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Pemerintah Luncurkan Platform Pembayaran 
Pemerintah

Jakarta, SMN - Pemerintah melun-
curkan Platform Pembayaran Pemerintah 
(PPP), yang merupakan sistem yang diba-
ngun untuk meningkatkan layanan kepada 
masyarakat dan menguatkan public trust.

Tanggung jawab para pemilik sistem 
yang terinterkoneksi menjadi hal yang 
penting dalam menjaga kepercayaan pada 
keandalan dan keamanan di mata penggu-
na. Sistem pembayaran tersebut diharap-
kan mampu merubah tradisi dari penggu-

Jakarta, SMN – Keikut-
sertaan dalam perhelatan Expo 
2021 Dubai mendatangkan 
banyak manfaat bagi Indonesia 
salah satunya memperkuat per-
tumbuhan ekonomi nasional. 
Melalui partisipasi dalam ajang 
ini, keunggulan Indonesia akan 
dipamerkan melalui miniatur 
Tanah Air Paviliun Indonesia 
yang akan menghadirkan 26 
tema mingguan dan lebih dari 

Jakarta, SMN -Pemerintah 
terus berupaya membangun dan 
menyelesaikan Jalan Tol Trans 
Sumatera yang juga merupa-
kan salah satu Proyek Strategis 
Nasional (PSN). Hingga akhir 
tahun ini, terdapat lima ruas di 
Tol Trans Sumatera yang akan 
beroperasi dengan total panjang 
96,6 kilometer.

Sekretaris Badan Pengatur 

Dewan Pers : Baru 
17.000 Wartawan
di Indonesia yang

Tersertifikasi

Logo Dewan Pers

Paviliun Indonesia di Dubai Expo. (Doc.Kemenkeu.go.id)

Jakarta, SMN – De-
wan Pers mencatat baru 
17.000 telah mengikuti 
uji kompetensi war-
tawan (UKW). Padahal, 
di Indonesia ada sekitar 
200.000 pekerja media. 

Uji kompetensi diperlu-
kan untuk menjaga eko-
sistem wartawan yang 
andal di tengah banjirn-
ya informasi saat ini.

Anggota Dewan Pers 
Jomalul Insan dalam 
Bersambung di Hal. 11Direktur Jenderal Perbendaharaan (Dirjen Perbendaharaan), Hadiyanto

Platform Pembayaran

Pemerintah memberikan 

efisiensi dalam hal

pemanfaatan sumber daya, 

termasuk sumber daya

manusia, waktu pemrosesan, 

serta mengurangi

penggunaan dokumen cetak

Komisi A DPRD Ponorogo saat melakukan sidak

Komisi A DPRD Ponorogo saat koordinasiKomisi A DPRD Ponorogo saat koordinasi

awarah dengan BPD yang 
mungkin di desa Muneng itu 
akan di wakili sekitar 63 sam-
pai 70 warga Desa. dan yang 
menjadi kandidat KDAW bisa 
dari masyarakat itu sendiri,” 
Pungkas Eka.

Lebih lanjut,Pj Kepala Desa 
Muneng Santoso mengungkap-
kan pihaknya menunggu per-

intah dari atasan untuk pemi-
lihan KDAW ini. Jika Dinas 
Pemdes mengijinkan, pihakn-
ya siap melaksanakan musy-
awarah KDAW. “Kendalanya 
belum tahu kapan, karena be-
lum turun juklak-juknisnya. 
Sementara masyarakat pen-
gennya cepat-cepat,” katanya.

Menurut Santoso, anggaran 

pengisian KDAW ini, sudah di-
musyawarahkan dengan BPD 
Desa Muneng. Mereka pun 
juga sepakat dengan digelarn-
ya KDAW tersebut. “Angga-
ran desa untuk melaksanakan 
KDAW ini sudah dianggarkan 
sebanyak Rp 26 juta,” pungkas 
Santoso. (Sy/DPRD/Adv)

Tulungagung, SMN - Gu-
bernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa melantik Ga-
tut Sunu Wibowo  menjadi 
Wakil Bupati Tulungagung sisa 
masa jabatan 2018-2023, selasa 
(2/11/21) bertempat di Gedung 
Negara Grahadi Surabaya.

Dalam sambutannya di pe-
lantikan itu, Khofifah mengu-
capkan selamat kepada Wakil 
Bupati Tulungagung baru dan 
membeberkan salah satu tu-

gas utama sebagai wakil bupa-
ti adalah tugas berat program 
pengentasan kemiskinan ek-
strim di Jawa Timur. Di Jawa 
Timur ada 30 Kabupaten yang 
masuk program ini, termasuk 
Kabupaten Tulungagung. “Ini 
akan menjadi tugas Wakil Bu-
pati Tulungagung yang dilantik 
hari ini,” kata Khofifah.

Pelantikan Gatut Sunu di-
hadiri juga oleh Wakil Gu-
bernur Jawa Timur, Emil 

Elistianto Dardak, Plh Sekda 
Provinsi Jawa Timur, Heru 
Cahyono, Anggota Komisi XI 
DPR RI Sarmuji, kemudian 
Bupati Tulungagung Maryo-
to Birowo beserta istri, Ketua 
DPRD Tulungagung Marsono 
beserta pimpinan DPRD, dan 
Forkopimda serta Sekda Pemk-
ab Tulungagung.

SK pelantikan Gatut Sunu 
sebagai Wakil Bupati Tulun-
gagung tertuang dalam Surat 

Keputusan (SK) Mendagri  ten-
tang Pengesahan Pengangka-
tan Wakil Bupati Tulungagung 
Provinsi Jawa Timur. Dalam SK 
tersebut, Menteri Dalam Negeri 
mengesahkan H Gatut Sunu 
Wibowo sebagai wakil bupati 
Tulungagung sisa masa jabatan 
2018 – 2023, kemudian yang 
bersangkutan akan mendapat-
kan Gaji serta tunjangan sesuai 
jabatan.(hms/adv/kan)

Komisi A DPRD Ponorogo Sidak Desa Muneng

Pelantikan Wakil Bupati Tulungagung

Ponorogo, SMN – Komisi 
A DPRD Ponorogo yang bert-
upoksi di bidang pemerintahan 
dan aset telah lakukan iSidak 
(nspeksi mendadak) ke desa 
yang pada saat ini terjadi ke-
kosongan pemerintahan desa, 
yang bertempat di Balai Desa 
Muneng Kecamatan Balong 
pada hari Senin (1/01/2021).

Tampak hadir dalam giat 
Mahfud Arifin anggota Komi-

si A, Eka Retno Setyani, ketua 
Komosi A, Santoso PJ Kades 
Muneng dan segenap anggota 
yang hadir. Dalam sambutan-
nya Mahfud Arifin selaku juru 
bicara mengatakan pihakn-
ya sebagai perwakilan rakyat 
yang bertugas dalam Pemer-
intahan dan Aset siap dalam 
membantu menyelesaikan ma-
salah yang ada dalam pemerin-
tahan Desa saat ini, diantaran-

ya Desa Muneng, katanya.
Menurutnya permasalahan 

Pemerintahan Desa Muneng 
tersebut sedang kosong kepala 
Desanya diakarenakan Kepala 
Desa yang terdahulu mening-
gal dunia.,”Mengingat pentin-
gnya hal tersebut langkah yang 
harus dilakukan yaitu KDAW 
(Kepala Desa Antar Waktu) 
mengapa begitu, itu adalah 
pengaduan masyarakat yang 
sudah sampai meja DPRD,” 
katanya.

Sementara itu hal senada 
juga dikatakan Eka Rekno 
Setyani Fraksi dari Gerindra 
sebagai Ketua Komisi A, me-
mang aturan dari Kemendagri 
yang baru turun di bulan Ok-
tober memperbolehkan pengi-
sian KDAW bahkan pengisian 
Perangkat walaupun di masa 
pandemi. “Adapun untuk me-
kanisme pemilihan KDAW 
secara tehnis harus bermusy-

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik Gatut Sunu Wibowo  menjadi Wakil Bupati Tulungagung sisa masa 
jabatan 2018-2023, selasa (2/11/21) bertempat di Gedung Negara Grahadi Surabaya

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi 
Nasional melalui Dubai Expo

Pemerintah Targetkan 5 Tol Trans
Sumatera Beroperasi di Akhir Tahun 2021

Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pembangunan jalan 
tol Trans Sumatera ruas Palembang-Bengkulu
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Bupati Marwan Minta Kepala Desa
Perdalam Regulasi dan Tata Administrasi 

Yudi Suryadikrama: Nomor 87 Tahun 2021, Potensi 
Besar Untuk Jabar, Khususnya Kabupaten Sukabumi

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami membuka Bimbingan 
Teknis (Bimtek) peningkatan kapasitas Kepala Desa dan 

Perangkat Desa, Kamis (4/11/2021)

Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Sukabumi H. Yudi Suryadikra-
ma., S.H melaksanakan Reses III dengan menyambangi warga 

Kalapanunggal di Aula Kantor Desa Kalapanunggal

ujarnya.
Demikian juga, penguatan 

administratif harus lebih cermat 
lagi ke depannya. Sebab, tantan-
gan ke depan tidak gampang.

“Kalau pertanggungjawaban 
keuangan keluar dari alur, ini 
akan menyulitkan nanti. Makan-

ya bimtek ini dilakukan agar ti-
dak terjadi hal hal seperti itu,” 
ucapnya.

Ketua Apdesi Kabupaten 
Sukabumi Deden Deni Wahy-
udin mengatakan, kegiatan ini 
dilaksanakan untuk meningkat-
kan kapasitas pengetahuan para 

Sukabumi, SMN - Wakil 
Ketua III DPRD Kabupaten Su-
kabumi H. Yudi Suryadikrama., 
S.H melaksanakan Reses III 
(Ketiga) dengan menyambangi 
warga Kalapanunggal di Aula 

Kantor Desa Kalapanunggal, 
Kecamatan Kalapanunggal, 
yang dihadiri Kades beserta staf 
dan perangkat desa, BPD, Tokoh 
Masyarakat dan Ulama, pemuda 
dan warga Kalapanunggal, Rabu 

Sukabumi, SMN - Pemuda 
merupakan harapan bangsa dalam 
pembangunan, karena pemuda 
adalah generasi yang akan memi-
mpin dimasa yang akan datang 
oleh karena itu harus memper-
siapkan diri sejak sekarang” de-
mikian disampaikan Sekda Ade 

Suryaman saat menjadi narasum-
ber pada acara orientasi Dewan 
Pengurus Daerah (DPD) KNPI 
Kabupaten Sukabumi di Selabin-
tana Conference Resort Sukabu-
mi, (4/11/2021).

Menurut Sekda, membangu-
nan kepemudaan dapat dilak-

Nganjuk, SMN - Menurut 
Badan Meteorologi, Klima-
tologi dan Geofisika (BMKG), 
perkiraan intensitas curah hujan 
di bulan November hingga Peb-
ruari akan mengalami kenaikan 
hingga 20%-27%. Dan dalam 
memasuki musim penghujan 
kali ini, Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa ber-
sama Plt Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi menggelar apel 
siaga bencana banjir dan tanah 
longsor Propinsi Jawa Timur di 
Site Pembangunan Bendungan 
Semantok Kabupaten Nganjuk, 
Senin (01/11/2021).

Gubernur Khofifah menyam-
paikan bahwa di Jawa Timur ter-
dapat beberapa titik yang sudah 
teridentifikasi berpotensi banjir, 

diantaranya adalah Sungai Lam-
ong Gresik, Sungai Kemuning 
Sampang, Sungai Welang Pa-
suruan, Sungai Kening Tuban, 
Sungai Rejoso Pasuruan serta 
anak-anak sungai di aliran Sun-
gai Madiun dan kawasan banjir 
di Sungai Bengawan Jero Lam-
ongan.

Gubernur Khofifah menam-
bahkan, ada tiga hal menjadi 
pegangan dalam menghadapi 
musim penghujan, yang Per-
tama harus Siaga (harus cepat 
mengetahui kejadian banjir dan 
bencana lainnya), Kedua harus 
Tanggap (berbuat dan bertindak 
semaksimal mungkin sehingga 
dampak dari bencana dapat di 
minimalisir) dan yang Ketiga 
Galang (harus bersatu, bekerja 

Narasumber di Orientasi DPD KNPI, 
Sekda “KNPI Harus Berani Melakukan 
Terobosan Inovatif”

Antisipasi Bencana Alam, Plt Bupati
Nganjuk dan Gubernur Jatim Gelar 

Apel Siaga di Site Bendungan Semantok

Sekda Ade Suryaman saat menjadi narasumber pada acara 
orientasi Dewan Pengurus Daerah (DPD) KNPI Kabupaten 

Sukabumi di Selabintana Conference Resort Sukabumi

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dan Plt Bupati Ngan-
juk Marhaen Djumadi beserta jajaran foto bersama usai apel 

siaga bencana

sanakan dalam bentuk pelayanan 
kepemudaan, karena peran pemu-
da sangat penting dalam mem-
bangun Kab Sukabumi bersama 
seluruh komponen yang ada.

“Indikator pembangunan 
adalah Pendidikan, Kesehatan, 
lapangan kerja, dan kepemudaan, 
karena itu kualifikasi pendidikan 
harus diperhatikan pula oleh para 
pemuda karena mau tidak mau 
kualitas pendidikan dimasa depan 
sangat penting dan menentukan,” 
jelasnya.

Sekda menekankan, KNPI ha-
rus berani melakukan terobosan 
dan gagasan inovatif sebagai 
solusi persoalan yang ada.

“Mari kita bersama-sama 
mewujudkan kemajuan daerah 
dan bangsa dengan berpikir posi-
tif dan berorientasi masa depan 
lebih baik,” ajaknya.

Diakhir penyampaian materi, 
Sekda berharap KNPI bisa terus 
berkiprah dan mengisi pemba-
ngunan yang hasilnya bisa dira-
sakan oleh masyarakat Kabupaten 
Sukabumi. (Roby)

sama dan saling menggalang da-
lam penanganan bencana yang 
terjadi).

“Yang perlu diwaspadai ada-
lah bahwa musim penghujan kali 
ini masih dalam proses pengen-
dalian covid-19, oleh karena itu 
saya berpesan untuk tetap men-
jaga protokol kesehatan dengan 
baik”, tandas Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawan-
sa.

Dalam apel siaga ini turut 
hadir Kasdam V Brawijaya, 
Dansat Brimob Polda Jatim 
serta segenap jajaran Forkop-
imda Propinsi Jawa Timur dan 
Forkopimda Nganjuk. Kepa-
la Balai Besar Wilayah Sungai 
Brantas, Kepala Balai Besar 
Wilayah Sungai Bengawan Solo, 
Dirut Perum Jasa Tirta I serta pe-
jabat OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) dan Dinas terkait juga 
Relawan TAGANA (Taruna Sia-
ga Bencana).

Plt Bupati Nganjuk Marhaen 
Djumadi mengatakan bahwa po-
tensi rawan bencana alam di Ka-
bupaten Nganjuk adalah banjir, 
tanah longsor dan puting beliung.

Dan untuk titik potensi ben-
cana di Nganjuk yaitu tanah 
longsor di Kecamatan Ngetos 
dan Kecamatan Sawahan, banjir 
di Desa Kuncir, Kecamatan Su-
komoro, Kecamatan Gondang 
dan Kecamatan Rejoso.

“Langkah pertama untuk 
pencegahan banjir adalah nor-
malisasi sungai,yang kedua 
penyiapan anggaran yang ber-
kaitan dengan pembangunan sal-
uran dan yang ketiga mengajak 
masyarakat Nganjuk untuk ber-
gotong-royong membersihkan 
saluran air di sekitar tempat ting-
galnya,” ungkap Marhaen.

“Saya berharap pada tahun 
2022, utamanya pada saat ulang 
tahun Kabupaten Nganjuk (10 
April), Bendungan Semantok tel-
ah selesai dan dapat diresmikan 
oleh Presiden Republik Indone-
sia Ir Joko Widodo,” pungkas Plt 
Bupati Nganjuk Marhaen Dju-
madi.(yan)

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hamami 
membuka Bimbingan Teknis 
(Bimtek) peningkatan kapasi-
tas Kepala Desa dan Perangkat 
Desa, Kamis (4/11/2021). Bim-
tek yang dilaksanakan selama 
dua hari ini  diikuti sejumlah 
kepala desa dan sekretaris desa.

Kegiatan bertema “kita wu-
judkan pemerintah desa yang 
partisipatif, akuntabel, transpar-
an guna mewujudkan pemerintah 
desa dan masyarakat desa yang 
lebih baik, maju, adil, sejahtera, 
profesional, dan demokratis “ ini 
dilaksanakan di Hotel Sukabumi 
Indah dengan menerapkan pro-
tokol kesehatan.

H. Marwan Hamami menga-
presiasi kegiatan ini. Hal ini agar 
para kepala desa lebih paham ter-
hadap sejumlah aturan. Terma-
suk aspek pengadministrasian.

“Saya sangat mengapresia-
si kegiatan ini. Sehingga para 
kepala desa bisa lebih paham 
lagi terhadap segenap regulasi,” 

kepala desa dan perangkat desa. 
Hal itu untuk mewujudkan pe-
merintahan desa yang lebih baik 
serta maju.

“Semoga kegiatan ini mem-
berikan ilmu bermanfaat. Seh-
ingga bisa mengedepankan  pe-
merintahan yang lebih baik dan 
maksimal”.

Kegiatan kali ini hanya dii-
kuti sejumlah kepala desa dan 
perangkat desa. Mengingat, ti-
dak semua desa menganggarkan 
kegiatan bimtek ini.

“Dari 381 desa,tida semuanya 
ikut. Ada yang tak menganggar-
kan dan ada pula yang terkena 
refocusing anggarannya”.

Dalam kesempatan tersebut, 
dirinya mengajak seluruh kepa-
la desa menyukseskan program 
pemerintah. Khususnya dalam 
percepatan capaian vaksinasi di 
Kabupaten Sukabumi.

“Kita dukung bersama agar 
capaian vaksinasi bisa segera 
mencapai 70 persen,” ucapnya. 
(Roby)

(3/11/2021).
Dalam Reses tersebut, Ketua 

DPC PDI Perjuangan Kabupat-
en Sukabumi Yudi Suryadikra-
ma menjelaskan peluang dan 
potensi besar dalam pemban-
gunan di Kawasan Jawa Barat 
Bagian Selatan dan Kawasan 
Rebana —termasuk di dalamn-
ya Kabupaten Sukabumi— yang 
sudah ditegaskan dalam Peratur-
an Presiden (Perpres) Nomor 87 
Tahun 2021.

“Makanya kita harus ber-
siap-siap, Perpres 87/2021 ini 
akan mendongkrak perekono-
mian wilayah Jawa Barat ba-
gian selatan termasuk Kabupat-
en Sukabumi. Nantinya sektor 
pariwisata, pertanian, perikanan 
serta perkebunan warga akan 
bergairah. Mudah-mudahan 

implementasi program tersebut 
bisa berjalan dengan lancar,” 
ucapnya.

Lebih lanjut, untuk kawasan 
Kalapanunggal, Yudi me-
nekankan salah satunya pening-
katan pembangunan ruas jalan 
utama Kalapanunggal, selain itu 
warga juga meminta peningka-
tan pembangunan TPT dan su-
mur bor.

“Insya Allah semua aspirasi 
yang bapak dan ibu tadi telah 
sampaikan kepada saya, itu akan 
menjadi catatan untuk nantinya 
menjadi bahasan di sidang. Agar 
semua masukan aspirasi tadi 
bisa masuk RKPD Kabupaten 
Sukabumi pada tahun anggaran 
2022 -2023, sehingga bisa dia-
lokasikan sesuai harapan,” jelas 
Yudi. (Roby)
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Diklat Calon Kepala Sekolah Resmi Dimulai

Kab. Kediri, SMN - Un-
tuk menunjang manajemen se-
kolah dan kualitas pendidikan, 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
melangsungkan Pendidikan 
dan Pelatihan (Diklat) calon 
Kepala Sekolah.  Diklat diiku-
ti 80 orang calon Kepala Seko-
lah jenjang Sekolah Dasar dan 
terbagi menjadi 4 kelas.  

Ke-80 orang ini merupa-
kan mereka yang telah lulus 
seleksi sebelumnya, dari yang 
semula berjumlah 130 orang. 
Saat ini Kabupaten Kediri 
memiliki 666 sekolah, yang 
terdiri dari 4 TK, 51 SMP, 
dan 611 SD.  Bupati Kediri, 
Hanindhito Himawan Prama-
na saat membuka diklat ber-
pesan agar para calon Kepala 
Sekolah benar-benar meman-
faatkan pelatihan ini. 

“Diklat seperti ini saya 
rasa penting sekali dan saya 
berharap dari bapak ibu 
semua yang mengikuti diklat 
ini nantinya bisa betul-betul 
serius dalam menjalankan tu-
gasnya,” tutur Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Prama-
na, Senin, (01/11).  

Dalam kesempatan terse-
but, bupati kediri menjelaskan 
bahwa untuk menunjang kual-
itas, satuan pendidikan harus 
diambil dari orang-orang yang 
berkompeten. Baik dalam as-
pek kepribadian, sosial, tugas 

pokok, managerial, pengem-
bangan kewirausahaan dan 
supervisi kepada guru dan 
tenaga pendidikan. 

“ Sosok Kepala Sekolah di-
tuntut sebagai figur yang men-
jadi role model bagi siswan-
ya. Diklat bertujuan untuk 
meningkatkan kompetensi dan 
profesionalisme. Semoga bisa 
diselesaikan dengan baik dan 
pengetahuan yang diperoleh 
dapat memberikan manfaat 
bagi mutu pendidikan Kabu-
paten Kediri, “ tegas Bupati 
Kediri. 

Bupati Kediri juga menga-
takan jika tidak ada pembaha-
ruan atau penyegaran Kabu-

paten Kediri bisa mengalami 
krisis Kepala Sekolah atau 
tenaga pengajar pada tahun 
2024 atau 2025 nanti. 

“Sebab, problem kepala 
sekolah ini sudah cukup lama. 
Jadi saya berharap bapak-ibu 
untuk benar-benar serius da-
lam menjalankan tugasnya,” 
tutur Bupati Kediri. 

Penyelenggaraan diklat 
calon sekolah dilaksanakan 
sesuai dengan panduan dari 
Permendikbud dengan pola 
tiga ratus jam pelajaran. Diklat 
dilaksanakan kurang lebih 
selama dua bulan dan diran-
cang dalam 4 tahap yaitu on 
job training (OJT) 20 jam pe-

lajaran pada OJT pertama. In 
service training, yang pertama 
50 jam pelajaran. Untuk OJT 
yang kedua 200 jam pelajaran. 
Dan yang terakhir in service 
training kedua selama 30 jam. 

“Kegiatan ini tetap 
mengedepankan protokol kes-
ehatan. Dan juga para peserta 
sudah dilakukan tes swab. 
Mereka semuanya adalah telah 
lulus seleksi pada tahun 2021. 
Untuk narasumber, berasal 
dari lembaga penjamin mutu 
pendidikan Kemendikbud 
Jawa Timur dan di supervisi 
langsung Lembaga Pengem-
bangan dan Pemberdayaan 
Kepala Sekolah (LPPKS) Ke-
menterian Pendidikan dan Ke-
budayaan (Kemdikbud) Solo, 
“ ujar Kepala BKD kabupaten 
Kediri Solikhin. 

Kegiatan OJT telah dimu-
lai sejak tanggal 27 Oktober 
di unit kerja masing-masing 
dan dilanjutkan in service 
training yang pertama secara 
tatap muka terbatas mulai 
tanggal 1 sampai dengan 
tanggal 6 yang akan datang 
bertempat di Universitas 
Kediri. 

“ Harapan kami tentun-
ya mudah-mudahan semua 
peserta bisa lolos, lulus dari 
kegiatan diklat ini dan me-
menuhi syarat untuk menjadi 
kepala sekolah, “ tuturnya 
lagi. (Kominfo/adv/kan)

Pemerintah Kabupaten Kediri melangsungkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) calon 
Kepala Sekolah.
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Kepala Sekolah.

Mas Bup Pantau Vaksinasi 
Massal Bagi Pelajar

Kab. Kediri, SMN - Up-
aya mencapai herd immuni-
ty atau kekebalan komunal 
melalui vaksinasi terus digen-
carkan di Kabupaten Kediri, 
salah satunya melalui serbuan 
vaksin. Kali ini, serbuan vak-
sin diperuntukkan bagi 1300 
pelajar MAN 2 Purwoasri 
Kediri dan MTsn 3 Purwoas-
ri Kediri. Dalam kegiatan 
tersebut dihadiri oleh Bupati 
Kediri, Hanindhito Himawan 
Pramana bersama dengan 
Kepala Kemenag, Zuhri dan 
Forkopimca Purwoasri.

Hanindhito Himawan 
Pramana, Bupati Kediri 
menyampaikan bahwa kunci 
untuk melawan covid atau 
berdampingan dengan covid 
itu hanya dua, yang pertama 
adalah pemakaian masker 
yang kedua adalah melaku-
kan vaksinasi.Oleh karenan-
ya Pemkab Kediri terus gen-
car melaksanakan vaksinasi 
massal.

“Vaksinasi ini tidak menu-

tup kemungkinan untuk bisa 
terpapar Covid-19. Artinya, 
meskipun terpapar gejalanya 
tidak akan seberapa tinggi. 
Disaat hidup berdampingan 
seperti saat ini, protokol kes-
ehatan harus diperkuat dan 
juga menggalakkan vaksina-

si, kuncinya hanya itu.” Ujar 
Mas Dhito.

Mas Bup menambahkan, 
per hari ini untuk capaian 
vaksinasi dosis satu sudah 
di atas 50 persen dan untuk 
vaksinasi lansia sudah diatas 
40 persen.Sementara khusus 

dosis dua masih agak rendah 
oleh karenanya serbuan up-
aya serbuan vaksin terus di-
gencarkan.Untuk diketahui 
stok vaksin di Kabupaten 
Kediri untuk saat ini aman 
hingga satu bulan kedepan.
(kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri saat pantau Vaksinasi massal Bagi pelajar

Vaksin untuk 1300 pelajar MAN 2 Purwoasri Kediri dan MTsn 3 Purwoasri Kediri.

Pemkab Kediri Targetkan Percontohan 
Mina Padi di Tiap Kecamatan

Kab. Kediri, SMN - 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramono men-
dorong setiap kecamatan di 
wilayahnya memiliki satu 
percontohan program mina 
padi. 

“Walaupun sebenarnya 
ini agak terlambat, tapi gak 
apa apa dibanding tidak 
melakukan sama sekali. Jadi 
dalam satu, dua tahun kede-
pan kita punya PR melaku-
kan program mina padi di 
seluruh kecamatan,” ujar 
Mas Dhito, sapaan akrabn-
ya usai acara Panen Perdana 
Program Percontohan Mina 
Padi di Kecamatan Gamp-
engrejo, Rabu, (3/11).

Ia memastikan Pemkab 
Kediri melalui Dinas Peri-
kanan akan selalu melaku-
kan pendampingan untuk 
keberhasilan program ini. 
Pihaknya pun terus men-
dorong agar para petani 
lebih kreatif dalam peman-
faatan lahan. 

Apalagi, program budi-
daya ikan sistem mina padi 
dapat menjadi salah satu 
solusi, terutama di tengah 

kelesuan ekonomi akibat 
Pandemi Covid-19. Selain 
itu juga memberikan man-
faat lain seperti pengelolaan 
air yang lebih efisien dan 
rendah serangan hama. 

“Potensinya cukup be-
sar. Kita harus optimis pola 
mina padi ini bisa dikem-
bangkan dan bisa berha-
sil dengan baik yang pada 

akhirnya akan bisa mening-
katkan kesejahteraan mas-
yarakat,” ungkapnya. 

Mas Dhito menyebut 
dari budidaya ikan dengan 
sistem mina padi ini dapat 
menambah penghasilan 
petani dari panen ikannya, 
kurang lebih sebesar Rp19 
juta per hektare dengan ke-
padatan ikan 10-15 ekor per 

meter.
“Total yang kita lakukan 

ada sekitar 20 hektare, jadi 
start yang cukup lumayan 
untuk tambahan penghasi-
lan para petani,” tandasnya.

Lebih lanjut, ia mengim-
bau bagi para petani yang 
belum mendapatkan pro-
gram pendampingan budi-
daya mina padi untuk ber-
sabar mengikuti rangkaian 
proses yang telah ditetapkan 
Dinas Perikanan.

“Kepada seluruh petani 
di Kabupaten Kediri yang 
ingin mendapatkan program 
mina padi, tolong ikuti saja 
kualifikasi atau SOP yang 
telah ditetapkan,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, 
Mas Dhito juga menyempat-
kan mengambil sendiri ikan 
hasil panen dengan kuali-
tas yang bagus dan ukuran 
ikan yang besar-besar. Ikan 
hasil panen itu bukan han-
ya memberikan penghasi-
lan tambahan, namun juga 
akan meningkatkan gizi 
keluarga karena bisa juga 
untuk dikonsumsi keluarga. 
(Kominfo/adv/kan)

Bupati Kediri mendorong setiap kecamatan di wilayahnya memiliki satu percontohan 
program mina padi

Bupati Kediri mendorong setiap kecamatan di wilayahnya memiliki satu percontohan 
program mina padi

Bangunan Yayasan Al- Hamidi Bangil 
Perlu Sentuhan Dari Pemerintah

Pasuruan, SMN - 
Yayasan yang terletak di 
Desa Manaruwi, Keca-
matan Bangil, Kabupaten 
Pasuruan ini bangunannya 
betul- betul butuh sentuhan 
dari pihak terkait khusus-
nya dari Pemkab Pasuru-
an guna kelancaran dalam 
proses belajar mengajar. 

Yayasan yang berdiri 
sejak tahun 1996 bangu-
nannya cukup memprihat-
inkan, dari pantauan media 
ini ada 2 ruangan bangunan 
yang  belum terselesaikan, 
sehingga santri yang ber-
jumlah 100 siswa harus 
menunggu antrean dalam 
proses belajar.

Ditempat terpisah Ket-
ua yayasan sekaligus pen-
gasuh Pondok Pesantren 

Al- Hamidi Kh. Moch. 
Saifulloh sangat menghara-
pkan ada bantuan dana dari 
Pemda atau lainnya,” tu-
turnya.

Lantai dua yang sangat 
urgen untuk di renovasi dan 
butuh anggaran biaya dida-
lam hal pembangunannya, 
karena selalu ada penam-
bahan murid baru dan 
kami salaku ketua yayasan 
sekaligus merangkap  pen-
gajar sangat kewalahan da-
lam urusan yang satu ini, 
begitupun tidak tertutup 
kemungkinan di tahun-ta-
hun mendatang akan se-
makin bertambah murid 
di yayasan  kami ini,” tut-
upnya. 

Apalagi sudah jelas 
keputusan Direktur Jen-

deral Pendidikan Islam 
nomor 3791 tentang pe-
tunjuk teknis bantuan re-
habilitasi asrama pontren 
tahun anggaran 2021 yang 
mengatakan bahwa untuk 
melaksanakan amanat pas-
al 11 ayat (3) undang - un-
dang republik Indonesia 

nomer 18 tahun 2019 ten-
tang Pesantren, yaitu perlu 
diberikan fasilitasi bantuan 
rehabilitasi asrama pontren 
tahun anggaran 2021 un-
tuk memenuhi aspek daya 
tampung, kenyamanan, 
kebersihan, kesehatan, kea-
manan dst. (Haidir)

Yayasan Al- Hamidi Bangil

Kapolres Pasuruan Kota Pimpin 
Serah Terima Jabatan Kabag Ren

Kapolres Pasuruan  Kota AKBP Arman S. I.K M.Si saat 
memimpin sertijab

Pasuruan Kota, SMN 
- Kapolres Pasuruan Kota 
AKBP Arman S.I.K M.Si 
memimpin Serah Terima Ja-
batan (Sertijab) Kabag Ren 
Polres Pasuruan Kota dari 
Kompol Hendri Prasetyo 
Utoro S,H. kepada Kom-
pol Mutofa Sugiarto S,H. 

Kamis (04/11/2021), pukul 
15.30 WIB, bertempat di 
Aula Sanika Satyawada 
Polres Pasuruan Kota.

Turut hadir dalam ke-
giatan Sertijab  Wakapol-
res Pasuruan Kota Kompol 
Hery Dian Wahono, M.Psi, 
para Kabag dan para Kasat 

serta Kapolsek jajaran Pol-
res Pasuruan Kota.  

Dalam sambutannya, 
Kapolres Pasuruan Kota 
AKBP Arman S.I.K M.Si 
mengatakan bahwa, muta-
si dan pergantian pejabat 
di lingkungan Polri adalah 
merupakan hal biasa, na-
mun penting untuk selalu 
dilakukan. Hal ini mencer-
minkan adanya dinamika 
organisasi dalam rangka 
penyegaran personil. 

“Saya ucapkan terimak-
asih kepada Kompol Hen-
dri, dedikasinya 2 tahun 3 
bulan syukur alhamdulillah 
berjalan dengan baik, seh-
ingga tugas-tugas di emban-
nya juga  berjalan dengan 
baik. Selanjutnya kepada 
Kompol Mustofa Sugiar-
to, selamat datang selamat 
bertugas di Polres Pasuruan 

Kota, pak Sugiarto yang se-
belumnya pernah menjabat 
di Polres Pasuruan Kota ini 
membuat pak sugiarto tidak 
sulit untuk melaksanakan 
tugas dengan baik dan be-
nar.” Ujar Kapolres 

Kapolres menambah-
kan, Sertijab ini diharap-
kan dapat menumbuhkan, 
memberikan semangat, 
dan menyegarkan kembali 
pengabdian petugas dalam 
pelaksanaan tugas Polri, 
Terkait dengan kegiatan 
peran Bagren dalam men-
gawal kerja tahunan di 
Polres Pasruan kota. 

Dalam kegiatan terse-
but juga dilanjutkan pem-
berian cindera mata dan 
pemberian ucapan selamat 
kepada pejabat yang telah 
melakukan sertijab.(Haid-
ir)
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Kunjungan BKPM Di 
Kabupaten Blitar, Yos 

Harmen: Ciptakan Iklim 
Investasi Yang Lebih Baik

Kunjungan kerja BKPM Di Pendopo Agung Ronggo Hadi Negoro

Blitar, SMN -  Kunjun-
gan kerja Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), 
di Kabupaten Blitar, Kamis 
(04/11/2021) disambut Sek-
retaris Daerah (Sekda) Kabu-
paten Blitar Izul Marom did-
ampingi sejumlah kepala OPD 
di Pendopo Agung Ronggo 
Hadi Negoro.

Direktur Wilayah IV, Deputi 
Bidang Pengendalian Pelaksa-
naan Penanaman Modal BKPM 
Yos Harmen mendorong Pe-
merintah Kabupaten (Pemkab) 
Blitar melalui instansi terkait 
untuk bergairah menciptakan 
iklim investasi yang lebih baik 

agar dapat menarik investor 
baru untuk masuk ke Kabupat-
en Blitar.

Yos Harmen menyebut, kun-
jungannya ke Blitar tersebut 
dalam rangka untuk meningkat-
kan peran Pemda dalam mem-
bina dan menjaga investasi dan 
mengawal investasi yang ada di 
Kabupaten Blitar. Tidak hanya 
mencari yang baru, tapi yang 
ada kita jaga dan dikawal agar 
tidak timbul permasalahan,” 
ucapnya.

BKPM sangat perhatian den-
gan hal-hal tersebut, istilahn-
ya fasilitasi dan diskusi untuk 
meningkatkan peranan pemer-

intah daerah terutama terkait 
dengan investasi,” imbuhnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Blitar Izul Marom 
mengatakan, investasi sangat 
diperlukan, akan tetapi inves-
tor yang ramah dan mampu 
berkontribusi terhadap pemba-
ngunan daerah.

Kita sangat butuh investasi, 
tapi investor yang ramah, ra-
mah lingkungan, juga berkon-
tribusi ke daerah, seperti tenaga 
kerja ya menggunakan tenaga 
kerja lokal, juga yang mampu 
memberikan pendapatan terha-
dap PAD dan sebagainya.(mam/
kmf/adv)

Ditengah Pandemi Covid-19,
BPKAD Sumenep Optimis Pencapaian PAD Melebihi Target

Sumenep, SMN - Sebagai 
langkah untuk meningkatkan 
pembangunan, Belanja, Ke-
butuhan dan simpanan Daer-
ah, maka perlunya pemerintah 
pusat ataupun daerah member-
lakukan pajak.

Namun, ditengah keterpu-
rukan ekonomi masyarakat 
saat ini akibat Pandemi 

Covid-19 yang tak kunjung 
usai, pemerintah tentunya ha-
rus bisa menyiasati dan men-
gatur stabilitas perekonomian 
agar roda pemerintahan tetap 
stabil dan kesejahteraan mas-
yarakat tetap terpenuhi.

Tak ayal, persoalan 
ekonomi akibat Pandemi 
Covid-19 ditambah bebera-

pa kali pemerintah member-
lakukan Pemberlakuan Pem-
batasan Kegiatan Masyarakat 
(PPKM) sehingga pos-pos 
yang menjadi nadi pendapa-
tan pemerintah harus lesu dan 
bahkan barangkali tidak sama 
sekali seperti halnya pajak 
hiburan karena mengalami pe-
nutupan.

Menyikapi hal tersebut, 
Kepala bidang pelayanan dan 
penagihan, Badan Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Sume-
nep, Suhermanto SE,ME., 
saat dikonfirmasi diruang ker-
janya menyampaikan bahwa 
pendapatan Daerah Kabupaten 
Sumenep selama tahun 2021 

ditengah Pandemi Covid-19 
sudah mencapai 80%,

“Kalau secara keseluruhan 
pajak daerah sudah mencapai 
80% mudah-mudahan sisa 
waktu 2 bulan ini bisa men-
capai target 100% meskipun 
di tengah pandemi,” jelas 
Kepala bidang pelayanan dan 
penagihan, Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) Kabupaten Sume-
nep, Suhermanto SE,ME.

Menurutnya akibat pan-
demi ini sektor pajak sangat 
berpengaruh dan tentunya ha-
rus mengoreksi dalam target 
pendapatan daerah, bahkan 
menurut Suhermanto ada satu 
pajak di tahun ini yang tidak 
sama sekali dapat diserap yai-
tu pajak hiburan

“Selama 2 tahun terakhir ini 
sampai 2001 akibat dampak 
Pandemi ada sektor pajak 
yang berpengaruh sehingga 
kami harus mengoreksi dalam 
target pendapatan kami,” tam-
bahnya

Kabar mulai membaik pas-
alnya kesadaran masyarakat 
untuk melakukan vaksinasi 
mulai tumbuh sehingga ter-
dapat pelonggaran yang nan-
tinya akan membaiknya pere-
konomian masyarakat,

“Harapan ini kami nilai 
sudah mulai membaik den-
gan kesadaran masyarakat 
akan pentingnya Vaksinasi 
Covid-19 ini, sehingga adanya 
kelonggaran PPKM dan aktivi-
tas perekonomian masyarakat 
dapat bergerak mudah-muda-
han kedepannya,”harapnya

Lebih jauh, Kabid pe-
layanan dan penagihan dari 
Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) 
Kabupaten Sumenep ini me-
nuturkan bahwa ada salah satu 
pendapatan yang tidak begitu 
berakibat dari adanya Pan-
demi Covid-19 ini, sehingga 
pendapatan dari sektor terse-
but tetap

“Dimasa pandemi ini ada 
satu pajak yang alhamdulil-
lah sangat sukses dimana di 
tahun 2021 ini kita tetapkan 
7 Miliar kemudian pada PAK 
kemarin kita naikkan menjadi 
8 miliar, perhari hari ini kita 
sudah terima sebesar 9 miliar 
artinya sudah melampaui tar-

get yaitu pendapatan asli daer-
ah (PAD) dari Bea Perolehan 
Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB),” imbuhnya

Dirinya pula menjelaskan 
bahwa sistem pembayaran 
pajak saat ini di BPKAD 
Kabupaten Sumenep sudah 
berinovasi dengan penera-
pan digitalisasi, yang artinya 
masyarakat tidak perlu datang 
langsung ke kantornya namun 
bisa melalui pembayaran se-
cara non-tunai

“Alhamdulillah sejak ta-
hun 2020 kemarin telah men-
erapkan sistem pajak daerah 
secara non-tunai, artinya mas-
yarakat tidak perlu wira-wiri 
ke BPKAD cukup menentukan 
kepada Notaris untuk mem-
proses aktenya baik itu waris, 
hibah ataupun jual beli yang 
sudah terkonek dengan kami, 
yang nantinya sistem pemba-
yarannya juga tidak melalui 
cas tetapi dengan nontunai,” 
tuturnya

Ditanya sudah berapa pers-
en serapan pajak daerah se-
lama tahun 2021 ini, sapaan 
Suhermanto menuturkan,

“Kalau secara keseluruhan 
pajak daerah sudah mencapai 
80% mudah-mudahan sisa 
waktu 2 bulan ini bisa menca-
pai target 100% meskipun di 
tengah pandemi,”terangnya

Terakhir, Dia berharap agar 
masyarakat tertib bayar Pajak 
sebagai langkah untuk men-
cukupi kebutuhan dan mening-
katkan pembangunan Daerah,

“Himbauan kami yang per-
tama yaitu pajak adalah ke-
wajiban yang sifatnya wajib 
dan mengikat, oleh karena itu 
kami mengharap kepada mas-
yarakat untuk menjadi warga 
yang patuh bayar pajak karena 
setiap rupiah yang dibayarkan 
tersebut untuk mendukung 
pembangunan di daerah 
ini.”pungkasnya. (Nurhasan/
adv)

Kantor BPPKAD Sumenep

Pemerintah Desa Tegalasri Berikan 
Makanan Tambahan Kepada Balita Stunting

Blitar, SMN - Pe-
merintah Desa Tegalas-
ri, Kecamatan Wlingi 
memberikan makanan 
tambahan kepada bal-
ita stunting, Selasa 
(02/11/2021) bertempat 
di Balai Desa Tegalasri, 
acara dibuka langsung 
oleh Kepala Desa Te-
galasri Retnoningsih 
di dampingi oleh Sek-
retaris Desa dan Bidan 
Desa.

Retnoningsih men-
yampaikan di Desa Te-
galasri ada 70 balita 
stunting, yang mana 
balita stunting ini ada-
lah tumbuh kembang 
anak yang kurang mak-
simal, yang mana be-
rat badan   kurang dan 
pertumbuhannya agak 
lambat.

Untuk kegiatan pem-
berian makanan tamba-
han kepada balita stunt-

ing ini dilaksanakan 
setiap tahun melalui 
anggaran Dana Desa. 
Untuk tahun ini balita 
stunting yang berada di 
Desa Tegalasri di beri-
kan susu formula.

Lebih lanjut Ret-
noningsih menjelaskan 
Pemerintah Desa Te-
galasri telah berupaya 
untuk menurunkan ang-
ka stunting yang ada di 
Desa Tegalasri melalui 

kader PKK, edukasi 
kepada masyarakat dan 
sosialisasi. 

Diharapkan untuk 
Kasus stunting yang 
ada di Desa Tegalasri 
ini segera turun kalau 
bisa jangan sampai ada 
balita yang mengalami 
stunting, karena jika 
balita ini mengalami 
stunting maka juga san-
gat berpengaruh untuk 
masa depan anak itu 

sendiri.
Retnoningsih berpe-

san kepada masyarakat, 
khususnya ibu-ibu yang 
berada di Desa Tegalas-
ri supaya menjaga pola 
makan anaknya teru-
tama untuk pemberian 
makanan yang bergizi 
dan menjaga kebersihan 
lingkungan, karena ini 
sangat berpengaruh ter-
hadap tumbuh kembang 
anak,”terangnya.(mam)

Pemerintah Desa Tegalasri, Kecamatan 
Wlingi memberikan makanan tambahan kepada 

balita stunting,

Yos Harmen menyebut, kunjungannya ke Blitar tersebut dalam 
rangka untuk meningkatkan peran Pemda dalam membina dan men-
jaga investasi dan mengawal investasi yang ada di Kabupaten Blitar.
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Paripurna Nota Penjelasan Raperdaa 
APBD TA 2022 dan Rancangan Akhir 

Perubahan RPJMD TA 2019-2024

Sampang, SMN - Sidang Par-
ipurana Rapat DPRD Kabupaten 
Sampang dalam rangka penyam-
paian nota penjelasan bupati sam-
pang terhadap raperda APBD TA 
2022 dan rancangan akhir peru-
bahan RPJMD tahun 2019-2024. 
di ketahui sebelumnya sudah 
dilakukan pembahasan ditingkat 
badan musyawarah (Banmus). 
Sehingga hal ini diharapkan dapat 
memacu kerja para wakil rakyat 
untuk menuntaskan tugasnya se-
cara tepat waktu. 

Ketua DPRD Sampang Fadol 
saat memimpin sidang paripurana 
menjelaskan bahwasanya agenda 
Rapat hari ini merupakan Rapat 
Paripurna ke 13 masa persidan-
gan III tahun 2021 nota penjela-
san rancangan anggaran pendapa-
tan dan belanja daerah (RAPBD) 
Kabupaten Sampang anggaran 
2022 oleh Bupati Sampang.

Pihaknya berharap, setelah 

paripurna tersebut, anggota pan-
sus langsung segera tancap gas 
untuk melanjutkan ke tahapan 
selanjutnya. “Segera tancap gas 
bekerja untuk sampang lebih 
baik. Karena fraksi itu kepanjan-
gan tangan partai yang mana ini 
akan semakin mempercepat kin-
erja dewan,” tegasnya.

kesimpulan dari fraksi, bah-
wasanya roda kepemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Bupati 
Sampang Slamet Junaidi ma-
sih belum maksimal. Pihaknya 
mengharapkan banyak peningka-
tan yang harus segera dilakukan 
di tahun anggaran mendatang. 
“Roda pemerintahan selama ini 
kurang maksimal Termasuk da-
lam pendapatan asli daerah yang 
disetor dari berbagai OPD yang 
ada. Salah satunya perihal pe-
layanan publik,” imbuhnya.

Bupati Sampang Slamet Ju-
naidi dalam pidatonya men-

Sidang Paripurana Rapat DPRD Kabupaten Sampang

jelasakan  sejalan dengan 
perkembangan perekonomian 
nasional yang dipengaruhi oleh 
adanya pandemi covid 19 dan 
fluktuasi perekonomian dunia, 
telah membawa dampak bagi per-
ekonomian Kabupaten Sampang 
secara khususnya. Dengan masih 
adanya pandemi covid 19 pada 
tahun 2021 ini berpengaruh terh-
adap penerimaan negara terutama 
dari sumber-sumber penerimaan 
dalam negeri (sektor pajak dan 
nonpajak) yang berakibat adanya 
penurunan dana transfer dari pe-
merintah pusat.

“Hal ini berdampak negatif 
pada penerimaan daerah secara 
umum terutama di bagi hasil. Na-
mun demikian dari sisi pendapa-
tan asli daerah (PAD) masih 
terdapat optimisme untuk dapat 
ditingkatkan lagi sesuai dengan 
estimasi potensi daerah yang ada 
baik dari pajak daerah maupun 
retribusi daerah,” ujarnya.

Berdasarkan uraian singkat 
yang telah saya sampaikan tentang 
rencana pendapatan daerah ren-
cana belanja daerah dan rencana 
pembiayaan daerah maka struktur 
anggaran pendapatan dan belanja 
daerah dalam rancangan anggaran 
pendapatan daerah dan belanja 
daerah kabupaten sampang tahun 
anggaran 2022. “Kita harus tetap 
optimis untuk mencapai Sampang 
hebat bermartabat,” ungkapnya 
mengakhiri. (adv/why)

Kasus Covid-19 Melandai, Tempat Wisata di 
Ngawi Mulai Buka Kembali dengan Terapkan 
Aplikasi PeduliLindungi

Ngawi, SMN - Angka ka-
sus Covid-19 yang makin 
melandai di Kabupaten Nga-
wi, Jawa Timur, menjadi hara-
pannbaru bagi para pelaku 
wisata. 

Berbagai tempat wisata di 
Ngawi mulai buka kembali 
pada awal Nopember 2021, 
seiring level PPKM di Ngawi 
yang kini masuk level 2.

Pembukaan tempat wisata 
di Ngawi itu dilakukan ber-
tahap, baik yang dikelola pe-
merintah maupun yang ditan-
gani pihak swasta.

“Secara bertahap memang 
kita kembali buka, denga 
himbauan untuk tetap mener-
apkan protokol kesehatan dan 
juga kewajiban bahwa pen-
gunjung sudah divaksin,” ujar 
Raden Rudi Sulisdiana, Kepa-
la Dinas Pariwisata, Pemuda 
dan Olahraga (Dispora) Ka-
bupaten Ngawi. 

Rudi juga mengemukakan 

pengecekan vaksinasi dilaku-
kan dengan memasang aplika-
si Peduli Lindungi di lokasi 
wisata. Selain itu, Dispora 
juga tetap mewajibkan pener-
apan protokol kesehatan.

Pengunjung diminta men-
cuci tangan dengan sabun, 
wajib bermasker dengan be-
nar dan menjaga jarak. Pe-
ngunjung juga melajukan 
pengecekan di aplikasi Peduli 
Lindungi yang sudah dipas-
ang. 

“Kami harap, dengan mu-
lai dibukanya lokasi wisata 
dapat berlangsung pemulihan 
ekonomi masyarakat, tan-
pa harus menjadikan potensi 
klaster baru “ pubgkas Rudi 
Sulisdiana. 

Tempat wisata Ngawi yang 
mulai dibuka lagi diantaran-
ya, Srambang Park, Museum 
Trinil, Taman Tawun, Tirto 
Nirmolo, Taman Candi, dan 
sebagainya. (ari)

Penerapan aplikasi Peduli Lindungi di lokasi wisata di 
Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Ratusan Petani Diberi 
Sosialisasi Bidang Cukai 

Ngawi, SMN - Sosialisa-
si tentang Ketentuan Perun-
dang-undangan Bidang Cukai 
dilaksanakan Dinas Pertanian 
Kabupaten Ngawi, pada ra-
tusan petani yang tergabung 
dalam kelompok tani dari 19 
kecamatan di wilayah itu. 

“Sosialisasi dilakukan se-
banyak 4 hari, harapannya 
agar masyarakat mengerti ten-
tang ketentuan hukum perihal 
cukai ini,” ujar Supardi, Kepa-
la Dinas Pertanian Ngawi. 

Menghadirkan pembicara 
dari Kepolisian Resor Ngawi, 
Kejaksaan Negeri Ngawi dan 
Kantor Pelayanan dan Penga-
wasan Bea dan Cukai (KPPC) 
byMadiun, poktan dan gapok-
tan yang mengikuti sosialisasi 
itu diberi pemahaman tentang 
aturan mengenai cukai atas 
hasil tembakau dan sanksi hu-
kum bila melanggarnya. 

Ipda Edy Nuryanto, pem-
bicara dari Polres Ngawi, me-
nuturkan, ketentuan hukum 
tentang cukai diatur dalam UU 
39/2007 mengenai Perubahan 
atas UU no 11/1995. Rokok 
sebagai hasil olahan tembakau 
termasuk barang kena cukai 
dan pelanggarannya dapat 
dikenai sanksi. 

“Sanksinya diatur dalam 
UU 39/2007, yaitu pidana 
penjara dan atau denda,” ung-
kap Ipda Edy Nuryanto. 

Sedangkan Kasi Intel Kejari 
Ngawi, Dwi Novantoro, men-

jelaskan, pelanggaran cukai 
dapat berupa pemakaian pita 
cukai palsu, tidak melekatkan 
pita cukai pada barang yang 
seharusnya ditempeli cukai, 
sampai menggunakan pita cu-
kai bekas. 

Semua pelanggaran bidang 
cukai akan menimbulkan po-
tensi tidak terpenuhinya pe-
masukan negara dari sektor 
ini. 

“Sanksi dapat berupa pi-
dana sampai lima tahun dan 
atau denda Rp1 M- Rp5 M,” 

ujar Dwi Novantoro. 
Ketentuan tentang cukai 

terhadap rokok, juga diterang-
kan oleh Kepala KPPC Ma-
diun, Iwan Hermawan dan 
Pelaksana Pemeriksa, Intan 
Dwi Lestari. 

Para petani dikenalkan ten-
tang pita cukai yang sah, juga 
ciri-ciri dan spesifikasi pita 
cukai. Rokok yang melanggar 
cukai biasanya dengan be-
berapa modus, di antaranya, 
menggunakan pita bekas, pita 
palsu, salah peruntukan dan 

salah personalisasi (bukan 
dari pabrik yang mempro-
duksi).

“Tentu saja, menjadi pent-
ing untuk semua pihak dapat 
mengenali ciri-ciri pita cu-
kai yang sah,” ungkap Iwan 
Hermawan. 

KPPC Madiun juga me-
minta masyarakat ikut men-
gawasi peredaran pita cukai 
palsu dan melaporkannya 
apabila menemukan pelang-
garan. (adv/Dinas Pertanian/
ari)

Sosialisasi tentang Ketentuan Perundang-undangan Bidang Cukai dilaksanakan Dinas Pertanian 
Kabupaten Ngawi

Bappeda Kabupaten Madiun Gelar Acara Fasilitasi dan 
Koordinasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs

Madiun, SMN - Badan Per-
encanaan Pembangunan Daerah 
(Bappeda) Kabupaten Madi-
un mengadakan acara tentang 
Fasilitasi dan Koordinasi Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan /
Sustainable Development Goals 
(SDGs) di Hotel Sun City Kamis 
(4/11/2021).

Acara ini di ikuti oleh semua 
OPD di lingkup Kabupaten Ma-
diun.namun pelaksanaanya di lak-
sanakan dengan dua sesion untuk 

menjaga kerumunan dan protokol 
kesehatan (prokes) yaitu untuk 
seasion 1 mulai pagi sampai siang 
dan seasion ke 2 mulai siang sam-
pai sore.

Kepala Bappeda Kabupaten 
Madiun Kurnia Aminulloh melalui 
Kepala Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia (PPM) Ali 
Chakim,SE.MSi mengatakan bah-
wa pelaksanaan acara kegiatan ini 
dilaksanakan berdasarkan regulasi 
yang mengatur SDGs adalah :

1.Perpres No 59 tahun 2017 
tentang Pelaksanaan Pencapaian 
tujuan pembangunan berkelanju-
tan.

2.Peraturan Mentri PPN/Kepa-
la Bappenas No 7 tahun 2018 ten-
tang Koordinasi Perencanaan Pe-
mantauan Evaluasi dan Pelaporan 
Pelaksanaan dengan tujuan Pem-
bangunan Berkelanjutan.

Lanjutnya dalam acara kegia-
tan ini menghadirkan 2 narasum-
ber yaitu 1) Judi Aquarianto,S.
Sos. MM Jabatan Kepala Sub 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan 2) Dewi Sartika,S.Sos. Ja-
batan Fubgsional Perencanaan. 
Dari kedua narasumber ini yang 
akan menjelaskan tentang SDGs 
kepada,para undangan yang had-
ir di acara keguatan ini “ucap Ali 
Chakim”

Narasumber Judi Aquarian-
to memaparkan tentang SDGs,-
bahwa SDGs di bagi 4 Pilar ,17 
Tujuan dan 169 Terukur/Target.
Tujuan pembangunan berkelan-
jutan/SDGs adalah pembangunan 
yang menjaga peningkatan kese-
jahteraan ekonomi masyarakat,ke-
beranjutan kehidupan sosial 
masyarakat, kwalitas lingkungan 
hidup, dan pembangunan yang 

menjamin keadilan dan terlak-
sananya tata kelola yang baik “pa-
parnya Judi Aquqrianto”

Berikutnya narasumber Dewi 
Sartika menjelaskan tentang pro-
gram tujuan target laporan TPB/
SDGs dan program/kegiatan/Sub 
kegiatan pendukung SDGs secara 
detail,bahkan di masing masing 
perwakilan OPD yang hadir di 
kasih penjelasan maupun tanya 
jawab secara langsung agar jangan 
sampai terjadi ketidak jelasan atau 
ketidak pahaman masalah SDGs 
ini “ungkap Dewi Sartika”

Sebelum acara kegiatan ini di 
akhiri,Ali Chakim berpesan kepa-
da para undangan :

1. Dilaporkan sesuai dokumen 
Renstra perangkat daerah.

2. Laporan dilaksanakan per 
semester

3. Data tersebut sesuai perang-
kat daerah pengampu urusan

4. Data yg dilaporkan apa 
adanya karena tidak ada yang 
salah kalau sesuai capaian, yang 
salah adalah jika tidak melak-
sanakan dan melaporkan

5. Masing- masing perangkat 
daerah melaporkan hasil target 
dan capaian masing-masing ind-
ikator program dan kegiatan. (SY)

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
Ali Chakim,SE.Msi bersama narasumber Judi Aquarian-

to,S.Sos.MM pada saat pemaparan tentang fasilitasi dan 
koordinasi tujuan pembangunan berkelanjutan (sustain-

able development goals) SDGs di Hotel Suncity

Disnaker Kabupaten Madiun 
Sosialisasikan Pelayanan Antar Kerja

Madiun, SMN - Pemkab 
Madiun, Jawa Timur, melalui 
Dinas Tenaga Kerja menyeleng-
garakan sosialisasi pelayanan 
antar kerja bagi siswa-siswi 
SMK.

Kegiatan ini dibuka oleh 
Kepala Dinas Tenaga Kerja Ka-
bupaten Madiun, Heru Kuncoro, 
secara virtual dari ruang kerjan-
ya.

“Kegiatan ini digelar untuk 
menyamakan persepsi mengenai 
pengantar kerja dan penempatan 
kerja,” terang Heru Kuncoro.

Heru menambahkan, sosial-
isasi ini diikuti sebanyak 500 
siswa/siswi SMK, terutama ke-
las 11 dan 12 di Kabupaten Ma-
diun secara virtual dari sekolah-
an masing-masing.

“Kegiatan ini juga untuk 
mencegah siswa/siswi SMK 
mendapatkan informasi yang 
salah mengenai penempatan 
kerja,” tambahnya.

Dengan diadakannya sosial-
isasi ini, diharapkan nantinya 

SMK yang ada, terutama pihak 
yang bertugas untuk membantu 
siswa/siswi dan alumninya da-
lam penempatan kerja dan men-
cari pekerjaan, dapat membimb-
ing sesuai dengan alur yang 
telah ditetapkan.

Dalam kegiatan tersebut, 
narasumber dari Dinas Tenaga 
Kerja Provinsi Jawa Timur, Pus-
ponurani Tri Rahayu, menjelas-
kan materi mengenai tata cara 
pengantar kerja, informasi ker-
ja, hingga prospek kerja. (SY)

Kepala Disnaker Kabupaten Madiun Heru Kuncoro pada 
saat mensosialisasikan layanan antar kerja secara virtual 

dengan 500 siswa SMK di Kabupaten Madiun

Serap Ide Pemulihan Ekonomi Pasca
Covid-19, Walikota Ikuti Webinar BI Institute

Madiun, SMN - Pandemi 
Covid-19 berdampak besar 
terhadap sektor perekonomi-
an. Tak sedikit masyarakat 
yang mengalami kesulitan 
akibat sejumlah pembatasan 
yang diberlakukan. Untuk itu, 
beragam upaya dilakukan pe-
merintah agar perekonomian 
negara kembali normal.

Hal ini seperti pembahasan 

pada webinar Mempercepat 
Pemulihan Ekonomi Nasion-
al Melalui Penguatan Sinergi 
Dan Kapasitas Kepemimpinan 
Regional oleh BI Institute, 
Senin 1 November 2021.

Walikota Madiun, Jawa 
Timur, H. Maidi, juga mengi-
kuti menghadiri kegiatan 
tersebut secara virtual dari ba-
laikota Madiun.

Walikota Madiun H.Maidi mengikuti webinar BI Institute 
secara virtual tentang pemulihan ekonomi pasca Covid-19 

di Kota Madiun

Dibuka oleh Deputi Gu-
bernur Bank Indonesia, Dody 
Budi Waluyo, webinar tersebut 
menghadirkan sejumlah nara-
sumber ahli. Salah satunya, 
Managing Partner Inventure 
Yuswohadi yang menyam-
paikan materi tentang kondisi 
post pandemic dan pivot sek-
toral sebagai salah satu alter-
natif percepatan pemulihan 
ekonomi.

“Perubahan besar yang di-
dorong oleh bencana dahsyat 
Covid-19 ini menghasilkan 
lanskap industri baru yang 
ditandai empat karakteristik. 
Yaitu, hygiene, low-touch, 
less-crowd, dan low-mobili-
ty,” terang Yuswohadi.

Metode cashless, lanjutn-
ya? menjadi salah satu alter-
natif yang paling banyak digu-
nakan selama pandemi. Hal ini 
juga menjadi tanda percepatan 
teknologi digital karena adan-
ya bencana pandemi.

Selain Yuswohadi, kegiatan 
webinar juga menghadirkan 
narasumber lainnya. Diantara-
nya Rhenald Kasali, Walikota 
Bogor Bima Arya, dan Bupa-
ti Dharmasraya Sutan Riska. 
(sy)
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Puncak Peringatan HSN 2021 
Kota Probolinggo Dengan 
Pemberian Penghargaan 

Probolinggo, SMN - Pem-
berian piagam penghargaan 
bagi para pemenang lomba 
dalam memeriahkan Hari San-
tri Nasional, menjadi puncak 
semarak HSN ke VII Tahun 
2021. Bertempat di Puri Mang-
gala Bhakti, Kamis (5/11) 
malam, dihadiri sejumlah to-
koh masyarakat, tokoh agama, 
para pejabat  di lingkungan Pe-
merintah Kota Probolinggo.

Serangkaian grand final 
yang dilaksanakan mulai 1 
hingga 3 November dengan 
pemenang diantaranya , Inda-
ka Almaghfira Wassyifa dari 
PTTQ Ibnu Masykur juara I 
lomba Tartil Qur’an, Gludhuk 
Keng Tak Ojen juara I lomba 
Patrol Religi, Nurul Hidayah 
juara I Lomba Hadrah, SMAN 
1 Probolinggo juara I lomba 
Musik Islami, dan M. Hasan 
Baron juara I lomba Baca Ki-
tab. Tak hanya juara I saja 
penerima piagam penghargaan, 
juara II, dan III tiap kategori 
lomba pun mendapatkan per-
lakuan yang sama. Mereka juga 
diberikan piagam penghargaan.

Sekretaris Disdikbud Agus 
Lithanta dalam laporannya 
mengatakan, tujuan dilak-
sanakan peringatan puncak 
HSN ini adalah sebagai ajang 
tali silaturahmi dengan ulama, 
para tokoh agama, santri dan 
tokoh masyarakat yang ada 
di Kota Probolinggo. Selain 
itu, ajang ini bertujuan untuk 
menampilkan para pemenang 

Pelaksanaan Puncak  HSN  Tahun 2021  dengan Pembe-
rian Piagam penghargaan kepada para pemenang lomba.

Wali Kota Probolinggo 
Terima Kunjungan Kerja 

Wali Kota Bengkulu
Probolinggo, SMN - Wali 

Kota Probolinggo Habib Hadi 
Zainal Abidin menerima kunjun-
gan kerja Wali Kota Bengkulu 
Helmi Hasan bersama rombon-
gan terkait kerjasama penye-
lenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan daerah di ruang 
Command Centre, Kamis (4/11). 
Dalam kunjungannya Wali Kota 
Bengkulu didampingi istri, 
Khairunnisa Bahrullah Abbas 
serta sejumlah perangkat daerah 
Kota Bengkulu.

Dihadapan rombongan, Wali 
Kota Probolinggo menyambut 
baik dan mengapresiasi kunk-
er tersebut dengan menyuguh-
kan selayang pandang Kota 
Probolinggo. Serta memapar-
kan potensi-potensi yang dimi-
liki baik di bidang pariwisata, 
ekonomi dan budaya. “Saya 
ucapkan selamat datang di Kota 
Probolinggo, salah satu kota di 
pesisir utara Pulau Jawa yang 
terkenal dengan sebutan Kota 
Bayuangga yang merupakan ak-
ronim dari Bayu adalah angin, 
sedangkan Angga adalah An-
ggur dan Mangga,” buka wali 
kota dalam sambutannya.

Wali Kota Probolinggo yang 
didampingi istri, Aminah Hadi 
Zainal Abidin menguraikan po-
tensi Kota Probolinggo sebagai 
daerah transit karena merupakan 
jalur lintas utara yang meng-
hubungkan kota-kota sisi timur 
Pulau Jawa seperti Kabupaten 
Probolinggo, Situbondo, Bon-
dowoso, Jember dan Banyuwan-
gi dengan sisi barat Pulau Jawa.

“Wilayah Kota Probolinggo 
sangat strategis, tetapi di masa 
pandemi ini tantangannya leb-
ih besar. Jika kita tutup maka 
ekonomi tidak akan jalan, tetapi 
sebaliknya tidak ditutup maka 
level tidak akan turun. Sehingga 
ini yang membuat sulit didalam 
mengatasi situasi dan tantan-
gan dalam menangani pandemi 
covid-19. Karena banyak aspek 
yang dipikirkan terutama aktivi-
tas ekonomi masyarakat. Kami 
terus memikirkan solusi-solusi 
terbaik untuk mengatasi keadaan 
ini,” terangnya.

Lebih lanjut Wali Kota  
Hadi memaparkan visi Kota 
Probolinggo adalah memban-
gun bersama rakyat untuk Kota 
Probolinggo yang lebih baik, 
berkeadilan, sejahtera, transpar-

an, aman dan berkelanjutan. Se-
dangkan misinya adalah pemba-
ngunan ekonomi yang berdaya 
saing berbasis sektor potensial, 
sumber daya manusia dan kes-
ejahteraan sosial yang berkuali-
tas, infrastruktur dan lingkungan 
hidup yang berkelanjutan dan 
tata kelola pemerintahan dan pe-
layanan publik yang baik.

Wali kota Hadi, juga men-
jelaskan Pemerintah Kota 
Probolinggo membuka kerjasa-
ma yang baik dengan pemerin-
tah kota/kabupaten khususnya 
Pemerintah Kota Bengkulu un-
tuk saling bertukar ilmu, peng-
etahuan, teknologi, seni budaya, 
religi, dan berbagai bidang lain-
nya. “Kita akan lebih senang jika 
diberi masukan yang bermanfaat 
bagi Kota Probolinggo. Karena 
lebih baik kita langsung meniru 
untuk melakukan yang terbaik 
sebagai bentuk pengabdian ke-
pada masyarakat. Tentunya jika 
ada program-program dari Pe-
merintah Kota Probolinggo yang 
bisa diadopsi disana, kita terbu-
ka untuk saling tukar informasi,” 
ujarnya.

Wali kota Hadi juga men-
jelaskan peninggalan sejarah 
dan warisan budaya yang dimi-
liki Kota Probolinggo. Yaitu Ge-
reja Merah merupakan pening-
galan jaman belanda yang hanya 
ada 2 di dunia, satu di Belanda 
dan satu di Kota Probolinggo. 
Kemudian museum Rasulullah 
SAW yang berisi barang-ba-
rang peninggalan Rasulullah 
berupa karpet raudhoh, kiswah 
ka’bah, kunci pintu ka’bah, 
pedang Khalid bin Walid, surban 
dan terompah milik Rasulullah 
SAW. “Mudah-mudahan kun-
jungan ini menjadi momentum 

yang baik, yang akan membawa 
kemaslahatan khususnya bagi 
Kota Probolinggo. Karena tanpa 
adanya kerjasama, tukar pikiran, 
saling sinergi dan memberikan 
masukan maka tidak akan tahu 
kelemahan kita. Melalui kunker 
ini kita saling menguatkan dan 
saling menyempurnakan seh-
ingga bisa diwujudkan dalam 
pemerintahan kita ini,” jelasnya.

Wali Kota Bengkulu Helmi 
Hasan dalam sambutannya men-
yampaikan keinginannya untuk 
belajar dan menjalin hubungan 
yang baik antara Kota Bengkulu 
dengan Kota Probolinggo. “Ko-
laborasi dan sinergi menjadi satu 
hal yang tidak bisa terelakkan di 
zaman sekarang ini. Globalisasi 
telah membuat sekat-sekat antar 
negara, provinsi dan kota men-
jadi hilang, maka kita harus me-
manfaatkannya untuk kebaikan. 
Tujuan kami kesini adalah untuk 
bersinergi dan bertukar informa-
si terkait program yang dimiliki 
Kota Probolinggo, karena kami 
yakin kerjasama ini akan meng-
hadirkan kebahagiaan bagi mas-
yarakat,” tuturnya.

Wali kota Helmi,  memapar-
kan sekilas pandang Kota 
Bengkulu sebagai kota yang 
bersejarah karena telah men-
yatukan kerajaan-kerajaan besar 
menjadi NKRI. “Kami yakin di 
Kota Probolinggo banyak ke-
baikan sehingga kami bisa be-
lajar bagaimana menata kota, 
menata kebersihan, pertanian 
dan sebagainya. Kami ucapkan 
terima kasih atas penyambutan 
yang luar biasa. Mudah-muda-
han perjalanan pemerintahan 
Kota Probolinggo akan lebih 
mudah dan lebih baik ke depan-
nya,” pungkasnya.(edy)

Penyambutan dan  Saling Tukar  Cenderamata Wali Kota Bengku-
lu memberikan sebuah tongkat kepada Wali Kota Probolinggo. 

Plt. Bupati Probolinggo Buka 
Konkab PGRI Tahun 2021

Probolinggo, SMN - Plt Bu-
pati Probolinggo  HA. Timbul 
Prihanjoko secara resmi mem-
buka pelaksanaan Konferensi 
Kabupaten (Konkab) Persatuan 
Guru Republik Indonesia (PGRI) 
Kabupaten Probolinggo tahun 
2021 di Gedung Joyolelono Ka-
bupaten Probolinggo, Jum’at 
(5/11/2021).

Konkab PGRI yang mengam-
bil tema “Mewujudkan PGRI 
Sebagai Organisasi Profesi dan 
Perannya Dalam Meningkat-
kan Mutu Pendidikan Abad ke-
21” ini akan dilaksanakan pada 
Jum’at dan Sabtu (5-6/11/2021) 
dengan agenda persidangan-per-
sidangan serta pemilihan pen-
gurus baru PGRI Kabupaten 
Probolinggo periode 2020-2025.

Pembukaan yang diikuti oleh 
pengurus dan anggota PGRI ini 
dihadiri oleh Kepala Dinas Pen-
didikan Kabupaten Probolinggo 
Fathur Rozi, Ketua PGRI Provin-
si Jawa Timur Teguh Sumarsono 
serta perwakilan Cabang Di-
nas Pendidikan Provinsi Jawa 
Timur wilayah Kabupaten/Kota 
Probolinggo.

Ketua PGRI Kabupaten 
Probolinggo Purnomo menyam-
paikan ucapan terima kasih atas 
perhatian yang diberikan oleh Pe-
merintah Kabupaten Probolinggo 
dalam hal ini Dinas Pendidikan 
Kabupaten Probolinggo. Sebab 
selama ini sudah banyak kegia-
tan yang disinergikan oleh Dinas 
Pendidikan.“Dengan adanya sin-
ergi dan kolaborasi ini bagi PGRI 
sangat dinantikan. Mulai dari di-
alog pendidikan dan GTT (Guru 
Tidak Tetap) mendapatkan SK 
Bupati Probolinggo. Ini menjadi 
kado terbaik bagi PGRI. Terma-
suk juga perjuangan PGRI dalam 
membantu guru menjadi PPPK,” 
ujarnya.

Purnomo mengharapkan 

agar ke depan PGRI bisa sema-
kin solid dan terus melakukan 
sinergi dengan semua pihak. 
Sebab sangat penting PGRI itu 
melakukan sinergi. Apalagi den-
gan banyaknya berdiri organsasi 
profesi. “Ke depan mari berkom-
petisi untuk menuju PGRI yang 
lebih baik. Pengurus PGRI harus 
selalu menyajikan hal-hal yang 
diinginkan dan menyediakan apa 
yang menjadi kebutuhan guru. 
Guru tidak hanya diam begitu 
saja, tetapi hadir di tengah-ten-
gah masyarakat,” tegasnya.

Ketua PGRI Provinsi Jawa 
Timur Teguh Sumarsono men-
yampaikan PGRI secara teritori-
al tidak mempunyai kewenangan 
dalam eksekusi anggaran, tetapi 
PGRI mempunyai moral dan 
dedikasi dalam memperjuangan 
guru. “Saya titip dalam konfer-
ensi ini semua adalah guru. Hal 
ini harus dipertahankan karena 
ini adalah organisasi perjuangan 
karena kita memperjuangkan 
hak-hak guru dan martabat guru 
itu sendiri,” ungkapnya.

Teguh juga  menyampaikan 
bahwa memimpin sebuah or-
ganisasi itu berat. Kadang masih 
salah apa yang sudah dituangkan 
dengan prosedur yang bagus 
masih menjadi suatu persoalan, 
bahkan ada yang menjadi perso-
alan hukum. “Ini menjadi sebuah 
tantangan agar PGRI ke depan 
bisa lebih baik. Ke depan trans-
paransinya harus dibangun dan 
kolaborasinya diletakkan untuk 
kepentingan bersama. Menjadi 
pengurus PGRI hanya diletakkan 
pada etika kita. Mari kita jadikan 
organisasi PGRI ini menjadi 
kekuatan yang utuh,” terangnya.

Plt Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko mengatakan 
semua orang bisa sukses meraih 
cita-citanya karena peran pent-
ing seorang guru. PGRI sebagai 

Plt.Bupati HA.Timbul Prihanjoko , saat Membuka Konkab PGRI 
2021

wadah profesi guru mempunyai 
kewajiban moral dalam rangka 
meningkatkan sumber daya ma-
nusia, terutama yang berkaitan 
dengan indeks pendidikan di 
Kabupaten Probolinggo. “PGRI 
harus maju secara professional. 
Misi seorang guru bukan han-
ya meningkatkan kualitas pen-
didikan saja, tetapi bagaimana 
indeks pendidikan di Kabupaten 
Probolinggo juga harus mening-
kat,” katanya.

Plt Bupati Timbul, juga 
menjelaskan selama ini perha-
tian dari Pemerintah Daerah 
terhadap guru sesuai dengan 
kemampuannya sudah maksi-
mal. Tetapi bagaimana peran 
guru ini bisa lebih ditingkatkan 
lagi dalam hal meningkatkan 
indeks pendidikan, “Ayo ke 
depannya kurangi retorika-re-
torika. Harapan dari Pemerintah 
Daerah, apa yang kita lakukan 
harus berbanding lurus dengan 
pengembangan pendidikan di 
Kabupaten Probolinggo. Kabu-
paten Probolinggo tidak kurang 
orang-orang cerdas yang bisa 
berbuat bagaimana meningkat-
kan indeks pendidikan di Kabu-
paten Probolinggo,” jelasnya.

Plt Bupati Timbul meminta 
kepada guru jangan hanya ter-

paku pada kegiatan rutin belajar 
mengajar saja. Namun bagaima-
na terus berinovasi mengangkat 
indeks pendidikan yang masih 
rendah. Sebab ini menjadi tang-
gung jawab bersama, termasuk 
PGRI. Sekarang sudah mulai 
bergeser paradigma dan tingkah 
laku para pelajar. Permasalahan 
murid saat ini berkaitan dengan 
akhlak. “Semua orang yang ada 
ini adalah produk dari guru. Wa-
jah anak kita ke depan sebenarn-
ya menjadi tanggung jawab kita 
bersama. Namun saat ini sedik-
it-sedikit guru dilaporkan dan 
akhirnya guru menjadi terbel-
enggu. Ini harus diperjuangkan 
bersama,” terangnya.

Lebih lanjut Plt Bupati Tim-
bul menegaskan sekarang ada 
pergeseran bagaimana pintar 
saja tidak cukup tapi akhlaknya 
tidak dilakukan. Pembangunan 
manusia itu tidak hanya ke-
pintaran saja tetapi akhlaknya. 
“Mari kembalikan perjuangan 
kepada ruh pendidikan yang 
memiliki kearifan lokal. Ini ha-
rus dilakukan bersama-sama an-
tara pemerintah dan PGRI untuk 
mengurai permasalahan pendi-
dikan di Kabupaten Proboling-
go,” pungkasnya. (edy)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Penyampaian 
Penjelasan Bupati terhadap Nota Keuangan Rancangan 

APBD 2022 dan Ranperda Usulan Eksekutif

Suasana rapat paripurna

Blitar, SMN - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar menggelar Ra-
pat Paripurna dengan dua agen-
da, pertama, Penyampaian Pen-
jelasan Bupati terhadap Nota 
Keuangan Rancangan APBD 
Kabupaten Blitar TA 2022, 
kedua, Penyampaian Penjelas-
an Bupati Blitar terhadap Ran-
perda Usulan Eksekutif, Senin 
(01/11/2021).

Rapat Paripurna yang 
diselenggarakan di ruang rapat 
kerja DPRD Kabupaten Bli-
tar itu dipimpinWakil Ketua 
DPRD, H. Abdul Munib, SIP, 
didampingi Wakil Ketua DPRD, 

Susi Narulita K.D,  juga dihadiri 
sejumlah anggota DPRD Kabu-
paten Blitar. Tampak hadir Bu-
pati Blitar Rini Syarifah, Wakil 
Bupati Blitar Rahmat Santoso 
dan Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Blitar Izul Marom.

Dalam kesempatan itu, Wakil 
Ketua DPRD, H. Abdul Mu-
nib, SIP, mengatakan, paripur-
na kali ini merupakan tindak 
lajut surat dari Bupati nomor : 
900/2028/409.204.2/2021 tang-
gal 27 Oktober 2021 perihal 
penyampaian nota keuangan 
APBD tahun anggaran 2022, 
Ranperda tentang APBD tahun 
anggaran 2022 dan Ranperkada 

tentang penjabaran APBD tahun 
2022.

“Berdasarkan jadwal yang 
ditetapkan oleh Badan Musy-
awarah DPRD Kabupaten 
Blitar, maka melaksanakan 
Paripurna dengan agenda Pen-
yampaian Penjelasan Bupati 
terhadap Nota Keuangan Ran-
cangan APBD Kabupaten Blitar 
TA 2022 dan Penyampaian Pen-
jelasan Bupati Blitar terhadap 
Ranperda Usulan Eksekutif,” 
jelas Abdul Munib saat memi-
mpin rapat.

Sementara itu, Bupati Blitar 
Rini Syarifah dalam sambu-
tannya menyampaikan, sesuai 
dengan amanat konstitusi, ran-
cangan APBD tahun anggaran 
2022 beserta nota keuangannya 
merupakan wujud dari penge-
lolaan keuangan daerah yang 
dilaksanakan secara terbuka, 
bertanggungjawab untuk se-
besar-besarnya kemakmuran 
rakyat.

Ia menambahkan, penyusu-
nan rancangan APBD tahun an-
ggaran 2022 dilakukan dengan 
pertimbangan secara cermat, 
arah perkembangan dari sisi 
pendapatan daerah, baik dari 
PAD, dana perimbangan, serta 
lain-lain pendapatan yang syah. 
Sekaligus memperhatikan upa-

ya pencapaian sasaran rencana 
pembangunan jangka menen-
gah daerah atau RPJMD.

“Penyusunan rancangan 
APBD 2022, juga memperhati-
kan saran dan pendapat dewan 
yang dimulai sejak pembaha-
san KUA-PPAS, yang secara 
kelembagaan dibahas bersama 
antara badan anggaran den-
gan Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah,” jelasnya.

Terakhir, ia juga menyam-
paikan terima kasih kepada ja-
jaran legislatif melalui badan 
pembentukan peraturan daerah 
telah mengakomodasi lima usu-
lan rancangan peraturan daerah 
yang diajukan oleh eksekutif 
diakhir tahun anggaran 2021.

Kelima ranperda usulan 
eksekutif itu yakni, pertama, 
Ranperda tentang perubahan 
atas Perda no. 4 tahun 2019 
tentang retribusi perijinan ter-
tentu, kedua, Ranperda tentang 
penyelenggaraan reklame, ke-
tiga, Ranperda tentang badan 
usaha milik daerah, keempat, 
Ranperda tentang perusahaan 
umum daerah air minum Tir-
ta Penataran Kab. Blitar, dan 
kelima, Ranperda perusahaan 
umum daerah Safitri Indah.
(mam)

lomba pada puncak HSN ke VII 
tahun 2021 dan juga melestari-
kan seni budaya Islami.

Kepala Disdikbud  H.Ma-
skur, dalam sambutannya men-
gatakan para santri dan seluruh 
dan seluruh subkultur pesantren 
turut hadir dalam dalam setiap 
langkah kebangsaan dan pem-
bangunan. “Sejarah pergerakan 
menuju kemerdekaan hingga 
era saat ini. Dalam perjuangan 
bangsa menanggulangi pan-
demi Covid 19, kaum santri 
juga berperan dalam teladan 
dan keyakinan kepada mas-
yarakat tentang pentingnya di-
siplin protokol kesehatan dan 
vaksinasi sebagai kunci utama 
dalam menghadapi pandemi 
Covid 19,” jelasnya.

H.Maskur,  berharap  perin-

gatan HSN itu bisa memberikan 
semangat para santri sebagai 
lisensi sesuai dengan teman-
ya, “Santri Siaga Jiwa Raga”. 
Ditemui usai menerima piagam 
penghargaan, juara I pemenang 
lomba Tartil Quran Indaka Al-
maghfira Wassyifa dari PTTQ 
Ibnu Masykur mengungkapkan 
perasaan senangnya. Ia menga-
kui bisa Tartil Quran dimulai 
saat TK. Pelajar SDN Suka-
bumi 4 itu menyuarakan suara 
hatinya, saat mengikuti lomba. 
“Agak merinding, grogi, me-
mang Sering lomba  dan  Per-
nah menang di HSN kayak gini 
tahun lalu, juga juara III MTQ 
se- Jawa Timur. Tingkat Kabu-
paten (Probolinggo) juga per-
nah menjuarai,” katanya (sutik)
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Anggrek Lumajang Eksotik Nama
Jenis Anggrek Baru di Lumajang

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati menerima Audi-
ensi Perhimpunan Anggrek Indonesia (PAI) Lumajang

Penggiat Seni dan Budaya Eksis Kembali

Bupati Lumajang Thoriqul Haq saat memberikan sambutan 
di acara Tasyakuran Pengukuhan Tari Topeng Kaliwungu

Lumajang, SMN - Bunga 
anggrek memang cantik dan 
termasuk bunga favorit untuk 
menghias interior rumah. Say-
angnya, seringkali tanaman 
anggrek yang kita beli tidak 
kunjung berbunga walau sudah 
dirawat lama.

Suku anggrek-anggrekan 
merupakan satu suku tumbu-
han berbunga dengan anggota 
jenis terbanyak. Jenis-jenisnya 
tersebar luas dari daerah tropika 
basah hingga wilayah sirkum-
polar, meskipun sebagian besar 
anggotanya ditemukan di daerah 
tropika.

Wakil Bupati Lumajang, In-
dah Amperawati menerima Au-
diensi Perhimpunan Anggrek 
Indonesia (PAI) Lumajang di 
Ruang Kerja, Rabu (3/11) lalu.

Bunda Indah sapaan akrab-
nya menyampaikan bahwa saat 
ini Ia telah mempersiapkan 

Green House Anggrek di Bumi 
Perkemahan Glagah Arum se-
bagai salah satu sarana edukasi 
jenis dan spesies Anggrek ende-
mik Semeru.

“Di buper juga akan ada 

green house anggrek, tapi un-
tuk endemik semeru, itu untuk 
edukasi anak-anak pramuka,” 
ujarnya.

Ia juga mendukung kegiatan 
yang dilakukan PAI Lumajang 

untuk membudidayakan Ang-
grek utamanya untuk endemik 
Semeru.

Bunda Indah juga member-
ikan nama untuk salah satu 
jenis Anggrek Hybrid hasil 
persilangan Burana white dan 
Stratiotes dengan nama Ang-
grek Lumajang Eksotik.

Dalam perawatannya, sinar 
matahari merupakan faktor 
penting bagi pertumbuhan an-
ggrek, karena menjadi sumber 
energi yang berguna dalam 
proses fotosintesis.

“Proses inilah yang akan 
membuat anggrek tumbuh leb-
ih baik, terutama dalam pem-
bentukan daun, bunga, dan biji 
tanaman tersebut, “ jelasnya.

Sinar matahari juga ber-
fungsi memperbaiki bagian ta-
naman yang rusak, serta meny-
impan cadangan makanan. 
(tik)

Lumajang, SMN - Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq men-
yampaikan rasa bangganya serta 
mengapresiasi kepada seluruh 
pelestari dan penggiat seni Tari 
Topeng Kaliwungu, yang tel-
ah berupaya mempertahankan 
dan memperjuangkan kesenian 
tersebut, untuk benar-benar 

menjadi kesenian milik Kabu-
paten Lumajang.

“Saya mengapresiasi teman-
teman dari seluruh group Tari 
Topeng Kaliwungu yang telah 
gigih dan terus berkreasi, “un-
gkap bupati saat memberikan 
sambutan di acara Tasyakuran 
Pengukuhan Tari Topeng Kali-

wungu Sebagai Warisan Budaya 
Takbenda Nasional Milik Jawa 
Timur, bertempat di Pendopo 
Arya Wiraraja Kabupaten Luma-
jang, Kamis (04/11) yang lalu.

Setelah Tari Topeng Kali-
wungu mendapatkan hak se-
bagai kesenian asli dari Luma-
jang, maka bupati berkeinginan, 
nantinya akan ada event yang 
lebih meriah lagi sehingga dapat 
membangkitkan kesenian serta 
bisa memperkenalkan kesenian 
tari asli Lumajang tersebut lebih 
luas lagi. Oleh sebab itu, dirin-
ya berharap pandemi Covid-19 
segera berakhir agar masyarakat 
bisa kembali normal, khususnya 
para penggiat seni dan budaya 
dapat eksis kembali, sehingga 
roda perekonomian bisa ber-
jalan.

“Semoga covid-19 ini segera 
berakhir, sehingga kita betul-bet-
ul berkehidupan normal kembali 
dan teman-teman para seniman 
dan budayawan yang tumpuan 
hidupnya dari kegiatan seni atau 
budaya ini bisa pulih kembali,” 
harap bupati. (tik)

Dua Kawasan Wisata di Kabupaten Lumajang
Diusulkan Menjadi Kawasan Badan Otoritas Pariwisata

Lumajang, SMN - Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq men-
gusulkan dua kawasan wisata 
di Kabupaten Lumajang untuk 
menjadi kawasan Badan Otorita 
Pariwisata dalam Rapat Koordi-
nasi Penentuan Lokasi Kawasan 
Otoritatif Pariwisata (BOP) 
yang diselenggarakan Kemente-
rian Koordinator Bidang Kema-
ritiman dan Investasi Republik 
Indonesia secara virtual, Selasa 
(2/11).

Dua lokasi tersebut adalah 
View Bukit Lesti di Kecamatan 
Senduro dan View Gunung 
Wayang di Kecamatan Candip-
uro.

Bupati memaparkan pengem-
bangan Bukit Lesti yang saat ini 
sudah dalam tahap perencanaan 
oleh Bappeda. Ia menjelaskan 
View Bukit Lesti memiliki ket-
erikatan dengan beberapa poten-
si wisata yang ada di Kabupaten 
Lumajang, utamanya yang be-
rada di Kecamatan Senduro. 
Diketahui, Bukit Lesti berlokasi 
di Desa Kandang Tepus, Keca-

matan Senduro.
“Ini adalah daya tarik pari-

wisata di sekitar Bukit Lesti, 
ada Bumi Perkemahan Galagah 
Arum, ada Air Terjun, Ada Pura 
Mandara Giri Semeru Agung 
yang setiap tahun dikunjungi 
puluhan ribu saudara kita dari 
Bali karena Pura ini yang ditu-
akan, ada kawasan Siti Sundari 
kawasan percontohan nasional 
perhutanan sosial, ada puncak 
B29 ada bukit di atas awan den-
gan pemandangan Puncak Bro-
mo dan Semeru, Bukit Lesti ada 
di bawahnya B29,” jelasnya.

Bupati menyebut, lokasi 
Bukit Lesti sudah masuk pro-
gram kehutanan sosial yang 
pengelolaannya melibatkan 
masyarakat. Sehingga sudah 
layak untuk diusulkan menjadi 
kawasan BOP Bromo Tengger 
Semeru.

“Ini sudah masuk porgram 
kehutanan sosial, harapannya 
adalah kebersamaan yang por-
duktif untuk masyarakat. Saya 
pastikan kawasan ini ready un-

tuk dijadikan BOP Bromo Teng-
ger Semeru, saya kira ini bisa 
diusulkan menjadi BOP Bromo 
Tengger Semeru,” jelasnya.

Selain itu, Bupati juga men-
awarkan alternatif lokasi yaitu 
View Gunung Wayang. Meski-
pun tidak serepresentatif Bukit 
Lesti, namun lokasi dengan 

ketinggian 1000 mdpl tersebut 
layak untuk menjadi alternatif 
kedua.

“Viewnya ini bisa langsung 
lihat Gunung Semeru dan Laut 
Selatan dari puncak Gunung 
Wayang ini, saat ini sudah men-
jadi kawasan pariwsata Para-
layang, “ujarnya. (tik) 

Bupati Lumajang, Thoriqul Haq mengusulkan dua kawasan 
wisata di Kabupaten Lumajang untuk menjadi kawasan Badan 
Otorita Pariwisata dalam Rapat Koordinasi Penentuan Lokasi 

Kawasan Otoritatif Pariwisata (BOP) 

Niscaya Roda Perekonomian Bisa Berjalan

Bupati Karimun Hadiri Wisuda Santri 
Yang Diselenggarakan BMPG - TPQ
Karimun, SMN - Bupati 

Karimun Bpk. Dr. H. Aunur 
Rafiq, S.Sos, M.Si didampigi 
Kepala Kankemenag Karimun, 
Kabag Kesra, Ketua BMPG 
TPQ Kab. Karimun, Ketua 
MUI Kab. Karimun, dan per-
wakilan Ketua Basnaz, mengh-
adiri wisuda santri, Acara yang 
di selenggarakan oleh Pengurus 
Badan Musyawarah Pengu-
rus Guru Taman Pendidikan 
Qur’an (BMPG-TPQ) tersebut 
berlangsung di Pentas Seni dan 
Budaya Long Lubuk Desa Lu-
buk Kecamatan Kundur, Ming-
gu (17/10).

Serta Turut Hadir di acara 
tersebut, Kapolres Karimun 
Bpk. AKBP. Tony Pantano, 
S.I.K S.H. Beserta Istri, Kepala 
SPN Polda Kepri yang diwakili 
oleh Bpk. AKBP. Budi Raya-
di, Anggota DPRD Provinsi 
Kepri dapil Karimun Bpk. Eri 
Suandi, Anggota DPRD Kabu-
paten Karimun Ibu Hj. Rohani 
dan Bpk. Hasanuddin, Seban-
yak 348 Santri dari 48 Taman 
Pengajian Qur’an (TPQ) yang 
terdapat di Kecamatan Kundur 
Mengikuti prosesi wisuda sant-
ri yang dinyatakan lulus mengi-
kuti ujian Munaqasoh pada ta-

hun ajaran 2020/2021.
Bupati Karimun menyam-

paikan wisuda ini merupakan 
sarana pemahaman, pengha-
yatan dan pengalaman terha-
dap ajaran Al-Qur’an dengan 
harapan anak-anak yang tel-
ah diwisuda mampu mener-
apkan nilai-nilai Al-Qur’an 
dikehidupan mereka. ”semoga 
menjadi anak-anak yang soleh 
dan soleha dan menjadi insan 
Qur’ani yang tentunya akan 
berguna bagi orang tua, mas-
yarakat dan tentunya Kab. Kari-
mun dimasa yang akan datang”.

Bupati Karimun juga men-
gucapkan terimakasih kepa-

da para guru TPQ yang telah 
mengabdikan diri untuk men-
gajar Al-Qur’an pada generi-
asi muda sejak dini, meskipun 
selama dua tahun ini terpaksa 
dihentikan sejenak akibat dari 
pandemi covid-19. Pelakasa-
naan wisuda santri tersebut juga 
disejalankan dengan peresmian 
dan pemberian nama panggung 
pentas seni dan budaya Desa 
Lubuk dengan nama Long Lu-
buk yang di ambil dari nama 
orang pertama yang membuka 
kampung ini, yang di panggil 
dengan Tok Lubuk ataupun di 
panggil dengan Long Lubuk. 
(bl)

Bupati Karimun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si saat 
menghadiri wisuda santri yang diselenggarakan BMPG - TPQSosialisasi Lima Kunci Keamanan

Pangan Aman Bagi Warga SMPN 3 Meral
Karimun, SMN - Gelar Up-

acara HUT ke 22 Tahun Dengan 
Tema Karimun Sehat Karimun 
Tumbuh di Halaman Kantor Bu-
pati Karimun, Selasa (12/10). Up-
acara berlangsung khidmat dan 
sederhana, yang berlangsung di 
halaman Kantor Bupati Karimun 
dan dilaksanakan dengan mener-
apkan protokol kesehatan. Turut 
Hadir Bupati Karimun Bpk. Dr. 
H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si, 
Wakil Bupati Karimun Bpk. 
H. Anwar Hasyim, M.Si, Ket-
ua DPRD Kabupaten Karimun 
Beserta Anggota DPRD Kabu-
paten Karimun, FORKOMPIM-
DA Kabupaten Karimun, Sekda 
Karimun, Pimpinan Instansi Ver-
tikal, Serta Seluruh Pimpinan or-
ganisasi pimpinan daerah, Kepa-
la Dinas, Kepala Bada, Kepala 
Bagian serta Camat dan Lurah 
Se-kabupaten Karimun. 

Mengawali amanatnya, Bu-
pati Karimun Mengucapkan Se-
lamat Hari Jadi Kabupaten Kari-
mun yang ke 22 Tahun, dengan 
ucapan ribuan terima kasih terh-
adap seluruh elemen masyarakat 
atas semua upaya dan capaian 
yang telah diberikan selama ini. 
Peringatan Hari Jadi Kabupat-
en Karimun pada tahun ini tidak 
jauh berbeda dari tahun sebelum-
nya yang diperingati dengan cara 
sederhana, yakni hanya dengan 
kegiatan upacara dan syukuran. 
Hal ini dikarenakan kita semua 
masih berada ditengah pandemi 
Covid-19.

Oleh karena itu Bupati karim-
un berpesan sembari memberikan 
semangat kepada seluruh peserta 
upacara meskipun peringatan 
Hari Jadi Kabupaten Karimun 
dilaksanakan dengan sederhana, 

Bupati Karimun Bpk. Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si saat 
memberikan penghargaan kepada Atlet berhasil meraih menda-

li di PON PAPUA

Pengelaran Upacara Memperingati
HUT ke-22 Kabupaten Karimun

“momen ulang tahun Kabupaten 
Karimun ini kita dituntun untuk 
senantiasa memelihara persatuan 
dan kebersamaan yang dilandasi 
oleh budaya dan nilai kearifan 
lokal sebagaimana warisan para 
leluhur nilai kearifan lokal yang 
terdapat dalam cerita rakyat ka-
bupaten Karimun, merupakan 
nilai semangat tekad untuk ban-
gkit melawan pandemi covid-19” 
pesan Bupati Karimun. Saat up-
cara berlangsung Bupati Karim-
un juga mengapresiasi dengan 
memberikan penghargaan kepa-
da seluruh Stakeholder yang telah 
bekerjasama dalam penanganan 
covid-19 dan menyukseskan vak-
sinasi di kabupaten karimun yang 
saat ini sudah mencapai 80%. 
“kita bersyukur, saat ini di bulan 
Oktober kasus covid-19 sudah 
jauh melandai, hari ini hanya 24 
kasus yang aktif dengan ini kita 
dikonfirmasikan kabupaten kari-
mun saat ini berada di level satu,” 
Kata Bupati Karimun.

Selain memberikan penghar-

gaan atas penanganan Covid-19 
dan percepatan vaksinasi, pada 
kesempatan ini juga Bupati Kari-
mun memberikan penghargaan 
kepada Atlet yang berasal dari 
Kabupaten Karimun Kontingen 
Provinsi Kepri pada PON PAPUA 
Cabang Olahraga Sepak Takraw 
Putra yang telah meraih medali 
perunggu. Bupati Karimun ber-
pesan Kepada seluruh peserta 
upacara dan masyarakat kabu-
paten karimun untuk tidak terla-
lu bereuforia berlebihan dengan 
menurutnya level PPKM Kabu-
paten Karimun ke level satu dan 
tetap taat dan patuh pada protokol 
kesehatan. Terakhir Bupati Kari-
mun menyampaikan permohonan 
maaf kepada seluruh masyarakat 
Kabupaten Karimun dalam mela-
hirkan kebijakan-kebijakan yang 
khusunya bagi ASN dan NON 
ASN yang tidak bisa diberikan 
kesejahteraan bahkan terjadi pen-
gurangan kesejahteraan karena 
memang kondisi APBD kita yang 
tidak memungkinkan. (bl)

Karimun, SMN - SMPN 
3 Meral Kabupaten Karimun 
melaksanakan kegiatan sosial-
isasi tentang lima (5) kunci kea-
manan pangan di SMPN 3 Mer-

al Kabupaten Karimun.
Kegiatan sosialisasi ini ber-

tujuan memberikan edukasi dan 
informasi terkait 5 kunci kea-
manan pangan di sekolah, mem-

SMPN 3 Meral Kabupaten Karimun melaksanakan kegiatan 
sosialisasi tentang lima (5) kunci keamanan pangan di SMPN 3 

Meral Kabupaten Karimun

berdayakan dan mendorong 
kemandirian komunitas sekolah 
dalam penyediaan PJAS ( Pan-
gan Jajan Anak Sekolah ) yang 
aman, bermutu, dan bergizi 
serta bertujuan mencetak Duta 
Pangan Aman yang berperan 
sebagai Agent Of Change Im-
plementasi program keamanan 
pangan di SMP 3 Negeri 3 Mer-
al,(Sabtu, 23/10/21).

Kepala Sekolah Ibu Dra.
Abriany, M,M Berkesempatan 
membuka acara dalam sambu-
tannya beliau mengatakan bah-
wa SMPN 3 Meral berkomit-
men penuh untuk mewujudkan 
pangan aman bagi warga SMPN 
3 Meral melalui pembinaan 
UKS ( Usaha Kesehatan Seko-
lah ) secara masif dan kontinu, 
terang Kepsek SMPN 3 Meral 

Karimun. Beliau juga berpesan 
kepada semua peserta agar dapat 
mengikuti kegiatan ini dengan 
baik supaya bisa menerapkan 
sistem keamanan pangan terha-
dap kantin sekolah masing-mas-
ing, tuturnya.

Ditambahkan lagi, Ibu Dra 
Abriany,M,M menegaskan 
pentingnya mematuhi protokol 
kesehatan yakni 5 M selama 
pandemic Covid-19 serta hara-
pan beliau dengan adanya Tim 
Keamanan Pangan Sekolah agar 
dapat memberikan motivasi dan 
dukungan dari banyak pihak. 
Selanjutnya harus menjalankan 
perannya masing-masing dan 
saling mendukung peran satu 
dengan yang lainnya dalam 
menjamin keamanan pangan di 
sekolah, tutupnya. (bl)
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Empat Pelaku Curanmor Dibekuk
Tim Sat Reskrim Polres Kendal

Empat pelaku Curanmor yang berhasil diamankan Tim Sat 
reskrim Polres Kendal, dua diantaranya kakak beradik

Bupati Dico Minta Sekolah PTM
Harus Dikoordinasikan Dengan Baik

Rapat Koordinasi Keamanan Wilayah dalam rangka penga-
wasan sekolah Pemberlajaran Tatap Muka (PTM) untuk PAUD, 

TK, RA, SD, dan MI yang dihadiri Bupati Kendal Dico M Ganindu-
to B.Sc.,

Kendal, SMN - Polres Ken-
dal berhasil mengungkap em-
pat kasus kejahatan dalam Op-
erasi Sikat Jaran Candi. Dalam 
pengungkapan Tim Satreskrim 
Polres Kendal berhasil men-
gamankan empat pelaku pen-
curian kendaraan bermotor 
berikut empat sepeda motor, 
Selasa (2/11/2021).

Empat terduga pelaku terse-
but, dua diantaranya adalah 
kakak beradik spesialis pen-
curian kendaraan matic. Yakni 
Fendi Wijayanto, Diki Sapu-
tra, warga Bejen kabupaten 
Temanggung. Sedangkan dua 
lainnya adalah Rohmadin, 
warga Temanggung dan Mu-
hammad Zainudin, warga Ke-
camatan Patean.

Fendi dan adiknya Diki, 
keduanya mengaku memang 
sepasang pelaku pencurian. 
Kakaknya Fendi berperan se-

bagai eksekutor sepeda motor 
dan adiknya sebagai joki yang 
mengantar dan mengawasi 
kondisi sekitar.

Sasaran kami rata-rata mo-
tor matic dan yang diparkir di 
tepi jalan. Utamanya kenda-

raan yang tidak dikunci dobel. 
Sebab motor matic lebih cepat 
laku ketimbang motor manual, 
kata Fendi.

Sementara Kapolres Kendal 
AKBP Yuniar Ariefianto, men-
gatakan empat pelaku berhasil 

ditangkap pada masa Operasi 
Sikat Jaran Candi 2021. Yak-
ni dalam kurun waktu 20 hari. 
Tapi tiga pelaku diantaranya 
merupakan sasaran target oper-
asi. Mereka berhasil diamank-
an dalam tempo sembilan hari.

Kasatreskrim Polres Kend-
al, AKP Daniel A Tambunan, 
mengatakan empat pelaku 
akan dijerat dengan Pasal 363 
ayat 1 ke-4 dan Ke-5 tentang 
pencurian dengan pemberatan, 
Ancaman pidananya maksimal 
tujuh tahun.

Para pelaku memanfaatkan 
kelengahan pemilik kendaraan 
dengan adanya niat dan kesem-
patan.

Diharapkan warga was-
yarakat agar hati hati kalau 
menaruh atau memparkir 
kendaraanya dan bisa di tam-
bah dengan kunci pengaman “ 
imbuh Akp Daniel. (sur)

Kendal, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Kendal melalui 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Kabupaten Kendal 
melakukan Rapat Koordinasi 
Keamanan Wilayah dalam rang-
ka pengawasan sekolah Pem-
berlajaran Tatap Muka (PTM) 
untuk PAUD, TK, RA, SD, dan 
MI, Kamis (4/11/2021) bertem-
pat Pendopo Tumenggung Ba-
hurekso Kendal.

Kegiatan dihadiri oleh Bu-
pati Kendal Dico M Ganindu-
to B.Sc., Wakil Bupati Kendal 
H Windu Suko Basuki, S.H., 
Sekda Kendal Moh Toha, S.T., 
M.Si., Ketua DPRD Kendal 
Muhammad Makmun S.H.I., 
Forkopimda Kendal, OPD ter-
kait, pengawas pendidikan, dan 
para camat se-Kabupaten Kend-
al beserta Forkopimcam melalui 
virtual.

Dalam sambutannya Bupa-
ti Kendal Dico mengucapkan 
syukur alhamdulillah, karena 
kasus Covid-19 di wilayah Ka-
bupaten Kendal sudah membaik 
dan menurun, dan saat ini Ken-
dal masuk dalam PPKM Level 
2, hal ini merupakan kerja keras 
kita bersama dalam penanganan 
Covid-19 di Kabupaten Kendal.

“Walau sudah masuk Level 
2, tetapi kita tidak boleh len-
gah sedikit pun agar kerja keras 
kita selama ini tidak menjadi 
sia-sia. Tetap patuhi protokol 
kesehatan dan budayakan sela-
lu hidup bersih dan sehat dalam 
setiap harinya di kantor, sekolah 
maupun di rumah,” tutur Bupati 
Kendal.

Bupati Dico menjelaskan, 
bahwa Pemerintah Kabupat-
en Kendal terus bergerak da-
lam percepatan penanganan 
Covid-19, saat ini hanya tinggal 
1 indikator untuk turun menjadi 
Level 1, yaitu pada indikator 
vaksinasi pralansia yang hanya 

kurang 4 % saja dari yang ditar-
getkan 60%.

Terkait dengan sekolah Pem-
belajaran Tatap Muka (PTM), 
Bupati Dico mengatakan, 
semuanya harus dikordinasikan 
dengan baik, dan dipastikan 
harus berjalan dengan baik dan 
lancar.

Ia juga berpesan agar selalu 
siap siaga, mengingat bahaya 
virus covid-19 dapat bermuta-
si, sehingga jangan sampai ada 
kluster baru di sekolah-sekolah 
yang sudah melaksanakan PTM.

Bupati juga mengingatkan, 
Disdikbud Kendal ke depan 
dapat lebih fokus lagi terkait 
soal pendidikan, agar dapat leb-
ih meningkatkan sumber daya 
manusia di Kabupaten Kendal.

Selanjutnya Wakil Bupati 
Kendal H. Windu Suko Basuki 
menyampaikan, agar apa yang 
sudah menjadi aturan-aturan pe-
merintah terkait dengan PPKM 
dapat dilaksanakan dengan baik, 
agar pelaksanaan pembelajaran 
tatap muka dapat dengan baik.

Sementara itu, Ketua DPRD 
Kendal Muhammad Makmun 
mengatakan, bahwa selama pan-
demi ini membuat dampak besar 

pada semua sektor, terutama 
pada sektor pendidikan di Ka-
bupaten Kendal.

Muhammad Makmun juga 
meminta kepada para pendidik 
untuk terus berinovasi dan pu-
nya kreativitas dalam melak-
sanakan tugas mengajar.

Kemudian penyampaian 
Kepala Kejaksanaan Negeri 
Kendal, Ronaldwin yaitu un-
tuk mempersiapkan sebaik 
mungkin pelaksanaan PTM di 
Kabupaten kendal.

Penyampaian Kasat Bimas 
Polres Kendal, Abdullah Umar 
tentang poin penting Surat 
Keputusan Bersama Empat 
Menteri terkait pelaksanaan 
PTM di Kabupaten Kendal.

Penyampaian Kasdim Ken-
dal, tentang koordinasi yang 
baik antar lembaga untuk ke-
lancaran pelaksanaan di Kabu-
paten Kendal.

Terakhir penyampaian 
Kepala Disdikbud Kendal, 
Wahyu Yusuf Ahmadi tentang 
siap kesiagaan dan respon ce-
pat para pengawas dan guru 
pendidik dalam pelaksanaan 
PTM di Kabupaten Kendal. 
(sur)

Jelang Musim Hujan Polres Kendal
dan Pemkab Gelar Apel Siaga Bencana

Kendal, SMN – Dengan 
meningkatnya intensitas curah 
hujan, Pemerintah Kabupaten 
Kendal menggelar Apel Siaga 
Bencana yang dipusatkan di 
lapangan Desa Korowelang ku-
lon Kecamatan Cepiring Kend-
al dengan tujuan kesiapsiagaan 
dalam menghadapi munculnya 

potensi bencana alam, Kamis 
(4/11/2021).

Apel Bencana dipimpin 
langsung oleh Bupati Kendal 
Dico M Ganinduto, dengan di-
hadiri antara lain Wakil Bupati 
Kendal Windu Suko Basuki, 
Waka Polres Kendal Kompol 
Donny Eko Listiyanto SH SIK 

MH, Kasdim 0715 Kendal May-
or Inf Sukamto, Sekda Kendal, 
Ketua DPRD Kendal, PJU Pem-
da Kendal, PJU Polres Kend-
al, Kepala BNPB Kendal dan 
Forkopincam Cepiring.

Bupati Kendal Dico M 
Ganinduto dalam amanatnya 
mengatakan, apel siaga bencana 
dilakukan sebagai bentuk ke-
siapsiagaan pemerintah dalam 
antisipasi penanggulangan ben-
cana, terutama dalam memasuki 
musim penghujan.

“Kita berupaya tahun ini un-
tuk mapping titik titik banjir, 
longsor dan genangan air yang 
signifikan maka dari itu kita ha-
rus melibatkan semua elemen 
baik unsur masyarakat, Pemda, 
TNI dan Polri untuk bersatu,” 
ungkap Bupati Kendal.

Sementara itu Wakapolres 
Kendal Kompol Donny Listi-
yanto SH SIK MH menjelskan 
saat Apel Siaga Bencana kepada 
seluruh pihak termasuk mas-

yarakat agar mewaspadai dan 
meningkatkan kesadaran miti-
gasi bencana.

“Warga juga harus mengan-
tisipasi sejak dini terjadinya 
bencana alam, tentunya melaku-
kan pengecekan diwilayah yang 
berpotensi bencana alam, sep-
erti banjir dan longsor, terma-
suk membersihkan saluran air,” 
jelas Waka Polres Kendal.

Berita Menarik Lainnya: 
Sikapi Penyekatan Suramadu, 
Lora Muda Bangkalan: Kebija-
kan Berat Sebelah!

Waka Polres Kendal menam-
bahkan, pihaknya sudah meny-
iapkan pasukan satgas bencana.

“Kepolisian juga meny-
iapkan fasilitas ambulan, anjing 
pelacak jenis Cadaver yang pu-
nya keahlian khusus SAR, un-
tuk membantu mengevakuasi 
korban, termasuk armada roda 
empat dan dua sudah kami siag-
akan,” pungkas Kompol Donny. 
(sur)

Bupati Kendal Dico M Ganinduto saat memimpin Apel Siaga 
Bencana

Demak, SMN - Proses 
pengisian anggota BPD desa 
Bandungrejo kecamatan Mrang-
gen Kabupaten Demak periode 
2021/2027 masih berpolemik. 
Menurut ketua BPD Bandun-
grejo Bambang Adiono. SH. 
S.IP. M.Hum menyatakan bah-
wa musdes tindak lanjut cacat 
hukum atau batal demi hukum. 
Demikian pernyataan saat 
ditemui wartawan di rumahnya 
30/10/2021.

Lebih lanjut Bambang men-
gatakan Musdes itu seharus-
nya domain BPD dan harus 
menyertakan seluruh elemen 
masyarakat yang ada di desa, 
kepada desa hanya menfasilitasi 
seperti snack, kursi dan tempat.

“Musdes yang dilakukan 
kepala desa itu cacat hukum dan 
batal demi hukum, jadi hasil 
apapun dari musyawarah tidak 
sah, ”tegas Bambang.

Selanjutnya bila pihak kepala 

Ketua BPD : Musdes Hasil Tindak
Lanjut Pemilihan BPD Cacat Hukum

 Ketua BPD Bandungrejo Bambang Adiono. SH. S.IP. 
M.Hum menyatakan bahwa musdes tindak lanjut cacat hukum 

atau batal demi hukum

desa dan panitia 11 tetap melak-
sanakan tahapan berikutnya, 
saya selaku BPD yang mem-
punyai fungsi pengawas akan 
melaporkan ke Bupati bahkan 
sampai Mendagri.

Sedangkan menurut salah 
satu Panitia Perwakilan Wilayah 
Pemilihan BPD, Kardi men-
yatakan Musdes tindak lanjut 
Pemilihan ini sebagai respon 
pemerintah Kabupaten Demak 
atas aspirasi Panitia perwakilan 
wilayah beberapa saat yang lalu. 
Namun disayangkan musyawar-
ah desa ini tidak representatatif, 
sebab tidak mewakili seluruh 
warga masyarakat.

“Contoh di RW 02 yang saya 
pimpin, RT yang diundang pi-
hak desa hanya 1 RT saja pada-
hal jumlah di RT saya ada lebih 
dari 9 RT. Jelas Kardi dengan 
semangat.

Kardi berharap polemik 
pemilihan BPD yang ada segera 
selesai, namun apabila dalam 
beberapa hari ini tidak juga kun-
jung selesai, kami dari pemili-
han akan meminta audiensi ke 
Bupati. (nur)

Operasi Sikat Jaran Candi 2021, Polres 
Demak Amankan 12 Tersangka Curas

Demak, SMN - Secara ser-
entak Kepolisian Daerah Jawa 
Tengah menggelar kegiatan ek-
spose Operasi Sikat Jaran Can-
di 2021 (OSJC) ditiap wilayah, 
seperti halnya Kepolisian resort 
Demak berhasil mengungkap 
kasus menonjol selama di-
gelarnya OSJC mulai dari tang-

gal 11 – 30 Oktober 2021.
Menurut Kapolres Demak, 

AKBP Budi Adhy Buono men-
gatakan, selama dua puluh hari 
jajaran Reskrim Polres Demak 
berhasil mengungkap dua belas 
kasus curas dan dua kasus curas 
menonjol dengan barang bukti 
berupa sepeda motor sebanyak 

sembilan unit dan jumlah sep-
uluh tersaka berhasil dibekuk, 
dimana dua tersangka merupa-
kan target dari jajaran Reskrim 
Demak.

“Dari dua belas kasus ini, 
rata – rata kejadian wilayah 
perumahan, sedangkan dua ka-
sus lainnya berada di jalan raya 
dimana pelaku ini saat beraksi 
menggunakan senjata tajam, 
”ucap Kapolres Demak saat 
gelar kasus di halaman kantor 
Polrestabes Semarang.

Dalam kesempatan tersebut 
Kapolres Demak secara sim-
bolis juga menyerahkan barang 
bukti berupa sepeda motor mi-
lik salah satu korban yang hil-
ang saat berada disebuah hotel 
diwilayah Demak, dimana ke-
berhasilan mengungkap kasus 
tersebut tak lepas dari peran 
serta korban dalam halelapor-
kan kejadian yang menimpa 
dirinya. Dimana laporan korban 

langsung ditindaklanjuti oleh 
jajaran Reskrim Polres Demak.

”Kita serahkan sepeda motor 
milik korban tanpa ada biaya 
sepeserpun, yang terpenting 
kelengkapan surat kepemilikan 
dan laporan ada, ”tutur AKBP 
Budi Adhy Buono.

Guna mengantisipasi tindak 
kejahatan yang kapan datangn-
ya tidak bisa diprediksi, lanjut 
Kapolres Demak, alangkah bai-
knya jika kendaran bermotor 
apapun jenisnya untuk dipas-
ang kunci pengaman tambahan, 
mengingat barang bukti sepeda 
motor yang berhasil diambil 
para pelaku kejahatan ini tidak 
disertai kunci tambahan.

“Dimanapun masyarakat 
berada jika memarkirkan kend-
araan bermotor untuk cari tem-
pat yang aman dan ditambah 
kunci pengaman tambahan, 
” pungkas Kapolres Demak. 
(nur)

Salah satu Tersangka Curas yang berhasil diamankan Polres 
Demak saat giat Operasi Sikat Jaran Candi 2021

Bahasa Daerah Maluku Terancam Punah
Ambon, SMN - Harlin Tu-

riah, seorang peneliti bahasa, 
menyatakan, beberapa baha-
sa daerah di Maluku terancam 
punah tergerus zaman. Hal ini 
akibat semakin sedikitnya jum-
lah penutur asli di kalangan 
muda, dan kurangnya upaya 
untuk pelestarian maupun revit-
alisasi.

“Beberapa bahasa daerah 
Maluku terancam punah. Ini 
seharusnya segera diantisipasi 
karena lama-lama bahasa yang 
seharusnya menjadi bagian dari 
kebudayaan menghilang begitu 
saja,” kata Peneliti Bahasa dari 
Kantor Bahasa Provinsi Maluku, 
Harlin Turiah di Ambon, Rabu 
(2/11).

Ia mengatakan, dibandingkan 
dengan provinsi lainnya, teru-

tama kawasan timur Indonesia 
seperti Papua dan Nusa Teng-
gara Timur, bahasa asli daerah 
Maluku berada di urutan perta-
ma yang terancam punah seiring 
perkembangan zaman. Selain 
semakin sedikitnya jumlah pe-
nutur asli di kalangan muda, 
kurangnya upaya pemerintah 
dan masyarakat setempat untuk 
melestarikan dan melindungi 
bahasa mereka melalui pembela-
jaran sehari-hari menjadi faktor 
utama terhadap punahnya baha-
sa daerah.

Harlin mencontohkan, Ba-
hasa Masarete dari Kabupaten 
Buru. Saat ini penutur asli ba-
hasa tersebut hanya tersisa satu 
orang dan usianya sudah lebih 
dari 80 tahun. Jika pengetahuan 
berbahasa dan komunikasi Ma-

sarete dari penutur asli tidak 
segera ditransfer maka akan be-
nar-benar punah, seperti halnya 
bahasa Lowon.Bahasa Lowon 
dari Desa Latea, Kecamatan Se-
ram Utara Barat, Kabupaten Ma-
luku Tengah, dinyatakan punah 
setelah satu-satunya penutur asli 
bahasa tersebut meninggal dunia 
dalam peristiwa bencana alam 
gempa bumi lima tahun lalu.

“Salah satu ancaman ke-
bahasaan yang paling besar di 
Indonesia ada di Maluku, lebih 
cepat dibandingkan beberapa 
provinsi lain seperti Papua dan 
Nusa Tenggara Timur, karena ti-
dak ada upaya untuk pelestarian 
maupun revitalisasi dari pemer-
intah dan masyarakat,” kata dia.

Ia mengungkapkan, saat ini 
ada 62 bahasa asli daerah Ma-

luku yang telah terdata di Peta 
Bahasa Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendik-
bud), di antaranya bahasa Alune, 
Ambalau, Asilulu, Balkewan, 
Banda, Barakay, Batulei, Bobar, 
Boing, Buru, Damar Timur dan 
Dawelor. Kantor Bahasa Provin-
si Maluku, setahun yang lalu, 
mengusulkan Bahasa Koa den-
gan penutur aslinya adalah Suku 
Mausu Ane di Kabupaten Ma-
luku Tengah, Bahasa Emar dari 
Pulau Kesui dan Bahasa Taul 
dari Desa Atiahu, Kecamatan 
Siwalalat, Kabupaten Seram 
Bagian Timur untuk menambah 
62 bahasa daerah yang telah 
terdata. Tahun ini, Kantor Ba-
hasa Provinsi Maluku kembali 
mengusulkan dua bahasa lainn-
ya kepada Kemendikbud, yakni 

ikon ambon – maluku

Bahasa Teor dan Bati dari Kabu-
paten Seram Bagian Timur agar 
dimasukkan dalam Peta Bahasa. 

“Sesama suku gunakanlah 
bahasa daerah, berbeda suku gu-

nakan bahasa Indonesia, kalau 
berbeda negara maka gunakan 
bahasa asing. Penutur asli ber-
tanggung jawab terhadap bahasa 
daerahnya jadi harus direvital-

isasi dan dituturkan sehari-hari, 
baik secara formal maupun non 
formal di lembaga pendidikan 
atau di pertemuan adat,” kata 
Harlin. (kom)
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Desa Setiamekar Punya Stadion 

Mini Standar Internasional
Kabupaten Bekasi, SMN 

- Satu lagi stadion berstan-
dar internasional dimiliki oleh 
provinsi jawa barat setelah 
yang dibangun di Kabupaten 
Tasikmalaya, saat ini tepatnya 
stadion mini di Desa Setiame-
kar Kecamatan Tambun Selatan 
Kabupaten Bekasi menjadi yang 
kedua untuk Jabar.

Diresmikan oleh wakil men-
teri desa, Pembangunan Desa 
Tertinggal dan Transmigrasi 
(PDTT) Indonesia Budi Arie 
Setiadi didampingi wakil guber-
nur Jabar Uu Ruzhanul Ulum 
(30/10/2021).

Kepada awak media, Pak’ Uu 
mengatakan” Stadion Mini ber-
standar internasional ini men-
jadi stadion kedua setelah yang 
pertama di bangun di desa Ci-
sayong- Tasikmalaya.”Syukur 
Alhamdulillah tambah lagi lapa-
ngan sepakbola berskala inter-
nasional yang pemiliknya ada-
lah desa, pengelolanya adalah 
BUMDes Desa Setiamekar ini, 
Saya bangga dan sangat menga-
presiasi atas inisiasi pemerintah 
desa setiamekar yang sukses 
atas kolaborasi demi pembangu-

Wakil Menteri PDTT Budi Arie Setiadi didampingi Wakil 
Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menguji coba stadion mini 

yang baru saja diresmikan

Gunung sampah di TPST Sumurbatu yang mengalami 
longsor

nan lapangan sepakbola ini. Ia 
berharap dengan adanya lapa-
ngan sepakbola stadion mini 
Ini dapat berkontribusi dalam 
melahirkan para atlet pesepak-
bola yang berprestasi nantinya 
agar dapat berkontribusi untuk 
daerah dan tingkat nasional. 
“Imbuhannya.

Sementara wamen, Budi Arie 
Setiadi mengatakan “Pemban-

gunan lapangan sepakbola be-
rupa stadion mini bersekala in-
ternasional ini merupakan bukti 
wujud pemanfaatan dana desa 
yang seharusnya banyak di con-
toh oleh desa desa seluruh In-
donesia. “Ditambahkan peman-
faatan dana desa untuk prsarana 
sarana bagi masyarakat dapat 
memberi banyak manfaat kare-
na dana desa harus berguna dan 

dapat dirasakan oleh masyarakat 
langsung dengan salah satunya 
adalah seperti yang kita lihat 
dan saksikan stadion mini desa 
setiamekar ini nantinya akan 
bermanfaat untuk masyarakat 
desa setiamekar khususnya dan 
sekitarnya,”papar wamen.

Pada kesempatan itu juga 
kepala desa (Kades) Desa Setia-
mekar, Suryadi menyampaikan 
laporannya secara lisan Bahwa 
pembangunan lapangan stadion 
mini ini di bangun seluruhnya 
dengan menggunakan dana desa 
dan untuk pelaksanaan pem-
bangunan dilaksanakan secara 
swadaya oleh masyarakat desa 
setiamekar,jadi tidak menggu-
nakan jasa kontraktor. “Jelasnya

Stadion mini ini memiliki 
luas 1,2 hektare namun yang 
mampu baru di bangun baru 
0,7 h baru rampung pemban-
gunanya dengan perencanaan 
tahap kedua yaitu pembangunan 
tempat parkir,taman dan sarana 
penunjang tempat bermain ser-
ta olahraga ringan lainnya yang 
akan dilaksanakan pada tahun 
anggaran 2022. “tutur Suryadi 
Kades Setiamekar. (ant/kyt)

Truk Sampah Di Stop Warga

Kota Bekasi, SMN - Naas 
nasib armada sampah yang 
satu ini disaat melintas diser-
uduk warga pengguna motor 
di jalan raya kelurahan Sumur-
batu ketika akan memasuki 
pengkolan jalan warga samping 
kantor Kelurahan Sumurbatu 
Kecamatan Bantargebang Kota 
Bekasi, insiden kecelakaan mo-
tor tabrak belakang mobil truk 
sampah menjadi alasan warga 
tahan truk tersebut.

“Saya memang tahan mobil 
truk sampah itu karena saya ke-
sal terhadap truk sampah yang 
sudah beberapa hari ini melin-
tas lewat jalan ini. Padahal 
melalui mou kesepakatan yang 
di buat ketika pendirian TPST 
antara warga dan Dinas DLH 

Kota Bekasi sebagai UPTD 
pengelola sampah tidak ada ijin 
truk lewat sini. “jelas Hj. Hap-
sah kepada wartawan media 
online, sabtu dikediamannya, 
30/10 /2021.

Lebih lanjut dikatakan Ibu 
Hj. Hapsah” kami para war-
ga jengkel pak’ karena pihak 
UPTD dengan alasan yang tak 
jelas mengijinkan truk truk nya 
lewat sini apakah karena adanya 
longsor gunung sampah ming-
gu minggu sampai jalannya ti-
dak bisa dilewati truk sampah 
di jalur jalan dalam zona TPST 
yang bikin mereka nekat melin-
tas di jalan warga...!! Jelasnya 
ini sudah tabrak mou kesepaka-
tan?” yang seharusnya musy-
awarah dulu sama aparat setem-

pat dalam hal ini RW 03 dan RT 
01 paling tidak untuk minta ijin 
lintas ke belakang pembuangan 
TPST baru oke, apakah diijink-
an atau tidak. “tuturnya senada 
geram.

Ditambahkan “Belum lagi 
pak tidak ada sama sekali 
perhatian berupa kebijakan 
kebijakan untuk masyarakat 
contohnya prasarana sarana 
seperti pembangunan sekolah, 
kesehatan dan konpensasi un-
tuk menopang kesejahteraan 
masyarakat Kelurahan Sumur-
batu.

Yang ada hanya dari TPST 
Provinsi DKI saja bantuan ban-
tuan tersebut. “pungkasnya

Sementara ditempat terpisah 
sopir truk sampah, Ipeng (40 th) 
Kepada wartawan mengatakan” 
Saya pasrah saja tinggal tunggu 
seperti apa hasilnya dari per-
temuan kepala dinas saya den-
gan perwakilan warga nantinya 
bisa atau tidak mobil dikem-
balikan ke saya biar saya bisa 
aktivitas lagi seperti biasanya. 
“Jelasnya.

Dari salah seorang penga-
was lapangan tim teknis UPTD 
Jatisampurna Kota Bekasi men-
gatakan lewat tellephone cellu-
ler bahwa itu bukan merupakan 
wewenang dari uptd wilayahn-
ya akan tetapi upt pasar yang 
masuk dalam Dispera kota 
bekasi, “jelas pak Jun. (ant /kyt)

Salah satu truk sampah diseruduk warga pengguna motor 
saat akan memasuki pengkolan jalan warga samping kantor 

Kelurahan Sumurbatu Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi

Saat Lintas

Gunung Sampah TPST Sumurbatu Longsor
Kota Bekasi, SMN - “Ken-

dati upaya dilakukan ketika 
longsor sampah terjadi di areal 
zona III dan zona IV dalam tpst 
Sumurbatu kecamatan Bantage-
bang Kota Bekasi namun belum 
mencapai target pembenahan 
hall ini mungkin terjadi karena 
guyuran hujan yang terus datang 
tiap hari dan tak mampu di ken-
dalikan. “ucap Anto (40th) mas-
yarakat setempat.

Dikatakan kepada wartawan 
Suara Media Nasional dikedia-
mannya, (02/11/2021). lebih 
lanjut. “ Secara pribadi saya pri-
hatin karena secara kasat mata 
terlihat jelas cara kerja yang 
tidak profesional didalamnya, 
terbukti dengan terjadinya long-
sor saja upaya pembiaran tam-
pak sekali mungkin menunggu 
perintah atasan yang paling atas 
kali baru dikerjakan dan cukup 
dengan jatah waktu kerja yang 
ada aja angkat sana dorong 
sini sampah yang masuk perti-
ap jamnya dari semua wilayah 
kota bekasi. “Tuturnya sembari 
senyum.

“Bayangkan saja pak’ kalau 
longsor terjadi lagi seperti tahun 

lalu dan nyaris menimpa rumah 
warga apakah itu bukan suatu 
kerugian buat warga. “Jelas Hj. 
Hapsah tokoh masyarakat se-
tempat, pekan lalu kepada war-
tawan di kediamannya.

Saya sebagai masyarakat sini 
asli pak’ sangat kecewa dengan 
orang orang dinas lingkungan 
hidup apalagi pihak upt tpst 
yang nyaris tutup mata kalau 
ada kejadian yang seharusn-
ya di lakukan antisipasi sece-
patnya bukan diam dan nyaris 
akan merugikan kami sebagai 
masyarakat, padahal pak saya 
itu yang dorong pak kadis pak’ 
Yayan untuk beli alat berat biar 
operasional nya bisa tambah 
bagus untuk pembenahan area 
dan pengelolaan sampah rapih 
tertata lah... ini nyatanya long-
sor terus terusan gimana cara 
kerjanya, pandangan saya pada-
hal masa dinas DLH kota bekasi 
kalah tekhnis penataan sampah 
sama buangan sampah kabupat-
en bekasi di Desa Burangkeng, 
rapih dan aman nyaman terlihat 
serta di rasakan warga, Padahal 
DLH kota bekasi tiap tahunn-
ya duitnya banyak dari APBD 

pada Kemana Itu ya’pak peng-
gunaanya.” Pungkasnya senada 
kecewa.

Pemerhati lingkungan hidup 
sekaligus ketua LSM PKAP-RI 
untuk DPW Jawa Barat di ru-
ang kerjanya, 02/11/2021 men-
gatakan “Apapun keadaannya, 
semestinya pihak pengelola da-
lam hall ini kepala Uptd Tpst 
harus memperhatikan AMDAL 
(Analisis Dampak Lingkungan) 
dengan maksud kalau ada hall 
yang merugikan dan menjad-
ikan kekhawatiran masyarakat 
segera sikapi apalagi ini kon-
sektuennya punya pemerintah 
setempat semestinya cepat tang-
gap lakukanlah segera pemben-
ahan,penataan dalam kondisi 
urgent tentunya. jangan sampai 
yang dikhawatirkan warga ter-
jadi. “ucap Paul Sitorus Ketua 
DPW LSM PKAP -RI Jawa-
barat. lebih lanjut dikatakan 
kami pun akan segera menyurati 
pihak DLH kota bekasi terkait 
temuan hasil investigasi kami di 
lapangan dan beberapa temuan 
tentang dugaan penggunaan an-
ggaran tahun 2019 sampai den-
gan tahun 2021 dari sumberdana 
APBD Kota Bekasi, hal Ini di 
awali dalam temuan kami lewat 
Spj laporannya di duga banyak 
yang di murk-up per point ang-
garan, agar tidak ada kesan pra-
duga tak bersalah sebelum ber-
kas laporan kami kirim ke Kejati 
kami berharap ada jawaban per-
point konfirmasi kami ke dinas 
DLH Kota Bekasi. “Tegasnya.

Saat wartawan Suara Me-
dia Nasional mencoba mencari 
keterangan dari pihak terkait 
tidak dapat ditemukan terkesan 
semuanya alergi terhadap awak 
media dan wartawan sampai 
pada pemberitaan di tayangkan 
belum ada yang bisa dikonfir-
masi. (kyt/team)

PJU-TS Bakal Dipasang ke Pelosok Kaltara

Tanjung Selor, SMN – Gu-
bernur Kalimantan Utara secara 
resmi meluncurkan perconto-
han Penerangan Jalan Umum 
Tenaga Surya (PJU-TS) di 
Jalan Tanjung Rumbia, Rabu 
(27/10/2021). Peluncuran PJU-
TS dirangkai bersamaan den-
gan peletakan batu pertama 
pembangunan asrama Pondok 
Pesantren Daarul Yaqin Tan-
jung Selor.

Gubernur berharap percon-
tohan PJU-TS yang baru saja 
diluncurkan dapat memberikan 

manfaat bagi masyarakat. Di 
mana PJU-TS ini juga akan di-
pasang di sejumlah jalan desa 
dan pelosok Kaltara sebanyak 
24 ribu titik. Rinciannya 5 ribu 
titik terdapat di Kabupaten Bu-
lungan, 5 ribu di Kabupaten 
Tana Tidung, 4 Ribu di Kabu-
paten Malinau, 5 ribu di Kabu-
paten Nunukan dan 5 ribu di 
Kota Tarakan.

“Jumlah yang tidak sedikit, 
oleh karena itu saya berharap 
perlu adanya koordinasi yang 
baik dengan bupati/walikota. 

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara melakukan 
pengguntingan pita peluncuran percontohan Penerangan Jalan 
Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Jalan Tanjung Rumbia, Rabu 

(27/10/2021)

Agar akurasi penempatan bisa 
tepat guna sesuai perencanaan 
dan tidak terjadi tumpang tin-
dih. Semoga ini membawa 
dampak positif bagi masyarakat 
Kaltara,”jelasnya.

Gubernur menjelaskan, 
Program PJU-TS merupakan 
program nasional Presiden Re-
publik Indonesia yaitu ‘Indo-
nesia Terang’. Oleh sebab itu, 
Gubernur berharap seluruh pi-
hak dapat mendukung dan me-
mahami pelaksanaan program 
sebagai upaya memanfaatkan 
energi terbarukan.

Pasalnya, PJU-TS merupa-
kan penerangan jalan yang 
menggunakan cahaya matahari 
sebagai sumber utama ener-
gi listriknya. Lampu ini tidak 
hanya cocok digunakan pada 
jalan-jalan di daerah yang be-
lum terjangkau oleh jaringan 
listrik PLN. Tetapi juga dapat 
diaplikasikan di wilayah perko-
taan seperti di kawasan jalan 
utama, kawasan perumahan, 
kawasan industri dan fasilitas 
umum lainnya.

“Tidak hanya itu, program 
ini juga wujud program ber-
sama untuk meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat penerima man-
faat,”jelasnya.

Gubernur menjelaskan, 
Program PJU-TS merupakan 
program nasional Presiden Re-
publik Indonesia yaitu ‘Indo-
nesia Terang’. Oleh sebab itu, 
Gubernur berharap seluruh pi-
hak dapat mendukung dan me-
mahami pelaksanaan program 
sebagai upaya memanfaatkan 
energi terbarukan.

Pasalnya, PJU-TS merupa-
kan penerangan jalan yang 
menggunakan cahaya matahari 
sebagai sumber utama ener-
gi listriknya. Lampu ini tidak 
hanya cocok digunakan pada 
jalan-jalan di daerah yang be-
lum terjangkau oleh jaringan 
listrik PLN. Tetapi juga dapat 
diaplikasikan di wilayah perko-
taan seperti di kawasan jalan 
utama, kawasan perumahan, 
kawasan industri dan fasilitas 
umum lainnya.

“Tidak hanya itu, program 
ini juga wujud program ber-
sama untuk meningkatkan 
ekonomi dan kesejahteraan 
masyarakat penerima manfaat, 
”jelasnya. (syah)

SIPELANDUK KILAT SMART
Kembali Bersaing di Ajang Nasional

Tanjung Selor, SMN - Ino-
vasi SIPELANDUK KILAT 
SMART Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Utara kembali ma-
suk dalam nominasi penghar-
gaan tingkat nasional. Kali ini 
nominasi datang dari Indone-
sia Awards 2021 oleh stasiun 
televisi iNews sebagai ajang 
penghargaan untuk tokoh 
lembaga atas dedikasi, presta-
si, dan konsistensinya dalam 
membangun negeri.

Gubernur Kalimantan 
Utara, Zainal A. Paliwang 
yang dalam hal ini diwakili 
oleh Kepala Dinas Kepen-
dudukan dan Pencatatan Sipil, 
Sanusi mengikuti tahap pen-
jurian secara daring dari Com-
mand Centre Gedung Gabun-
gan Dinas Lt. 5, Rabu (3/11). 
Di hadapan para juri, Sanusi 
memaparkan bahwa SIPE-
LANDUK KILAT SMART 
merupakan bentuk inovasi be-
bas biaya yang memudahkan 
masyarakat pedalaman dan 
perbatasan untuk memperoleh 
pelayanan administrasi kepen-
dudukan serta mejalankan tata 
kelola pemerintahan yang baik 
dan bebas pungutan liar.

“Kita masuk dalam Indo-
nesia Awards, ini bisa men-
gangkat nama Kalimantan 
Utara untuk kita tunjukan ke-
pada masyarakat luas, kiprah 
provinsi muda ini. Bahwa kita 
bekerja dengan sebaik-baiknya 
dalam melaksanakan tugas un-

tuk masyarakat. Kita tekankan 
konsep digitalisasi (pelayanan, 
red) yang dapat kita unduh 
melalui playstore bernama 
sipelanduk online, dalam 
rangka membantu warga mas-
yarakat untuk bisa mendapa-
tkan pelayanan administrasi 
kependudukan dan pencatatan 
sipil di kabupaten/kota,” ung-
kap Sanusi.

Kepada Jurnalis DKISP 
Kaltara, Sanusi menjelas-
kan SIPELANDUK KILAT 
SMART merupakan bentuk 
keseriusan Pemprov Kaltara 
dalam melaksanaan program 
nasional yang dicanangkan 
oleh Presiden RI Joko Widodo 
untuk menghapus segala ben-
tuk pungli dalam pelayanan 
masyarakat.

Di mana dalam pelayanan 
administrasi kependudukan, 
kita sudah tidak boleh lagi 
ada biaya-biaya yang keluar 
di sana dan apalagi itu dilaku-
kan oleh oknum-oknum ter-
tentu. Dengan adanya aplikasi 
ini, saya kira cukup sederhana 
karena warga masyarakat bisa 
langsung berurusan dengan 
disdukcapil, cukup di rumah 
saja sudah bisa mendapatkan 
layanan kependudukan yang 
dibutuhkan dan ketika sudah 
jadi akan di-informasikan ke 
pengguna,” jelasnya.

Ketika sudah selesai se-
gala dokumen bisa diambil 
langsung ke kantor Dukcapil 

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Sanusi 
mengikuti tahap penjurian secara daring dari Command Centre 

Gedung Gabungan Dinas Lt. 5, Rabu (3/11)

terdekat. Inovasi SIPELAN-
DUK KILAT SMART sendiri 
baru efektif berjalan sejak 4 
bulan lalu.

Pada sesi tanya jawab oleh 
juri, Sanusi mencatat per-
tanyaan menarik terkait peng-
gunaan data kependudukan 
agar dapat dipergunakan dalam 
rangka perencanaan kegiatan 
dan penganggaran yang meng-
gunakan anggaran negara atau 
pusat.

“Tujuannya agar apa yang 
kita laksanakn tersebut tepat 
sasaran. Karena berdasarkan 
nama dan alamat yang valid. 
Misal di daerah tertentu orang 
yang tidak mampu kita sudah 
ketahui jumlahnya sekian, dan 

tidak mungkin ditambah kare-
na kita sudah punya nama dan 
alamat yang jelas,” ujarnya.

Terakhir Sanusi berharap 
dukungan masyarakat Kaltara 
agar Inovasi SIPELANDUK 
KILAT SMART bisa dijalank-
an secara maksimal dan ini 
juga bagian dari komitmen Gu-
bernur Zainal A. Paliwang dan 
Wakil Gubernur Yansen TP 
dalam mewujudkan pemerin-
tahan yang hadir di tengah-ten-
gah masyarakat dan masuknya 
Kaltara yang bersaing dengan 
20 nominator lainnya se-In-
donesia juga menjadi ajang 
yang baik untuk memperkenal-
kan Kaltara secara lebih luas. 
(syah)
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Hasil Hylo Open : Kalahkan
Denmark, Kevin/Marcus ke Semifinal

Sirkuit Mandalika Diresmikan Jokowi 12 November

Jakarta, SMN - Sirkuit 
Mandalika di Lombok Tengah, 
Nusa Tenggara Barat (NTB), 
akan diresmikan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi) pada 12 No-
vember mendatang.

Hal tersebut diumumkan Gu-
bernur NTB Zulkieflimansyah 
lewat unggahan di media sosial 
pribadinya.

“Selain meresmikan Sirkuit 
motoGP Mandalika di Lombok 
Tengah, tanggal 12 November 
ini Insya Allah Presiden RI Pak 
Jokowi akan meresmikan juga 
Bendungan Bintang Bano di 
KSB. “ tulis Zulkieflimansyah 
di Twitter

“Selain akan membantu 

pengairan di KSB, bendungan 
Bintang Bano ini akan menjadi 
destinasi wisata yang sangat in-
dah,” tambahnya.

Sirkuit Mandalika 
diproyeksikan jadi tuan rumah 
seri terakhir World Superbike 
(WSBK) Indonesia pada 19-21 
November 2021. WSBK Indo-
nesia di Mandalika bakal jadi 
penentu persaingan juara an-
tara Jonathan Rea dan Toprak 
Razgatiloglu.

Persiapan penyelenggaraan 
balapan pemungkas WBSK di 
Mandalika ini pun disebut tel-
ah mencapai tahap final. Lin-
tasan balap telah selesai dalam 
pengerjaan dan tribune untuk 

penonton juga telah terpasang.
Setelah sukses meng-

gelar WSBK Indonesia 2021, 
Sirkuit Mandalika resmi jadi 
seri kedua dalam jadwal Mo-
toGP 2022 yang telah dirilis, 
Kamis (7/10).

MotoGP 2022 akan ber-
langsung sebanyak 21 seri 
yang akan berlangsung mulai 
Maret hingga November.

Dalam kalender MotoGP 
2022 terdapat dua seri baru 
yaitu Indonesia dan Finlandia. 
Sirkuit Mandalika, Lombok, 
Indonesia, akan menggelar 
seri kedua MotoGP musim 
depan pada 20 Maret 2022. 
(cnn)

Selain Meresmikan Sirkuit Motogp Mandalika Di Lombok 
Tengah, Presiden RI Pak Jokowi Akan Meresmikan Juga 
Bendungan Bintang Bano Di KSB

Sirkuit Mandalika

Jakarta, SMN - Pasangan 
ganda putra Indonesia, Kevin 
Sanjaya/Marcus Gideon men-
galahkan wakil Denmark Dan-
iel Lundgaard/Mathias Thyrri, 
Dengan demikian Kevin/Mar-
cus melaju ke semifinal Hylo 
Open 2021.

Dalam pertandingan pada 
Jumat (5/11), Kevin/Mar-
cus memenangkan dua set 
langsung. Sejak awal pertand-
ingan, mereka selalu unggul 
atas lawannya.

Wakil Denmark kesulitan 
mengimbangi permainan Kev-

in Marcus. Hingga kemudian, 
set pertama ditutup dengan 
skor 21-14.

Di set kedua, Kevin/Marus 
mendapatkan perlawanan yang 
lebih sulit dibanding set per-
tama. Lawannya yang berasal 
dari Denmark beberapa kali 
menyalip poin mereka.

Set kedua juga sempat di-
warnai protes terhadap wasit. 
Kevin sempat berdebat dengan 
wasit.

Setelah unggul 11-10, Kev-
in/Marcus berhasil memper-
tahankan dan terus menambah 

poin hingga tak terkejar. Set 
kedua ditutup dengan skor 21-
15.

Di babak semifinal nanti, 
Kevin/Marcus bakal berhada-
pan dengan pasangan Thai-
land, Supak Jomkoh/Kittin-
upong Kedren.

Pasangan Thailand itu sebel-
umnya berhasil mengalahkan 
wakil Inggris Ben Lane/Sean 
Vendy. Mereka memenangkan 
pertandingan sengit yang ber-
langsung tiga. Masing-masing 
berakhir dengan skor 21-18, 
20-22, dan 21-18. (cnn)

Pasangan ganda putra badminton Indonesia, Kevin Sanjaya/Marcus Gideon berhasil melaju 
ke semifinal Hylo Open 2021 usai mengalahkan wakil Denmark

Sandiaga Umumkan Harga Tiket
World Superbike, Mulai Rp150 Ribu

Jakarta, SMN - Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreat-
if Sandiaga Uno mengunjungi 
Kawasan Ekonomi Khusus 
(KEK) Mandalika, Desa Kuta, 
Lombok Tengah, Nusa Teng-
gara Barat pada Jumat (5/11).

Kunjungan tersebut dilaku-
kan untuk memastikan kes-
iapan pelaksanaan World Su-
perbike yang akan digelar di 
Sirkuit Mandalika pada 19-21 
November mendatang. Na-
mun, berbeda dengan kunjun-
gan sebelumnya yang men-
gendarai sepeda motor, kali ini 
Sandiaga menginspeksi sirkuit 
sepanjang 4,3 kilometer itu 
dengan berlari.

Dia mengungkapkan, pen-
jualan tiket World Superbike 
akan dibagi menjadi tiga ba-
gian. Mulanya, tiket ditawar-
kan per paket, namun kini 
diputuskan tiket untuk hari 
pertama akan dijual seharga 
Rp150 ribu per orang; Rp200 
ribu per orang untuk tiket hari 
kedua; dan Rp300 ribu per 
orang pada hari ketiga.

Penetapan harga tiket itu 
disebut sebagai bentuk keber-
pihakan, khususnya bagi warga 
Lombok Tengah.

“Mudah-mudahan ini akan 
cocok untuk kantong warga 
dan para peserta touring yang 
jumlahnya ribuan, mereka be-
rasal dari berbagai wilayah 
itu datang untuk menyaksikan 
World Superbike ini,” kata 
Sandiaga.

Menurut Saniaga, saat ini 
dirinya tengah berfokus pada 

distribusi vaksinasi serta pen-
erapan protokol kesehatan 
yang ketat dan disiplin. Dia 
berharap, kehadiran World Su-
perbike tidak memicu lonjakan 
kasus Covid-19, tetapi ber-
dampak positif terhadap pere-
konomian.

“Alhamdulillah kita sele-
saikan tepat waktu, tepat sasa-
ran, dan tepat manfaat, sehing-
ga mudah-mudahan ekonomi 
bergerak, dan masyarakat kem-
bali sejahtera dengan terbukan-
ya lapangan kerja,” ujarnya.

Senada, Direktur Utama In-
donesia Tourism Development 

Corporation (ITDC), Abdulbar 
M Mansoer mengungkapkan 
keyakinan bahwa kesuksesan 
pelaksanaan World Superbike 
dapat diwujudkan lewat pener-
apan protokol kesehatan yang 
ketat dan disiplin.

“Kami tidak sendiri, kami 
juga dibantu oleh Satgas 
Covid-19, dalam hal ini Pak 
Gubernur dan juga Bapak Men-
kes, juga Bapak Kemenko Per-
ekonomian, beliau sangat me-
wanti-wanti sekali pada waktu 
memberikan ijin untuk 25 ribu 
(orang), beliau sangat me-
wanti-wanti sekali agar tidak 

terjadi (lonjakan) covid-19,” 
kata Abdulbar.

Abdulbar menegaskan, 
ITDC siap berkordinasi den-
gan seluruh jajaran untuk 
mengamankan event otomotif 
kelas dunia yag pertama kali 
digelar kembali di Indonesia 
sejak 1997.

“Jadi gentlemen, please 
start your engine, kita per-
siapkan pertama tanggal 
12 (November 2021) untuk 
Idemitsu, dan tanggal 19 (No-
vember 2021) untuk World 
Superbike,” kata Sandiaga. 
(cnn)

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengunjungi Kawasan Ekonomi Khu-
sus (KEK) Mandalika, Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada Jumat (5/11)

Kronologi Xavi Resmi Jadi Pelatih Barcelona

Jakarta, SMN - Xavi Her-
nandez resmi melatih Barce-
lona. Berikut kronologi Xavi 
resmi menjadi pelatih Barce-
lona.

Barcelona mengalami ke-
kosongan posisi pelatih se-
jak Ronaldo Koeman dipecat 
menyusul kekalahan Blaugra-
na dari Rayo Vallecano pada 
28 Oktober 2021 lalu.

Lalu, nama-nama kandidat 

muncul mulai Xavi Hernan-
dez, Marcelo Gallardo, Rober-
to Martinez, hingga Erik Ten 
Hag telah dikaitkan sebagai 
pengganti Koeman.

Namun, legenda Barcelona 
Xavi menjadi kandidat kuat 
menjadi pelatih Barcelona dan 
paling diidam-idamkan oleh 
Tim Catalunya.

Xavi sempat menjadi target 
mantan presiden Barcelona 

Josep Maria Bartomeu pada 
2020 ketika Ernesto Valverde 
dipecat. Namun, saat itu Xavi 
menolak karena menilai wak-
tunya tidak tepat.

Namun, baru-baru ini Xavi 
membuka peluang untuk men-
jadi pelatih Barcelona. Kabar 
itu pun langsung disambut 
Barcelona.

Manajemen Barcelona 
kemudian mengirim utusann-

ya ke Doha Qatar untuk ber-
komunikasi langsung dengan 
Xavi dan klubnya Al Sadd.

Presiden Barcelona Joan 
Laporta dikabarkan mengi-
rim Wakil Presiden Barcelona 
Rafa Yuste dan Direktur Klub 
Mateu Alemany ke Doha. 
Keduanya, dikabarkan telah 
sampai di Doha pada Rabu 
(3/11) pagi waktu Qatar.

Negosiasi Barcelona den-
gan Al Sadd untuk merekrut 
Xavi tampaknya menemui titik 
terang. Xavi dikabarkan sudah 
mengucapkan salam perpisah-
an kepada anak asuhnya usai 
Al Sadd bermain imbang 3-3 
melawan Al Duhail dalam lan-
jutan Liga Qatar, Rabu (3/11).

Hingga akhirnya pada 
Jumat (5/11) petang WIB, 
CEO Al Sadd, Turki Al Ali, 
mengumumkan klubnya telah 
menyetujui kepindahan Xavi 
ke Barcelona.

“Al Sadd telah menyetujui 
kepindahan Xavi ke Barcelo-
na setelah pembayaran klau-
sul pelepasan yang ditetapkan 
dalam kontrak,” kata CEO Al 
Sadd Turki Al-Ali di Insta-
gram Al Sadd.

“Kami telah menyepakati 
kerja sama dengan Barcelona 
di masa depan. Xavi adalah 
bagian penting dari sejarah Al-
Sadd dan kami berharap dia 
sukses,” tambahnya. (cnn)

Xavi Hernandez dilaporkan resmi menjadi pelatih Barcelona

Hasil FP2 MotoGP Algarve : Quartararo
Tercepat Lagi Ungguli Ducati

Pembalap Yamaha, Fabio Quartararo mengungguli dua pembalap Ducati Francesco Bagnaia 
dan Jack Miller FP2 MotoGP Algarve

Jakarta, SMN - Pembalap Ya-
maha, Fabio Quartararo menjadi 
yang tercepat dalam latihan be-
bas kedua MotoGP Algarve 2021. 
Meski sudah dipastikan sebagai 
juara dunia tahun ini, Quartararo 
tetap tampil maksimal.

Dalam FP2 MotoGP Algarve 
2021 di Algarve International Cir-
cuit, Quartarao mengungguli dua 
pembalap Ducati yaitu Francesco 
Bagnaia dan Jack Miller.

Diketahui, Bagnaia merupakan 
rival Quartararo dalam persaingan 
titel juara tahun ini.

Kemudian di posisi keempat 
adalah Joan Mir Suzuki Ecstar 
dari Sukuzi dan Pol Espargaro dari 
Repsol Honda di urutan kelima.

Berikut hasil lengkap FP2 Mo-
toGP Algarve 2021.

1. Fabio Quartararo Monster 
Yamaha (YZR-M1) 1’39.390s 

20/21
2. Francesco Bagnaia Ducati 

Team (GP21) +0.132s 18/18
3. Jack Miller Ducati Team 

(GP21) +0.221s 19/20
4. Joan Mir Suzuki Ecstar 

(GSX-RR) +0.290s 18/20
5. Pol Espargaro Repsol Honda 

(RC213V) +0.402s 20/20
6. Johann Zarco Pramac Ducati 

(GP21) +0.499s 17/17
7. Alex Marquez LCR Honda 

(RC213V) +0.652s 18/18
8. Aleix Espargaro Aprilia 

Gresini (RS-GP) +0.679s 18/18
9. Takaaki Nakagami LCR 

Honda (RC213V) +0.732s 19/19
10. Alex Rins Suzuki Ecstar 

(GSX-RR) +0.786s 19/19
11. Jorge Martin Pramac Duca-

ti (GP21)* +0.789s 18/18
12. Franco Morbidelli Monster 

Yamaha (YZR-M1) +0.835s 16/18

13. Danilo Petrucci KTM 
Tech3 (RC16) +0.841s 19/20

14. Maverick Viñales Aprilia 
Gresini (RS-GP) +0.894s 18/19

15. Luca Marini Sky VR46 
Avintia Ducati (GP19)* +0.933s 
18/18

16. Enea Bastianini Avintia 
Ducati (GP19)* +1.077s 18/18

17. Brad Binder Red Bull 
KTM (RC16) +1.108s 17/18

18. Stefan Bradl Repsol Honda 
(RC213V) +1.310s 18/19

19. Miguel Oliveira Red Bull 
KTM (RC16) +1.545s 17/18

20. Iker Lecuona KTM Tech3 
(RC16) +1.707s 7/18

21. Valentino Rossi Petro-
nas Yamaha (YZR-M1) +1.784s 
17/17

22. Andrea Dovizioso Petro-
nas Yamaha (YZR-M1) +1.824s 
18/20 (cnn)



Edisi 503/ XIII / 8 - 21 November 2021 11Rona-rona
Pemerintah Luncurkan. . .
Sambungan dari hal. 1

Perkuat Pertumbuhan Ekonomi. . .
Sambungan dari hal. 1

 Dewan Pers. . .
Sambungan dari hal. 1

 Pemerintah Targetkan 5 Tol. . .
Sambungan dari hal. 1

naan kertas menjadi digital.
Hal tersebut disampaikan 

oleh Direktur Jenderal Per-
bendaharaan (Dirjen Perbenda-
haraan), Hadiyanto, dalam acara 
soft launcing PPP sebagai rang-
kaian kegiatan Trustsury Festi-
val yang menyajikan rangkaian 
inovasi dan terobosan Direk-
torat Jenderal Perbendaharaan 
sejak tahun 2015 hingga tahun 
2021.

Platform Pembayaran Pe-
merintah memberikan efisiensi 
dalam hal pemanfaatan sumber 
daya, termasuk sumber daya 
manusia, waktu pemrosesan, 
serta mengurangi penggunaan 
dokumen cetak. Serta efektivitas 
yang dirasakan oleh internal dan 
eksternal.

PPP memudahkan mengatur 
likuiditas dan arus kas (cash 
management) baik bagi DJPb, 
maupun mitra seperti PT PLN 
dan PT Telkom.

“Selain itu, Platform 
membantu kita untuk mem-
proyeksikan kebutuhan angga-
ran beban beban APBN, untuk 
pembayaran common expenses, 
sehingga meningkatkan akurasi 
dalam proses penganggaran,” 

kata Hadiyanto dalam rilis yang 
diterima media ini, Sabtu (6/11).

PPP merupakan salah satu 
bentuk modernisasi sistem di 
Kementerian Keuangan (Ke-
menkeu) sekaligus merupakan 
keberlanjutan pengembangan 
Sistem Aplikasi Keuangan Ting-
kat Instansi (SAKTI).

Dirjen Perbendaharaan men-
yoroti agenda full implementasi 
SAKTI kepada seluruh satuan 
kerja (satker) di Indonesia yang 
diharapkan dapat dilakukan se-
cara operasional untuk APBN 
tahun 2022.

Selain itu, Hadiyanto menga-
takan, proses yang terintegrasi 
ini dibuat agar terjadi satu siklus 
penuh dan tertutup agar transak-
si yang terjadi dalam  ekosistem 
PPP adalah transaksi yang aman, 
handal, dan terpercaya (trusted).

PT PLN dan PT Telkom 
Tbk menyambut dengan baik 
soft-launching PPP ini. Hary-
anto, Direktur Bisnis Regional 
Jawa, Madura, dan Bali PLN 
menyatakan, PPP mempermu-
dah proses rekonsiliasi, mening-
katkan kepastian pembayaran, 
mempercepat proses penagihan, 
dan mengoptimalisasi sumber 

daya.
Sementara itu, Heri Supriadi, 

Direktur Keuangan dan Mana-
jemen Risiko TLKM juga me-
negaskan bahwa perusahaannya 
merasakan manfaat yang sama 
dan berharap partisipasi Telkom 
dalam PPP dapat menjadi kon-
tribusi positif terhadap negara.

PPP merupakan integrasi 
atau interkoneksi sistem antara 
Core System dengan Sistem 
Pendukung, Sistem Mitra, dan 
Sistem Monitoring dengan tu-
juan agar pembayaran dapat 
dilakukan secara elektronik dan 
diakses oleh pejabat yang ber-
wenang dari berbagai device se-
hingga mampu mempermudah 
transaksi belanja negara.

Program ini dilaksanakan 
berdasarkan Peraturan Men-
teri Keuangan nomor 204/
PMK.05/2020 dan saat ini telah 
memasuki piloting tahap I untuk 
pembayaran gaji dan belanja op-
erasional (listrik dan telepon). 
Kepesertaan piloting terdiri atas 
218 satker lingkup Kemenkeu 
(DJPb dan Setjen). Untuk be-
lanja operasional, kerjasama 
dilakukan dengan PT Telkom 
dan PT PLN dan transaksi be-

lanja operasional telah dimulai 
sejak Agustus 2021.

Seluruh transaksi dalam 
lingkungan PPP dilakukan se-
cara elektronik penuh serta 
menggunakan tanda tangan 
elektronik untuk semua doku-
men transaksi.

Dokumentasi transaksi ter-
simpan dalam SAKTI selama 18 
tahun sesuai kebutuhan perundan-
gan tindak pidana korupsi. Target 
perluasan dan kepesertaan pilot-
ing pun dilakukan sesuai jadwal 
perluasan dan berdasarkan kepu-
tusan Menteri Keuangan.

Soft launching Platform 
Pembayaran Pemerintah juga 
dihadiri oleh Staf Ahli Menteri 
Keuangan bidang OBTI, Sek-
retaris Ditjen Perbendaharaan, 
para Direktur lingkup Ditjen 
Perbendaharaan, para Kepala 
Kanwil DJPb dan KPPN seluruh 
Indonesia. Perwakilan dari mi-
tra dihadiri oleh Haryanto WS, 
Direktur Bisnis Regional Jawa 
Madura Bali - dari PT PLN dan 
Dedi Mardhianto, EVP Divisi 
Government Service, PT Tel-
kom, serta kantor perwakilan 
kedua mitra seluruh Indonesia.
(kntan)

pembekalan UKW LKBN An-
tara, Rabu (3/11/2021), men-
jelaskan, sekarang ada sekitar 
40.000 perusahaan media dan 
dari jumlah itu, hanya 1.683 pe-
rusahaan media yang telah ter-
verifikasi oleh Dewan Pers.

“Dari puluhan perusahan 
media, bila dikalkulasikan ada 
sekitar 200.000 pekerja war-
tawan. Hanya saja, dari jumlah 
itu baru sekitar 17.000 yang ter-
sertifikasi kompetensi Dewan 
Pers,” kata Jomalul di Wisma 
Antara, Jakarta.

Jomalul yang juga Ketua 
Komisi Pendidikan, Pelatihan 
dan Pengembangan Profesi 
Pers Dewan Pers melihat, den-
gan jumlah media yang ban-
yak mempunyai sisi positif dan 
negatif.

Artinya, dengan banyaknya 
media kesadaran masyarakat 
menjadi meningkat dengan ma-
sifnya informasi yang didapat. 
Di sisi lain, dengan banyaknya 
media saat ini, juga memicu 

meningkatnya jumlah pengad-
uan terhadap pemberitaan yang 
tayang di media.

Aduan
Menjelang akhir 2021, De-

wan Pers telah menerima 432 
aduan, sedangkan pada 2020 
menerima 550 aduan.

“Jadi standarisasi wartawan 
kompetensi itu penting. Mengu-
ji, memvalidasi data, proses ker-
ja, dan etika akan terus diasah,” 
katanya.

Sementara itu, Direktur Pem-
beritaan Perum LKBN Antara 
Akhmad Munir menilai, saat ini 
orang dengan mudah bisa ber-
profesi wartawan tanpa didasari 
fondasi yang benar.

“Dengan mudah mengaku 
wartawan hanya bermodalkan 
buku catatan dan alat rekam. 
Fenomena ini yang menggradasi 
profesi wartawan saat ini,” kata 
Munir.

Kata dia, LKBN Antara se-
cara konsisten beberapa kali 
menggelar UKW. Hal itu dilaku-

kan untuk menciptakan eko-
sistem yang baik terkait dunia 
kewartawanan tetap sehat.

“Ini tugas kita semua, tugas 
teman-teman wartawan, pemer-
intah, dan masyarakat untuk 
menciptakan jurnalisme yang 
sehat. Salah satunya dengan 
pemberdayaan melalui UKW,” 
katanya.

Adapun UKW LKBN Antara 
diikuti oleh 34 peserta yang be-
rasal dari Jabodetabek, terdiri 
dari enam pewarta mengikuti 
ujian level utama, enam pewar-
ta level madya, dan 22 pewarta 
pada level muda.

Sejumlah media yang mengi-
kuti UKW, antara lain Kantor 
Berita Antara, Beritasatu, Elshin-
ta, RRI, Republika, Harian Pa-
kuan Raya, Radar Bogor, Warta 
Kota, Okezone.com, Tribunnews 
Bogor, dan Pojoksatu.id.

Sementara itu, ada 12 pen-
guji dan penguji magang yang 
akan memberikan penilaian ke-
pada peserta UKW.(bst) 

Ternate, SMN - Pemerintah 
Kota (Pemkot) Ternate, Maluku 
Utara (Malut) akan menerapkan 
sistem digitalisasi dalam upaya 
meningkatkan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD), guna menekan 
tingginya potensi kebocoran 
PAD.

“Kami akan gunakan sistem 
yang bisa mengatur untuk mem-
permudah dan meminimalisir 
kebocoran. Karena sejauh ini 
pendapatan belum maksimal, 
banyak potensi yang bocor,” kata 
Wali Kota Ternate, Tauhid Sole-
man di Ternate, Selasa.

Hal tersebut disampaikan 
Wali Kota Ternate melalui ra-
pat bersama seluruh pimpinan 
Satuan Kerja Perangkat Daer-
ah (SKPD) dalam pengelolaan 

pendapatan.
Wali Kota Ternate menga-

takan, Pemkot Ternate akan 
menggunakan sistem digitalisasi 
pendapatan di tahun 2021 men-
datang dan ini dilakukan untuk 
meningkatkan PAD di tahun 
2022 agar tidak bocor.

Menurutnya, penggunaan 
digitalisasi pendapatan ini juga 
merupakan dukungan politik dari 
DPRD Kota Ternate.

Bahkan, pengelolaan 
pendapatan ini tetap berjalan, 
meskipun yang digunakan ha-
nya sistem, sehingga pihaknya 
bisa mengikuti perkembangan 
pendapatan setiap hari.

Terkait investor yang akan 
melakukan kerjasama, kata Wali 
Kota, ada banyak investor, tapi 

nanti dilihat mana yang memu-
dahkan.

“Nanti kita lihat yang memu-
dahkan, karena target Pemkot 
pendapatan setiap saat meningkat 
terus, karena kami butuh pem-
biayaan pembangunan,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan 
celah fiskal yang begitu lebar 
sangat sulit, apalagi pendapatan 
negara lebih hari tidak terlalu 
membaik sehubungan dengan 
pandemi. Jadi lebih harus kreatif, 
inovatif dan efektif.

“Jadi kami lebih kreatif, in-
ovatif, efektif di dalam, sebab 
prinsip penerapan teknologi in-
formasi itu efektivitas supaya 
pendapatan baik retribusi dan 
pajak lebih maksimal,” katanya. 
(antr)

Bandarlampung, SMN 
- Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Lampung meresmikan 
“Eko Bee Park “  di Taman 
Hutan Raya (Tahura) Wan Ab-
dul Rachman guna memudah-
kan masyarakat di kawasan 
hutan itu menjual produk hutan 
berkualitas, seperti madu, kepa-
da wisatawan.

“Brand hutan Lampung dan 
Eko Bee Park ini diharapkan 
dapat menyatukan produk-pro-
duk hutan yang sudah dihasil-
kan oleh petani,” kata Kepala 
Dinas Kehutanan Lampung, 
Yanyan Ruchmansyah, di Ban-
darlampung, Minggu.

Menurutnya, sejauh ini pro-
duk hutan yang dijual terpisah 
oleh masyarakat di pinggir ka-

wasan hutan sehingga pihaknya 
pun mencoba menghimpun ha-
sil-hasil hutan dari 17 Kesatu-
an Pengelolaan Hutan (KPH) 
melalui Eko Bee Park.

“Kami coba untuk himpun 
lagi produk-produk hutan dari 
17 KPH, dan di sini, di Eko Bee 
Park adalah salah satu outlet-
nya. Nama semua sama, yaitu 
brand produk hutan Lampung, 
namun identitas dari kelompok 
penghasil dari daerah tertentu 
tetap di munculkan,” kata dia.

Ia menjelaskan bahwa Eko 
Bee Park Tahura Wan Abdul 
Rachman merupakan outlet 
madu hutan yang dihasilkan dan 
diproduksi para petani yang ada 
di seluruh KPH di Lampung.

“Di sini ada jalur wisata yang 

sudah dibangun oleh pengelola 
sehingga Eko Bee Park Tahura 
Wan Abdul Rachman dapat jadi 
titik singgah wisatawan serta 
menjadi tempat mencari oleh-
oleh. Itu yang kami harapkan,” 
ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana 
Tugas Asisten Bidang Pere-
konomian dan Pembangunan 
Sekdaprov Lampung, Kusnardi 
menginginkan Tahura Wan Ab-
dul Rahman tidak hanya men-
jual madu, namun produk-pro-
duk hutan lainnya pun dapat 
dijajakan di tempat ini.

“Dengan diresmikanya 
brand produk hutan Lampung 
dan Eko Bee Park Tahura Wan 
Abdul Rachman ini, semua ha-
sil hutan akan dipayungi oleh 

brand hutan Lampung sehingga 
saya harap juga nilai komoditi 
dari kawasan dalam hutan dapat 
lebih tinggi dan membawa kes-
ejahteraan bagi petani,” kata 
dia.

Namun ia pun mengingatkan 
bahwa produk-produk hutan 
yang akan dipromosikan di Eko 
Bee Park Tahura Wan Abdul 
Rachman pun harus dilengka-
pi dengan sertifikat keamanan 
pangan serta lainnya.

“Sehingga dengan ditambah 
sertifikat keamanan pagan, halal 
dan seterusnya, bahkan mereka 
pun dapat menambahkan cerita 
di dalam kemasan produk yang 
dihasilkan agar terdapat nilai 
jual dalam produk hutan itu,” 
katanya.(antr)

Eko Bee Park Lampung

Ilustrasi Pendapatan Asli Daerah

Pemprov Lampung Resmikan Brand 
Produk Hutan dan Eko Bee Park

Pemkot Ternate Terapkan Sistem Digitalisasi 
Genjot Pendapatan, Antisipasi Kebocoran PAD

75 forum bisnis selama enam 
bulan keikutsertaan.

Untuk itu Presiden Joko 
Widodo bertolak menuju 
Dubai, Persatuan Emirat Arab 
(PEA), Kamis (04/11). Kun-
jungan Presiden ke Expo 2021 
Dubai akan dipergunakan un-
tuk memperkuat kerja sama ter-
utama di bidang perdagangan, 
investasi, dan pariwisata.

Menteri Luar Negeri Ret-
no Marsudi sebagaimana ri-
lis Sekretariat Presiden pada 
Kamis (04/11) menjelaskan, 

setiba di Dubai Presiden Joko 
Widodo akan langsung menu-
ju Dubai Exhibition Center 
untuk melakukan pertemuan 
bilateral dengan Perdana Men-
teri (PM) dan Ruler of Dubai 
Sheikh Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum. Dalam pertemuan 
tersebut, Presiden Jokowi juga 
akan menyaksikan pertukaran 
kesepakatan kerja sama, baik 
secara business to business 
(B2B) maupun government to 
government (G2G).

“Untuk G2G akan terdapat 

10 kesepakatan, government 
to government, antara lain di 
bidang promosi investasi, per-
pajakan, kerja sama antarbank 
sentral, saling pengakuan vak-
sin dan platform digital guna 
memudahkan mobilitas, pari-
wisata, kemudian sertifikat dan 
pelatihan ABK, pendidikan dan 
pelatihan diplomat, serta pen-
gelolaan hutan bakau,” jelas 
Retno.

Retno melanjutkan, setelah 
bertemu PM dan Ruler of 
Dubai Presiden Jokowi dia-

gendakan untuk menghadiri 
pertemuan bisnis forum dengan 
para pebisnis dan investor dari 
PEA. Pertemuan bisnis forum 
akan dipimpin oleh Menteri 
Investasi/Kepala BKPM Bahlil 
Lahadalia.

“(Selain itu) juga akan 
melakukan pertemuan secara 
singkat dengan investor dari 
Amerika Serikat yang seka-
li lagi akan dikomandani oleh 
Pak Menteri Investasi,” ungkap 
Retno.(*)

Jalan Tol (BPJT) Triono Junoas-
mono mengatakan kelima ruas 
tersebut yakni seksi 1 Tebing 
Tinggi–Indrapura di ruas tol 
Kuala Tanjung–Tebing Tinggi–
Parapat sepanjang 20,4 kilome-
ter, dengan progres konstruksi 
sebesar 85,38 persen per No-
vember 2021.

Lalu ruas tol Binjai–Lang-
sam segmen Binjai–Stabat 
sepanjang 12,3 kilometer, sek-
si tol Pekanbaru–Bekinang sta 
9–40 di ruas tol Padang–Pekan-
baru dengan panjang 40 kilome-
ter dengan kemajuan konstruksi 
75,46 persen.

Kemudian seksi Bengkulu–
Taba Penanjung di ruas tol Lu-
buk Linggau–Curup–Bengkulu 
sepanjang 17,6 kilometer den-
gan progres konstruksi sebesar 
84,13 persen. Yang akan berop-
erasi di akhir tahun ini juga sek-
si 2 Seulimeum–Jantho di ruas 
tol Sigli–Banda Aceh sepanjang 
6,3 kilometer, dengan kemajuan 
konstruksi mencapai 97,76 pers-
en.

“Jadi yang akan beroperasi 
di akhir tahun ini ada lima ruas, 
di mana tiga ruas berada di jal-
ur utama ruas tol Sigli–Banda 
Aceh, ruas Binjai–Stabat, dan 
ruas Sigli¬–Banda Aceh sek-
si 2,” katanya saat melakukan 

peninjauan Tol Trans Sumatra di 
Palembang, Rabu, 3 November 
2021.

Adapun, dua ruas lainnya 
merupakan jalur penghubung, 
yakni ruas Bengkulu–Taba 
Penanjung, dan ruas Pekanba-
ru–Bangkinang. Total panjang 
Trans Sumatera, yakni 3.044 
kilometer yang terdiri atas jalur 
utama dan jalur penghubung. 
Data per November 2021, dari 
total panjang Trans Sumatera 
tersebut, yang sudah beroperasi 
secara keseluruhan sepanjang 
673 kilometer.

“Ini sekitar 35 persen sudah 
selesai dan juga tersambung di 
jalur Trans Sumatera. Ini cuk-
up baik sekali. Kami terus be-
rupaya menyambung, baik dari 
sisi selatan, tengah, maupun 
utara,” ucapnya.

Triono menuturkan pemban-
gunan tol Trans Sumatera dibagi 
dalam 4 tahap, yakni tahap per-
tama yang sedang dikonstruksi, 
lalu tahap II berada di jalur uta-
ma yang saat ini sedang dalam 
tahap penyiapan dan tengah di-
upayakan pinjaman luar negeri.

Untuk tahap III juga berada 
di jalur utama, yakni dari Du-
mai–Kisaran, dan Langsa–Sigli. 
Saat ini, tahap ketiga juga ten-
gah dilakukan penyiapan. Se-

mentara itu, tahap IV berada di 
jalur penghubung, seperti Sibol-
ga–Parapat.

“Ini semua kami paralel. 
Kami keroyok, baik desain, dan 
tanah juga sudah mulai dilaku-
kan pembebasan sambil men-
cari pembiayaannya. Target 
kami bisa laksanakan sebelum 
2024. Intinya, begitu tanahnya 
siap dan pinjaman ada, kami 
langsung mengerjakan,” ujarn-
ya.

Dia juga menjelaskan bahwa 
Menteri Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat telah mem-
berikan arahan agar menguta-
makan jalur utama Trans Suma-
tra sebagai backbone.

“Untuk tahap lainnya, kami 
lakukan secara bertahap dan 
optimasi agar bisa berfungsi 
dengan baik. Akan tetapi, tetap 
kami genjot agar bisa kontruksi 
sebelum 2024,” tuturnya. Untuk 
wilayah selatan Sumatra, yakni 
Lampung dan Palembang, kata 
dia, saat ini yang sudah berop-
erasi ruas Bakauheni–Terbanggi 
Besar sepanjang 140 kilometer, 
dan ruas Terbanggi Besar–Pe-
matang Panggang Kayu Agung 
sepanjang 189 kilometer yang 
dioperasikan oleh Hutama 
Karya.(tmp)
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Terima Kasih pada Jajarannya

Mas Bup Kunjungi MAN 2 Kediri Sebagai 
Sekolah Peserta Lomba Adiwiyata Nasional

Apel Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana 
Pemerintah Kabupaten Kediri

Pengecualian selama 5 ta-
hun berturut-turut. Saya 
selaku Bupati Kediri san-
gat mengapresiasi kinerja 
teman-teman yang sudah 
bekerja keras dan saya harap 
untuk kedepannya Kabu-
paten Kediri bisa sampai 10 
atau 20 kali atau mungkin 
seterusnya WTP,” ungkap 
Bupati Kediri Hanindhito 

Himawan Pramana.
Bupati Kediri menutur-

kan, dalam kesempatan itu 
Gubernur Jatim berpesan 
untuk menjaga sinkronisasi 
antara kepala daerah den-
gan jajarannya. Serta adan-
ya kerjasama dan harmon-
isasi antar sesama kepala 
daerah dan saling bertukar 
pikiran.

“Mempertahankan WTP 
ini juga bukan hal yang mu-
dah,maka sinkronisasi itu 
sangat diperlukan terutama 
di dalam internal Pemk-
ab sendiri. Saya berharap 
sinkronisasi terus berlan-
jutdan Kabupaten Kedi-
ri bisa mempertahankan 
WTP,”  tutup Bupati Kediri.
(kominfo/adv/kan)

lapangan hingga taman 
sekolah untuk melihat 
langsung kondisi seko-
lah. Dari hasil pemantau-
an, Mas Bup menemu-
kan adanya pengelolaan 
sampah yang belum mak-
simal. Oleh karena itu, 
pihaknya akan berkoor-
dinasi dengan Dinas 
Lingkungan Hidup untuk 

memasukkan Program 
TPS3R atau Tempat Pen-
golahan Sampah, Reduce, 
Reuse, Recycle kesekolah 
tersebut.

“Tadi ada catatan se-
dikit terkait pengelolaan 
sampah di sekolah masih 
belum maksimal, maka 
tadi kita minta Dinas 
Lingkungan Hidup untuk 

Surabaya, SMN - Gu-
bernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansa meraih 
penghargaan sebagai Kepa-
la Daerah Inovatif (KDI) 
2021 Kategori Kesehatan 
dari MNC PORTAL yang 
diselenggarakan di MNC 
Conference Hall iNews 
Tower, Jakarta, Jumat (5/11) 
malam. 

Penerimaan penghargaan 
tersebut diwakili oleh Kepala 
Dinas Kesehatan Prov. Jatim 
Dr.dr Erwin Ashta Triyono 
yang disaksikan oleh Execu-
tive Chairman MNC Group 
Hary Tanoesoedibjo, Menteri 
Agama Yaqut Cholil Qou-
mas, Menteri Koperasi dan 
UKM Teten Masduki dalam 
Malam Penganugerahan 
Kepala Daerah Inovatif 2021.

Penghargaan itu diberikan 
sebagai bentuk apresiasi ter-
hadap berbagai inovasi yang 
dilakukan orang nomor satu 
di Jatim tersebut melalui ino-
vasi Jatim Tanggap Covid-19. 
Inovasi yang dilakukan Gu-
bernur Khofifah itu dinilai tel-
ah memberikan dampak posi-
tif yang signifikan terhadap 
masyarakat utamanya pada 
bidang kesehatan dalan pen-
anganan pandemi Covid-19.

Selain Gubernur Khofifah, 
dua bupati dari Jatim mener-

ima penghargaan KDI 2021. 
Diantaranya, Bupati Pasuruan 
M. Irsyad Yusuf juga mener-
ima penghargaan KDI 2021 
Kategori Kesehatan dengan 
program Vaksinasi Kolabora-
si. Sementara Walikota Mo-
jokerto Ika Puspitasari mener-
ima penghargaan KDI 2021 
Kategori Ekonomi dengan 
program Inkubasi Wirausaha.

Atas capaian tersebut, gu-
bernur perempuan pertama di 
Jatim itu mengatakan, peng-
hargaan ini dipersembahkan 
kepada tim tenaga kesehatan 
(nakes) dan seluruh pihak 
yang telah bekerja keras, 
bersinergi untuk menangani 
pandemi Covid-19 di Jawa 
Timur.

Lebih lanjut disampaikan 
Khofifah, para dokter dan 
tenaga medis mempertaruh-
kan segalanya untuk mem-
bantu Jatim keluar dari ge-
lombang Covid-19. Bahkan 
tak sedikit di antara tenaga 
kesehatan itu yang harus ber-
korban nyawa.

“Alhamdulillah ini ada-
lah upaya dan ikhtiar kita 
bersama. Terima kasih dan 
apresiasi kepada seluruh 
pihak, baik TNI- POLRI, 
Kejaksaan, Bupati- Waliko-
ta, perguruan tinggi, rumah 
sakit, relawan khususnya 

Kab. Kediri, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
melalui Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah 
(BPBD) melaksanakan apel 
siaga dan gelar peralatan 
dalam rangka kesiapsiagaan 
menghadapi ancaman ben-
cana hidrometeorologi di 
wilayah Kabupaten Kediri, 
Jumat(25/10/2021).

Dengan tetap men-
jalankan protokol kesehatan 

COVID-19, acara digelar di 
halaman Pendopo Panjalu 
Jayati, apel kesiapsiagaan 
ini langsung dipimpin oleh 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana. Had-
ir dalam acara ini jajaran 
Forkompimda Kabupaten 
Kediri antara lain, Kapol-
res Kediri, Dandim 0809 
Kediri, Kepala Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Kediri, 
Ketua DPRD Kabupaten 

Kediri serta Kepala BPBD 
Kabupaten Kediri. Semen-
tara peserta apel terdiri dari 
Anggota Polri, TNI Satpol 
PP, BPBD, Damkar Dishub, 
Tagana, Relawan Ormas 
serta pihak terkait lainnya.

Dalam amanatnya, Bu-
pati Kediri mengatakan di 
tengah iklim yang tidak 
menentu ini terutama men-
jelang bulan November 
mendatang seluruh elemen 

Bupati Kediri beserta rombongan Forkopimda melakukan peninjauan langsung 
sarana dan prasarana penunjang penanganan bencana yang dimiliki oleh jajaran 

pemerintah Kabupaten Kediri

Acara yang digelar di halaman Pendopo Panjalu Jayati, apel kesiapsiagaan ini langsung dipimpin oleh Bupati 
Kediri Hanindhito Himawan Pramana

Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Pramana, di Hotel Kokoon Banyuwangi

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana saat mengunjungi MAN 2 Kediri untuk 
melihat kesiapan MAN 2 yang akan mengikuti Lomba Adiwiyata

Foto bersama saat acara penyerahan penghargaan WTP

Usai berkeliling sekolah, Mas Bup melakukan pertemuan dengan Kepala Se-
kolah MAN 2 dan Kepala Sekolah MTsn 3 Kediri.

Kab. Kediri, SMN - 
Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia mem-
berikan apresiasi kepada 
pemerintah daerah yang 
memperoleh opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 
atas Laporan Keuangan Pe-
merintah Daerah (LKPD) 
Tahun 2020, salah satun-
ya Pemerintah Kabupaten 
Kediri. Hal ini menjadikan 
Pemkab Kediri meraih 
opini WTP dari Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) 
Republik Indonesia selama 
lima tahun berturut-turut.

Dari raihan tersebut, Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
mendapatkan apresiasi be-
rupa piagam penghargaan 
yang diserahkan langsung 
oleh Gubernur Jatim Khofi-
fah Indar Parawansa kepada 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana, di Ho-
tel Kokoon Banyuwangi 
pada Jumat (29/10).

“Alhamdulillah Kabu-
paten Kediri salah satu ka-
bupaten yang bisa meraih 
WTP atau Wajar Tanpa 

Kab. Kediri, SMN - 
Bupati Kediri, Hanindhito 
Himawan Pramana dengan 
didampingi Kepala Ke-
menag Kabupaten Kedi-
ri, mengunjungi MAN 2 
Kediri. Dalam kunjun-
gannya tersebut, Mas Bup 
melihat kesiapan MAN 2 
yang akan mengikuti Lom-
ba Adiwiyata atau sekolah 
yang peduli lingkungan 
sehat  bersih serta lingkun-
gan yang indah tingkat na-
sional.

Sebagai wujud dukun-
gan terhadap perilaku 
siswa MAN 2 Purwoasri 
Kediri yang peduli dan 
berbudaya terhadap pele-
starian lingkungan hidup 
di sekolah, Bupati Kediri, 
Hanindhito Himawan Pra-
mana dengan didampingi 
oleh Kepala Kementerian 
Agama Kabupaten Kedi-
ri, Zuhri dan Forkopimca 
Purwoasri mengunjungi 
MAN Purwoasri Kediri 
yang akan mengikuti Lom-
ba Adiwiyata Nasional.

Dalam kesempatan 
tersebut, Mas Bup, berke-
liling seluruh ruangan, 

untuk saling bahu memba-
hu dalam proses pemban-
gunan dan meningkatkan 
kemampuan dalam penang-
gulangan bencana.

“Kerjasama antara Pe-
merintah dengan berbagai 
pihak merupakan hal yang 
sangat penting dalam pen-
gurangan resiko bencana. 
Pemerintah terus waspa-
da terhadap bencana alam 
yang setiap tahun terjadi di 
wilayah Kabupaten Kediri, 
khususnya musibah alam 
hidrometeorologi yaitu 
banjir, tanah, longsor dan 
puting beliung,” ujar Bupati 
Kediri.

Usai memimpin apel, 
Bupati Kediri beserta 
rombongan Forkopim-
da melakukan peninjauan 
langsung sarana dan prasa-
rana penunjang penanganan 
bencana yang dimiliki oleh 
jajaran pemerintah Kabu-
paten Kediri.

Apel kesiapsiagaan ben-
cana ini diharapkan dapat 
memberikan bekal peng-
etahuan dan ketrampilan 
yang cukup sesuai fungsi 
dan peran masing-masing 
guna menunjang tugas dan 
pengabdian kepada mas-
yarakat selain itu juga untuk 
menumbuhkan kepedulian 
masyarakat terkait pence-
gahan dan penanggulagan 
bencana di wilayahnya.
(kominfo/adv/kan)

segera lakukan sosialisasi 
dan memasukkan Program 
TPS3R ke MAN 2 Kedi-
ri,” jelas Mas Bup.

Usai berkeliling seko-
lah, Mas Bup melakukan 
pertemuan dengan Kepa-
la Sekolah MAN 2 dan 
Kepala Sekolah MTsn 3 
Kediri. Dalam kesempatan 
tersebut, Kepala Sekolah 
meminta pelebaran ruas 
jalan di depan sekolah, 
pasalnya jalan tersebut 
cukup padat, karena bera-
da dilingkungan sekolah. 
Dari permintaan tersebut, 
Mas Bup menyampaikan 
bahwa untuk pelebaran 
jalan banyak proses dan 
tahapan yang harus dilalui, 
salah satunya lelang yang 
membutuhkan waktu 6 bu-
lan dan pihaknya akan me-
neruskan ke dinas terkait.

Selain pelebaran jalan, 
Kepala MTsn 3 Purwoas-
ri Kediri juga meminta 
pemasangan lampu tanda 
hati - hati di depan seko-
lah. Menanggapi hal terse-
but, Mas Bup langsung 
meminta Dishub untuk 
menindaklanjuti.(komin-
fo/adv/kan)

Jatim Tanggap Covid-19, Gubernur Khofifah Raih 
Kepala Daerah Inovatif 2021 Kategori Kesehatan

tim nakes di seluruh Jatim 
yang telah menjadi garda 
terdepan dalam penanganan 
pandemi Covid-19. Mereka 
mempertaruhkan segalanya 
untuk menolong para pasien 
Covid-19. Bukan hanya me-
layani, mengobati, merawat, 
mendampingi pasien,” ujar 
orang nomor satu di Jatim itu.

Menurut Khofifah, keber-
hasilan Jatim meraih peng-
hargaan ini menjadi pelecut 
semangat untuk terus bangkit 
dan pulih dari krisis pandemi 
Covid-19. Pemulihan keseha-
tan dan perekonomian harus 
bisa dikelola dengan baik.

“Mari bangkit dari situasi 
pandemi melalui kolaborasi 
dengan semua pihak untuk 
mewujudkan pemulihan 
ekonomi, menyediakan ban-
tuan kemanusiaan, mencip-
takan lapangan kerja, dan 
mengatasi kemiskinan,” jelas 
Khofifah.

Terkait inovasi bidang 
kesehatan, Mantan Mensos 
RI itu pun memaparkan, 
Pemprov Jatim terus melaku-
kan berbagai langkah dalam 
menangani Covid-19. Di awal 
Pandemi Covid-19, pihaknya 
membentuk tim promotif-pre-
ventif, tim tracing, tim kuratif, 
dan tim socio-economic im-
pact Covid-19. Strategi yang 
dilakukan Pemprov Jatim 
tersebut dimaksudkan untuk 
menurunkan laju jumlah ka-
sus aktif Covid-19.

Di Pemprov Jatim sendi-
ri sempat membuka Ruang 
Isolasi Khusus dan ICU 
Covid-19 pada lahan parkir 
RSUD Dr. Soetomo Suraba-
ya. Free filling Oksigen Sta-
tion di beberapa titik di Kota 
Surabaya, Kabupaten Sido-
arjo, Kota Kediri, Kabupaten 
Gresik, Bakorwil Malang, 
Bakorwil Madiun, dan Ba-
korwil Jember.

Selain itu, lanjut Khofifah, 
juga menyiapkan 164 RS Ru-
jukan se-Jatim, isolasi terpu-
sat (isoter) bagi pasien-pasien 
isoman, maupun membuka 

beberapa RS Lapangan. Ser-
ta juga massifnya 3T (testing, 
tracing, dan treatment) di Ja-
tim.

“Berbagai pelayanan 
fasilitas kesehatan terus 
dikembangkan Pemprov 
Jatim untuk meningkatkan 
kualitas pelayanan kepada 
masyarakat. Pengemban-
gan tersebut, tak hanya un-
tuk pelayanan penanganan 
Covid-19, tetapi juga pe-
layanan kesehatan secara 
umum,” tandas Khofifah.

Ditambahkan, berbagai 
upaya ini diikuti dengan ke-
berseiringan dan sinergi dari 
tim nakes, forkopimda khu-
susnya jajaran TNI- POLRI 
baik provinsi maupun kabu-
paten/kota, termasuk pemk-
ab/pemkot, dan elemen-ele-
men pentahelix. 

“Karenanya, para dokter 
dan tenaga kesehatan lainnya 
tidak sendiri, kami bersama 
TNI/Polri dan berbagai ele-
men masyarakat lain sampai 
hari ini maaih terus berjibaku 
khususnya untuk percepatan 
vaksinasi,” imbuhnya.

Sementara itu, Executive 
Chairman MNC Group Hary 
Tanoesoedibjo menjelaskan, 
penghargaan ini diharapkan 
bisa menginspirasi kepala 
daerah-kepala daerah lainnya, 
serta memberikan kontribusi 
yang besar bagi masyarakat 
baik dari segi ekonomi, kes-
ehatan, pendidikan, maupun 
pelayanan publik.

Sebagai informasi, ajang 
Kepala Daerah Inovatif 2021 
ini merupakan ajang ke-8 
sejak 2014 dan telah menga-
nugerahi sekitar 120 pemi-
mpin daerah baik tingkat 
provinsi maupun kabupaten/
kota.

Acara malam ini dihadiri 
Executive Chairman MNC 
Group Hary Tanoesoedibjo, 
Menteri Agama Yaqut Cholil 
Qoumas, Menteri Koperasi 
dan UKM Teten Masduki, 
serta Sesditjen Otda Kemend-
agri Maddaremmeng.(*)


