Warga hingga 
Musrenbang ini dilaksanakan di 
Aula SD Negeri IPOR. 

“Saya mengapresiasi antu-
sias Warga untuk hadir dan ter-
libat dalam Musrenbang Desa 
ini meminta maaf kepada semua 
Warga Desa karena tidak bisa 
mengakomodir semua usulan 
khususnya dalam Bidang Pem-
bangunan dan Pemberdayaan di 

bawa arus air hujan ke Badan 
Jalan yang Dampaknya kema-
na-mana,” Ucap Ketua Karang-
taruna Desa Nyangkowek itu. 
(Roby)

Percepat Pemerataan, Polres Nganjuk 
Gencar Menggelar Vaksinasi Covid-19

Nganjuk, SMN - 
Senin(18/10/2021) bertempat 
di klinik Pratama,Kepolisian 
Resort(Polres) Nganjuk terus 

gencar menggelar vaksinasi 
covid-19 bagi warga masyarakat 
Kabupaten Nganjuk, dalam up-
aya untuk tercapainya kekebal-
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Hadiri Rakerda REI Jatim,
Mas Bup Paparkan Peluang Bisnis 
di Kabupaten Kediri

Mas Bup Bersama Kabinda Jatim 
Pantau Serbuan Vaksin Dosis Kedua

Pemkab Kediri Salurkan 
Bantuan Subsidi Bibit Tebu

Bantu Masyarakat Lewat TMMD

Kab. Kediri, SMN - Bu-
pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana hadiri rak-
erda dalam pengembangan 
perumahan yang tergabung 
dalam Persatuan Perusa-
haan Realestat Indonesia 
(REI). Beliau memberikan 
apresiasi pada acara yang 
digelar Selasa (12/10/2021) 
di Grand Surya Hotel terse-
but. 

Mas Bup, sapaan akrab 
Bupati Kediri, hadir pada 
sharing session bersama 
Walikota Kediri, Abdul-
lah Abu Bakar. Dalam sesi 
tersebut Mas Bup mem-
bagikan beberapa perkem-
bangan yang saat ini sedang 
terus dikerjakan oleh Pem-
kab Kediri. Apalagi meng-
ingat tahun 2023 akan ada 
bandara yang beroperasi di 
Kabupaten Kediri. Maka 
konektivitas antar wilayah 
menjadi sangat penting, di-
tambah dengan adanya per-

Kab. Kediri, SMN 
- Pemkab Kediri beker-
jasama dengan Badan In-
telijen Negara (BIN) kem-
bali melakukan akselerasi 
vaksin, (19/10/21). Kali ini 
penyuntikan di Kabupaten 
Kediri merupakan tahapan 
kedua, dimana untuk dosis 
pertama telah diselengga-
rakan bulan lalu. Vaksinasi 
untuk usia12 tahun keatas 
hingga lansia ini juga dilak-
sanakan secara door to door 
kepada masyarakat Kabu-
paten Kediri.

Pada kesempatan ini, 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana bersama 
Kabinda Jatim Marsma TNI 
Rudy Iskandar melaku-
kan peninjauan vaksinasi-
di SMAN 1 Plosoklaten. 
Peninjauan tersebut digelar 
dalam rangka menggenjot 
serapan vaksinasi khususn-
ya untuk para pelajar hing-
ga lansia.

“Alhamdulillah kita ada 
di beberapa titik,termasuk 
nanti ada di door to door,” 
ungkap Kabinda Jatim 

Kab. Kediri, SMN - PT 
Perkebunan Nusantara sep-
uluh menyalurkan bantu-
an subsidi bibit tebu bagi 
petani di Kabupaten Kediri. 
Dalam penyaluran ini di-
hadiri oleh Bupati Kediri, 
Hanindhito Himawan Pra-
mana dengan didampingi 
Kepala Dinas Pertanian 
Dan Perkebunan.

Guna mewujudkan 
swasembada gula konsum-
si  di tahun 2024, salah satu 
langkah yang harus ditem-
puh adalah dengan mening-
katkan kesejahteraan petani 
dan meningkatkan produ-
tifitas dan  untuk mencapai 
hal tersebut. Kuncinya ada-
lah bagaimana menghadir-
kan bibit serta memfasilitasi 
ketersediaan pupuk dalam 
jumlah dan waktu yang te-
pat.

Atas hal tersebut, PTPN 
Tahun 2021 memberikan 
bantuan  bibit untuk lahan 
seluas 1600 hektar dan un-
tuk tahun 2022 dengan lah-
an 4000 hektar. Sementara 
khusus untuk Kabupaten 
Kediri, bantuan bibit terse-
but diperuntukkan bagi 273 
petani.

Kab. Kediri, SMN - 
Pembangunan sarana in-
frastruktur yang merupa-
kan bagian dari program 
TMMD telah selesai. TNI 
Manunggal Membangun 
Desa (TMMD) bersama 
Pemkab Kediri ini dilak-
sanakan selama kurang 
lebih satu bulan. Penu-
tupan TMMD tersebut 
dihadiri langsung oleh 
Bupati Kediri Hanindhi-
to Himawan Pramana dan 
Danrem 082, Kolonel Inf. 
Muhammad Dariyanto, 
serta didampingi jajaran 
Forkopimda Kabupaten 
Kediri yang digelar di Pen-
dopo Panjalu Jayati Kamis 
(14/10/21), dengan mener-
apkan protokol kesehatan.

Bupati Kediri Hanindhi-
to Himawan Pramana atau 
lebih akrab disapa Mas 
Bupati mengapresiasi pro-
gram TNI ini.

“Karena program ini 
menunjukkan bahwa TNI 

itu punya kedekatan kepa-
da masyarakat desa,” ung-
kap Mas Bupati. 

Dalam penuturannya, 
Bupati Kediri juga menam-
bahkan bahwa TNI tak ha-
nya sekedar mengamankan 
wilayah teritorial namun 
juga membangun infras-
truktur. Yang terlihat secara 
fisik pada TMMD kali ini 
yakni pembangunan jalan 
sepanjang 3.700 meter 
dan lebar 3 meter, sebagai 
penghubung antara Desa 
Kalipang Kecamatan Gro-
gol dengan Desa Bajulan 
Kecamatan Loceret Kab. 
Nganjuk. Jalan tersebut 
menjadi konektivitas antar 
kedua wilayah kabupaten 
yang berdekatan.

Sementara itu Danrem 
082, Kolonel Inf. Muham-
mad Dariyanto menjelas-
kan bahwa salah satu fokus 
utama TMMD ini adalah 
membantu daerah-daer-
ah yang belum tersentuh  

Dalam penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dengan didampingi 
Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Penutupan TMMD tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

Penutupan TMMD tersebut dihadiri langsung oleh 
Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana

Dalam penyaluran bantuan ini dihadiri oleh Bupati 
Kediri, Hanindhito Himawan Pramana dengan did-
ampingi Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana hadiri rakerda dalam pengembangan 
perumahan yang tergabung dalam Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Kabinda Jatim Marsma TNI 
Rudy Iskandar melakukan peninjauan vaksinasidi SMAN 1 Plosoklaten

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat foto bersama

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana bersama Kabinda Jatim Marsma TNI 
Rudy Iskandar melakukan peninjauan vaksinasidi SMAN 1 Plosoklaten

Mahmudi, selaku Direk-
tur Holding mengatakan, 
pemberian bibit ini bertu-
juan untuk mewujudkan 
swasembada gula konsumsi 
di tahun 2024. Salah satu 
langkah yang harus ditem-
puh adalah dengan mening-
katkan kesejahteraan petani 
dan meningkatkan produtif-

itas.
“Untuk mencapai hal 

tersebut, kuncinya adalah 
bagaimana menghadirkan 
bibit serta bagaimana bisa 
memfasilitasi ketersediaan 
pupuk dalam jumlah dan 
waktu yang tepat,” kata 
Mahmudi.

Sementara itu, Bupa-

kap Mas Bup.
Bahkan, Mas Bup kede-

pan ingin berdiskusi dan 
berbagi ilmu dengan pihak 
Persatuan Perusahaan Real-
estat Indonesia (REI).

“Nantinya akan tumbuh 
menjadi sebuah kota baru 
dan menjadi embrio baru 
di Kabupaten Kediri,” ucap 
Mas Bupati.

Oleh sebab itu dibutuh-
kan banyak perencanaan 
besar untuk perkembangan 
pembangunan di wilayah 
tersebut. Ditambah lagi 
wilayah barat sungai akan 
menjadi salah satu kawasan 
industri. 

“Bicara tentang potensi, 
Kabupaten Kediri adalah 
wilayah kabupaten yang 
cukup kaya, baik itu dari 
sumber daya alamnya mau-
pun dari multi kulturalnya,” 
tutur Bupati Kediri. Dengan 
potensi-potensi yang besar 
tersebut Kabupaten Kediri 
memiliki banyak peluang, 
khususnya pada industri 
properti. (Kominfo/adv/
kan)

ka 29 persen.
“Ini akan kita genjot ter-

us mengingat ada beberapa 
kriteria yang telah ditentu-
kan oleh Kemenkes. Yang 
pertama untuk masuk ke 
PPKM level dua itu harus 
vaksinasi lansia empat pu-
luh dan dosis pertamanya 
sudah harus lima puluh 
persen,” ucap Mas Bup, sa-
paan Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana.

Berkat serbuan vaksin 
dari BIN Jatim ini, lanjut 
Mas Bup, pemerintah bisa 
meningkatkan percepatan 
vaksinasi. Dan diharap-
kan Kabupaten Kediri bisa 
menurunkan level PPKM 
berdasarkan aturan dari 
Kemendagri. Mas Bup pun 
mengapresiasi gelaran vak-
sin yang telah dilaksanakan 
BIN Jatim di Kabupaten 
Kediri.

“Saya selaku Bupati 
Kediri mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarn-
ya kepada jajaran Binda 
Jawa Timur,”  pungkas Mas 
Bup.(Kominfo/adv/kan)

pindahan  penduduk yang 
pasti butuh tempat tinggal. 

“Kita lihat di bagian 
barat Kabupaten Kediri itu 
belum ada perumahan yang 

layak, dalam hal ini peru-
mahan yang mungkin untuk 
kelas menengah ataupun 
untuk masyarakat yang ber-
penghasilan rendah,” ung-

Marsma TNI Rudy Iskan-
dar.

Selain sekolah, vak-
sinasi juga dilakukan di 
pondok pesantren maupun 
masyarakat umum. Adapun 
vaksinasi secara door to 
door dilakukan khususn-
ya untuk lansia. Sebanyak 

6000 dosis ditargetkan un-
tuk vaksinasi tahap kedua 
ini.

Perlu diketahui, cakupan 
vaksinasi dosis pertama 
di Kabupaten Kediri telah 
mencapai 49 persen. Se-
dangkan untuk dosis kedua 
saat ini telah mencapai ang-

ti Kediri, Hanindhito Hi-
mawan Pramana yang hadir 
dalam penyaluran bantuan 
tersebut mengatakan den-
gan  adanya bantuan ini 
dapat meringankan beban 
masyarakat di masa pan-
demi ini.

“Bahkan PTPN juga 
menginventarisir kebutuhan 
pupuk bagi petani tebu, seh-
ingga petani tebu tidak akan 
mengalami kelangkaan pu-
puk. Pasalnya di Kabupat-
en Kediri, Kelangkaan pu-
puk sendiri masih menjadi 
momok bagi petani,” kata 
Mas Bup.

Untuk diketahui, guna 
memastikan kebutuhan pu-
puk bagi petani tebu, Ke-
menterian BUMN memiliki 
Program Makmur  yakni 
program untuk mensupport 
ketersediaan pupuk yang 
akan dikolaborasikan dengan 
Pupuk Indonesia dan Per-
bankan. (Kominfo/adv/kan)

pembangunan.
“TNI berusaha mem-

bantu dalam membangun 
dan mensejahterakan mas-
yarakat,” ungkap Kolonel 
Inf. Muhammad Dariyan-
to. Pembangunan antar 
wilayah tersebut dirasa 
sangat bermanfaat bagi 
masyarakat.

Perlu diketahui, pem-
bangunan fisik lainnya 
pada TMMD ini yaitu re-
hab masjid dan PAUD. 
Ditambah sasaran non 
fisik lainnya dengan vak-
sinasi, sebagai bagian dari 
pengendalian penyebaran 
Covid-19. (Kominfo/adv/
kan)
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Tingkatkan Keamanan di Desa, Pemerintah 
Desa Tumpakoyot Gelar Pembinaan Linmas

MP3S Perjuangkan Hak Masyarakat Menuju 
Sumenep Baru

Perpanjangan MoU Kebutuhan
Pangan Antara Pemprov DKI Dengan 
Pemkab Blitar, Upaya Menciptakan 
Sinergitas Penyediaan Pangan dan 
Kesejahteraan Masyarakat

Suasana pembinaan Linmas

MP3S menggelar pertemuan rutin antar pengurus dan anggota 
Tim investigasi, di Kantor Asis S. Sabibi (Pembina MP3S)

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Tumpakoyot, Kecamatan 
Bakung menggelar pembinaan 
Linmas, yang dilaksanakan di 
balai desa, hal ini dilakukan guna 
meningkatkan keamanan dan 
kenyamanan di desa.

Supriono Kepala Desa Tump-
akoyot menyampaikan bahwa 
Linmas merupakan lembaga kea-
manan di desa, maka dari itu dia-
dakan pembinaan agar tetap siap 
siaga didalam menangani mas-
alah bencana ataupun menjaga 
keamanan.

Untuk Linmas yang mendapa-
tkan pembinaan ini adalah mas-
yarakat Desa Tumpakoyot se-
banyak 14 orang, dengan tujuan 
supaya keamanan lingkungan 

masyarakat tetap terjaga, untuk 
pembinanya sendiri dari BABIN-
SA desa,” terang Supriono.

Lebih lanjut Supriono berharap 
agar Linmas ini tetap siaga setiap 
saat ketika dibutuhkan tenaganya, 
sehingga apabila masyarakat ini 
ada yang tertimpa musibah maka 
Linmas inilah yang nantinya akan 
menjadi tim gerak cepat di desa.

Supriono berpesan agar per-
sonil Linmas ini selalu siap se-
tiap saat, mengingat kegiatan 
pembinaan Linmas yang ada di 
Desa Tumpakoyot ini rutin dilak-
sanakan selama 3 bulan seka-
li dengan personil yang sama, 
dikarenakan daftar Linmas ini 
masih tetap dan tidak berubah.
(mam)

Sumenep, SMN - Mas-
yarakat Pengamat Percepatan 
Pembangunan Sumenep (MP3S) 
dibentuk dari berbagai profesi 
yang diantaranya; aktivis, LSM 
dan Wartawan, sebagai wadah 
aspirasi masyarakat Sumenep. 
Dengan harapan terwujudnya 
perubahan Kabupaten Sumenep 
yang lebih baik menuju Sume-
nep baru.

Untuk mewujudkan itu 
semua, MP3S menggelar per-
temuan rutin antar pengurus 
dan anggota Tim investigasi, 
di Kantor Asis S. Sabibi (Pem-
bina MP3S), di jalan Dr. Cipto 
sebelah kantor BPJS Sumenep, 
ujung timur pulau garam Mad-
ura, Senin 17 Oktober 2021, 
sekitar Jam 09.00 wib sampai 
selesai.

Dalam pertemuan tersebut, 
Sahnan Ketua MP3S member-
ikan arahan kepada semua pe-
serta yang hadir, bahwa MP3S 
menjadi wadah penampung as-
pirasi masyarakat Sumenep ter-
hadap pembangunan yang ada di 
Kabupaten Sumenep, khususnya 
dalam melakukan pengawasan 
di bidang pekerjaan pembangu-

nan di Kabupaten Sumenep.
“Kita semua harus bisa 

bekerjasama dengan tim, apa 
yang sudah di lakukan dilapa-
ngan bila ada temuan kita sam-
paikan dalam pertemuan sep-
erti ini dan kita bahas bersama 
untuk disandingkan ke DPRD 
Sumenep, agar ada perhatian 
untuk perbaikan pekerjaan 
proyek di lapangan, guna untuk 
menghasilkan infrastruktur yang 
berkualitas. Karena pogram 
pembangunan yang baik itu 
akan membawakan kesejahter-
aan kepada masyarakat Sume-
nep nantinya,” ujar Ketua.

Ketua MP3S menambah-
kan, bahwa apapun yang akan 
dilakukan oleh MP3S, hanya 
untuk memperjuangkan harapan 
masyarakat Sumenep, agar mas-
yarakat Sumenep benar benar 
bisa merasakan segala program 
pemerintah tanpa adanya pilih 
kasih.

“Misalnya program Pemer-
intah dibidang pembangunan 
agar benar-benar dilapangan 
dikerjakan sesuai spek yang ada, 
guna untuk menghasilkan infra-
struktur yang berkualitas. Bila 

Blitar, SMN - Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melaku-
kan perpanjangan kerja sama 
dengan Pemerintah Kabupaten 
Blitar terkait upaya sinergitas 
dalam rangka penyediaan kebu-
tuhan pangan serta meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat 
di wilayah kerja masing-masing.

Kerja sama antardaerah 
ini disepakati secara simbolis 
melalui penandatanganan MoU 
oleh Gubernur Anies Baswedan 
dan Bupati Rini di Balairung, 
Balaikota Jakarta, pada Kamis 
(21/10/2021). Pada kesempa-
tan yang sama, Pemprov DKI 
Jakarta juga melakukan kerja 
sama dengan Pemkab Goron-
talo. Kegiatan ini juga dihadiri 
oleh Sekda DKI Jakarta, jaja-
ran Pemkab Blitar serta jajaran 
Pemkab Gorontalo.

“Indonesia terlalu besar un-
tuk kita bekerja sendiri-sendi-
ri. Pemerintahan Pusat telah 
menjalankan berbagai macam 
program. Nah, kita di daerah 
mendukung dengan percepatan 
ekonomi melalui kerja sama 
antar daerah seperti ini. Melalui 
hal ini kita berharap bisa ber-
jalan bersama secara berkelan-
jutan, dengan saling member-
ikan manfaat,” ujar Gubernur 
Anies.

Gubernur Anies menjelaskan 
kerja sama tersebut harus bisa 
dikelola dengan baik. Pengelo-
laan harus dijalankan dengan 
mekanisme pasar yang baik, se-
hingga berkelanjutan kerja sama 
antar daerah terus berjalan untuk 
jangka waktu yang lama.

Sementara Bupati Blitar, 
Rini Syarifah mengatakan kerja 

sama antardaerah bisa menja-
di diskusi agar masing-masing 
pemerintahan daerah bisa saling 
menguatkan potensi wilayahn-
ya. Hal ini akan menimbulkan 
hubungan timbal balik yang 
positif antarwilayah, serta mem-
bahagiakan warganya.

“Kita butuh kerja sama untuk 
menghadapi berbagai permas-
alahan, seperti ternak di wilayah 
kami di Blitar, yakni kebutuhan 
pakan berbasis jagung. Kita juga 
fokus mengembangkan hasil 
olahan ternak seperti telur dan 
budi daya ikan koi. Kami ber-
harap potensi kerja sama daerah 
ini tidak hanya memfokuskan 
ciri khas daerah masing-mas-
ing, namun bisa saling bertukar 
produk,” pungkas Bupati Rini.
(mam/kmf/adv)

MP3S Galakkan Timsus Lakukan Investigasi

MP3S melakukan pertemuan Tim khusus Investigasi, yang di gelar 
di rumah makan rujak selingkuh di Kota Sumenep

Sumenep, SMN - Mas-
yarakat Pengamat Percepa-
tan Pembangunan Sumenep 
(MP3S) dibentuk dari berbagai 
profesi yang diantaranya; aktiv-
is, LSM dan Wartawan, yang di 
Ketuai oleh Sahnan melakukan 
pertemuan Tim khusus Inves-
tigasi, di gelar di rumah makan 
rujak selingkuh di Kota Sume-
nep, Kamis 21/10/2021.

Pertemuan tersebut guna 
membahas untuk kegiatan yang 
akan dilakukan oleh Tim khusus 
investigasi MP3S ke lapangan, 
agar mendapatkan kemudahan 
dan kelancaran sesuai keingi-
nan bersama di saat melakukan 
investigasi sesuai tugas mas-
ing-masing.

Dalam pembahasan tersebut 
Sahnan selaku Ketua MP3S 

menyampaikan bahwa gerakan 
MP3S sudah di kenal oleh berb-
agai kalangan dan juga menjadi 
sorotan berbagai pihak.

Sahnan menambah, bahwa 
gerakan MP3S ini tidak main-
main dalam melakukan pen-
gawasan terhadap pelaksanaan 
pekerjaan proyek yang ada di 
Kabupaten Sumenep. Guna un-
tuk menghasilkan kontruksi in-
frastruktur yang berkualitas se-
suai harapan semua masyarakat 
Sumenep.

Maka dari itu, Sahnan selaku 
Ketua berharap kepada Timsus 
investigasi MP3S untuk tetap 
solid dan kompak, agar MP3S 
bisa mewujudkan harapan mas-
yarakat Sumenep Daratan dan 
Kepulauan dalam program pem-
bangunan.

“Kami harapkan gerakan 
MP3S ini bisa mewujudkan 
harapan dan membuktikan ke-
pada masyarakat Sumenep, 
maka dari itu kita semua harus 
kompak dan segala temuan di 
lapangan segera rampungkan 
dan kita gelar bersama-sama 
ke DPRD, kalau perlu kita ke 
propinsi,” tegasnya.

Selain itu Anis selaku Sek-
retaris MP3S memberikan mo-
tivasi kepada anggota Timsus 
investigasi yang hadir, bahwa 
perubahan Kabupaten Sume-
nep kedepan ada pada diri kita 
sendiri.

“Kalau bukan teman teman 
MP3S, siapa lagi yang akan 
melakukan dan melangkah un-
tuk Kabupaten Sumenep agar 
bisa lebih baik lagi. Semoga 
gerakan teman teman MP3S 
dalam melakukan pengawasan 
terhadap pelaksanaan peker-
jaan proyek, bisa membawakan 
manfaat dan kesejahteraan mas-
yarakat Kabupaten Sumenep 
kedepannya,” tutur Anis.

Dari hasil kesepakatan ber-
sama MP3S berkomitmen un-
tuk melaporkan segala temuan 
investigasi MP3S, guna untuk 
memberikan rasa jerah kepada 
pihak pelaksana proyek yang 
curang serta menyeret pihak 
pelaksana dan oknum pejabat 
ke proses hukum, bila nanti 
terbukti bermain dengan pihak 
pelaksana proyek hanya untuk 
kepentingan pribadinya, tanpa 
berpikir tentang kerugian yang 
akan dialami oleh Negara dan 
Masyarakat Sumenep.(nhs)

Penandatanganan MoU penyediaan kebutuhan pangan

itu program Bansos,  harus bisa 
sampai kepada masyarakat yang 
betul-betul berhak menerima 
sesuai ketentuan yang ada. Jan-
gan sampai program pemerintah 
tersebut dimanfaatkan oleh ok-
num oknum pejabat saja yang 
akan merugikan Negara dan 
masyarakat,” tegas Ketua.

Ketua MP3S berharap ke-
pada Pemerintah Kabupaten 
Sumenep dan pihak pihak yang 
berwenang untuk memperha-
tikan segala masukan terhadap 
temuan-temuan Tim investigasi 
yang telah dilakukan oleh ang-
gota MP3S dilapangan, untuk 
diprioritaskan dalam melakukan 
perbaikan kedepannya, bukan 
hanya cuma di tampung saja, 
tapi harus ada tindakan lebih 
lanjut guna untuk memberikan 
manfaat kepada masyarakat Su-
menep.

Selain itu Asis selaku pembi-
na MP3S, berharap kedepannya 
MP3S tidak hanya memperhati-
kan program pembangunan saja, 
tetapi harus di segala bidang 

seperti program pengeboran 
minyak, CSR nya harus benar 
benar bisa mensejahterakan 
masyarakat sekitarnya bukan 
hanya oknum pejabat saja.

“Kedepannya MP3S ha-
rus bisa masuk ke program 
pengeboran minyak yang ada 
di Kabupaten Sumenep, kita 
pertanyakan anggaran CSR nya 
diperuntukkan untuk apa, jan-
gan sampai masyarakat sekitar 
tidak mendapatkan apa-apa dari 
hasil minyak tersebut,” papar 
Asis dengan penuh harapan 
Kabupaten Sumenep lebih baik 
lagi.

Sebelum pertemuan tersebut 
di akhiri, Ketua dan Sekretaris 
MP3S membentuk tim inves-
tigasi per Dapil sesuai dengan 
jumlah anggota yang ada, den-
gan harapan dalam akhir bulan 
Oktober semua pengawasan 
pelaksanaan proyek di Kabupat-
en Sumenep semua sudah ram-
pung untuk diagendakan kegia-
tan Audensi ke DPRD Sumenep.
(nhs)

Ngawi, SMN - Kabupat-
en Ngawi menjadi salah satu 
penerima Anugerah Parahita 
Ekapraya (APE) 2020, dari Ke-
menterian Pemberdayaan Per-
empuan dan Perlindungan Anak.

Pengumuman pemenang APE 
dilakukan secara virtual, Rabu 
(13/10/2021), setelah proses 
evaluasinya tahun lalu sempat 
tertunda karena pandemi.

Prestasi yang diberikan dua 
tahunan itu merupakan keempat 
kalinya untuk Ngawi, yakni kat-
egori pratama pada 2014, madya 
pada 2016, dilanjutkan APE 
kategori utama pada 2018 dan 
dipertahankan pada 2020.

“Ke depan, apabila Ngawi 
ingin mempertahankan prestasi 
ini atau meningkat pada kate-
gori mentor, berarti arah kebi-
jakan dan penganggaran yang 
mengangkat strategi pengaru-
sutamaan gender, harus semakin 

ditingkatkan, tak boleh stag-
nan,” ungkap Nugrahaningrum, 
Kepala Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan 
Anak dan Keluarga Berencana 
(DP3AKB) Kabupaten Ngawi.

APE sendiri adalah penghar-
gaan yang diberikan Kementeri-
an PPPA sebagai bentuk penga-
kuan atas komitmen dan peran 
para pimpinan kementerian atau 
lembaga dan pemerintah daer-
ah dalam upaya mewujudkan 
kesetaraan dan keadilan gen-
der melalui strategi pengaru-
sutamaan gender (PUG).

Meraih APE kategori utama 
bagi Ngawi, berarti komitmen-
nya terjaga hingga pada kebi-
jakan dan penganggaran yang 
dilakukan pemerintah.

Nugrahaningrum menjelas-
kan, strategi pengarusutamaan 
gender menjadi penting untuk 
dasar kebijakan dan anggaran 

Raih Anugerah Parahita Ekapraya 2020,
Ngawi Akan Tekankan Kebijakan
Berstrategi Pengarusutamaan Gender
daerah sebab berkaitan erat den-
gan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Nugrahaningrum, 
banyak yang salah menilai bah-
wa strategi PUG hanya mem-
bicarakan ketimpangan antara 
lelaki perempuan. Padahal se-
lain hal itu, didalamnya perlu 
membahas solusi atas ketim-
pangan anak, kaum disabilitas, 
kelompok marjinal dan kelom-
pok rentan.

“Kelompok rentan yang 
dimaksud bisa rentan se-
cara geografis, rentan secara 
ekonomi, dan sebagainya,” be-
ber Nugrahaningrum.

Ke depan, semua pemangku 
kebijakan dari tingkat kabu-
paten, OPD hingga desa, se-
harusnya dapat melakukan 
Perencanaan Penganggaran Re-
sponsif Gender (PPRG) secara 
terintegrasi, sehingga signifikan 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

“Tentu saja hal itu juga ha-
rus didukung dengan komit-
men teguh untuk menjaga dan 

mewujudkannya, termasuk dari 
kelembagaan non pemerintah,” 
tutur kepala dinas yang juga 
seorang dokter ini.

Kelemahan yang terjadi, im-

plementasi PPRG belum terin-
tegrasi dari OPD hingga desa. 
Akibatnya, dampak positif kebi-
jakan itu terkesan belum optmal. 
(ari)

Kepala DP3AKB, Nugrahaningrum, memegang penghargaan 
APE kategori madya yang berhasil diraih Ngawi
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Disnaker Trans Kabupaten Madiun Adakan Pelatihan 

Berbasis Kopetensi untuk Karyawan Pabrik Rokok DMA

Karyawan PT DMA Madiun ikuti kegiatan pelatihan dari 
Disnaker Trans Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Dinas 
Tenaga Kerja Transmigrasi 
kabupaten Madiun bekerja 
sama dengan PT Djaya Mulia 
Abadi (DMA) mengadakan 
pelatihan berbasis kopetensi 
yang bertempat di aula peru-
sahaan rokok tersebut pada 
hari  Senin (18/10/2021)

Yang direncanakan Dis-
nakertrans Kabupaten Ma-
diun ada 3 pelatihan yakni 
pelatihan prosesing (tata 

boga) ada 20 orang, pelati-
han menjahit ada 20 orang 
dan pelatihan tata rias ada 20 
orang. Jadi total jumlah pe-
serta pelatihan ada 60 orang.

Kepala Dinas Tenaga Ker-
ja dan Transmigrasi Kabu-
paten Heru Kuncoro menya-
takan penekanan pelatihan 
berbasis kompetensi ini ada-
lah pembentukan sikap dan 
etika bekerja.

“Saya berharap kepada 

para peserta pelantikan keju-
ruan yang diberikan ini dapat 
langsung diterapkan, sehing-
ga mampu menambah peng-
hasilan baru maupun untuk 
menciptakan wirausaha baru 
di wilayah Kabupaten Madi-
un”, harap Heru Kuncoro.

Selain itu asisten ekonomi 
dan pembangunan Sekda 
Kabupaten Madiun Suyadi 
juga berharap bahwa dalam 
pelatihan ini, nantinya akan 
menambah tenaga terampil 
yang produktif.

“Baik untuk diri sendiri 
maupun perusahaan”, kata 
Suyadi yang juga pernah 
menjabat Kepala di Disnaker 
Trans Kabupaten Madiun.

Pada kesempatan yang 
sama Manager Operasion-
al PT DMA Aldila men-
gaku merasa sangat sen-
ang dan terbantu, karena 

rekan-rekannya sudah bisa 
diberikan pelatihan dari Di-
nas Tenaga Kerja dan Trans-
migrasi Kabupaten Madiun.

“Semoga pelatihan ini  
dapat menambah ilmu dan 
pengalaman bagi peserta 
pelatihan”, kata Aldila.

Bagi para peserta pela-
tihan merasa sangat sen-
ang dengan diadakannya 
pelatihan ini, karena bisa 
menambah wawasan dan 
ilmu. Dalam hal ini, bisa 
juga menambah pemasukan 
di keluarganya. Jadi, dengan 
adanya pelatihan ini sangat-
lah bermanfaat sekali.

“Untuk itu kami berharap 
pelaksanaan pelatihan bisa 
berlanjut dan tidak sekali ini 
saja karena masih banyak 
lagi peminatnya di karyawan 
DMA ini”, harap karyawan 
DMA. (sy/ADV)

Madiun, SMN – Dinas Per-
tanian dan Perikanan Kabu-
paten Madiun adakan kegiatan 
penyuluhan pertanian sekolah 
lapang dan bagi hasil cukai 
hasil tembakau (DBHCHT) di 
kelompok tani Rantai Agung 
Desa Banran Kecamatan 
Balerejo Kabupaten Madiun, 
Rabu (13/10/2021).

Turut hadir dalam acara ini 
adalah Sepi Imam Rofe’i dari 
Dinas Pertanian, Yunaini dari 
Kejaksaan Negeri Madiun dan 

20 peserta dari kelompok tani 
Rantai Agung Desa Banaran.

Meskipun kegiatan ini 
dilaksanakan di masa pandemi, 
namun secara bersama-sama 
tetap mematuhi protokol kese-
hatan yang sangat ketat (prokes 
Covid-19).

Dilaporkan dari 20 peserta 
kelompok tani Rantai Agung 
Desa Banaran sangat antusias 
mengikuti sekolah lapang ini. 
Selain menambah wawasan 
hal ini benar-benar bermanfaat 

Kelompok tani Ranttai Agung Desa Banaran mengikuti 
kegiatan sekolah lapang dari Dinas Pertanian dan 

Perikanan Kabupaten Madiun

buat semua.
Di acara kegiatan penyulu-

han pertanian ini narasumber 
dari Kejaksaan Negeri Madiun 
Yunani menyampaikan bebera-
pa hal yang sangat penting bagi 
para kelompok tani, diantaran-
ya tentang rokok ilegal, ciri-ci-
ri rokok ilegal, sampai huku-
man tindak pidana bagi yang 
membuat dan menggunakan 
rokok ilegal.

“Berdasarkan Undang-un-
dang No 39/2007.J0 Nomor 
11/1995 tentang cukai pasal 
J4 J0  29 ayat (1) : orang yang 
menawarkan, menjual atau 
menyediakan untuk dijual ba-
rang kena cukai yang tidak 
dikemas untuk pejualan eceran 
atau tidak dilekati pita cukai 
atau tidak dibubuhi tanda pe-
lunasan cukai lainnya, sebagai 
mana dimaksud pasal 29 ayat 
(1) dipidana penjara paling 
ssingkat 1(satu) tahun dan pal-
ing lama 5 (lima) tahun dan/

atau pidana denda dan paling 
sedikit 2 (dua) kali nilai cukai 
dan paling banyak 10 (sepuluh) 
kali nilai cukai yang seharusn-
ya dibayar”, jelas Yunani.

Adapun ciri-ciri rokok ile-
gal adalah :

1. Rokok polos (rokok 
tanpa pita cukai)

2. Menggunakan pita 
cukai palsu

3. Menggunakan pita 
cukai bekas

4. Menggunakan pita 
cukai yang bukan haknya

5. Menggunakan pita 
cukai yang tidak sesuai jenis 
dan golongannya

Dengan diadakannya pen-
yuluhan pertanian ini, kelom-
pok tani Rantai Agung sangat 
senang sekali. Selain menam-
bah ilmu juga menambah pen-
galaman. Hal ini sangat pent-
ing sekali sebagai wawasan di 
bidang pertanian khususnya 
tembakau. (sy/ADV)

Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun 
Adakan Kegiatan Sekolah Lapang Kelompok Tani 

Rantai Agung Desa Banaran, Balerejo Madiun

Bupati Madiun Serahkan Santunan 
Kematian dan Beasiswa Kepada 
Ahli Waris Non ASN

Madiun, SMN -  Bu-
pati Madiun, Jawa Timur, 
menyerahkan bantuan sub-
sidi upah (BSU), santunan 
kematian dan beasiswa dari 
BPJS Ketenagakerjaan ke-
pada ahli waris non Aparatur 
Sipil Negara (ASN), di Pen-
dopo Muda Graha, Selasa 12 
Oktober 2021.

Bupati Madiun, H. Ahmad 
Dawami, mengatakan, kegia-
tan ini sudah menjadi pro-

gram Pemkab Madiun demi 
kesetaraan.

“Jaminan sosial sudah 
dipersiapkan untuk seluruh 
pegawai non ASN. Nanti 
OPD yang mendaftarkan ke 
BPJS Ketenagakerjaan. Sam-
pai saat ini proses pendaft-
aran masih berjalan. Kita 
berharap, tahun depan semua 
sudah terdaftar. Sedangkan 
untuk perangkat desa, sudah 
didaftarkan,” jelas H. Ahmad 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama direktur BPJS 
Ketenagakerjaan Madiun Honggy Dwinanda menyerahkan 

santunan kematian dan beasiswa kepada ahli waris non ASN di 
Pendopo Muda Graha Madiun

Dawami.
Sedangkan swasta, tam-

bahnya, untuk perusa-
haan besar sudah menjadi 
komitmen sejak awal agar 
karyawannya masuk menjadi 
anggota BPJS Ketenagaker-
jaan.

Bahkan dalam waktu 
dekat, beberapa OPD terkait 
akan berkolaborasi melaku-
kan sosialiasi untuk peru-
sahaan kecil agar mereka 
ikut dalam progaram BPJS 
Ketenagakerjaan.

“Hal seperti ini dirasa per-
lu. Kalau ada sesuatu yang 
tidak diinginkan terjadi, bi-
asanya itu baru terasa kita 
perlu,” tuturnya.

Sementara itu, Kepa-
la BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Madiun, Honggy 
Dwinanda, mengatakan, ahli 
waris untuk perangkat desa 
ada enam orang. Sedangkan 
total santunan sebesar Rp. 
504 juta sudah termasuk un-
tuk jaminan hari tua.

“Kalau yang BSU (Ban-
tuan Subsidi Upah) ada 493 
orang terdiri dari perangkat 
desa maupun pegawai non 
ASN di OPD. Ini sama den-
gan tahap IV dengan total 
nilai sebesar Rp. 493 juta,” 
terangnya. (sy)

Guru di Ngawi Tinggal di 
Rumah Bambu, Jadi Satu 

dengan Kandang Kambing

Ngawi, SMN - Seorang guru 
tidak tetap yang sehari-hari 
mengajar di SDN Pandean 
4, Kecamatan Karanganyar, 
ternyata kehidupannya masih 
memprihatinkan. 

Guru bernama Sri Suharti, 
42 thn, tinggal di rumah ber-
dinding bambu dan masih jadi 
satu dengan ternak kambingn-
ya. Rumah ini pun berdiri dike-
lilingi pohon jati, masuk Dusun 
Suren, Desa Pandean, Keca-
matan Karanganyar.  

Saat hujan turun, biasanya 

Sri Suharti hanya berlindung 
di salah satu bagian rumahnya 
yang luput dari tampias hu-
jan. Bilik itu termasuk sudah 
mendapatkan pembenahan 
dibanding sebelumnya.

“Mau memperbaiki juga be-
lum ada uangnya,” ungkap Sri 
Suharti malu-malu. 

Sesudah mengabdi selama 
17 tahun, kebanggaan dira-
sakan ibu tiga anak ini ketika 
melihat alumni-alumni dari SD 
tempatnya mengajar, berhasil 
mencapai cita-cita mereka. 

Sri Suharti bersama sang suamiAnggota DPR RI Puji Penyaluran Bansos 
Tunai PKL dan Warung di Polres Ngawi

Ngawi, SMN - Polres 
Ngawi menyalurkan bantu-
an tunai untuk warung dan 
pedagang kaki lima (PKL). 
Penyaluran bantuan itu di-

harapkan dapat membantu 
pemilik warung dan PKL 
untuk bangkit lagi pasca pan-
demi Covid-19. 

Penyaluran bantuan tunai 

Retribusi Seluruh Pasar di 
Kupang Bakal Adopsi QRIS
Kupang, SMN  - Bank 

Indonesia (BI) Provin-
si Nusa Tenggara Timur 
(NTT) menargetkan mem-
perluas transaksi elek-
tronik pemerintah meng-
gunakan Quick Response 
Indonesian Standar (QRIS) 
untuk retribusi pada semua 
pasar tradisional di Kota 
Kupang. 

“Perluasan transaksi 
pemerintah lewat kanal 
digital QRIS telah diim-
plementasikan pada retri-

busi di Pasar Oebobo Kota 
Kupang, target selanjutnya 
untuk semua pasar lain di 
Kota Kupang,” kata Kepa-
la Perwakilan BI NTT I 
Nyoman Ariawan Atmaja 
dalam keterangan tertulis 
yang diterima di Kupang.

Ia mengatakan hal itu 
berkaitan dengan imple-
mentasi transaksi elek-
tronik pemerintah meng-
gunakan QRIS pada 
pasar tradisional di Kota 
Kupang. Ariawan men-

jelaskan pihaknya bersin-
ergi dengan Pemerintah 
Kota Kupang, serta Tel-
kom-Qren dan Perusa-
haan Daerah Pasar Kota 
Kupang dalam mengim-
plementasikan transaksi 
elektronik menggunakan 
QRIS di pasar tradisional. 

Penggunaan QRIS tel-
ah diimplementasikan 
untuk retribusi di Pasar 
Oebobo dan selanjutn-
ya menyasar semua pasar 
lain di Kota Kupang sep-

erti Oeba, Naikoten, dan 
sebagainya. BI NTT, kata 
dia terus mendorong per-
luasan penggunaan QRIS 
baik dari sisi supply (jum-
lah merchant yang meng-
gunakan QRIS) maupun 
sisi demand (kesadaran 
masyarakat bertransaksi 
secara nontunai melalui 
QRIS). 

Pihaknya mencatat 
hingga Juni 2021, seban-
yak 37.450 merchant yang 
tersebar di seluruh NTT 

telah menggunakan QRIS 
sebagai alternatif transak-
si. Ariawan mengatakan 
untuk mendorong perlu-
asan transaksi elektronik 
keuangan pemerintah, BI 
NTT telah membentuk 12 
TP2DD (Tim Percepatan 

dan Perluasan Digitalisasi 
Daerah) tingkat kabupat-
en/kota. Perluasan TP2DD 
akan terus dilakukan den-
gan target pembentukan 
pada tingkat provinsi ser-
ta 10 kabupaten lain pada 
akhir 2021. 

Dengan penggunaan 
QRIS akan memberikan 
manfaat dalam mening-
katkan pendapatan asli 
daerah (PAD) serta men-
dorong dan mengakselera-
si ekonomi keuangan digi-
tal, katanya.

penggunaan QRIS di Pasar tradisional

itu, mendapat apresiasi dari 
anggota Komisi III DPR RI, 
Johan Budi S Pribawa, saat 
mantan juru bicara KPK itu 
mengadakan reses ke Ngawi, 
Selasa (19/10/2021).

Menurut Johan Budi, di 
Komisi III DPR RI, memang 
TNI, Polri, Kejaksaan, Lapas, 
merupakan mitra kerja mere-
ka. Penyaluran bantuan yang 
dilakukan Polres-Polres su-
dah melalui verifikasi yang 
menurut Johan bagus. 

“Saya mengapresiasi posi-
tif penyaluran dana bantu-
an warung dan PKL yang 
dilakukan Polres ini. Me-
makai tata cara verifikasi 
penerima bantuan yang baik 
dan ketat sehingga mereduk-
si kesalahan sasaran,” ung-

kap Johan. 
Kapolres Ngawi, AKBP 

I Wayan Winaya mencerita-
kan, verifikasi yang dilaku-
kannya, selain melalui data 
yang masuk, juga mengecek 
langsung ke lapangan. 

“Kita kerahkan 
Bhabinkamtibmas, intin-
ya penerima bantuan harus 
memang PKL atau memiliki 
warung serta belum pernah 
menerima bantuan lainnya,” 
ungkap Kapolres. 

Dana bantuan yang diber-
ikan sebesar Rp1,2 juta per 
pedagang. Bantuan itu pun 
disambut gembira oleh para 
penerima sebagai tambah-
an modal, apalagi sebagian 
mengaku terpaksa tutup usa-
ha akibat pandemi. (ari)

penyaluran bantuan tunai untuk PKL dan Warung, ditinjau 
anggota Komisi III DPR RI, Johan Budi S. Pribowo

Meski kehidupannya sendi-
ri masih penuh perjuangan, Sri 
Suharti mengakui bangga men-
jadi guru. Ibu tiga anak ini juga 
tak malu menunjukkan peker-
jaan sambilan yang dilakukann-
ya yakni memelihara kambing, 
sementara suaminya bekerja 
serabutan atau mencari kayu ke 
hutan. 

“Honor sebagai GTT SD kan 
hanya Rp 350 ribu per bulan, 
jadi ya harus bekerja lain untuk 
menambah-nambah,” tuturnya. 

Perhatian pun diberikan 
ke Sri Suharti setelah kisah 
hidupnya jadi sorotan. Kepala 
Dinas Pendidikan Ngawi, Su-
marsono, menyatakan, pihakn-
ya sudah menerjunkan tim agar 
bisa merencanakan bantuan 
yang tepat untuk diberikan ke 
Sri Suharti. 

“Ada dari Dinas Pendidikan, 
PGRI dan pihak terkait lain me-
lihat ke lokasi. Nanti kita pasti 
bantu pada Ibu Guru ini,” ung-
kapnya. 

Konfirmasi dari Sumarsono, 
Sri Suharti ternyata telah berha-
sil melulusi uji kemampuan un-
tuk diangkat jadi pegawai P3K. 
Hal itu diharapkan akan dapat 
segera membantu Sri Suharti 
keluar dari garis kemiskinan. 
(ari)
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Diskominfo Kabupaten Probolinggo 
Sosialisasikan Kelompok Smart Ekonomi 

Masyarakat Ketahanan Informasi
Probolinggo, SMN - Da-

lam rangka Untuk meningkat-
kan informasi yang kreatif dan 
produktif di era digitalisasi, 
Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Probolinggo melalui 
Dinas Komunikasi, Informa-
tika, Statistik dan Persandian 
(Diskominfo) memberikan 
sosialisasi kelompok smart 
ekonomi masyarakat ketah-
anan informasi di era digital, 
Selasa (19/10/2021) di aula 
Kantor PCNU Kabupaten 
Probolinggo di Desa Waru-
jinggo Kecamatan Leces.

Kegiatan ini dihadiri 30 
orang peserta terdiri dari 
pengurus PCNU, Fatayat, 
PC GP Ansor, Muslimat, LP 
Maarif, Lazis NU, Pergunu, 
IPNU, IPPNU, LBM, Lakpes-
dam serta MWCNU Tongas, 
MWCNU Bantaran, MWCNU 
Leces dan MWCNU Sumber-
asih. Masing-masing lembaga 
mengirimkan 2 (dua) orang 
peserta yang berpotensi mem-
buat serta memproduksi kont-
en-konten kreatif dan positif.

Sosialisasi kelompok smart 
ekonomi masyarakat ketah-
anan informasi di era digi-

tal ini dibuka secara resmi 
oleh Kepala Dinas Komuni-
kasi, Informatika, Statistik 
dan Persandian Kabupaten 
Probolinggo Yulius Christian 
didampingi Forkopimka Lec-
es.

Semangat dan antusias 
para peserta dari remaja NU 
mendapat bimbingan atau 
pengetahuan tentang kondisi 
digital Indonesia baik tantan-
gan maupun ancamannya sep-
erti hoak, fitnah, ekstrem atau 
teror, cyber crime.

Sekaligus cara-cara mem-
erangi hal-hal tersebut melalui 
informasi yang berkualitas 
oleh dua orang narasumber. 
Yaitu Muhammad Iqbal dari 
Jurnalis Times Indonesia 
sekaligus Dosen Universi-
tas Nurul Jadid Paiton dan 
Lutfi Hidayat dari Jurnalis 
TV9 Nusantara sekaligus Di-
visi Humas PWI Proboling-
go yang juga sebagai Tutor 
Diklat Jurnalistik Madrasah, 
mahasiswa, OKP dan Ormas.

Kepala Diskominfo Ka-
bupaten Probolinggo Yulius 
Christian mengatakan aki-
bat pandemi Covid-19 telah 

mengarahkan semua pada 
kebiasaan digital, khususnya 
tentang informasi. “Melalui 
ketahanan informasi di era 
digital ini harus mempunyai 
kecerdasan didalam hidup 
untuk mencapai tujuan. Yai-
tu kecerdasan intelektual 
(IQ), kecerdasan emosional 
(EQ) dan kecerdasan spiritual 
(SQ),” katanya.

Menurut Yulius, di era 
modern sekarang ini kita 
semua dituntut untuk memi-
liki kecerdasan digital dalam 

mencapai tujuan. Dengan 
adanya digital ini telah memi-
liki manfaat yang besar dalam 
kehidupan sehari-hari. Yaitu 
manfaatkan sistem informa-
si digital gateway ini secara 
produktif yang menghasilkan 
sesuatu bernilai ekonomi.

“Gateway sangat mem-
bantu kepentingan kita da-
lam menyampaikan informasi 
kreatif dan produktif salah 
satu contoh adalah membantu 
memasarkan UMKM,” katan-
ya .(edy)

Kepala Diskominfo Kabupaten Probolinggo dalam kegiatan Sosial-
isasi KSEMKI.

Sekda Kota Probolinggo 
Lantik Inspektur Kota Probolinggo

Probolinggo, SMN - Sekda 
drg. Ninik Ira Wibawati  melan-
tik dan mengambil sumpah ja-
batan bagi pejabat Pimpinan 
Tinggi Pratama di lingkungan 
Pemerintah Kota Proboling-
go dilakukan di ruang Com-
mand Centre Kantor Wali Kota 
Probolinggo, Kamis (21/10) 
malam.

Yusron Sumartono secara 
resmi dilantik dan diambil 
sumpahnya sebagai Pejabat 
Tinggi Pratama Inspektur Kota 
Probolinggo. Pelantikan ini 
ditandai dengan penandatan-
ganan berita acara pengambi-
lan sumpah oleh Sekda Kota 
drg. Ninik Ira Wibawati serta 
dua saksi Asisten Administra-
si Umum Budiono Wirawan 
dan Asekbang Setiorini Sayekti 
serta disaksikan secara virtual 
oleh kepala perangkat daerah di 
lingkungan Pemkot Proboling-
go. Sebelumnya, Yusron Sum-
artono menjabat sebagai Auditor 
Madya di BPKP Provinsi Jawa 
Timur.

Sekda Kota drg. Ninik Ira 
Wibawati mengatakan prose-
si pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan ini merupakan 
salah satu rangkaian penerapan 
sistem merit dengan melak-
sanakan sistem terbuka pengi-
sian Jabatan Pimpinan Tinggi 
Pratama di lingkungan Pemer-
intah Kota Probolinggo sesuai 
dengan UU Nomor 5 Tahun 
2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara. “Inspektorat memiliki 
peran strategis dalam mencip-
takan birokrasi yang bersih dan 
akuntabel. Juga harus menjadi 
unit terdepan dalam mengawal 
pelaksanaan pengawasan inter-
nal di lingkungan Pemkot,”u-
jarnya.

Sekda Ninik  juga menga-
takan Upaya tersebut harus 
dilakukan, untuk meningkatkan 
peran aparat pengawas inter-
nal pemerintah (APIP) yang 
tidak hanya terfokus pada hasil 
temuan, tetapi memastikan per-

masalahan yang ada mendapa-
tkan asistensi yang memadai 
dan juga pelayanan konsultasi 
terhadap masalah yang dihadapi 
setiap unit kerja di lingkungan 
Pemerintah Kota Probolinggo. 
Kemudian mempertahankan 
opini BPK RI terhadap lapo-
ran keuangan Pemerintah Kota 
Probolinggo yang berhasil mem-
peroleh predikat Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) secara ber-
turut-turut. Serta upaya di tahun 
2021 ini untuk meraih target ca-
paian indeks monitoring control 
for prevention (strategi nasion-
al pemberantasan korupsi dari 
KPK RI).

Sekda Ninik juga berpe-
san, sebagai Inspektur Kota 
Probolinggo dapat membuat 
terobosan dalam upaya mening-
katkan moralitas dan etika 
pegawai serta pengawasan baik 
dalam hal pelayanan publik, 
administrasi keuangan hingga 
disiplin pegawai agar terjadin-
ya pelanggaran dan kesalahan 
dalam pelaksanaan tugas dapat 
diminimalisir (zero mistake). 
“Jangan berikan ruang untuk 
kolusi, korupsi dan nepotisme 
di lingkungan Pemerintah Kota 
Probolinggo. Peran APIP se-
bagai role model integritas dan 
quality assurance harus be-
nar-benar terjaga. Inspektorat 
Kota Probolinggo harus mam-

pu mengatasi dugaan fraud atau 
penyimpangan yang mungkin 
terjadi,dan Jadikan Inspektorat 
sebagai mitra kerja sehing-
ga bisa membantu kita dalam 
menjalankan roda pemerintah-
an secara baik dan benar sesuai 
kaidah dan aturan yang ber-
laku,”pesan  Ninik.

Inspektur yang baru dilantik, 
Yusron Sumartono mengatakan 
dirinya siap menjalankan tu-
gas dan amanah dari Wali Kota 
Probolinggo. “Tugas kami di 
Inspektorat memang mengawal 
proses pembangunan, pengelo-
laan keuangan agar dapat dike-
lola dengan baik dan terhindar 
dari praktik-praktik yang dila-
rang oleh aturan. Terutama pada 
fraud yang mengarah pada tin-
dak pidana korupsi. Selain itu 
bersama-sama dengan jajaran 
Pemerintah Kota Probolinggo 
untuk meningkatkan kualitas 
penyusunan laporan keuangan 
agar di tahun mendatang bisa 
mempertahankan opini WTP 
dari BPK RI,”terangnya.

Bahkan sebagai langkah awal 
dalam menjalankan tugasnya 
sebagai Inspektur, Yusron mem-
bangun kapabilitas aparat penga-
wasan internal pemerintah men-
jadi lebih baik. “Supaya nantinya 
tugas pengawalan kepada setiap 
perangkat daerah dapat terus leb-
ih baik,”ujarnya.( tik )

Sekda kota drg. Ninik Ira Wibawati  saat Melantik Yusron 
 Sumartono

Wali Kota Probolinggo Gelar Upacara Peringatan HSN Ke VII Tahun 2021

Wali Kota Hadi Zainal Abidin meninjau pasukan  dan  Atraksi para 
santri pagar nusa

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo  Hadi Zain-
al Abidin , menggelar  upacara 
peringatan Hari Santri  Nasion-
al (HSN ) yang digelar dilapa-
ngan Pondok Pesantren Riyad-
lus Sholihin , Jumat (22/10).

Hadir dalam kegiatan  up-
acara tersebut Sekda drg.Ninik 
Ira Wibawati, Ketua DPRD , 
Asisten ,Staf Ahli, Perwakilan 
Forkopimda, Kepala  OPD,  
Camat , Lurah , Tokoh  Ag-
ama ,Tokoh Masyarakat , serta 
Ribuan santri/santriwati Pon-
pes Riyadlus Sholihin, Pon-
pes Raudlatul Malikiyah dan 
perwakilan pondok pesantren 
se-Kota Probolinggo dan Pa-
gar Nusa.

Wali Kota Hadi  Zainal 
Abidin, selaku Inspektur up-
acara dan Upacara Peringatan 
HSN tersebut berlangsung me-
riah serta khidmat dengan tetap 
menerapkan protokol keseha-
tan yang ketat sebagai upaya 
pencegahan Covid 19.

Wali Kota Hadi Zainal 

Abidin dalam  pidatonya men-
gatakan  dalam memaknai Hari 
Santri Nasional ke VII ini, dan 
mengajak masyarakat untuk 
kembali mengingat perjuan-
gan para santri dalam usaha 
meraih kemerdekaan Republik 
Indonesia melalui Resolusi Ji-
had pada tanggal 22 Oktober 
tahun 1945. “Karena santri 
ikut andil dalam perjuangan 
kemerdekaan bangsa kita yang 
mana dalam Resolusi Jihad 
para santri langsung tergerak 
untuk bersama-sama memper-
juangkan kedaulatan bangsa 
ini, itu yang paling penting,” 
jelasnya.

Wali Kota  juga menjelaskan 
Setelah tahun lalu absen kare-
na Pandemi Covid 19, rang-
kaian kegiatan peringatan up-
acara HSN tahun ini mendapat 
penilaian positif ,  dikarenakan 
seluruh peserta upacara mam-
pu menjalankan kegiatan terse-
but dengan penuh semangat.

“Kita semua tadi dapat 
melihat betapa meriahnya, se-

mangatnya, antusiasnya dan 
tidak kalah penting mereka 
juga bisa melaksanakan rang-
kaian kegiatan upacara mulai 
dari baris-berbaris, mengibar-
kan bendera, melakukan SOP 
yang sesuai ketentuan, mereka 
bisa,” jelasnya.

Wali Kota yang memb-
acakan  Sambutan amanat 
Menteri  Agama R I , tentang 
tema HSN 2021 adalah “San-
tri Siaga Jiwa dan Raga” yang 
bermakna , sebagai sebuah 
komitmen untuk terus menjaga 
keutuhan Negara Kesatuan Re-
publik Indonesia.

“Maka santri hari ini tidak 
akan pernah memberikan celah 
masuknya ancaman ideologi 
yang dapat merusak persatuan 
dan kesatuan Indonesia,” jelas-
nya.

Wali Kota Hadi juga ber-
harap  di masa pandemi Covid 
19,  santri mampu menjadi 
contoh dalam menerapkan pro-
tokol kesehatan dalam upaya 
pencegahan penularan Covid 

19. “Dengan adanya santri 
menjadi contoh dan tauladan, 
Insya Allah ini menginspirasi 
kepada masyarakat untuk ber-
sama-sama menjaga prokes 
yang sudah menjadi harapan 
dari pemerintah, khususnya 
wilayah Kota Probolinggo,” 
harapnya.

Dalam kesempatan tersebut 
Wali kota Hadi juga menyer-
ahkan beberapa bantuan dan 
penghargaan dari Pemerintah 
Kota Probolinggo kepada para 
santri dan sekolah untuk pen-
ingkatan kwalitas pendidikan 
di kota probolinggo 

Wali kota Hadi secara 
langsung menyerahkan  ban-
tuan berupa peralatan sekolah 
dan beasiswa, bantuan opera-
sional penyelenggara PAUD, 
bantuan honorarium guru TPQ/
guru mingguan/pasraman, 
Bantuan Operasional Sekolah 
Daerah (Bosda) hibah untuk 
2 sekolah, bantuan sembako. 
Selanjutnya, penyerahan peng-
hargaan kepada peraih prestasi 

dalam Olimpiade Guru Indo-
nesia dan penyerahan sertifikat 
kepada Pondok Pesantren yang 
memiliki Pos Kesehatan Pe-
santren.

Wali Kota Probolinggo juga 
menyerahkan bantuan hibah 
jasa listrik kepada rumah iba-
dah. Dalam kesempatan ini se-
cara simbolis diberikan kepada 
Masjid Baitussalam Ketapang 
Kecamatan Kademangan yang 
diterima oleh Ustadz Sunardi 
serta kepada Gereja Kristen 
Jawi Wetan Jemaat Proboling-
go  yang diterima oleh Pendeta 
Patria Yusak.

Setelah  Upacara  Wali Kota 
Hadi , serta  para  undangan  
yang hadir untuk melihat At-
raksi dan Penampilan  silat 
kanuragan juga melihat pamer-
an galeri foto, hasil kreatifitas 
dan ketrampilan santri pondok 
pesantren di bidang busana, 
otomotif dan seni , dilanjutkan 
dengan foto bareng dengan 
awak media yang hadir . (edy/
adv)

Bupati Tana Tidung Sebut Literasi Digital 
Menuju Masyarakat Cakap Wajib Dilakukan

Tana Tidung, SMN - Bu-
pati Tana Tidung, Ibrahim Ali 
mengatakan, tantangan di ru-
ang digital saat ini semakin 
besar dan telah menyentuh 
semua bidang kehidupan.

Baik politik, pemerintah-
an, ekonomi, sosial-budaya, 
dan pendidikan. Menyikapi 
tantangan tersebut, dia sam-
paikan, literasi digital menu-
ju masyarakat cakap digi-
tal menjadi hal yang wajib 
dilakukan.

Literasi digital tidak ha-
nya menuntut penguasaan 
teknologi, melainkan juga 
mampu bermedia digital den-
gan penuh tanggung jawab.

Hal ini menjadi tantangan 

penyelenggara pemerintah-
an untuk memberikan liter-
asi kepada masyarakat, serta 
menyiapkan human resource 
digital demi terciptanya mas-
yarakat yang cakap digital.

Dalam perspektif pendi-
dikan, kata dia, guru sebagai 
komponen utama pendidikan, 
harus mampu beradaptasi 
dengan metode pendidikan 
yang perlu dilakukan di era 
digitalisasi saat ini.

Dalam perspektif pendi-
dikan, kata dia, guru sebagai 
komponen utama pendidikan, 
harus mampu beradaptasi 
dengan metode pendidikan 
yang perlu dilakukan di era 
digitalisasi saat ini.(syah)

Peyangga Utama IKN, Sekprov Ingatkan Investor 
Untuk Gandeng Pengusaha Lokal Kaltara

Tanjung Selor, SMN - Pemer-
intah Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara) memiliki potensi investa-
si besar pada Sumberdaya Alam 
(SDA), khususnya pada bidang 
energi, pertanian, kehutanan dan 
kelautan. Pada Investment Forum 
yang diselenggarakan oleh Tempo 
Media, hadir secara daring dari 
Command Centre Gedung Gabun-
gan Dinas Tanjung Selor, Sekretar-
is Daerah Provinsi Kaltara Surian-
syah memaparkan potensi provinsi 
termuda ini.

Khususnya dalam menghadapi 

kepindahan ibu kota negara, serta 
keterbukaan dalam menerima ke-
hadiran para penanam modal, un-
tuk masuk dan berinvestasi dengan 
tetap melibat para pengusaha lokal 
di Benuanta, sesuai dengan visi/
misi Gubernur Zainal A. Paliwang 
bersama Wakil Gubernur, Yansen 
TP.

“Kita memaparkan betapa 
besarnya potensi di Kalimantan 
Utara, oleh karena itu semoga 
apa yang dilaksanakan Tempo ini 
membuka ruang dialog, bukan ha-
nya pusat dan kementerian namun 

juga para pengusaha untuk bisa 
berinvestasi di Kalimantan Utara. 
Kita juga sudah menyampaikan 
kepada pemerintah pusat mohon 
dukungan terkait dengan perizinan 
yang menjadi kewenangan pusat,” 
terang Suriansyah

Menurutnya segala kemudahan 
perizinan berinvestasi di Kaltara 
sudah tuntas dan siap, tinggal 
menunggu dukungan dari pemerin-
tah pusat yang memiliki kewenan-
gan langsung di daerah agar para 
investor dapat segera berinvestasi.

Tim kita di PTSP sudah mem-

bahas mekanisme bagaimana in-
vestor asing atau swasta besar had-
ir berkolaborasi dengan anak-anak 
muda dan pengusaha lokal kita 
sehingga dapat berkiprah dan ti-
dak hanya menjadi penonton. Saya 
mengharapkan seluruh komponen 
di Kaltara, masyarakat, tokoh 
pemuda, agama, adat dan para pen-
gusaha kita agar mempersiapkan 
diri, bersama menciptakan suasana 
aman dan tertib supaya para inves-
tor senang dan merasa nyaman ber-
investasi,” harapnya.

Sesuai dengan arahan gubernur, 

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara Suriansyah 

Sekprov menekankan pentingnya 
kolaborasi dalam dunia investa-
si untuk mencapai keberhasilan 
berinvestasi di daerah, sehingga 
menciptakan iklim yang saling 
menguntungkan bagi investor dan 
masyarakat di daerah.

“Ini misi pak gubernur kita, 
untuk memberdayakan pengusaha 
lokal, berharap nanti agar mere-
ka (investor,red) mau memaha-
mi kalau ingin berhasil itu harus 
berkolaborasi dengan masyarakat 
lokal kita yang menjadi pengusa-
ha, membuka lapangan kerja, ter-

masuk dengan UMKM sehingga 
gesekan-gesekan negatif semakin 
mengecil dan para pengusaha juga 
merasa nyaman karena medapat-
kan support dari seluruh komponen 
masyarakat,” imbuhnya

Pada momen tersebut Sekprov 
juga turut mengucapkan terima 
kasih pada Presiden Joko Widodo 
yang memberi perhatian khusus 
dengan mengunjungi langsung 
provinsi yang menjadi teras NKRI 
ini.

Bapak presiden melihat potensi, 
beliau berharap Alur Laut Kepu-

lauan Indonesia (ALKI) II, jadi alur 
perdagangannya itu (dipusatkan) 
di Kaltara, oleh karena itu harus 
dipercepat sekaligus untuk menja-
ga ketika nanti ibu kota negara had-
ir di Kalimantan Timur, karena kita 
satu daratan dan transportasi lebih 
mudah untuk mendukung pan-
gan, energi dari alam Kalimantan 
Utara,” terang Sekprov.

“Kita juga mendukung pemba-
ngunan hijau, bahkan pak gubernur 
punya program Transfer Angga-
ran Pemerintah Provinsi berbasis 
Ekologi (TAPE). Jadi setiap kabu-
paten/kota yang peduli lingkungan 
hidup diberi insentif, itu menjadi 
kelebihan kita sehingga Kaltara 
bisa dibangun energi terbarukan, 
dengan tetap menjaga lingkungan 
hidup,” imbuhnya.

Terakhir Sekprov meminta ja-
jaran Pemprov Kaltara bekerja 
berdasarkan pedoman dan aturan 
untuk meningkatkan kualitas diri, 
pengetahuan, dan keterampilan 
agar para investor terlayani den-
gan baik dan dapat dengan mudah 
berinvestasi di Kalimantan Utara. 
(syah)

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali
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Sampaikan Aspirasi, Bupati 
Malinau Temui Wakil Ketua DPD RI

Wakil Ketua DPD RI, Mahyudin, menerima kunjungan Bupati 
Malinau, Wempi W Mawa,

Malinau, SMN - Wakil Ket-
ua DPD RI, Mahyudin, meneri-
ma kunjungan Bupati Malinau, 
Wempi W Mawa, bersama ja-
jarannya yang menyampaikan 
aspirasi kepada DPD RI terkait 
berbagai permasalahan yang ada 
di kabupaten tersebut. Wem-
pi berharap agar DPD RI dapat 
memperjuangkan aspirasi dari 
kabupaten yang ada di Provinsi 
Kalimantan Utara ini.

Wempi menilai DPD RI mer-
upakan lembaga yang paling te-
pat untuk ditemui karena ia me-
lihat DPD RI yang murni sebagai 
representasi daerah dan dinilai 
konsisten berkomitmen dalam 
memperjuangkan aspirasi daerah.

“Melalui pertemuan ini, kami 
menitipkan beberapa aspirasi dan 
usulan agar tersampaikan kepada 
pemerintah apakah melalui jal-
ur kementerian, serta para wakil 
rakyat di Senayan yang diwakili 
oleh para anggota DPR dan DPD 
yang mewakili daerah kami,” 
ujar Wempi.

Menanggapi aspirasi tersebut, 
Wakil Ketua DPD RI, Mahyu-
din mengatakan DPD RI akan 
memperjuangkan aspirasi daer-
ah-daerah, salah satunya Kabu-

paten Malinau. Ia menjelaskan 
bahwa DPD RI merupakan rep-
resentasi daerah yang memiliki 
posisi strategis.

“Kami ingin tidak ada kes-
enjangan pembangunan antar 
daerah dan aspirasi daerah harus 
dapat diakomodir oleh pemerin-
tah pusat,” ucap Mahyudin.

Mahyudin menambahkan 
DPD RI Mahyudin menjelaskan, 
DPD RI merupakan jembatan 
aspirasi yang ideal yang meng-
hubungkan antara pusat dengan 
daerah. DPD RI memiliki berb-
agai kemitraan dan hubungan 
strategis dalam memperjuangkan 
aspirasi daerah di tataran nasi-
onal, baik dengan kementerian, 
lembaga, ataupun presiden.

“Tidak usah ragu meminta 
bantuan dari kami. Kami punya 
kemitraan yang kuat, termasuk 
kepada presiden. Secara berkala 
DPD RI sering bertemu dengan 
presiden untuk membahas hasil 
penyerapan aspirasi di berbagai 
daerah berupa rekomendasi DPD 
RI dengan presiden,” tutur Ma-
hyudin.

Untuk itu, Mahyudin pun 
mendorong adanya sinergi yang 
kuat antara DPD RI dengan pe-

merintah daerah. Adanya sinergi 
tersebut memungkinkan adanya 
penyaluran dan perjuangan as-
pirasi dari daerah untuk diper-
juangkan di tingkat pusat oleh 
DPD RI.

Mahyudin juga menyinggu-
ng terkait penguatan kewenan-
gan DPD RI. Ia menilai jika ke 
depannya kewenangan DPD RI 
diperkuat, maka peran DPD RI 
akan lebih optimal dalam mem-
perjuangkan aspirasi daerah. Saat 
ini banyak daerah yang berharap 
besar kepada DPD RI dalam 
mewujudkan pemerataan pem-
bangunan yang selama ini masih 
belum terealisasi secara optimal.

“Kami ingin bersinergi den-
gan daerah dalam penguatan 
DPD RI. Sinergi tersebut akan 
menjadi kekuatan besar untuk 
perjuangan aspirasi daerah di 
tingkat pusat,” pungkas Mahyu-
din.

Dalam kesempatan yang 
sama, Anggota DPD RI dari 
Kaltara Martin Billa mengatakan 
jika DPD RI merupakan satu-sat-
unya lembaga tinggi negara yang 
mewakili daerah. Menurutnya 
DPD RI memiliki komitmen 
untuk membantu, memfasilitasi, 
dan memperjuangkan aspirasi 
daerah agar dapat diwujudkan.

“Kami selalu siap membantu 
daerah. Yang paling penting ada-
lah bagaimana kerja sama kita,” 
kata Martin.

Anggota DPD RI dari Kaltara 
yang turut hadir, Fernando Sina-
ga mengatakan bahwa selama 
ini ia terus berkomitmen dalam 
membangun Provinsi Kaltara. 
Saat ini dirinya sedang mem-
fokuskan pada sektor ketahanan 
pangan. Ia berpandangan untuk 
dapat membangun daerah, diper-
lukan adanya sinergi antara DPD 
RI dengan pemerintah daerah. (*)

At-Taubah Kado Terindah 
Peringatan Hari Santri Nasional

Peresmian pondok pesantren At-Taubah Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Lumajang

Lumajang, SMN - Pere-
smian pondok pesantren 
At-Taubah Lembaga Pemas-
yarakatan Kelas IIB Lumajang 
menjadi kado terindah per-
ingatan Hari Santri Nasional 
2021. Hal itu disampaikan 
Bupati Lumajang Thoriqul 
Haq saat meresmikan Pondok 
Pesantren At-Taubah di Lapas 
IIB Lumajang, pada Jum’at 
(22/10).

“Sungguh ini kado ter-
indah bagi kami Kabupaten 
Lumajang, di hari santri nasi-
onal, dengan adanya Pondok 
Pesantren At-Taubah di Lapas 
Kelas IIB Kabupaten Luma-
jang,” ujarnya.

Program pondok pesantren 
bagi warga binaan merupa-
kan upaya membina men-
tal dan spiritual santri napi. 
Sehingga santri napi bisa 
lebih mendekatkan diri ke-
pada Allah SWT. dan dapat 
mengamalkan ilmu selama di 
lapas maupun saat bebas nan-
ti.

“Terima kasih, ini berkah 
bagi kita semua, termasuk 
menghadirkan program yang 

lebih produktif, agamis memi-
liki nilai spiritual di lapas ini, 
rasa bangga saya dan hormat 
saya kepada Kalapas dan Ke-
menag Lumajang,” imbuh bu-
pati.

Sementara itu, Kepala 
Lapas IIB Lumajang , Agus 
Wahono menjelaskan, bahwa 
program pondok pesantren di 
Lapas Kelas IIB Lumajang ini 
merupakan inisiasi bupati saat 
penyerahan remisi 17 Agus-
tus 2021 lalu. Program ini 
merupakan bentuk kerjasama 
antara Lapas IIB Lumajang, 
Pemkab. Lumajang dan Kan-
tor Kemenag Lumajang.

Agus Wahono menjelas-
kan, bahwa program yang 
telah berjalan kurang dari 4 
minggu ini menjadi model 
pendidikan pondok pesantren 
di lapas yang merubah mental 
dan spiritual para santri nara-
pidana.

“Kita berharap, setelah 
bebas mereka menjadi orang-
orang yang bermanfaat, mini-
mal bisa menjadi imam di kel-
uarganya, syukur pulang dari 
sini ada yang jadi ustadz, ten-

tu akan menjadi kebanggaan 
tersendiri bagi saya maupun 
pak bupati,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, Kepala Kantor Ke-
menterian Agama Lumajang, 
Muhammad Muslim men-
jelaskan, bahwa Kemenag 
mendukung penuh program 
ini dengan mengirimkan para 
penyuluh agama terbaik, se-
bagai guru dalam ponpes ini. 
Ia menjelaskan bahwa para 

santri napi nantinya akan 
mendapatkan pembelajaran 
seperti tahfidzul Qur’an, tar-
til, tilawah, kitab kuning, 
baca tulis Al Qur’an, nahwu 
sharaf, fathul qorib, akidah 
dan akhlak.

“Ini adalah bentuk tanggu-
ng jawab bersama, merubah 
mental saudara-saudara kita 
yang kebetulan berada di tem-
pat ini,” tutupnya. (Tik) 

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) 
Wilayah Perkotaan Kabupaten 

Lumajang Dipastikan Terkontrol

Lumajang, SMN - Ren-
cana Detil Tata Ruang 
(RDTR) adalah rencana se-
cara terperinci tentang tata 
ruang wilayah kabupaten/kota 
yang dilengkapi dengan pera-
turan zonasi kabupaten/kota

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq berharap, Rencana Detil 
Tata Ruang (RDTR) wilayah 

perkotaan Kabupaten Luma-
jang dapat disusun dan di-
pastikan terkontrol. Hal itu 
disampaikan saat mengikuti 
rapat koordinasi lintas sek-
tor dalam rangka persetujuan 
Rencana Detil Tata Ruang 
(RDTR) wilayah perkotaan 
Kabupaten Lumajang 2021-
2041 di Ballroom Pacific 

Place, Hotel Ritz Carlton, Ja-
karta, pada Selasa (19/10).

“Harus kita kaji RDTR 
untuk memastikan bahwa 
perkembangan ini betul-betul 
terkontrol,” ujarnya.

Bupati mengungkapkan 
bahwa ke depan ia berkeingi-
nan daerah perkantoran akan 
dipindah ke Jalan Lintas 
Tengah (JLT) dengan tujuan 
mewujudkan wilayah perko-
taan Lumajang sebagai pusat 
pemerintahan yang didukung 
pusat perdagangan dan jasa, 
dengan skala kegiatan  region-
al yang terpadu dan berkelan-
jutan.

“Rencana kami, perkan-
toran pemerintahan daerah 
pindah ke JLT, yang jalannya 
luas, double track, karena per-
kantoran pemerintahan yang 
sekarang sudah kami rasa san-
gat sempit dan terlalu crowd-
ed, begitu perkantoran baik 
pemerintahan, lembaga verti-
kal pindah ke JLT, supaya an-
tar kelembagaan memiliki sa-

rana yang lebih representatif 
untuk melayani masyarakat,” 
ungkapnya.

Sementara itu Direktur 
Jenderal Tata Ruang, Kement-
eraian Agraria dan Tata ruang/ 
BPN, Abdul Kamarzuki men-
jelaskan, Rencana Detil Tata 
Ruang (RDTR) dan peraturan 
zonasi sangat diperlukan se-
bagai acuan operasional da-
lam pemanfaatan ruang serta 
pengendalian pemanfaatan 
ruang. Selain itu juga sebagai 
acuan untuk pemberian izin 
pemanfaatan ruang.

Dirjen Tata Ruang tersebut 
berharap, Perda Lahan Per-
tanian Pangan Berkelanjutan 
(LP2B) yang telah disusun 
di Lumajang diperkuat den-
gan RDTR. Ia menjelaskan 
bahwa RDTR sudah masuk 
ke dalam Online Single Sub-
mission (OSS), jadi apabila 
ada permintaan perizinan da-
lam kawasan LP2B yang telah 
ditetapkan dalam RDTR akan 
secara otomatis ditolak. ( Tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq saat mengikuti rapat koor-
dinasi lintas sektor dalam rangka persetujuan Rencana Detil 
Tata Ruang (RDTR) wilayah perkotaan Kabupaten Lumajang 

2021-2041 di Ballroom Pacific Place, Hotel Ritz Carlton

Tumpak Sewu Dipilih Menjadi 
Objek Wisata Yang Ditawarkan ke 
Investor Dalam Maupun Luar Negeri

Lumajang, SMN - Kese-
riusan Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq dalam mema-
jukan Kabupaten Lumajang 
bukan isapan jempol belaka. 
Berbagai sektor digarap, mu-
lai pertanian, perdagangan 
hingga pariwisata.

Pariwisata menjadi salah 
satu fokus pengembangan, 
agar image Lumajang be-
rubah menjadi kota tujuan 
masyarakat, untuk datang 
dan berwisata. “Lumajang 
dulu itu bukan kota tujuan, 
pengembangan terus dilaku-
kan beberapa tahun belakan-
gan mulai kelihatan,” ujar bu-
pati saat menerima kunjungan 
Kementerian Investasi/ Badan 
Koordinasi Penanaman Mod-
al (BKPM) RI di Pendopo 
Arya Wiraraja, Pada Kamis 
(21/10) sore lalu.

Sementara itu, Kepala 
Bappeda Lumajang, Retno 
Wulan Andari menjelaskan, 
dari 4 kabupaten di wilayah 
TNBTS seperti Lumajang, 
Malang, Pasuruan, Proboling-
go, Kabupaten Lumajang 
dipilih menjadi tempat yang 
akan ditawarkan ke investor 
melalui Kementerian Investa-
si/ BKPM.

Retno Wulan Andari men-

jelaskan, sebagaimana hasil 
Focus Group Discussion Ber-
sama Kementerian Investasi 
yang diwakili PT. Sucofindo 
pada September 2021 lalu, 
Tumpak Sewu dipilih menjadi 
objek wisata yang ditawarkan 
ke investor dalam maupun 
luar negeri.

Tumpak Sewu dipilih kare-
na memiliki keindahan alam 
yang eksotik. Tumpak Sewu 
bahkan disebut sebagai salah 
satu air terjun terbaik di Indo-
nesia.

Kunjungan Kementerian 
Investasi dan PT. Sucofindo di 
Lumajang, dalam rangka de-

liniasi kawasan wisata Tump-
ak Sewu. Dari hasil deliniasi 
tersebut nantinya akan dipe-
takan konsep seperti apa yang 
akan ditawarkan ke calon in-
vestor.

“Hasilnya dari Sucofindo, 
apa yang nantinya akan di-
tawarkan ke calon investor, 
kesiapan infrastruktur dan sa-
rana pendukungnya apa saja, 
apakah ketersediaan air, mas-
yarakatnya bagaimana, kes-
iapan itu yang dikumpulkan 
Sucofindo, jadi mereka sudah 
menggambarkan lokasi terse-
but,” pungkas Retno. (Tik)

Bupati lumajang saat menerima kunjungan Kementerian 
Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI 

di Pendopo Arya Wiraraja Dukung Program Sepeda Motor Listrik, 
PLN Membangun SPLU di Banjarmasin

Banjarmasin, SMN  - 
Perusahaan Listrik Negara 
(PLN) mendukung program 
sepeda motor listrik di Kota 
Banjarmasin, Kalimantan 
Selatan. Wujudnya adalah 
membuat sebuah Stasiun 
Pengisian Listrik Umum 
(SPLU). 

PLN membangun SPLU 
ini di wilayah Banjarmasin 
Selatan. Wali Kota Banjar-
masin Ibnu Sina meresmi-
kan operasional SPLU ini 
pada Rabu (6/10/2021).

“Ini SPLU pertama di 
Kota Banjarmasin, kami 
mengapresiasi PLN yang 
mendukung program mo-
tor listrik,” jelas Wali Kota 
Banjarmasin Ibnu Sina.

Kebijakan penggunaan 
kendaraan bermotor listr-
ik yang dilakukan Pemkot 
Banjarmasin ini mendukung 
program pemerintah pusat 
terkait penghematan energi 
dan pemanfaatan energi lis-
trik untuk sarana transpor-
tasi.

Pada 2021, Pemkot Ban-
jarmasin telah mengalo-
kasikan pembelian kenda-
raan bermotor listrik untuk 
para Lurah se-Kota Ban-
jarmasin. Dengan menggu-

nakan kendaraan bermotor 
listrik berbasis baterai, biaya 
yang dikeluarkan jauh lebih 
hemat dibandingkan kenda-
raan berbahan bakar konven-
sional.

“Efisiensi sangat-sangat 
hemat. Karena sampai full, 
1 KwH-nya 60 kilometer, bi-
ayanya cuma Rp 2 ribu bisa 
PP (pulang pergi) Banjarma-
sin-Banjarbaru. Jadi hemat 
sekali,” jelas Ibnu Sina.

Wali Kota Banjarmasin 
berharap, selain mendukung 
program pemerintah, dengan 
penggunaan kendaraan ber-
motor listrik ini juga dapat 
mendukung upaya Pemkot 
Banjarmasin menjadikan 
udara di kawasan ini lebih 
sehat.

Sebagai dukungan terha-
dap program pemerintah ter-
kait ramah lingkungan, sepe-
da motor nol emisi, program 

pembangunan berkelanjutan 
dengan energi hijau dan pen-
gurangan emisi akan disasar 
kawasan ini.

“Semua mendukung pro-
gram Kota Banjarmasin yang 
ramah lingkungan kemudian 
juga sesuai dengan program 
nomor 7 dari SDGs yaitu tar-
get ke-7 terkait dengan en-
ergi hijau dan pengurangan 
emisi karbon,” pungkasnya. 
(sr)

sepeda motor Listrik
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Kades Tambahsari Kecamatan Limbangan 
Kabupaten Kendal Korupsi Dana Desa

Kades Tambahsari saat gelar perkara di Mapolres Kendal

Sat Lantas Polres Kendal Laksanakan 
Patroli Antisipasi Balap Liar

Sat Lantas Polres Kendal melaksanakan patroli dan 
pemantauan di seputaran Pelabuhan Kendal dan Kawasan 

Industri Kendal untuk antisipasi balap liar

Kendal, SMN - Kepala 
Desa (Kades) Tambahsari Ke-
camatan Limbangan, Jiman 
yang menyelewengkan Dana 
Desa tahun 2018 ternyata per-
nah kena tipu pencairan dana 
bantuan sosial.

Kades Tambahsari Limban-
gan memberikan keterangan 
alasan melakukan penyelewen-
gan dana Desa tahun 2018.

Saat gelar perkara di Mapol-
res Kendal Senin 11 oktober 
2021, tersangka ini menerang-
kan bahwa pernah ditawari un-
tuk pencairan dana bansos oleh 
seseorang.

“Waktu itu saya diminta un-
tuk menitipkan uang sebesar 
Rp 700 juta agar bantuan so-
sial bisa cair. Uang sudah saya 
transfer ke orang tersebut na-
mun setelah itu bantuan tidak 
kunjung cair,” katanya.

Tersangka mengaku meng-
gunakan dana rehab bangunan 
tersebut untuk mengganti keru-
gian karena penipuan tersebut.

“Saya minta maaf kepada 
warga yang membuat pem-

bangunan sarana prasarana 
tersendat di tahun 2018. Na-
mun pembangunan sudah bisa 
diselesaikan di tahun 2021 ini,” 
imbuhnya.

Kasat Reskrim Polres Ken-
dal AKP Daniel A Tambunan 
menjelaskan, pengakuan ter-
sangka bahwa dirinya kena tipu 
dana bansos tidak mengurangi 
unsur tindak pidana korupsi.

“Yang jelas dana desa terse-
but digunakan Kades Jiman 

untuk kepentingan pribadi,” 
terangnya.

Kasat menerangkan bahwa 
tersangka terbukti melakukan 
tindak pidana, setiap orang 
yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan mem-
perkaya diri sendiri atau orang 
lain atau koorporasi yang dapat 
merugikan keuangan negara.

Dikatakan pula, semula pada 
tahun 2018 Pemdes Tambahsa-
ri mendapatkan anggaran dana 

desa untuk pembuatan BUMdes 
sebesar Rp. 439.276.200.

“Namun setelah dicairkan 
anggaran tersebut diminta 
semua oleh Kepala Desa dan 
anggaran tersebut tidak semua 
digunakan untuk pembuatan 
BUMdes melainkan sebagian 
digunakan untuk kepentingan 
pribadinya,” katanya. 

Berdasarkan hasil PKKN 
yang dilakukan oleh Inspek-
torat Kendal terdapat kerugian 
keuangan negara sebesar Rp. 
148.874.759.

“Atas perbuatan yang 
dilakukan, tersangka Jiman 
telah melanggar pasal 2 ayat 
1 atau pasal 3 ndang-undang 
Republik Indonesia Nomor 31 
tahun 1999 tentang pemberan-
tasan Tindak Pidana Korupsi 
atau Pasal 8 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 20 
tahun 2001 tentang perubahan 
Undang-Undang Republik In-
donesia Nomor 31 tahun 1999 
tentang pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 
1 KUHP, “pungkas Kasat. (sur)

Kendal, SMN - Untuk 
mengantisipasi gangguan kam-
tibmas terutama balapan liar 
yang meresahkan masyarakat, 
Sat Lantas Polres Kendal 
melaksanakan patroli dan pe-
mantauan di seputaran Pela-
buhan Kendal dan Kawasan 
Industri Kendal ( KIK ), Jum’at 
(22/19/2021).

Patroli yang dilakukan oleh 
anggota Sat Lantas Polres Ken-
dal dalam melaksanakan tugas 
patroli dan pemantau jalan raya 
di seputaran Pelabuhan Kend-
al dan KIK, petugas memilih 
jalan tersebut karena merupa-
kan jalan lurus, dengan bund-
aran dan juga merupakan jalur 
yang lebar sehingga rawan di-
gunakan untuk balap liar.

“Kami melaksanakan patro-
li dan pemantauan di tempat ini 
untuk antisipasi balapan liar 
karena mengganggu pengguna 
jalan lainnya serta bisa memba-
hayakan jiwa orang lain.” Ujar 
Kasat Lantas Polres Kendal 
AKP Hari Condro.

Saat dikonfirmasi Kasat 
Lantas Polres Kendal men-
yampaikan bahwa kegiatan ini 
untuk mengantisipasi kegiatan 
balapan liar, pihaknya akan se-
lalu meningkatkan aktifitas pa-
troli ke daerah rawan balap liar. 
Sehingga masyarakat menjadi 
aman dan nyaman dalam men-
jalankan aktifitasnya.

AKP Hari Condro menam-
bahkan, “Mohon dukungan 
masyarakat apabila menemu-
kan indikasi adanya balap liar 
bisa menginformasikan kepada 
Polisi. Selain tu mari Kita jaga 
situasi kamtibmas Kabupaten 
Kendal aman, nyaman dan kon-
dusif serta tidak lupa disiplin 
prokes “ pungkasnya. (sur)

Hari Santri Nasional Momentum Polres Kendal 
Lebih Dekat Dengan Santri dan Ulama

Kendal, SMN - Peringatan 
Hari Santri Nasional (HSN) 
tahun 2021 yang mengangkat 
tema Santri Siaga Jiwa dan Raga 
merupakan sebuah momentum 
untuk lebih dekat antara Polisi 
dan Ulama dan Santri. Polisi 
dan santri harus lebih bersinergi, 
berjuang bersama agar segera 
keluar dari pandemi covid-19.

Demikian disampaikan Ka-
sat Binmas Polres Kendal AKP 
Abdullah Umar usai menghad-
iri upacara peringatan HSN di 
Pondok Pesantren Sabilurrosyat 
Desa Bojonggede, Kecamatan 
Ngampel, Kabupaten Kendal, 
Jumat (22/10/2021).

“Ini momentum yang sangat 
baik untuk berjuang bersama 
keluar dari pandemi yang ban-
yak meluluhlantakkan banyak 
sektor,” kata Abdullah Umar.

Umar mengungkapkan, 
pemilihan tanggal 22 Oktober 
sebagai perayaan Hari Santri 
Nasional didasarkan pada tang-
gal ketika K.H. Hasyim Asy’ari 
menyerukan ajakan jihad, yang 
kemudian disebut sebagai Res-
olusi Jihad, untuk melawan 
tentara sekutu pada 22 Oktober 
1945. “Dengan peringatan Hari 

Santri Nasional menjadi upa-
ya untuk merawat ingatan dan 
semangat dari Revolusi Jihad 
para santri agar selalu diingat. 
Selama periode memperjuang-
kan dan mempertahankan ke-
merdekaan Indonesia, santri tel-
ah mengambil porsi perjuangan 
yang besar,” ujarnya.

Mengaca hal ini, santri harus 
digandeng untuk diajak ber-
juang bersama melawan ganasn-
ya virus corona dengan menja-
dikan santri sebagai pelopor 
penerapan protokol kesehatan 
bagi masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kendal 
Dico M Ganinduto usai memi-
mpin upacara peringatan HSN 
berpesan kepada para santri agar 
lebih baik dan handal lagi, baik 
meningkatkan kapasitas mau-
pun sumber daya manusianya, 
dengan harapan santri lebih ber-
kreasi.

“Saya meyakini bahwa kede-
pan santri akan menjadi garis 
terdepan untuk kemajuan Kabu-
paten Kendal, terutama dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Kendal. Saya juga 
berharap agar santri di Kabupat-
en Kendal dapat menjaga keutu-

han Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI), dan menja-
ga kondusivitas wilayah, serta 
dapat membantu pemerintah da-
lam Penanganan virus Covid-19 
di Kabupaten Kendal,” tuturnya.

Pemerintah Kabupaten Ken-
dal juga terus memberikan 
dukungan terhadap para santri, 
yaitu pada peringatan HSN ta-
hun 2021 ini  telah menggelar 
berbagai kegiatan lomba, salah 
satunya lomba One Pondok One 
Product.

“Adanya lomba One Pondok 

One Product ini akan ditindak-
lanti menjadi program unggulan 
bagi pondok pesantren di Kabu-
paten Kendal dengan harapan 
dapat meningkatkan ekonomi 
para santri,” terang Bupati Dico.

Selanjutnya Bupati Kendal 
beserta rombongan melakukan 
ziarah ke makam Wali Gemby-
ang Kendal, makam Kiai Guru 
Kaliwungu, dan makam Sunan 
Abinawa Pekuncen Kecamatan 
Pegandon, sekaligus melak-
sanakan sholat Jumat di Masjid 
Desa Pekuncen. (sur)

Kasat Binmas Polres Kendal AKP Abdullah Umar saat  
menghadiri Upacara HSN di PonPes Sabilulrrosyat

Pelajar SMPN 2 Mranggen
Mulai Suntik Vaksin Dosis 2

Demak, SMN – Babin-
sa Koramil 12/Mranggen 
Kodim 0716/Demak melak-
sanakan pendampingan vak-
sinasi Covid-19 di SMPN 2 
Mranggen, Desa Kangkung, 
Kecamatan Mranggen, Jumat 
(15/10/2021).

Vaksinasi oleh tim Puskes-
mas Mranggen 1 kepada para 
siswa-siswi sekolah khususnya 
SMPN 2 Mranggen ini dihara-
pkan dapat mempercepat pem-
bentukan kekebalan kelompok 
atau herd immunity.

Kepala sekolah setempat, M. 
Sholeh menyambut baik vaksi-
nasi kepada para pelajar terse-
but. Dikatakannya, vaksinasi 
sangat diperlukan guna persia-

pan proses balajar mengajar 
secara tatap muka, sehingga 
dapat mengurangi resiko yang 
disebabkan akibat terpapar 
Covid-19.

“Ini langkah yang sangat 
baik, vaksinasi kepada pelajar. 
Kami dari pihak sekolah sangat 
mendukung guna proses belajar 
mengajar secara tatap muka ke 
depannya,” ujarnya.

Tercatat, vaksinasi dosis 2 
jenis Sinovac diberikan kepada 
727 orang siswa dari jumlah 
siswa sebanyak 841 orang, dan 
tim guru atau pengajar seban-
yak 6 orang dosis 1 jenis Pfizer.

Babinsa Sertu Budi Hapsa-
ri mengatakan, pelaksanaan 
vaksinasi bagi pelajar SMPN 2 

Babinsa Koramil 12/Mranggen Kodim 0716 dan bhabinkam-
tibmas Mranggen saat melaksanakan pendampingan vaksinasi 

Covid-19 di SMPN 2 Mranggen

Mranggen semuanya berjalan 
dengan lancar dan denan me-
nerapkan protokol kesehatan 
yang ketat. Artinya, saat kegia-
tan dilakukan, alur pergerakan 
pelajar saat vaksinasi berjalan 
aman dan lancar.

“Alhamdulillah pelaksanaan 
vaksinasi Covid-19 di SMPN 
2 Mranggen ini berjalan baik, 
karena tempatnya memadai dan 
cukup luas,” tuturnya.

Dijelaskannya, kegiatan vak-
sinasi Covid-19 bagi kalangan 
pelajar di wilayah Kabupaten 
Demak merupakan komitmen 
dalam mempercepat vaksinasi 
di wilayah khususnya di Keca-
matan Mranggen.

“Ini guna mendukung pro-
gram nasional. Sesuai arahan 
Bapak Presiden, bagi wilayah 
yang berada bukan pada 
wilayah PPKM level 4 dan para 
pelajarnya sudah divaksin maka 
dapat melakukan pembelajaran 
tatap muka. Tapi tetap jangan 
lupa prokes terutama memakai 
masker. Semoga dengan lang-
kah ini dapat memulihkan 
kondisi dari pandemi selama 
ini,” tandas Sertu Budi.

Hadir juga Kepala Puskes-
mas Mranggen 1 dr. Kartika 
Indrawati, Kepala Sekolah M. 
Sholeh beserta guru dan staf, 
perangkat Desa Kangkung, dan 
Bhabinkamtibmas Aipda Syae-
ful Rojiyanti. (Nur)

Demak, SMN - Kapolres 
Demak AKBP Budi Adhy Buo-
no, didampingi Wakapolres De-
mak Kompol Johan Valentino, 
beserta beberapa pejabat utama 
Polres Demak, memberikan Al 
Qur’an dalam bentuk Braille 
kepada Muhammad Haris, seo-
rang remaja yang mengalami 
kebutaan sejak usia 11 tahun, 
Kamis (14/10) siang.

Di Desa Tlogoboyo, Keca-
matan Bonang, Kabupaten De-
mak, Kapolres Demak member-
ikan 30 juzz Al Qur’an dalam 
huruf Braille kepada Haris (19), 
yang didampingi kedua orang 
tuannya. Haris mengalami ke-
butaan sejak duduk di bangku 
kelas 5 Sekolah dasar, akibat 
terjatuh saat bermain bersama 
temannya di sekolah.

Kapolres Demak, AKBP 
Budi Adhy Buono, mengatakan, 
pada Bulan Oktober yang dipe-
ringati sebagai Hari Penglihatan 
Dunia, Polres Demak member-
ikan semangat kepada Haris 
yang mengalami kebutaan. 
Dengan Al Qur’an Braille ini, 
diharapkan, Haris tetap berse-
mangat untuk belajar dan berib-
adah.

“Polres Demak berempati se-
hingga mengunjungi Haris dan 
keluarga dengan memberikan 
Al Qur’an Braille agar Haris 
tetap bersemangat untuk bela-
jar. Karena Kami juga mendapat 
informasi kalau salah satu kel-

Wujud Perhatian Kepada Difabel, Kapolres 
Demak Berikan Al Qur’an Braille Untuk Haris

uarga Haris ini ada yang Hafiz 
Al quran. Saya berharap, Haris 
dapat menjadi Hafiz Alquran,” 
kata Kapolres Demak, AKBP 
Budi Adhy Buono.

Selain itu, setelah ini, Ka-
polres akan segera berkoordi-
nasi dengan pemerintah daerah 
untuk memperhatikan kondi-
si Haris. “Kami akan segera 
berkoordinasi dengan pemda 
agar Haris mendapat perhatian, 
baik kondisi kesehatannya, 
maupun pendidikannya,” tam-
bah Kapolres Demak.

Sementara itu, Ibu Haris, 
Muryati, menerangkan, bahwa 
anaknya terjatuh dan mem-
bentur kursi dan meja sekolah. 
Setelah sempat menjalani pen-
gobatan di beberapa lokasi, ter-

masuk rumah sakit, Haris didu-
ga mengalami kerusakan pada 
syarafnya, dan mengakibatkan 
kebutaan.

“Dulu waktu kelas 5 SD, 
Haris bermain di sekolah dan 
terjatuh. Dulu sempat tidak bisa 
jalan, dan akhirnya tidak dapat 
melihat sampai sekarang. Kelu-
arga sudah mengobati ke rumah 
sakit dan pengobatan lainnya. 
Petugas rumah sakit bilang 
kalau syaraf Haris kena,” ujar 
Muryati.

Hingga saat ini, Haris di se-
kolahkan di sekolah tuna netra 
di Kabupaten Kudus. Keluar-
ga Haris berharap, pemerintah 
kabupaten Demak membantu 
untuk pengobatan, agar Haris 
kembali dapat melihat. (Nur)

Kapolres Demak AKBP Budi Adhy Buono didampingi Waka-
polres Demak Kompol Johan Valentino dan jajarannya member-
ikan Al Qur’an dalam bentuk Braille kepada Muhammad Haris 
seorang remaja yang mengalami kebutaan sejak usia 11 tahun

Makna Hari Santri Bagi Ganjar Pranowo: 
Kita Teladani Semangat Ulama dan Santri

Semarang, SMN - Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
mengenakan pakaian ala santri 
pada peringatan Hari Santri yang 
jatuh setiap tanggal 22 Oktober. 
Bagi Ganjar, berpakaian ala san-
tri adalah simbol penghormatan 
dan diharapkan juga bisa mem-
berikan satu spirit nasionalisme. 
Baca juga: Blok Santri Lapas 
Kelas II A Karawang Diresmi-
kan Jadi Pesantren di Hari Santri 
Nasional Tak hanya berbaju ala 
santri, namun juga meneladani 
bagaimana perjuangan para ula-
ma dan santri saat resolusi jihad 
dikumandangkan. “Saat itu, siapa 
pun diantara kita bisa berkontri-
busi pada keberlangsungan pem-
bangunan bangsa dan negara. 
Maka tidak sedikit, pondok pe-
santren saat itu juga menjadi tit-

ik-titik perjuangan. Hari ini, kita 
teladani semangat para ulama 
dan para santri itu,” terangnya.

Orang nomor satu di Jawa 
Tengah itu pun berpesan kepada 
para santri di seluruh Indonesia, 
agar semakin mengikuti perkem-
bangan zaman dan nantinya 
mampu memberikan inspirasi. 
“Santri itu persis dengan siswa, 
tapi ilmu agamanya lebih dalam. 
Sehingga, kalau kita bicara kec-
erdasan spiritualnya sudah bagus, 
maka membangun kecerdasan in-
telektual dan emosionalnya ting-
gal menyesuaikan saja. Maka, 
santri ini memang sesuatu yang 
lengkap. Selamat Hari Santri,” 
katanya.

Seperti diberitakan sebelum-
nya, penampilan Ganjar tampak 
berbeda di Hari Santri. Ganjar 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menghadiri acara Jateng Bershalawat secara virtual

Gubernur Jawa Tengah Ganjar mengenakan baju koko putih 
sarung batik dan peci hitam saat memperingati Hari Santri 

Nasional

mengenakan baju koko putih, sa-
rung batik dan peci hitam lengkap 
dengan sandal selop berwarna 
coklat. Ganjar juga mengatakan 
penampilannya kali ini sebagai 
wujud ngayubagyo peringatan 
Hari Santri Nasional.

“Kita hari ini merayakan Hari 
Santri, jadi kita ngantor pakai sa-
rung,” kata Ganjar dalam siaran 
pers, Jumat. Tak hanya itu, Gan-
jar juga telah mengeluarkan Surat 
Edaran (SE) yang mewajibkan 
seluruh ASN di lingkungan Pem-
prov Jateng ngantor menggu-
nakan pakaian ala santri.

SE itu dikeluarkan pada Ka-
mis (21/10/2021) bernomor 
450/0014496 tentang Peringatan 
Hari Santri. (kom)
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Papua Jabar Jalani Pemulihan
Jawa Barat, SMN -  Ber-

tempat di Hotel Horison, Kota 
Bandung 19/10/2021 di sam-
bangi Kang Emil (Ridwan Kam-
il) Gubernur Jawa Barat. “Hari 
ini saya cek langsung proses 
pemulihan para atlet PON se-
suai regulasi, jika lewat tujuh 
hari di PON Papua pulangnya 
harus menjalani pemulihan ku-
rang lebih lima hari,”  tuturnya

“Proses kepulangan kontin-
gen atlet PON berjalan secara 
struktur dan bertahap agar jum-
lah dari 700 orang kontingen at-
let PON nantinya bisa mendapa-
tkan fasilitas yang sama dan 
mengatur jumlah kontingen 
yang banyak secara satu persatu 
memang tidak mudah.” jelasnya

Tercatat hari ini para atlet 
yang sudah keluar masuk di 
hotel ada sekitar 260 dari 10 
cabang olahraga. Ditambahkan 
Gubernur jabar “ Selain men-
jalani pemulihan selama lima 
hari, syarat kepulangan adalah 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambangi para 
atlet yang sedang menjalani pemulihan

Mentan Hadiri Panen Raya Jagung di Kupang

Kupang, SMN  - Menteri 
Pertanian (Mentan) Syahrul 
Yasin Limpo menghadiri panen 
raya jagung di Desa Baumata, 
Kecamatan Tabenu, Kabupaten 
Kupang, Nusa Tenggara Timur 
(NTT).

Kegiatan ini merupakan 
panen raya musim tanam 2 yang 
masuk kedalam program ger-
akan tanam jagung panen sapi 
(TJPS). Adapun luas lahan yang 
akan dipanen ini kurang leb-
ih mencapai 891 hektare yang 
tersebar di 12 kecamatan.

“Yang jelas, pemerintah 
menargetkan 17,02 juta ton pip-
ilan kering yang tersebar di 4,2 
juta hektare. Karena itu produk-

sinya harus terus digenjot untuk 
memenuhi kebutuhannya bahan 
utama pakan ternak,” ujar Men-
tan, sebagaimana dikutip dari 
keterangan tertulisnya.

Mentan memperkirakan 
kebutuhan jagung pada tahun 
2021 mencapai 14,37 juta ton 
yang dibagi untuk kebutuhan 
rumah tangga, industri pakan, 
industri pangan, dan benih. Se-
hingga, pada akhir Desember 
mendatang, Indonesia masih 
bisa surplus sebesar 2,86 juta 
ton pipilan kering.

“Provinsi NTT sendiri 
memiliki potensi yang sangat 
besar untuk pengembangan ja-
gung. Kabupaten Kupang se-

bagai salah satu sentra yang 
mendukung ketersediaan jag-
ung. Seperti kita lihat sekarang 
di Desa Baumata hamparannya 
mencapai 150 hektare dengan 
provitas mencapai 5,5 ton per 
hektare,” katanya.

Sesuai perintah Presiden, 
Mentan memastikan produksi 
jagung akan terus bertambah 
setiap tahunya. Bahkan ia me-
mastikan stok dan ketersediaan-
nya dalam kondisi aman dan 
terkendali dengan cara turun 
langsung mendampingi petani 
di lapangan.

“Kami akan terus menggen-
jot produksi jagung khususnya 
untuk mencukupi kebutuhan 

pakan ternak secara nasional. 
Maka dari itu saya minta agar 
semua pihak termasuk perusa-
haan pakan untuk melakukan 
penyerapan jagung dari petani 
lokal secara maksimal,” katan-
ya. 

Mentan meminta para petani 
terus berproduksi, meski dalam 
prosesnya kerap kali mendapa-
tkan kendala. Salah satunya 
adalah serangan hama serangga. 
Karena itu, Mentan berharap 
para petani mampu mengatasi 
setiap persoalan yang dihadapi.

“Di mana saja ada komod-
iti yang ditumbuhkan, maka di 
situlah ada belalang. Dan ini 
mejadi bagian-bagian yang ha-
rus kita buktikan dan kita tidak 
boleh kalah. Dari pada kita ta-
kut sama belalang kan akhirn-
ya tidak bisa berbuat apa-apa 
juga,” katanya.

Sementara itu, Bupa-
ti Kupang Corinus Masneno 
mengapresiasi perhatian besar 
jajaran Kemtan terhadap pem-
bangunan pertanian di wilayah 
kerjanya. Ia berharap, kehad-
iran Mentan mampu menambah 
semangat petani dalam melaku-
kan produksi.

“Kami menyampaikan teri-
makasih kepada Bapak Menteri 
atas kebaikan dan ketulusan ba-
pak bisa sampai di Kupang dan 
bertemu dengan mereka yang 
kecil-kecil yang pekerjaann-
ya adalah petani dan peternak. 
Sekali lagi terima kasih,” tut-
upnya. (bsc)

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo pada kegiatan panen perdana tanaman 
jagung melalui program Tanam Jagung Panen Sapi (TJSP)

2 Program Kemnaker Bantu
Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di NTT
NTT, SMN - Menteri 

Ketenagakerjaan Ida Fauz-
iyah mendampingi Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin dalam 
rapat koordinasi penanggu-
langan kemiskinan ekstrem 
2021 di NTT. Rakor ini akan 
mengkonvergensikan dan 
mengintegrasikan program 
percepatan penanggulangan 
kemiskinan ekstrem dengan 
sasaran yang ditetapkan.

Adapun lima kabupaten di 
NTT yang menjadi prioritas 
pengurangan kemiskinan ek-
strem yaitu Kabupaten Sum-
ba Timur, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Kabupaten 
Rote Ndao, Kabupaten Sumba 
Tengah, dan Kabupaten Sum-
ba Tengah.

Ida mengatakan Kement-
erian Ketenagakerjaan telah, 
sedang, dan terus melakukan 
berbagai upaya turunkan ke-
miskinan ekstrem di NTT. 
Adapun dua intervensi yang 
dilakukan oleh Kemnaker 
yaitu program perluasan ke-
sempatan kerja dan pelatihan 
vokasi di Balai Latihan Kerja 
(BLK).

“Dengan dua program in-
tervensi itu kami harapkan 
dapat mempercepat pengu-
rangan kemiskinan ekstrem 
di NTT ini,” kata Ida dalam 
keterangan tertulis, Minggu 

(17/10/2021).
Sebelumnya dalam rakor 

tersebut, Ma’ruf Amin menga-
takan pemilihan lima kabupat-
en prioritas penanggulangan 
kemiskinan ekstrem di NTT 
tahun 2021 didasarkan bukan 
hanya pada kriteria persentase 
tingkat kemiskinan ekstrem, 
tetapi juga dikombinasikan 
dengan jumlah masyarakat 
miskin ekstrem di wilayah 
tersebut.

“Saya minta agar Gubernur 
dan seluruh Bupati wilayah 
prioritas tahun 2021 di Nusa 
Tenggara Timur untuk dapat 
bekerja keras memastikan 
agar seluruh rumah tangga 
miskin ekstrem mendapat-
kan seluruh program, baik 
program pengurangan beban 
pengeluaran maupun program 
pemberdayaan,” kata Ma’ruf.

Gubernur dan para bupati 
di wilayah itu juga diharapkan 
memperkuat perencanaan dan 
penganggaran program pen-
gurangan kemiskinan ekstrem 
dalam Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah mas-
ing-masing, khususnya yang 
sesuai dengan karakteristik 
miskin ekstrem di wilayah 
masing-masing.

Pada kesempatan tersebut, 
Ma’ruf juga menegaskan an-
ggaran bukan masalah utama 

Wakil Presiden Ma’ruf Amin meresmikan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas 
di Papua dan Papua Barat

Wapres Ma’ruf Amin Resmikan BLK 
Komunitas di Papua dan Papua Barat

Jayapura, SMN  - Wakil 
Presiden Ma’ruf Amin meresmi-
kan pembangunan Balai Latihan 
Kerja (BLK) Komunitas di Pap-
ua dan Papua Barat. Peresmian 
secara simbolis dilangsungkan 
di Yayasan Global Mission In-
ternational Indonesia (GMII), 
Sentani, Jayapura. Dalam sam-
butannya, Wapres Ma’ruf Amin 
menyampaikan Papua yang 
terletak di ujung timur wilayah 
dan memiliki wilayah terluas di 
Indonesia menyimpan potensi 
sumber daya alam yang bernilai 
ekonomis dan strategis. 

“Memperhatikan potensi 
yang dimiliki Papua, Kemen-
terian Ketenagakerjaan men-
gambil peran dalam peningka-
tan kompetensi SDM melalui 
program pembangunan Balai 
Latihan Kerja Komunitas,” kata 
Wapres Ma’ruf Amin. 

Advertisement Wapres men-
gatakan sejak 2017 hingga 
2020, Kemnaker telah menga-
lokasikan pembangunan BLK 
Komunitas sebanyak 12 lem-
baga di Papua dan Papua Barat, 
yang tersebar di Papua seban-
yak 7 lembaga dan Papua Barat 
sebanyak 5 lembaga. Tahun ini, 

Kemnaker mengalokasikan pro-
gram dan anggaran pembangu-
nan BLK Komunitas sebanyak 
21 lembaga penerima bantuan 
pembangunan BLK Komunitas, 
meliputi 12 lembaga di Papua 
dan 9 lembaga di Papua Barat. 
Menurut Wapres, pembangunan 
BLK Komunitas sebagai upaya 
mendekatkan akses peningkatan 
kompetensi SDM di Papua dan 
Papua Barat tidak akan berjalan 
maksimal jika tidak didukung 
dengan kerja sama dan sinergi 
kerja pemerintah daerah, dunia 
usaha dan dunia industri, serta 
komunitas yang ada di mas-
yarakat. 

“Ini menjadi tugas besar bagi 
kita semua untuk menyiapkan 
manajemen yang baik, sarana 
dan prasarana yang baik, serta 
menyiapkan SDM kompeten 
dan hebat dalam memperkuat 
ekosistem inovasi yang ada,” 
ujar Wapres.

Menteri Ketenagakerjaan 
Ida Fauziyah menjelaskan BLK 
Komunitas bertujuan mendekat-
kan dan mempermudah akses 
pelatihan dengan masyarakat 
yang akan dilatih. 

 “Kami ingin menunjukkan 

dengan pembangunan BLK 
Komunitas ini, pemerintah 
bertekad untuk menjangkau se-
gala sudut yang belum terjang-
kau oleh lembaga pelatihan, 
baik lembaga pelatihan pemer-
intah maupun lembaga pelati-
han swasta,” kata Menaker Ida. 

Dia menyebutkan sejak 
2017-2020, Kemnaker telah 
membangun sebanyak 2.127 
BLK Komunitas yang terse-
bar di lembaga keagamaan dan 
komunitas serikat pekerja atau 
serikat buruh di seluruh wilayah 
Indonesia. Menurutnya, dengan 
dibangunnya 21 BLK Komuni-
tas di Papua dan Papua Barat 
pada tahun ini, pemerintah 
menunjukkan komitmennya 
untuk membangun Papua dan 
Papua Barat, khususnya dalam 
pembangunan SDM. ADVER-
TISEMENT

“Dengan adanya BLK Ko-
munitas ini diharapkan dapat 
memberikan bekal keterampilan 
teknis produksi atau keahlian 
vokasi sesuai kebutuhan pasar 
kerja bagi komunitas dan mas-
yarakat sekitarnya dalam beker-
ja atau berwirausaha,” ujarnya. 
(jpnn)

dilakukannya Test PCR dengan 
hasil negatif baru bisa pulang 
kerumah masing-masing.  Di-
jelaskan juga saat ini Pemerin-
tah Provinsi Jawa Barat sedang 

menyiapkan Kadeudeuh atau 
Bonus untuk para atlet peraih 
medali PON XX Papua 2021.  
Jumlahnya kisaran Rp. 5 Triliun 
diambil dari penghematan dana 

dari pos lain, geser untuk mem-
berikan apresiasi sebagai tanda 
rasa perhatian kita kepada atlet, 
“ paparnya.

Pola hidup masyarakat Jawa 
Barat secara umum gemar bero-
lahraga dalam setiap waktu 
makanya masyarakat jawa barat 
menjadikannya sebagai bu-
daya dan bernilai positif untuk 
membentuk dan menciptakan 
regenerasi atlet berprestasi ja-
bar kedepannya, belum lagi 
dukungan pemerintah jabar 
untuk sarana dan prasarana in-
frastruktur olahraga raga den-
gan sudah adanya tempat Pusat 
Pendidikan dan Latihan Pelajar 
(PPLP) yang kita miliki seperti 
contohnya Windy Cantika Ai-
sah baru pertama kali ikut Olim-
piade sudah dapat medali Pe-
runggu dan pertama ikut PON 
langsung dapat Emas” ucap kg 
emil sembari tersenyum bang-
ga. (dom/tnt/hms)

dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan ekstrem. Kare-
na anggaran kementerian 
dan lembaga serta pemerin-
tah daerah sudah mencukupi, 
namun tantangannya adalah 
bagaimana program tersebut 
konvergen dan terintegrasi 
dengan sasaran yang ditetap-
kan.

“Konvergensi merupakan 
faktor utama dalam penang-
gulangan kemiskinan ekstrem 
untuk memastikan seluruh 
program penanggulangan ke-
miskinan ekstrem mulai dari 
tahap perencanaan, penentuan 
alokasi anggaran, penetapan 
sasaran dan pelaksanaan pro-

gram tertuju pada lokus yang 
sama, baik itu secara wilayah 
maupun target masyarakat 
yang tepat,” ujarnya.

Adapun yang hadir dan 
mengikuti rakor tersebut yaitu 
Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan Muhadjir Effen-
dy, Menteri Koordinator Poli-
tik, Hukum, dan Keamanan 
Mahfud MD, Menteri Dalam 
Negeri Tito Karnavian, Ment-
eri Koperasi dan UKM Teten 
Masduki, Gubernur NTT Vik-
tor Laiskodat, dan para bupati 
di NTT yang wilayahnya men-
jadi prioritas pengurangan ke-
miskinan ekstrem. (dtk)

Kemnaker

Wawali Kota Bekasi Pimpinan 
Langsung Apel Siaga Banjir

Kota Bekasi, SMN - Ber-
tempat di halaman kantor ke-
camatan jatiasih Kota Bekasi, 
22/10/2021. Wakil Wali kota 
bekasi pimpinan langsung apel 
Siaga Banjir di wilayah Pemer-
intah Kota Bekasi secara kes-
eluruhan.

Dalam kesempatan itu 
wawali, Tri Adhianto menyam-
paikan “ Belajar dari pengala-
man merupakan guru terbaik, 
antisipasi musim hujan harus di 
persiapkan dari sekarang.”  lebi-
hlanjut dikatakan “ Guru terbaik 

adalah pengalaman. Dan sedari 
dini kita semua harus mampu 
mengantisipasi banjir, hall ini 
juga bukan merupakan tanggu-
ng jawab pemerintah saja akan 
tetapi masyarakat secara luas 
dalam menghadapi banjir dan 
dengan dapat menjaga kelestari-
an alam”  tegas Tri Adhiant.

Ditambahkan Ia,  “ Bebera-
pa waktu lalu Dirinya bersama 
Dinas Lingkungan Hidup dan 
Pencinta Lingkungan susur 
sungai kali cikeas, dan masih 
ada pembuangan sampah ile-

gal dikarenakan lokasi terse-
but merupakan daerah lintas 
wilayah saat itu juga saya me-
minta DLH Provinsi Jabar un-
tuk dilakukan tindak lanjut per-
apihannya “ papar wawali.

Hadir dalam kegiatan 
apel Siaga Banjir tersebut, 
KOMBES Pol Aloysius Supri-
jadi Kapolresta Bekasi Kota, 
Dandim 0507/Bekasi Kolonel 
Arm Iwan Apriyanto, Sekda 
Kota Bekasi Reny Hendrawati 
dan perwakilan dari BPBD, Di-
nas Lingkungan Hidup, Linmas, 
Dishub, Satpol PP, Mahasiswa 
Komunitas Pencinta Alam dan 
Organisasi Kemasyarakatan. 

Usai kegiatan apel Siaga 
Banjir itu dilanjutkan dengan 
acara penyerahan 2 unit Kapal 
Polyethylene dari PT Kemenan-
gan kepada BPBD Kota Bekasi.  
Apresiasi Wawali Tri Adhianto 
atas perhatian pihak perusahaan 
untuk masyarakat Kota Bekasi, 
Sinergitas Pemerintah TNI  dan 
Polri serta stakeholder di harap-
kan terus berjalan dengan baik 
dan solid untuk kemajuan pem-
bangunan di skala lini bidang 
secara merata di kota bekasi 
untuk kesejahteraan masyarakat 
kota bekasi. “ pungkasnya. (ant/
dom)

Wakil Wali kota bekasi pimpinan langsung apel Siaga Banjir 
di wilayah Pemerintah Kota Bekasi secara keseluruhan.
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2 Wakil Indonesia di
Semifinal Denmark Open 2021

Timnas U-23 Kalahkan Nepal, Witan Cetak Gol

Jakarta, SMN - Timnas In-
donesia U-23 berhasil menak-
lukkan Nepal dengan skor 2-0 
dalam laga uji coba di Tajiki-
stan, Jumat (22/10).

Timnas Indonesia U-23 
berusaha keras membongkar 
pertahanan Nepal sejak awal 
pertandingan. Dimotori Beck-
ham Putra, Timnas U-23 terus 
berusaha menekan Nepal.

Sejumlah peluang didapat-
kan Timnas U-23 di babak per-
tama namun tak ada satu pun 
yang berujung gol.

Setelah bermain imbang di 
babak pertama, Timnas U-23 
melakukan sembilan pergantian 
pemain di awal babak kedua.

Sembilan pergantian pemain 
ini menyusul tiga pergantian 
yang sudah dilakukan sebel-
umnya saat babak pertama ber-

jalan 32 menit.
Hanis Saghara, Pratama Ar-

han, Asnawi Mangkualam, Wi-
tan Sulaeman, dan Bagus Kahfi 
termasuk dalam nama-nama 
yang diturunkan di babak 
kedua.

Pada menit ke-53, Witan 
memberikan ancaman tetapi 
tendangan Witan masih bisa 
ditepis oleh kiper lawan.

Dua menit berselang, Tim-
nas U-23 akhirnya bisa meng-
getarkan gawang Nepal. Hanis 
Saghara sukses mencatatkan 
namanya di papan skor.

Setelah unggul 1-0, Tim-
nas U-23 belum menurunkan 
tempo permainan. Mereka ter-
us berusaha menekan untuk 
mendapatkan gol kedua.

Upaya Bagus Kahfi dan 
kawan-kawan untuk mem-

bongkar pertahanan Nepal ter-
us dilakukan hingga pertand-
ingan memasuki menit-menit 
akhir.

Usaha Timnas U-23 akhirn-
ya membuahkan hasil di masa 
injury time. Witan Sulaeman 
menggenapkan keunggulan 
Timnas U-23 menjadi 2-0 le-
wat golnya di menit ketiga 
masa injury time.

Timnas U-23 menyuda-
hi pertandingan dengan ke-
menangan 2-0 atas Nepal.

Timnas U-23 akan mengh-
adapi Australia pada laga dua 
leg Kualifikasi Piala Asia U-23 
2022 pada 26 Oktober dan 29 
Oktober mendatang. Indone-
sia dan Australia menjadi dua 
tim tersisa di Grup G setelah 
China dan Brunei Darussalam 
mundur. (cnn)

Timnas Indonesia U-23 meraih kemenangan dalam 
laga uji coba, sebelumnya menang atas Tajikistan 2-1

Timnas Indonesia U-23

Jakarta, SMN - Indonesia 
meloloskan dua wakil pada 
semifinal Denmark Open 2021 
setelah berakhirnya babak per-
empat final, Jumat (22/10). 
Berikut 2 wakil Indonesia di 
semifinal Denmark Open 2021.

Indonesia hanya tinggal 
menyisakan wakil dari sektor 
ganda campuran dan tunggal 
putra. Hal ini seiring bergugu-
rannya wakil-wakil Indonesia 
di sektor tunggal dan ganda.

Dari sektor tunggal putra, 
Tommy Sugiarto jadi satu-sat-
unya wakil yang tersisa. Tom-
my lolos setelah lawannya dari 
India, Sameer Verma memu-
tuskan mundur dalam kedudu-
kan 21-17 di gim pertama.

Hasil ini membuat Tom-
my lolos ke semifinal. Ia akan 

menghadapi pebulutangkis 
unggulan pertama, Kento Mo-
mota yang lolos juga setelah 
Jonatan Christie yang jadi la-
wannya mundur di gim kedua 
karena masalah di bagian ping-
gang.

Keberhasilan melangkah 
ke babak semifinal diraih 
pasangan ganca campuran, 
Praveen Jordan/Melati Daeva 
Oktavianti. Praveen/Melati lo-
los usai menyingkirkan ganda 
campuran China, Feng Yan 
Zhe/Du Yue.

Praveen/Melati akan bersua 
pasangan Thailand, Dechapol 
Puavaranukroh/Sapsiree Taer-
attanachai untuk memperebut-
kan tiket ke partai final.

Sementara itu, empat wakil 
Indonesia rontok di babak 

perempat final. Dua pasangan 
ganda putra yakni Fajar Alfian/
Muhammad Rian Ardianto dan 
Muhammad Shohibul Fikri/
Bagas Maulana tak mampu 
melewati adangan lawan mas-
ing-masing.

Ganda putri peraih medali 
emas Olimpiade Tokyo, Grey-
sia Polii/Apriyani Rahayu juga 
mendapatkan hasil serupa. 
Setelah itu, Jonatan jadi wakil 
Indonesia terakhir yang gagal 
lolos ke semifinal setelah men-
galami cedera pinggang.

2 Wakil Indonesia di Semi-
final Denmark Open 2021

Tunggal Putra: Tommy Su-
giarto

Ganda Campuran: Praveen 
Jordan/Melati Daeva Oktavi-
anti. (cnn)

Praveen/Melati lolos ke semifinal Denmark Open 2021

Menpora: Instruksi Presiden Buka 
Kasus LADI Cepat dan Terbuka

Jakarta, SMN - Menpora 
Zainudin Amali menyatakan 
Presiden Republik Indonesia 
(RI) Joko Widodo (Jokowi) 
meminta kasus sanksi Badan 
Anti Doping Dunia [WADA] 
kepada Lembaga Anti Doping 
Indonesia [LADI] dituntaskan 
dengan cepat dan terbuka.

Hal tersebut diungkapkan 
presiden saat menggelar rapat 
terbatas dengan beberapa men-
teri, Jumat (22/10) pagi. Presi-
den meminta kepada Menpora 
Zainudin Amali agar kasus ini 
diusut dengan cermat dan diu-
mumkan secara terbuka.

“Sebelum rapat dengan 
PSSI saya ada rapat internal 
dengan pak presiden, bebera-
pa menteri, dan ketua umum 
LADI. Ini berkaitan sanksi 
WADA kepada LADI. Beliau 
memantau dan mencermati 
setiap perkembangan,” kata 
Amali saat jumpa pers, Jumat 
(22/10).

“Tadi diinformasikan se-
gala perkembangan dan saya 
melaporkan tentang upaya-up-
aya yang dilakukan, kami 
membentuk tim. Tim ini tu-
gasnya dua, untuk memper-
cepat pemenuhun LADI yang 
dimintakan WADA, dan kedua 
menginvestigasi mengapa ini 
terjadi,” ujarnya menambah-
kan.

Setelah mendengar penjela-
san Menpora dan Ketua Umum 
LADI, presiden mengeluarkan 
tiga instruksi. Intinya presiden 

meminta sanksi WADA kepada 
LADI ini tak berdampak larut 
untuk olahraga Indonesia.

“Bapak presiden member-
ikan arahan, pertama beliau 
meminta kepada kami semua 
untuk segera memenuhi se-
gala yang dimintakan WADA 
kepada LADI. Itu arahannya 
langsung beliau dengan sece-
pat-cepatnya,” ucap Amali.

“Hal kedua yang beliau 
sampaikan, ini harus diinvesti-
gasi. Mengapa ini terjadi. Hasil 
investigasi ini, arahan ketiga 
beliau, ini harus disampaikan 
secara terbuka kepada publik. 
Tidak ada yang ditutup-tutupi. 

Beliau sampaikan, kalau ada 
yang terlibat harus diumum-
kan,” ucapnya.

Sanksi WADA ini telah 
aktif menimpa Indonesia per 
7 Oktober 2021. Sanksi ini 
diberikan setelah LADI tak 
memberi klarifikasi kepada 
WADA selama 21 hari, sejak 
surat peringatan dilayangkan 
pada 15 Septembet 2021.

Surat peringatan WADA 
tersebut disampaikan karena 
LADI dianggap tidak patuh 
dengan aturan pemenuhan 
sampel tes doping pada 2020 
dan 2021.

Efek dari sanksi WADA ini 

telah dirasakan Indonesia da-
lam Thomas Cup 2020 yang 
berlangsung di 2021. Tim In-
donesia yang meraih gelar 
juara tak bisa menyaksikan 
bendera Merah Putih dikibar-
kan dan digantikan bendera 
PBSI saat prosesi pengalungan 
medali.

Sejauh ini agenda olahraga 
yang akan berlangsung di In-
donesia seperti rangkaian tur-
namen badminton di Bali dan 
WSBK Indonesia di Sirkuit 
Mandalika tidak dibatalkan. 
Itu karena agenda tersebut tel-
ah ditetapkan sebelum sanksi 
dijatuhkan. (cnn)

Jokowi meminta kasus LADI diungkap dengan cepat dan dilaporkan terbuka ke publik

MU Vs Liverpool : Solskjaer Tuntut 
Setan Merah Main Habis-habisan

Jakarta, SMN - Sedang 
dalam tren buruk dan ditunggu 
laga lawan Liverpool, Man-
chester United tak punya cara 
lain lagi buat menang. MU 
mesti habis-habisan di lapan-
gan.

Manchester United akan 
menjamu Liverpool di Old 
Trafford, Minggu (24/10/2021) 
malam WIB pada lanjutan 

Liga Inggris. Laga ini jadi uji-
an penting buat ‘Setan Merah’ 
yang belakangan loyo.

MU sudah tanpa kemenan-
gan di tiga pertandingan ter-
akhirnya di Premier League. 
Cristiano Ronaldo dkk kalah 
0-1 dari Aston Villa, diimbangi 
Everton 1-1, dan takluk 2-4 dari 
Leicester City.

Sementara itu, Liverpool 

masih jadi satu-satunya tim 
yang belum terkalahkan di Liga 
Inggris musim ini. ‘Si Merah’ 
duduk di posisi dua dengan 18 
poin dari delapan pekan, tert-
inggal satu poin saja dari Chel-
sea di pucuk.

Dalam kondisi tertekan, MU 
juga berisiko tampil tanpa salah 
satu pemain terbaiknya. Bruno 
Fernandes tengah cedera dan 

diragukan kondisinya untuk 
melawan Liverpool.

Manajer MU Ole Gunnar 
Solskjaer menyadari tantan-
gan besar yang dihadapi tim-
nya. Butuh lebih dari sekadar 
penampilan teknik dan taktik 
yang mumpuni, melainkan juga 
secara kolektif dan mental.

“Setiap penampilan butuh 
kombinasi menyerang dan ber-
tahan selama 90 menit. Dan 
ketika menghadapi tim selevel 
Liverpool, Anda harus kom-
pak dan agresif,” kata manajer 
Manchester United itu dikutip 
Sky Sports.

“Anda harus masuk lapan-
gan dan mengerahkan setiap 
tetes kecerdikan, pengetahuan, 
mentalitas kuat, dan energi 
fisik. Bakal butuh segalanya 
untuk mendapatkan hasil mel-
awan tim-tim terbaik di dunia 
dan Liverpool adalah salah sa-
tunya.”

“Mereka adalah salah satu 
tim yang sedang kami coba ke-
jar karena semua upaya yang 
telah mereka lakukan dalam 
empat tahun terakhir adalah se-
suatu yang tengah kami tuju,” 
imbuh Ole Gunnar Solskjaer. 
(dtk)

Manchester United dituntut memeras semua kemampuan lawan Liverpool
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belumnya yakni SE 62/2021 dan 
SE 70/2021 dicabut, dan dinya-
takan tidak berlaku.

Penerbitan SE Nomor 88/21 
tersebut mengacu pada SE Sat-
uan Tugas (Satgas) Penanganan 
Covid-19 Nomor 21/2021 dan 
Instruksi Menteri Dalam Negeri 
(Inmendagri) Nomor 53/2021, 
dan Inmendagri Nomor 54/2021.

“SE Nomor 88/2021 berlaku 
efektif mulai 24 Oktober 2021”, 
ucap Direktur Jenderal Per-
hubungan Udara, Kementerian 
Perhubungan Novie Riyanto, di 
Jakarta, Jumat (22/10).

Novie mengungkapkan, da-
lam SE terbaru diatur bahwa 
penerbangan dari atau ke ban-
dara di Jawa dan Bali, antar kota 
di Jawa dan Bali, serta daerah 
dengan kategori PPKM Level 4 
dan 3, wajib menunjukkan kartu 

vaksin (minimal vaksinasi do-
sis pertama) dan surat keteran-
gan negatif Rapid Test/RT-PCR 
maksimal 2x24 jam sebelum ke-
berangkatan.

Sedangkan untuk penerban-
gan dari dan ke bandara di luar 
wilayah Jawa dan Bali dengan 
kategori PPKM Level 1 dan 
PPKM Level 2, wajib menun-
jukkan surat keterangan hasil 
negatif RT-PCR (sampel maksi-
mal 2x24 jam), atau hasil nega-
tif RT-antigen (sampel maksimal 
1x24 jam), sebelum keberangka-
tan.

Golongan Penumpang Tak 
Berlaku Syarat Kartu Vaksin

Lebih lanjut, Novie memapar-
kan, ada sejumlah pengecualian 
untuk kewajiban menunjukkan 
kartu vaksin. Pengecualian per-
tama adalah untuk pelaku per-

jalanan dengan usia di bawah 12 
tahun.

Kedua, pelaku yang punya 
kondisi kesehatan khusus den-
gan persyaratan wajib melampir-
kan surat keterangan dokter dari 
rumah sakit pemerintah yang 
menyatakan bersangkutan belum 
dan/atau tidak dapat mengikuti 
vaksinasi Covid-19.

Ketiga, angkutan udara per-
intis dan penerbangan angkutan 
udara di daerah 3TP (Terting-
gal, Terdepan, Terluar dan Per-
batasan), yang pelaksanaannya 
disesuaikan dengan kondisi daer-
ah masing-masing.

Dirjen Novie menuturkan, 
anak-anak berusia di bawah 12 
tahun boleh terbang. “Meski 
dibolehkan terbang, anak-anak 
harus didampingi orang tua 
atau keluarga, pembuktiann-

ya dengan menunjukkan kartu 
keluarga (KK) serta memenuhi 
persyaratan tes Covid-19 se-
bagaimana ketentuan wilayahn-
ya,” ujarnya.

Selama pemberlakuan eda-
ran ini, kata Novie, kapasitas 
penumpang untuk pesawat uda-
ra kategori jet transport narrow 
body dan wide body dapat lebih 
dari 70 persen kapasitas angkut 
atau load factor. “Hanya saja, 
penyelenggara angkutan udara 
wajib menyediakan tiga baris 
kursi yang diperuntukkan se-
bagai area karantina bagi pen-
umpang yang terindikasi berge-
jala Covid-19”, tuturnya.

Adapun kapasitas terminal 
bandara ditetapkan paling ban-
yak 70 persen dari jumlah Pen-
umpang Waktu Sibuk (PWS) 
pada masa normal.(mdk)

pada transformasi digital. Dia 
menyebut dibuatnya regulasi 
tersebut merupakan salah satu 
upaya korelasi menegakkan jur-
nalisme yang beradab.

“Jadi kira-kira semangat 
dari undang-undang ini, bukan 
antiplatform, bukan antitrans-
formasi digital, tetapi untuk 
menciptakan hubungan yang 
setara, ekosistem ataupun iklim 
persaingan usaha yang sehat di 
bidang media hari ini,” ujarnya.

“Sehingga kalangan pener-
bit di Indonesia memiliki posisi 
yang lebih baik dalam peraturan 
dengan platform dan kemudian 
ini berkorelasi dengan upaya 
untuk menegakkan jurnalisme 
yang beradab, publik jurnalisme 
melalui ke arah menciptakan 
ekosistem usaha yang sehat 
antara platform kita dengan pe-
rusahaan media di Indonesia,” 
lanjutnya.

Agus mengatakan proses 
pembuatan draf publisher right 
berlangsung selama satu tahun. 
Pihaknya juga melakukan studi 
dan riset ke sejumlah negara.

“Jadi kami sudah berpros-
es setahun melakukan studi 
banding, melakukan riset, kami 
melakukan studi di Australi, 
publisher right di Eropa,” ucap-
nya.

Lebih lanjut Agus menyam-
paikan dalam pembuatan draf 
publisher right itu juga dilaku-

kan secara hati-hati dan propor-
sional. Dia menyerahkan semua 
proses lanjutan draf tersebut ke-
pada pemerintah untuk diformu-
lasikan dengan peraturan yang 
ada.

“Kita juga adaptasi secara 
hati-hati dan proporsional da-
lam konteks Indonesia, untuk 
selanjutnya tentu kita menyer-
ahkan proses selanjutnya ke-
pada pemerintah untuk dibahas 
kembali untuk diformulasikan 
secara lebih baik sesuai peratur-
an undang-undang yang ada,” 
imbuhnya.

Sementara itu, Menkominfo 
Johnny G Plate menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada De-
wan Pers atas usulan draf pub-
lisher right tersebut. Dia menga-
takan draf tersebut bisa menjadi 
bahan dasar pemerintah dalam 
menyiapkan suatu regulasi di 
ruang digital.

“Saya berterima kasih ke-
pada Dewan Pers dan asosiasi 
di sektor industri media yang 
sudah menyiapkan terlebih da-
hulu bahan-bahan dasar, untuk 
kita menyiapkan satu regulasi 
yang memungkinkan konver-
gensi dan playfield yang sama di 
ruang digital antara media kon-
vensional dan over the top,” ujar 
Johnny.

Johnny mengatakan draf 
tersebut akan ditindaklanjuti 
pemerintah. Nantinya akan dis-

esuaikan apakah ditindaklanjuti 
dalam bentuk undang-undang 
baru atau dalam bentuk revisi 
terhadap undang-undang yang 
sudah ada.

“Selanjutnya ini akan kita 
tindak lanjuti, apakah dia dalam 
penuntut payung hukum set-
ingkat undang-undang, dalam 
bentuk undang-undang baru, 
atau dia dalam bentuk revisi ter-
hadap undang-undang yang saat 
ini sudah ada sebagai payung 
hukumnya atau bahkan di ting-
kat peraturan pemerintah yang 
berpayung pada undang-undang 
yang ada,” tuturnya.

“Apakah itu Undang-Undang 
Persaingan Usaha atau itu Un-
dang-Undang ITE atau bahkan 
Undang-Undang Hak Cipta,” 
sambungnya.

Johnny memastikan lagi draf 
tersebut akan ditindaklanjuti pe-
merintah. Dia ingin agar ada hil-
ir ruang digital yang seimbang 
di seluruh platform.

“Intinya pemerintah akan 
menindaklanjuti untuk memas-
tikan hilir atau down stream 
ruang digital kita bermanfaat 
untuk kepentingan negara, 
kepentingan masyarakat Indo-
nesia. Untuk memastikan juga 
hilir atau down stream ruang 
digital kita itu itu punya play-
field yang sama, yang seimbang 
di seluruh platform industri,” 
imbuhnya.(dtk)

Jakarta, SMN - Ketua 
Umum Pengurus Besar Ikatan 
Dokter Indonesia (IDI) Daeng 
M Faqih mengemukakan te-
knologi digital telah mengambil 
peranan penting dalam mem-
bantu dokter melayani pasien di 
tengah pandemi COVID-19.

“Sejak awal pandemi, IDI 
terus mengimbau para dokter 
untuk mengurangi praktik tatap 
muka, namun pelayanan pasien 
harus tetap berjalan dengan 
menggunakan alat perlindungan 
diri yang lengkap,” kata Daeng 
M Faqih dalam acara HaloTalks 
Spesial Hari Dokter Nasional 
yang diikuti dari aplikasi Zoom 
di Jakarta, Jumat (22/10/2021).

Daeng mengatakan jumlah 
dokter yang tersedia di Indone-

sia saat ini sebanyak 196.000 
orang. Sebanyak 40 ribu di an-
taranya dokter spesialis, 4.000 
dokter penyakit dalam dan 
2.000 dokter spesialis paru yang 
tersebar di seluruh provinsi.

Menurut Daeng, kondisi ini 
dipersulit dengan tantangan 
yang dihadapi selama pandemi 
COVID-19 yang telah ber-
langsung hampir dua tahun.

“Minimnya dokter spesialis 
menjadi kendala penanganan 
COVID-19. Akhirnya disepa-
kati yang berhak menangani 
COVID-19 boleh dari dokter 
spesialis lain, selama sudah 
mengikuti pelatihan,” katanya.

Untuk itu, Daeng menilai 
peranan teknologi digital telah 
mampu menjembatani akses 

yang lebih luas bagi pasien serta 
keamanan bagi dokter di masa 
sulit akibat pandemi.

“Layanan telemedicine ini 
sangat luar biasa perkembangan 
dan manfaatnya, termasuk da-
lam mempercepat layanan vak-
sinasi hingga membuka akses 
pelayanan isoman,” katanya.

Tanpa bantuan teknologi, 
kata Daeng, hal ini hampir mus-
tahil dikerjakan, apalagi dengan 
pasien COVID-19 yang banyak, 
tenaga kesehatan terbatas dan 
fasilitas rumah sakit yang serba 
kekurangan.

“Indonesia juga wilayahnya 
sangat luas, sehingga akses kes-
ehatan harus dibuka selebar-leb-
arnya dan telemedicine adalah 
jawabannya,” katanya.(sua)

KTT G20 Roma. Namun, Fad-
jroel menyebut Kementerian 
Sekretariat Negara yang akan 
mengumumkan kepastian kehad-
iran Jokowi di KTT G20.

“Kita akan menunggu pada 
saatnya akan dari Kemensetneg. 
Kapan presiden akan berangkat 
dan siapa saja yang ikut mengh-
adiri dari penyerahan presidensi 
G20,” jelasnya.

Seperti diketahui, Indonesia 
akan menjadi tuan rumah acara 
Presidensi G20 pada tahun 2022. 
Untuk itu, Presiden Joko Wido-
do atau Jokowi akan menerima 
tongkat estafet di Roma, Italia.

“Bapak Presiden Bapak Joko 
Widodo akan menghadiri penu-
tupan KTT G20 di Roma pada 
tanggal 30-31 Oktober men-
datang dan di sana Bapak Presi-

den akan menerima secara resmi 
penyerahan tongkat estafet Pres-
idensi G20 dari PM Italia kepada 
Presiden Republik Indonesia,” 
kata Menko Perekonomian Air-
langga Hartarto dalam konferen-
si pers secara daring, Selasa 14 
September 2021.

Rangkaian Perhelatan KTT 
G20

Beberapa rangkaian perhela-

tan KTT G20 yang telah diper-
siapkan Indonesia antara lain 
150 pertemuan dengan beberapa 
perhelatan sepanjang tahun dari 
tanggal 1 Desember 2021 hingga 
30 November 2022.

Pertemuan tersebut berbentuk 
kelompok kerja (working group) 
yang akan dihadiri oleh deputi, 
menteri hingga kepala negara 
dan pemerintahan.

“Jumlah delegasi pertemuan 
sekitar 500-5.800 orang per-
event sepanjang tahun dan sesuai 
dengan arahan Bapak Presiden 
pertemuan akan dilakukan se-
cara hybrid dengan mempertim-
bangkan kondisi pengendalian 
Covid-19 dan juga dilakukan se-
cara fisik sesuai dengan param-
eter-parameter yang ada,” kata 
Airlangga.(lp6)

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo atau Jokowi men-
gatakan sektor ekonomi syariah 
Indonesia terus bertumbuh hing-
ga mencapai peringkat empat 
dunia pada 2020. Namun mas-
yarakat diminta jangan langsung 
berpuas diri.

Presiden menyebutkan In-
donesia masih memerlukan 
upaya sinergis antara seluruh 
pemangku kepentingan agar 
ekonomi syariah dapat bertum-
buh lebih pesat lagi di negara 
berpopulasi muslim terbesar di 
dunia ini.

“Dan itulah peran penting 

yang harus dimainkan oleh 
Masyarakat Ekonomi Syariah 
(MES),” kata dia dalam Perin-
gatan Hari Santri Nasional Ta-
hun 2021 dan Peluncuran Logo 
Baru Masyarakat Ekonomi Sya-
riah (MES), Istana Negara, Ja-
karta, Jumat, 22 Oktober 2021.

Presiden mengutip data The 
State of Global Islamic Econ-
omy Indicator Report, yang 
menyebutkan sektor ekonomi 
syariah Indonesia telah berada 
di peringkat empat dunia pada 
2020, dari peringkat 10 besar 
dunia pada 2018, dan peringkat 
15 pada 2019.

“Dan tadi seperti disam-
paikan Bapak Wakil Presiden, di 
2020 ekonomi syariah Indonesia 
sudah berada di peringkat em-
pat dunia. Naik naik naik terus. 
Namun kita tak boleh berpuas 
diri,” ujarnya.

Jokowi menekankan Indone-
sia harus menjadi pusat gravitasi 
ekonomi syariah dunia. Artinya, 
Indonesia harus menjadi pemain 
utama dalam ekonomi syariah 
dan industri halal dunia.

“Saya menaruh harapan be-
sar kepada Masyarakat Ekonomi 
Syariah untuk menjadi jembatan 
seluruh pemangku kepentingan 

ekonomi syariah, untuk memba-
ngun ekosistem keuangan sya-
riah di Indonesia, untuk mem-
bantu ekonomi inklusif yang 
memberdayakan dan mampu 
bertahan menghadapi berbagai 
macam krisis,” kata dia.

Selain Jokowi, turut hadir 
dalam peringatan Hari Santri 
Nasional dan peluncuran logo 
baru MES, yakni Wakil Presiden 
Ma’ruf Amin, Menteri BUMN 
Erick Thohir, Menteri Agama 
Yaqut Cholil Qoumas, Menteri 
Sekretaris Negara Pratikno, dan 
para petinggi MES serta pejabat 
terkait.(tmp)

Ilustrasi Ekonomi Syariah

Presiden Jokowi

Ilustrasi Telemedisin

Presiden Jokowi: Ekonomi Syariah 
RI Peringkat 4 Dunia, Naik Terus

IDI: Teknologi Digital Bantu Dokter 
di Tengah Pandemi COVID-19

Presiden Jokowi Akan Terbang 
ke Roma untuk Hadiri KTT G20

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo atau Jokowi akan 
menghadiri Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) G20 di Roma, 
Italia pada akhir Oktober 2021. 
Jokowi juga diagendakan meng-
hadiri prosesi serah terima Pres-
idensi G20 dalam KTT G20 di 
Roma.

“Pada tanggal 30-31 nan-
ti presiden akan berangkat ke 

Roma, akan menerima tampuk 
kepemimpinan dari G20,” ujar 
Juru Bicara Presiden, Fadjroel 
Rachman di Kompleks Istana 
Kepresidenan, Jumat 22 Oktober 
2021.

Menurut dia, Jokowi akan 
menyampaikan sikap Indonesia 
dalam mendukung green econo-
my untuk bersama-sama meng-
hadiri krisis perubahan iklim di 
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Surabaya. 
Sementara itu, dalam ke-

sempatan tersebut Khofifah 
juga meminta para santri men-
definisikan ulang makna jihad 
dengan konteks kekinian. Bila 
dulu para santri berjihad mel-
awan penjajahan Belanda dan 
berupaya mempertahankan ke-
merdekaan, maka saat ini jihad 
yang dimaksud tidak lain ada-
lah jihad melawan kemiskinan, 
memerangi kebodohan, dan 
mempertahankan persatuan 
dan kesatuan bangsa. 

Maka dari itu, Khofifah 
meminta para santri terus 
meng-upgrade skill digital, 
menempa kreativitas, inovat-
if, dan adaptif dalam mengha-
dapi perubahan zaman. Santri 
juga harus menguasai berbagai 
keterampilan seperti, bidang 
teknologi, information tech-
nology (IT), bidang komuni-
kasi dengan menguasai bahasa 
asing , menajemen waktu,  di-
siplin, sinergitas dan kolabora-
si.

Menurut Khofifah, saat ini 
perkembangan teknologi be-
gitu pesat. Penemuan teknolo-
gi-teknologi yang tidak pernah 
terbayangkan sebelumnya pun 
bermunculan dari waktu ke 
waktu. Era serba teknologi ini, 
kata Khofifah, kemudian turut 
mengubah pola interaksi dan 
pola bekerja manusia. Kondisi 

disrupsi ini diperkirakan akan 
memunculkan lapangan-lapan-
gan pekerjaan baru yang belum 
pernah ada sebelumnya. 

“Santri harus adaptif agar ti-
dak tergerus kemajuan zaman. 
Ini penting untuk mewujudkan 
generasi penerus bangsa yang 
tidak hanya sekedar unggul, 
kompetitif, dan berdaya saing 
namun juga menjunjung ting-
gi nilai serta karakter kebang-
saan,” imbuhnya. 

“Saya optimistis santri-san-
tri asal Jawa Timur dapat me-
nempati posisi-posisi strategis 
di berbagai level dan bidang 
kehidupan bangsa, memberi 
kontribusi besar bagi kema-
juan Indonesia di masa men-
datang,” tambah Khofifah. 

Dorong Santri Masuk In-
dustri Halal

Sementara itu, dalam per-
ingatan HSN 2021, Khofifah 
juga menyinggung soal be-
sarnya potensi industri halal 
dunia dan mendorong santri 
untuk menjadi pioneer da-
lam mewarnai pertumbuhan 
ekonomi Indonesia dan dunia. 
Apalagi Indonesia merupakan 
negara dengan jumlah pen-
duduk muslim terbesar dunia. 
Menurut Khofifah, jika po-
tensi tersebut dikolaborasikan 
dengan kekuatan digital, maka 
potensi keuntungannya akan 

berkali lipat. 
“Potensi yang dimiliki  In-

donesia sudah sepatutnya dapat 
menjadi kekuatan santri, pe-
santren dan alumni pesantren 
serta kekuatan pelaku ekonomi 
lainnya. Mari kita kerja keras, 
kolaboratif dan terukur agar  
Indonesia bukan lagi negara 
pengimpor halal food terbesar 
di dunia, tapi berubah menjadi 
negara pengekspor produk ha-
lal food,” katanya. 

Khofifah menyebut, poten-
si pasar produk halal dalam 
negeri sangat besar. Apalagi 
kini industri berbasis syariah 
semakin berkembang pesat di 
tengah besarnya jumlah pop-
ulasi penduduk muslim Tanah 
Air serta kemudahan berusa-
ha. Indonesia sendiri, kata dia 
belum optimal menyandang 
status sebagai produsen halal 
food dan diposisikan sebagai 
pasar potensial. Justru negara 
seperti Brazil dan Australia 
menjadi produsen makanan 
halal atau halal food terbesar 
di dunia adalah Brazil, disusul 
Australia. 

“Idealnya, fenomena ini 
bisa dibalik karena potensi 
Indonesia sangat luar biasa. 
Saya berharap para santri bisa 
masuk dan mewarnai perkem-
bangan industri halal di Indo-
nesia,” pungkasnya. (*)

Gubernur Khofifah Beri Penghargaan Jer Basuki Mawa Beya 
Emas kepada Pencipta “Syubbanul Wathan” dan “Shlawat Badar”

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa memberi penghar-
gaan Jer Basuki Mawa Beya 
Emas kepada pencipta lagu 
“Syubbanul Wathan” KH Ab-
dul Wahab Chasbullah dalam 
peringatan Hari Santri Nasion-
al (HSN) 2021 di Gedung Neg-
ara Grahadi, Jum’at (22/10). 

Penghargaan itu diserah-
kan langsung oleh Gubernur 
Khofifah pada putrinya, Hj 
Nyai Machfudhoh Aly Ubaid, 
seusai upacara peringatan Hari 
Santri. Penghargaan yang sama 
juga diberikan kepada pencipta 
Shalawat Badar KH Ali Mans-
hur Shiddiq yang diwakili kel-
uarganya KH Syaiful Islam. 

Untuk diketahui, lagu 
“Syubbanul Wathan” karya 
KH Abdul Wahab Chasbullah 
diciptakan tahun 1916. Pe-
merintah sendiri berencana 
memasukkan lagu tersebut se-

bagai lagu perjuangan nasional 
dengan menggubah syairnya 
ke dalam bahasa Indonesia ter-
lebih dahulu.

Sementara, Shalawat Badar 
diciptakan oleh KH. Ali Man-
shur Shiddiq pada tahun 1962 
pasca dekrit 1959 dan jelang 
meletusnya Gestapu di tahun 
1965.  Sholawat badar digu-
nakan oleh Kader NU untuk 
menyemangati diri dan sebagai 
simbol pembeda lagu Gen-
jer-Genjer  kala itu.

“Penghargaan ini mun-
gkin terasa kecil artinya jika 
dibandingkan dengan sum-
bangsih keduanya terhadap In-
donesia. Namun, penghargaan 
ini menjadi bentuk pengakuan 
sekaligus penanda bahwa 
negara atau generasi penerus 
bangsa ini tidak pernah lupa 
akan jasa-jasa para pendahu-
lunya,” ungkap Khofifah usai 
peringatan HSN 2021 di Kota 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan penghargaan Jer Basuki Mawa Beya Emas dalam peringatan 
Hari Santri Nasional (HSN) 2021 di Gedung Negara Grahadi, Jum’at (22/10)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan penghargaan Jer Basuki Mawa Beya Emas dalam peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2021 
di Gedung Negara Grahadi, Jum’at (22/10)

Jatim Provinsi Terbanyak PPKM Level 1 Jawa-Bali,
Gubernur Khofifah Apresiasi Sinergi Seluruh Elemen Masyarakat

Gubernur Khofifah : Jatim Siap Jadi Tuan
Rumah Konfrensi OIAA Tingkat Internasional

Surabaya, SMN - Alham-
dulillah, setelah terbanyak 
asesmen level situasi civid-19 
Kemenkes (34 kabupaten/ 
kota) saat ini berdasarkan In-
mendagri nomor 53 tahun 2021 
sebanyak 5 daerah di Provin-
si Jawa Timur masuk dalam 
PPKM Level 1 di wilayah 
Jawa Bali. Kondisi tersebut 
tertuang dalam Instruksi Ment-
eri Dalam Negeri (Inmendagri) 
Nomor 53 Tahun 2021, tentang 
Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat Level 3, 
Level 2, dan Level 1 Corona 
Virus Disease 2019 di Wilayah 
Jawa dan Bali. Dimana, In-
struksi Menteri ini mulai ber-
laku pada tanggal 19 Oktober 
2021 sampai dengan tanggal 1 
November 2021.

Adapun 5 daerah yang ma-
suk dalam level 1 PPKM an-
tara lain yaitu Kota Surabaya, 
Kota Mojokerto, Kota Kediri, 
Kota Blitar, Kota Pasuruan. 
Jumlah ini semakin meningkat 
dibanding Inmendagri No. 47 
Tahun 2021 hanya Kota Bli-
tar yang masuk dalam PPKM 
Level 1.

Dengan bertambahnya jum-
lah PPKM Level 1, menjadikan 
Jawa Timur sebagai Provinsi 
terbanyak memiliki daerah be-
rada pada level 1 di wilayah 
Jawa Bali. Dimana Jawa Timur 
terdapat 5 kota, Provinsi Jawa 
Barat dan Jawa Tengah mas-
ing-masing terdapat 2 kabupat-
en/kota masuk PPKM Level 1. 
Sementara Provinsi DKI Jakar-
ta, Banten, Daerah Istimewa 
Yogyakarta, Bali masih belum 
ada daerah yang masuk dalam 
PPKM Level 1. 

Sementara untuk PPKM 
Level 2 di Jawa Timur dalam 
Inmendari No. 53 Tahun 2021 
terdapat pada 9 kabupaten/

kota. Diantaranya, Kabupaten 
Sidoarjo,

Kabupaten Madiun, Kota 
Malang, Kota Madiun, Kota 
Batu, Kabupaten Jombang, 
Kabupaten Banyuwangi, Ka-
bupaten Lamongan, Kabupat-
en Gresik.

Untuk PPKM Level 3 ter-
dapat pada 24 kabupaten/kota 
yaitu Kabupaten Tulungagung, 
Kabupaten Trenggalek, Kabu-
paten Situbondo, Kabupaten 
Ponorogo, Kabupaten Paci-
tan, Kabupaten Ngawi, Ka-
bupaten Magetan, Kabupaten 
Lumajang, Kota Probolinggo, 
Kabupaten Kediri, Kabupaten 
Bondowoso, Kabupaten Blitar, 
Kabupaten Tuban, Kabupaten 
Sumenep, Kabupaten Sam-
pang, Kabupaten Probolinggo, 
Kabupaten Pasuruan, Kabu-
paten Pamekasan, Kabupaten 
Nganjuk, Kabupaten Mojok-
erto, Kabupaten Malang, Ka-
bupaten Jember, Kabupaten 
Bojonegoro, dan Kabupaten 
Bangkalan,

Sebagai informasi, Ber-
dasarkan asesment situasi 
covid-19 Kementerian Keseha-
tan RI, Jawa Timur sudah ma-
suk level 1 dengan 34 Kota dan 
Kabupaten yang masuk ases-
men level 1 berdasarkan Laju 
kasus dan kapasitas 3T. Meski-
pun demikian, penerapan level 
PPKM tidak hanya berdasar-
kan Assessment Kemenkes 
RI saja. Melainkan juga ada 
syarat tambahan di Inmendagri 
yakni capaian vaksinasi secara 
umum dan vaksinasi lansia. 

Atas capaian tersebut, Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa menyam-
paikan apresiasi dan terimak-
asih yang setinggi-tingginya 
dan terima kasih atas gerak 
cepat, sinergi, do’a serta ko-

laborasi dari seluruh elemen 
masyarakat. Ada tenaga kes-
ehatan, Forkompimda Jatim, 
bupati/walikota beserta jaja-
ran Forkopimda kabupaten/
kota, tokoh agama, tokoh mas-
yarakat, dan seluruh elemen 
masyarakat Jatim.

“Alhamdulillah berdasar-
kan Inmendagri No. 53 Tahun 
2021, ada 5 kota yang masuk 
dalam PPKM Level 1. Kelima 
daerah ini berdasarkan Asemen 
kemenkes sudah masuk level 
1 sekitar satu setengah bulan 
lalu, sementara untuk PPKM 
ditambah pemenuhan syarat 
tambahan yakni capaian vaksi-
nasi dosis 1 yang sudah lebih 
dari 70 persen dan lansia lebih 
dari 60 persen,” ujar orang no-
mor satu di Jatim saat di Ge-
dung Negara Grahadi Suraba-
ya, Selasa (19/10) pagi.

“Ini merupakan kerja keras 
dan sinergi yang terus ter-
bangun antara pemerintah 
provinsi, TNI/Polri, Pemerin-
tah Kabupaten/Kota beserta 
Forkompimda, Ormas, ormas 
keagamaan, tenaga kesehatan, 
perguruan tinggi, media sektor 
swasta, tenaga pendidik dan 
semua elemen masyarakat tan-
pa terkecuali. Terimakasih atas 
gerak cepat, kerjasama dan 
kerja kerasnya. Semoga situ-
asi Jatim bisa terus terkendali 
dan angka Covid-19 semakin 
melandai,” tambah Khofifah.

Lebih lanjut disampaikan 
Khofifah, kelima daerah ini 
akan dilakukan uji coba pem-
berlakuan PPKM Level 1. 
Penerapan itu akan tetap diim-
bangi dengan tindakan testing, 
tracing dan treatment (3T), 
serta peningkatan disiplin pro-
tokol kesehatan. 

Selain itu, lanjut Khofifah, 
sesuai petunjuk pemerintah pu-

sat juga telah membentuk task 
force atau gugus tugas yang 
terdiri para pakar di bidangn-
ya untuk memantau penerapan 
PPKM Level 1 new normal. 

“Atas keberhasilan Task 
Force mengawal pelaksanaan 
PPKM Level 1 di Kota Blitar. 
Maka Task Force yang digagas 
pemerintah pusat ini kembali 
tinggal di 5 kota yang masuk 
PPKM Level 1 untuk melaku-
kan pemantauan dan penga-
wasan,” kata gubernur perem-
puan pertama di Jatim. 

Pada kesempatan yang 
sama, Khofifah terus meng-
ingatkan sekaligus mengajak 
seluruh masyarakat untuk tetap 
waspada dan disiplin men-
jalankan protokol kesehatan 
(prokes). Ini penting, kare-
na kedisiplinan menjalankan 
prokes menjadi salah satu kun-
ci untuk melindungi diri kita 
dan orang di sekeliling kita 
dari penularan Covid-19.

“Terima kasih atas semua 
kerja keras, kekompakan dan 
do’a terbaik untuk kita semua. 
Kita terus berikhtiar dan ber-
doa agar kondisi Covid-19 di 
Jatim makin terkendali, Saat 
ini sudah ada 34 Kabupaten 
Kota di Jatim yang sudah ma-
suk assesment sittasi Covid-19 
Kemenkes Level 1, tinggal 
mengejar capaian vaksinasinya 
saja supaya bisa sesuai dengan 
syarat penerapan PPKM lev-
el 1 berdasarkan Inmendagri” 
kata gubernur perempuan per-
tama di Jatim.

“Sekali lagi mari kita bersa-
ma-sama tetap disiplin prokes 
dan percepat vaksinasi. Tetap 
pakai masker, jaga jarak, men-
cuci tangan dengan sabun dan 
air mengalir, hindari kerumu-
nan. Jangan lengah, jangan 
kendor,” pungkasnya.(*)

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa menghadiri Pelantikan 
Pengurus Organisasi Internasional 
Alumni Al-Azhar (OIAA) Jatim 
di Insitut Kyai Haji Abdul Chalim 
(IKHAC) Trawas, Kab. Mojokerto 
Minggu (17/10) siang.

Selaku Dewan Penasihat OIAA 
Jatim, Gubernur Khofifah meng-
inginkan kesinambungan antara 
program yang dicanangkan oleh 
OIAA serta program yang sedang 
dijalankan oleh Pemprov Jatim.

“Sehingga saya minta action 
plan atau rencana aksi  untuk bisa 
berseiring dengan berbagai ikhtiar 
untuk membangun bangsa dengan 
pendekatan moderasi sesuai pesan 
Grand Syeikh Al - Azhar  Prof. 
Dr. Syeikh Ahmad Muhamad At- 
Thayeb melalui konsep ta’zizul 
wasathiyah atau pengokohan mod-
erasi” harap Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, 
Gubernur Khofifah menawarkan 
kesiapan Jatim untuk menjadi tuan 
rumah dalam konferensi interna-
sional jika  akan diselenggarakan 
oleh OIAA Pusat maupun  Cabang 
Indonesia.

“Kami sesungguhnya sangat 

siap untuk menjadi tuan rumah 
jika akan diselenggarakan  kon-
ferensi  OIAA yang akan dihelat 
kedepannya. Baik konferensi in-
ternasional maupun nasional,” 
ungkap Gubernur Khofifah dalam 
sambutannya.

Bukan tanpa sebab, kesia-
pan tersebut diungkap Gubernur 
Khofifah melihat asesmen situasi 
covid-19  oleh Kementerian Kes-
ehatan (Kemenkes) RI di Jatim 
tercatat 34 Kab/Kota telah masuk 
dalam asesmen level 1. Sehingga 
hanya tersisa 4 Kab/Kota yang 
masih berada dalam level 2.

Capaian tersebut berhasil 
didapatkan Jatim bukan hanya 
dari kerja keras , sinergi dan pro-
fesionalisme. Melainkan juga den-
gan doa dan dukungan dari semua 
pihak. Dihadapan para undangan 
yang hadir, Gubernur perempuan 
pertama di Jatim itu menyebut su-
dah menjadi tradisi bagi Pemprov 
Jatim untuk mengawali setiap aca-
ra dengan sholawat dan santunan 
anak yatim. 

Dari sholawat yang dilantunk-
an dan santunan anak yatim ini 
ada doa-doa yang dipanjatkan bagi 
provinsi di ujung timur Pulau Jawa 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menghadiri Pelantikan 
Pengurus Organisasi Internasional Alumni Al-Azhar (OIAA) Jatim

ini. Doa warga dari lintas agama 
pun juga dikumandangkan dan 
menyertai kinerja Pemprov dan 
Masyarakat Jawa Timur di tengah 
pandemi COVID-19.

“Ikthiar  promotif, kuratif, pre-
ventif berseiring dengan ikhtiar  
spiritual seperti ini yang mampu 
memberikan kekuatan dan telah 
membuahkan hasil yang patut 
disyukuri sehingga dalam waktu 
1,5 bulan ini, Jatim dinyatakan 
sebagai satu-satunya provinsi di 
Jawa-Bali yang masuk dalam level 
1 berdasarkan assessment situasi 
Covid-19 Kemenkes RI,” jelasnya. 

Perkokoh Moderasi Keumatan
Gubernur Khofifah menya-

takan, bahwa Pemprov Jatim 
bersyukur dengan  mendapatkan 
penguatan moderasi ini melalui 
tersebarnya para Alumni Al-Azhar 
di Bumi Majapahit.

Para alumni Al-Azhar ini, se-
but Khofifah, diharapkan bukan 
hanya akan menjadi penengah 
yang menjaga kerukunan mas-
yarakat. Tapi juga menjadi Agent 
of Change yang dapat memotiva-
si masyarakat di sekitarnya untuk 
menggapai pendidikan setinggi 
mungkin.

“Kami berharap hadirnya 
kepengurusan dari organisasi in-
ternasional alumni Al-Azhar di 
Jatim akan terus bisa memberikan 
penguatan bagi kerukunan dalam 
keberagaman masyarakat. Juga 
memotivasi orang-orang di seki-
tarnya mendapatkan pendidikan 
setinggi mungkin, ilmunya dia-
malkan, manfaat dan barokah,” 
tutupnya. 

Dalam kesempatan itu, Ketua 
Umum OIAA Cabang Indonesia 
Dr. KH. TGB M. Zainul Majdi 
melantik  kepengurusan OIAA 
Jatim yang dikomdandani oleh H. 
Muhammad Al Barra yang juga 
merupakan Wakil Bupati Mojok-
erto. (*)


