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Pemkab Tulungagung
Gelar Upacara Adat Bersih Nagari

di Peringatan HUT Ke-816

Dewan Pers Akan Gelar Anugerah Dewan 
Pers 2021, Publik Bisa Beri Masukan

Logo Dewan Pers

Jakarta, SMN - Dewan Pers 
menggelar Anugerah Dewan 
Pers 2021. Penghargaan ini da-
lam rangka memberikan apre-
siasi kepada wartawan, media, 
perorangan dan lembaga yang 
turut mewujudkan dan mengem-
bangkan kemerdekaan pers.

Panitia Anugerah Dewan Pers 
2021 telah menerima berbagai 
nominasi dari konstituen Dewan 
Pers. Nominasi tersebut dinilai 
berdasarkan karya jurnalistik 
unggulan serta kegiatan yang 
memberikan sumbangsih kepada 
terwujudnya kemerdekaan pers.

Anugerah Dewan Pers juga 
diberikan kepada tiga besar yang 

Jakarta, SMN - Pemerin-
tah akan kembali memperketat 
pembatasan kegiatan mas-
yarakat saat libur Natal dan Ta-
hun Baru.

Rencanannya, pemerintah 
akan memberlakukan kebija-
kan PPKM level 3 di seluruh 
wilayah Indonesia mulai 24 De-
sember 2021.

Bersambung di Hal. 11

Bersambung di Hal. 11

Bupati Tulungagung Maryoto Birowo saat pemotongan tumpeng

Tulungagung, SMN - 
Kamis, 11/11/2021 Bupati 
Tulungagung Drs. Maryo-
to Birowo,M.M, laksanakan 
Apel Ziarah Nasional dalam 
Rangka Memperingati Hari 
Pahlawan Tahun 2021. Den-
gan mengusung tema “Pahla-
wanku Inspirasiku” bertempat 
di makam pahlawan Rejoag-

ung Tulungagung.
Hadir dalam kegiatan ini 

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo,M.M, Wakil 
Bupati Tulungagung H. Gatut 
Sunu Wibowo SE. Sekretaris 
Daerah Kabupaten Tulunga-
gung Drs. Sukaji M.Si. Ka-
polres Tulungagung, Dandim 
0807 Tulungagung, Kepala 

Peringati Hari Pahlawan 2021,
Bupati Tulungagung Laksanakan Apel 
Ziarah Nasional

Suasana Apel Ziarah Nasional dalam Rangka Memperingati 
Hari Pahlawan Tahun 2021

Foto Samping: 
Ilustrasi Kemeriahan pesta 

Kembang api saat perayaan 
Tahun Baru

Usai Upacara Bupati Tulungagung Drs. Maryoto Birowo,M.M,
melaksanakan tabur bunga untuk arwah pahlawan yang telah 
gugur sebagai kusuma bangsa demi membela kemerdekaan 

Republik

Bersambung di Hal. 11

Bersambung di Hal. 11

Jakarta, SMN - Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi, Nadiem Anwar 
Makarim, mengatakan pendi-
dikan lingkungan hidup yang 
mengedepankan konsep berke-
lanjutan penting untuk transfor-
masi sistem pendidikan. Sebab, 
dampak perubahan iklim sudah 
terlihat dan dirasakan.

“Kita harus mengakui bahwa 
jika dibandingkan negara maju, 
Indonesia cukup ketinggalan 
sistem pendidikannya. Yaitu, 
belum berhasil membangun kes-

Jakarta, SMN - Menteri 
Perdagangan Muhammad Lut-
fi menyatakan dalam sembi-
lan tahun ke depan pada 2030, 
ekonomi digital Indonesia akan 
tumbuh 800 persen, sehingga 
diharapkan dapat dimanfaatkan 
anak muda Indonesia dengan 
menjadi pengusaha atau entre-
preneur di bidang teknologi.

“Ekonomi digital Indonesia 
akan tumbuh dari Rp 632 triliun 
pada 2020 menjadi Rp 4.531 tri-

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem 
Anwar Makarim meresmikan lanjutan bantuan kuota data 

internet dan bantuan uang kuliah tunggal tahun 2021, Rabu, 4 
Agustus 2021. Kredit: Tangkapan Layar

Nadiem: Kurikulum Lingkungan Hidup 
Penting Untuk Transformasi Pendidikan

Ekonomi Digital Indonesia Tumbuh 800 Persen, 
Mendag Ajak Orang Muda Jadi Pengusaha

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.

Kejaksaan Negeri Tulunga-
gung.

Kegiatan tabur bunga yang 
berjalan kidmat ini juga dii-
kuti Anggota TNI Kodim 
0807 Tulungagung, Anggota 
Kepolisian Polres Tulunga-
gung, PNS lingkup Pemkab 
serta Pejuang Veteran dan Or-
maslainnya.

Bertindak sebagai Inspek-

tur Upacara yaitu Kapolres 
Tulungagung AKBP. Handono 
Subiakto SH,SIK, MH. Usai 
upacara para peserta Apel 
langsung menuju makam Pala-
wan guna melaksanakan tabur 
bunga untuk arwah pahlawan 
yang telah gugur sebagai ku-
suma bangsa demi membela 
kemerdekaan Republik Indo-
nesia. (hms/adv/kan) 

Sama seperti tahun sebelum-
nya, pelaksanaan upacara adat 
tersebut dilaksanakan dengan 
protokol kesehatan (prokes) 
Covid-19 ketat. Mengingat situ-
asi pandemi Covid-19 di kabu-
paten yang terkenal dengan ker-
ajinan marmernya ini belum 100 
persen mereda.

Upacara adat yang rutin di-
gelar tiap tanggal 18 November 
sesuai penanggalan di Prasasti 
Lawadan ini, diawali dengan 
kirab pataka lambang daerah 
Kabupaten Tulungagung dari 
gerbang barat Pendapa Kongas 
Arum Kusumaning Bangsa.

Kemudian, disusul iringan 
Buceng Lanang berupa gunun-
gan nasi kuning dengan lauk 
pauk dan Buceng Wadon beru-
pa gunungan buah buahan dan 
sayur mayur atau hasil bumi.

Meski upacara adat ini leb-
ih dikemas sederhana tanpa 
arak-arakan penari dan rebu-
tan persembahan, prosesi ber-
langsung khidmat dan tetap 
sakral.

Bupati Tulungagung Maryo-
to Birowo usai acara menjelas-
kan peringatan Bersih Nagari ini 
digelar Pemkab Tulungagung 
sebagai bentuk syukur kepada 
Allah SWT atas capaian pemba-
ngunan yang telah diraih Kabu-

paten Tulungagung. Peringatan 
itu juga sebagai momentum 
untuk mengingat kembali jasa 
para pelaksana pemerintahan 
pendahulu, yang mana perjuan-
gan mereka membuat pemban-
gunan Kabupaten Tulungagung 
berkembang pesat.

“Apa yang sudah dirintis ber-
tahun-tahun untuk Kabupaten 
Tulungagung itu harus disyuku-
ri. Dan kita kembangkan, kita 
bangun agar lebih baik lagi,” 
katanya.

Maryoto tak memungki-
ri, kondisi pandemi Covid-19 
sempat menghambat pelaksa-
naan program pembangunan. 
Namun demikian, hal itu tidak 
menyurutkan tekadnya memba-
ngun Kabupaten Tulungagung 
yang lebih baik lagi. Tentunya, 
didukung dengan kerjasama dan 
gotong royong yang terbangun 
dari semua pihak baik mas-
yarakat maupun unsur pemer-
intahan. Sehingga menjadikan 
Kabupaten Tulungagung lebih 
tangguh dan sehat.

“Itu seperti tema kita pada 
HUT ke 816 hari ini. Yaitu “Kita 
Satukan Tekad Menghadapi 
Covid-19 Demi Tulungagung 
Tangguh dan Sehat,” tandasnya. 
(hms/adv/kan)

Tulungagung, SMN – Hari 
ini Kabupaten Tulungagung 
genap berusia 816 tahun. Se-
bagai puncak peringatannya, 
Pemkab Tulungagung meng-

gelar upacara adat Bersih Nagari 
yang dilaksanakan di Penda-
pa Kongas Arum Kusuman-
ing Bangsa pada Kamis pagi 
(18/11).

Upacara adat ini diawali dengan kirab pataka lambang daerah 
Kabupaten Tulungagung dari gerbang barat Pendapa Kongas 

Arum Kusumaning Bangsa

PPKM Level 3 Diterapkan di 
Seluruh Indonesia saat Libur Nataru, 

Sejumlah Kegiatan Ini Dilarang
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Jajaran Polres Nganjuk dan Berbagai Unsur Masyarakat Ikuti Pelatihan Siaga Bencana Alam

Personel Polres Nganjuk dan jajaran mengikuti pelatihan kes-
iapsiagaan bencana

Nganjuk, SMN - Untuk 
mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya bencana akibat cua-
ca ekstrim serta meminimalisir 
dàmpak bencana alam terhadap 
warga, Bidokkes Polda Jatim dan 
RS Bhayangkara menyelengga-
rakan pelatihan kesiapsiagaan 
dalam menghadapi bencana alam 
di Kabupaten Nganjuk.

Tidak kurang 100 peser-
ta mengikuti pelatihan yang 
diselenggarakan di Balai Desa 
Kepel, Kecamatan Ngetos, 
Kabupaten Nganjuk, Kamis 
(18/11/2021).

Kegiatan ini juga sekaligus 
sebagai pilot project pemben-
tukan Desa Tangguh Bencana 

(DESTANA).
Sekitar 100 peserta dari 

TNI-Polri, BPBD (Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah), 
Pengurus DESTANA Desa Ke-
pel,Linmas Desa Kepel, Anggota 
Perguruan Silat, Banser dan War-
ga Dusun Burikan Desa Kepel 
mengikuti pelatihan siaga ben-
cana ini dengan antusias.

Dalam pelatihan ini peserta 
diberi pemahaman untuk bisa 
mengambil langkah yang tepat 
saat terjadi bencana.

Dengan demikian diharapkan 
tidak terjadi kesalahan prosedur 
dalam mengambil tindakan,sep-
erti memberikan sinyal darurat 
saat terjadi bencana dan cara 

menolong korban bencana agar 
dampak bencana dapat di mini-
malisir.

Kabiddokes Polda Jatim 
Kombes Pol dr Erwinn Zainul 
Hakim menegaskan bahwa pela-
tihan ini bertujuan untuk memi-
nimalisir dampak bencana terha-
dap warga.

“Masyarakat jangan hanya 
menjadi obyek semata, tapi ha-
rus bisa menjadi subyek dengan 
cara memberikan pertolongan 
pertama kepada korban apabila 
terjadi bencana. Inilah maksud 
dan tujuan diselenggarakannya 
pelatihan siaga bencana ini,” un-
gkap Kombes Erwinn.

“Dengan pelatihan ini kita 

berharap segenap unsur mas-
yarakat, khususnya Dusun Buri-
kan, Desa Kepel, Kecamatan 
Ngetos bisa mengerti dan me-
mahami harus berbuat apa dan 
bagaimana bila terjadi bencana 
alam.Jangan sampai justru mem-
perparah dampak bencana karena 
kurang mengerti apa yang harus 
dilakukan bila terjadi bencana 
alam,” lanjut Kombes Erwinn.

Senada, Kapolres Nganjuk 
AKBP Boy Jeckson Situmorang 
mengatakan bahwa pelatihan ini 
juga sangat penting bagi person-
ilnya untuk meningkatkan ke-
mampuan anggota Polres Ngan-
juk dalam penanganan bencana.

“Saya sangat mendukung 

sekali dengan pelatihan ini 
karena pasti akan neningkat-
kan kemampuan anggota Pol-
res Nganjuk dalam penanganan 
jika terjadi bencana. Mengingat 
kondisi geografis wilayah Kabu-
paten Nganjuk yang berkontur 
dataran tinggi dan lembah seh-
ingga rawan bencana alam jika 
cuaca ekstrim,” tegas AKBP Boy 
Jeckson.

“Saya instruksikan kepada 
seluruh personel Polres Ngan-
juk yang ikut dalam pelatihan 
ini supaya memperhatikan den-
gan sungguh-sungguh semua in-
struksi yang diberikan oleh nara 
sumber,” pungkas AKBP Boy 
Jeckson Situmorang.(yan)

ara dari Polres Ngawi, menutur-
kan, ketentuan hukum tentang 
cukai diatur dalam UU 39/2007 
mengenai Perubahan atas UU 
no 11/1995. Rokok sebagai hasil 
olahan tembakau termasuk ba-
rang kena cukai dan pelangga-
rannya dapat dikenai sanksi. 

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

Pemateri dari Kejaksaan 
Negeri Ngawi,  Dwi Febri Nu-
hananto, mengemukakan, jenis 
pelanggaran cukai bisa dilaku-
kan dengan bermacam cara. 

Misalnya, pemakaian pita cu-
kai palsu, melekatkan pita cukai 
pada barang yang seharusnya 
ditempeli cukai, sampai meng-
gunakan pita cukai bekas.

“Sanksi dapat berupa pidana 
sampai lima tahun dan atau den-
da Rp1 M- Rp5 M,” ujar Dwi 
Febri Nuhananto yang juga Kasi 
DATUN Kejari Ngawi ini. 

Sedagkan Kepala Kantor 
Bea Cukai Madiun, Iwan Her-

Kenali Pelanggaran Cukai Rokok, DPP Gelar
Sosialisasi pada Pokdakan dan Pelaku Usaha Pangan

mawan, menjelaskan terkait 
adanya cukai pada beberapa 
barang yang dibatasi peredaran-
nya. Termasuk cukai pada minu-
man beralkohol dan rokok.

Pelanggaran cukai rokok 
rentan terjadi diantaranya den-
gan modus melekatkan pita cu-
kai palsu, memakai pita bekas 
dan tanpa pita cukai (rokok po-
los).

Di wilayah Ngawi sendi-
ri temuan pelanggaran cukai 
rokok paling sering terjadi di 
pedesaan. Memberikan pema-
haman tentang ketentuan cukai 
pada para petani dan pelaku 
usaha di desa-desa pun menjadi 
penting dilakukan.

“Pelanggaran cukai membuat 
penerimaan negara berkurang 
atau hilang. Pengawasan soal 
pelanggaran cukai rokok tentun-
ya akan lebih efektif bila mas-
yarakat juga terlibat,” ujar Iwan 
Hermawan. (Adv/Dinas Komin-
fo Kabupaten Ngawi/ari)

Sosialisasi cukai digelar DPP di Kedunggalar, Jumat (12/11/2021).

Sosialisasi cukai digelar DPP di Kedunggalar, Jumat (12/11/2021).

Ngawi, SMN - Pelanggaran 
bidang cukai khususnya untuk 
cukai rokok, banyak terjadi di 
masyarakat. Sayangnya, tak 
semua mengetahui jenis dan 
model pelanggaran ketentuan 
perundang-undangan bidang 
cukai ini. 

Dinas Pangan dan Perikanan 
(DPP) Ngawi, mengedukasi dan 
mengajak pelaku usaha bidang 
pangan, kelompok tani, pen-
yuluh pertanian dan kelompok 
pembudidaya ikan, untuk men-
getahui ihwal ketentuan cukai 
rokok, sekaligus tentang sanksi 
hukumnya bila dilanggar. 

Sosialisasi itu digelar di aula 
Kantor Kecamatan Kedung-
galar, Jumat (12/11/2021). 

Ipda Edy Nuryanto, pembic-

“Sanksinya diatur
dalam UU 39/2007, 

yaitu pidana penjara 
dan atau denda”
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Cegah Terorisme, Mas Dhito 
Tumbuhkan Deradikalisasi

“Saya minta kalau ada kegiatan yang 
mencurigakan, segera dilaporkan”

Bupati Kediri Mas Dhito

Kediri, SMN - Bupa-
ti Kediri Mas Dhito me-
minta peran serta ketua RT 
untuk aktif melaporkan 
bilamana menemukan ke-
giatan warga di daerahnya 
yang mencurigakan. Hal 
itu menyusul adanya pen-
angkapan dua terduga ter-
oris di Kabupaten Kediri 
oleh Densus 88 Anti Teror.

“Saya minta kalau ada 
kegiatan yang mencuriga-
kan, segera dilaporkan, 
“ Katanya, Kamis (4/11) 

2021)
Pihaknya juga men-

jelaskan terkait penangka-
pan teroris di wilayahnya 
tersebut sudah diketahuin-
ya sebelumnya. “2 terduga 
teroris ini sudah dalam 
pantauan sejak beberapa 
waktu lalu, ada tim yang 
selalu lapor ke saya terkait 
ini,” terang Mas Dhito.

Keamanan dan ken-
yamanan warga kediri, 
lanjut Mas Dhito, menja-
di prioritas utama. Untuk 

mewujudkan itu, dibutuh-
kan kerjasama dan peran 
serta semua pihak, dan 
tidak hanya menjadi tang-
gung jawab pemerintah 
dan aparat. 

“kita perlu bergandeng 
untuk melawan tindak pe-
langgaran HAM yang satu 
ini “ Ucap Mas Dhito. 

Upaya deradikalisa-
si di Kabupaten Kediri, 
menurut Mas Dhito, ter-
us dilakukan, termasuk 
melalui pendidikan di 

sekolah-sekolah.  Bah-
kan, Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Kediri 
terus intens berkoordi-
nasi dengan Forum Ker-
ukunan Umat Beragama 
(FKUB). 

“Toleransi antar umat 
beragama tetap kita pu-
puk di Kabupaten Kediri 
untuk menangkal radika-
lisme. Aktifnya FKUB 
merupakan salah satu 
upaya kita, “ (kominfo/
ADV/kan)

Mas Dhito Resmikan Bus 
Baru untuk Persedikab

Kediri, SMN  - Bupa-
ti Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana menun-
jukkan dukungannya ke 
Persedikab. Ia memberikan 
bus baru untuk melakoni 
laga di Liga 3.

Bupati Kediri yang akr-
ab disapa Mas Dhito mem-
berikan bus baru bukan 
tanpa alasan. Sebab, bus 
Persatuan Sepak Bola Kedi-
ri Kabupaten (Persedikab) 
yang disebut Si Komo ker-
ap bermasalah dan mogok.

Si Komo digunakan 
sebagai alat transportasi 
andalan Persedikab Kediri 
sejak 1996. Pada 2018, saat 
Persedikab akan bertand-
ing melawan Blitar Putra di 
Stadiun Gelora Penataran, 
Si Komo juga mogok di 

tengah perjalanan. Pemain 
harus turun mendorong bus.

“Saking seringnya 
mogok, ya sudah terbiasa 
melakukan hal itu, tetap 
dibawa senang saja,” kata 
seorang pemain Persedikab 
Abbiyu Sayyid Atma, Ka-
mis (18/11/2021).

Namun itu membawa 
dampak negatif pada fisik 
pemain sebelum bertand-
ing. Sebab, tenaga mereka 
sudah terkuras untuk men-
dorong bus.

Kondisi Si Komo juga 
dibenarkan oleh Asisten 
Pelatih Persedikab, Mus-
lim Habibi. Dia mengaku 
memiliki kenangan dengan 
bus bersejarah tersebut. Dia 
mengungkapkan, dalam se-
buah perjalanan, Si Komo 

melaju kencang lalu tiba-ti-
ba mesinnya mati.

“Apalagi saat di tanja-
kan, ketika menuju ke Tu-
lungagung, mesin mati dan 
seisi bus langsung keluar 
tunggang langgang,” ung-
kapnya.

Maka dari itu, Mas Dhi-
to memberikan bus baru 
untuk Persedikab. Ia tidak 
ingin mendengar lagi cer-
ita ada pemain Persedikab 
mendorong bus sebelum 
bertanding.

“Saya tidak mau melihat 
pemain Persedikab men-
dorong bus lagi. Simpan 
tenaga hanya untuk berlatih 
dan bertanding,” tuturnya.

Mas Dhito juga berpe-
san kepada seluruh pemain 
dan ofisial Persedikab un-

tuk tetap semangat dalam 
kondisi apapun. “Yang ter-
penting dari semua ini ya 
solid dan semangatnya tim. 
Jangan pernah menyerah 
dalam keadaan apapun,” 
imbuhnya.

Sesaat sebelum mengan-
tar Persedikab berlaga mel-
awan PSBI Blitar di Stadi-
on Brawijaya Kediri, Mas 
Dhito juga mengingatkan 
tim dan ofisial agar tidak 
terjebak dan tergoda mafia 
bola.

“Saya juga tekankan ke-
pada anak-anak Persedik-
ab dan ofisial agar jangan 
sekali-kali tergoda dengan 
mafia bola, karena saya 
bakal tahu dan akan saya 
tindak tegas,” pungkas Mas 
Dhito. (kominfo/ADV/kan)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana di samping bus baru Persedikab

Wali Kota Kediri Tanda Tangani MoU Dengan Jonan, Test IELTS 
Tidak Perlu Keluar Kota

Kota Kediri, SMN - Wali 
Kota Kediri Abdullah Abu Bakar 
menandatangani kesepakatan 
bersama dengan Ignasius Jonan 
mantan menteri di era Presiden 
Joko Widodo yang menjabat 
sebagai Ketua Yayasan Widya 
Mandala secara daring di Com-
mand Center Kota Kediri, Sela-
sa (16/11). Kesepakatan bersa-
ma ini tentang pengembangan 
dan peningkatan sumber daya 
manusia di bidang pendidikan, 
penelitian, dan teknologi. 

Wali Kota Kediri menutur-
kan sejak tahun 2016, Pemkot 
Kediri telah membuka pintu un-

tuk warga yang kurang mampu 
agar bisa belajar Bahasa Ing-
gris. Karena banyak dari mer-
eka yang ingin belajar Bahasa 
Inggris namun tidak bisa karena 
alasan biaya yang mahal. Maka 
untuk meningkatkan kualitas 
berbahasa Inggris masyarakat, 
Pemkot Kediri membuka pro-
gram belajar Bahasa Inggris 
gratis yang bernama English 
Massive (Emas). “Setidaknya 
dengan bisa Bahasa Inggris, 
mereka bisa mengejar cita-cit-
anya. Selain itu mereka juga bisa 
berpeluang untuk mendapatkan 
beasiswa atau sekolah di luar 

negeri dan lainnya,” tambahnya.
Lebih lanjut Abdullah Abu 

Bakar juga mengungkapkan 
bahwa program Emas mulai 
berjalan dengan baik dan mu-
lai kolaborasi dengan penyedia 
layanan yang memiliki jangkau-
an yang lebih tinggi. Kali ini ko-
laborasi dengan Yayasan Widya 
Mandala Surabaya. Salah satu 
bentuk kerja sama yang akan 
segera dijalankan adalah men-
genai pembukaan IELTS Offsite 
Test Venue di Kota Kediri. 

Ke depan Wali Kota Kediri 
juga berharap jika test IELTS 
bisa dilaksanakan di Kota Kedi-

ri, akan mempermudah warga 
jika memerlukan test ini. Baik 
untuk melanjutkan studi atau 
keperluan migrasi lainnya kare-
na tidak perlu jauh-jauh ke kota 
lain untuk mengikuti testnya.

Sementara itu Ignasius 
Jonan mengatakan kolaborasi 
antara Pemkot Kediri dengan 
Yayasan Widya Mandala Sura-
baya merupakan suatu tero-
bosan yang sangat baik untuk 
meningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM) di Kota 
Kediri. “Terima kasih kepada 
bapak Wali Kota Kediri, ini 
strategi yang baik sehingga 
kualitas SDM Kota Kediri akan 
menjadi internasional. Karena 
saya percaya Kota Kediri juga 

akan berkembang menjadi kota 
yang penting untuk bisnis, in-
dustri dan juga kebudayaan saat 
ini maupun di kemudian hari,” 
ujarnya.

Hadir pula dalam kegia-
tan ini Sekretaris Daerah Kota 
Kediri Bagus Alit, Sekretar-
is Dinas Pendidikan Marsudi 
Nugroho, Chevy Ning Suyudi 
Direktur English Massive Kota 
Kediri, Kepala Bagian Pemer-
intahan Paulus Luhur Budi Pra-
setya, Yustinus Budi Hermanto 
Ketua Yayasan Widya Mandala 
Surabaya, Kuncoro Foe Rek-
tor Universitas Katolik Widya 
Mandala Surabaya dan tim 
English Massive Kota Kediri. 
(hms)

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar menandatangani 
kesepakatan bersama dengan Ignasius Jonan

Blitar, SMN - Melalui 
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil 
Tembakau (DBHCHT) Kota 
Blitar tahun anggaran 2021, 
Puskesmas Kepanjenkidul 
Kota Blitar memanfaatkannya 
untuk menunjang program es-
sensial salah satunya program 
pemenuhan gizi.

dr Triana Sulistyaningsih 
Kepala Puskesmas Kepan-
jenkidul Kota Blitar men-
yampaikan, Rabu (17/11/12), 
penggunaan DBHCHT diman-
faatkan untuk menunjang pro-
gram essensial, yakni program 

gizi yang diwujudkan dengan 
pemberian makanan tambah-
an (PMT) balita dan ibu hamil 
yang mengalami kekurangan 
energi protein.

Selain program gizi, Pusk-
esmas Kepanjenkidul meng-
gunakan DBHCHT untuk pen-
gadaan alat kesehatan (alkes) 
meliputi, bahan habis pakai, 
alat-alat yang dipakai untuk 
pelayanan seperti pelayanan 
di poli gigi serta pemeliharaan 
sarana dan prasarana,”ung-
kapnya.

Pemanfaatan DBHCHT 

tahun anggaran 2021 yang 
diterima Puskesmas Kepan-
jenkidul senilai Rp. 332 juta 
dipergunakan untuk unit 
layanan dan menunjang pro-
gram.

Triana berharap di ta-
hun mendatang Puskes-
mas Kepanjenkidul kem-
bali mendapatkan alokasi 
DBHCHT, karena sangat 
bermanfaat untuk memban-
tu pelaksanaan kegiatan di 
puskesmas, baik program 
maupun pelayanan.(Mam/
Kmf/Adv)

Manfaatkan DBHCHT 
Puskesmas Kepanjenkidul 

Kota Blitar Tingkatkan 
Pelayanan Dan Program

dr Triana Sulistyaningsih Kepala Puskesmas Kepanjenkidul Kota Blitar

“Selain program gizi, Puskesmas Kepanjenkidul menggunakan 
DBHCHT untuk pengadaan alat kesehatan (alkes)”
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Benarkah Sesuai Spesifikasi, Program TIK Tahun Anggaran 2020/2021 Disdik Sumenep
Sumenep, SMN - Program 

Teknologi Informasi dan Ko-
munikasi(TIK) yang dikucurkan 
oleh Dinas Pendidikan Kabu-
paten Sumenep, Madura Jawa 
timur, mulai dipertanyakan spe-
sifikasinya.

Progam yang direalisasikan 
pada tahun 2020/2021 ini bertu-
juan meningkatkan mutu kualitas 
pendidikan yang ada dikabupaten 
ujung timur pulau garam ini telah 
menelan anggaran miliaran rupi-
ah.

Hasil investigasi dari media 
ini dilapangan, salah satunya di 
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 
Marengan daya 1 kecamatan 
Kalianget kabupaten Sumenep, 
dimana pihak sekolah menyebut-

kan ada dua item yang diteriman-
ya,

“Iya pak, yang kami terima 
dua item yaitu Laptop/Chrome-
book dengan merek Dell type 
Latitude 3410 dan Proyek-
tor pada Program TIK tahun 
2020/2021” terang kepala seko-
lah SDN Marengan daya 1,Ibu 
Tri Putri Handayani, S.Pd,M.Pd., 
pada Kamis(18 November 2021).

Lebih jauh, Ibu Tri Putri Han-
dayani,lewat operator sekolah 
SDN Marengan daya 1, sapaan 
Lukman memaparkan bahwa ba-
rang yang diterimanya tersebut 
mempunyai panjang 33 cm, lebar 
22 cm, tebal 2cm.

“Laptop/Chromebook mer-
ek Dell dengan type Latitude 

3410 sebayak 25 unit.”bersama 
proyektor infokus 1 unit jelas 
operator sekolah SDN Marengan 
daya 1, Lukman, pada suara me-
dia nasional

Ditanya apakah laptop terse-
but bisa dilipat kebelakang dan 
sudah layar sentuh, lanjut Luk-
man, memaparkan bahwa laptop 
yang diterimanya tersebut tidak 
bisa

“Tidak bisa pak, termasuk 
layar sentuhnya juga tidak bisa. 
Dan kami yakin barang yang 
kami terima ini sudah sesuai spe-
sifikasinya,” ujarnya yang juga 
diselaraskan oleh Kepsek SDN 
Marengan daya 1.

Disinggung apakah pihak se-
kolah juga menerima item lain 

seperti Modem atau Printer se-
bagai pendukungnya, Kepsek 
SDN Marengan daya 1, mem-
bantah dan terang-terangan tidak 
merasa menerima

“Tidak pak, cuma 2 item ini 
kok. Laptop dan Infokus/Proyek-
tor, lainnya yang disebutkan 
sampean itu tidak ada.” Tandasn-
ya

Lebih rinci kepala sekolah 
SDN Marengan Daya 1 sangat 
berterimakasih kepada dinas ter-
kait (Dinas Pendidikan,Red) atas 
kepercayaannya tersebut. Dirin-
ya berharap dengan adanya ban-
tuan tersebut diharapkan mampu 
meningkatkan mutu kualitas pen-
didikan yang ada di sekolah yang 
dirinya pimpin.

Sementara itu, Pihak man-
agement Dinas Pendidikan Ka-
bupaten Sumenep, bagian Kasi 
Sarana dan prasarana pada tahun 
2020/2021 sapaan Pardi, saat 
dikonfirmasi melalui WhatsApp 
nya  menyampaikan bahwa ter-
kait masalah tersebut satu pintu 
Kepala Dinas,

“Injih mas monggo konfirm 
satu pintu ke bapak kadis njih.” 
Singkat mantan Kasi Sarpras 
Disdik Sumenep, Pardi Sukis-
no, pada Kamis(18 November 
2021).

Sampai berita ini dinaikkan, 
belum ada keterangan resmi dari 
Pelaksana Tugas Plt. Kepala Di-
nas Pendidikan kabupaten Su-
menep. (nur)

Kepala sekolah SDN Marengan Daya 1, kec. Kalianget, Kab. 
Sumenep

Melalui DBHCHT 
Kecamatan Kepanjenkidul 

Kota Blitar Gencar Lakukan 
Sosialiasi dan Monev

Blitar, SMN - Kecamatan 
Kepanjenkidul Kota Blitar 
melakukan sosialisasi Pera-
turan Perundang-undangan di 
bidang cukai, salah satunya 
melalui pemasangan baliho 
dengan tema “Stop Rokok 
Ilegal”, selain itu juga mem-
berikan sosialisasi kepada 
masyarakat.

Camat Kepanjenkidul Kota 
Blitar Indra Purwanto, Kamis 
(18/11/2021), menyampaikan 
bahwa sosialisasi larangan 
rokok ilegal yang bersumber 
dari Dana Bagi Hasil Cukai 
Hasil Tembakau (DBHCHT) 

Kota Blitar tahun anggaran 
2021 yang diterima keca-
matan Kepanjenkidul senilai 
Rp. 350 juta. Sekitar 500 
orang lebih di tujuh kelurahan 
di kecamatan Kepanjenkid-
ul diberikan edukasi tentang 
larangan dan ciri-ciri rokok 
ilegal seperti rokok polos atau 
tanpa pita cukai.

Selain sosialisasi ke war-
ga, melalui dana cukai juga 
digunakan untuk baliho-bali-
ho yang dipasang di kelura-
han-kelurahan dan di kantor 
kecamatan Kepanjenkidul.

Lebih Lanjut Indra men-

yampaikan, disamping 
sosialisasi ke warga mas-
yarakat dan pemasangan 
baliho, nanti juga dilak-
sanakan monitoring dan 
evaluasi (monev) terkait 
pelaksanaan kegiatan yang 
dibiayai DBHCHT, dengan 
melibatkan berbagai pihak 
seperti, bagian perekonomi-
an dan sebagainya.

Diharapkan masyarakat 
memahami mana rokok yang 
resmi dan ilegal, karena 
rokok ilegal selain salah juga 
sangat merugikan negara,” 
terangnya.(Mam/Kmf/Adv)Indra Purwanto Camat Kepanjenkidul Kota Blitar

Tingkatkan Kapasitas, Disperindag Gelar Temu Bisnis 
IKM Kabupaten Blitar

Blitar, SMN - Kepala Di-
nas Perindutrian dan Perda-
gangan (Kadisperindag) Ka-
bupaten Blitar Tavip Wiyono 
membuka secara resmi acara 
Temu Bisnis Industri Ke-
cil Menengah (IKM) Kabu-
paten Blitar yang digelar di 
Rumah Makan Joglo, Senin 
(15/11/2021). 

Kegiatan yang diikuti 70 
peserta pelaku IKM di Ka-
bupaten Blitar dan digelar 
selama dua hari yakni 15-16 
November 2021 itu meng-
hadirkan narasumber temu 
bisnis dari gabungan pe-
rusahaan ekspor Indonesia 
Provinsi Jawa Timur.

Kadisperindag Kabu-
paten Blitar Tavip Wiyono 
berharap, melalui acara ini, 

para peserta bisa menam-
bah wawasan pengetahuan, 
bagaimana bisa memasar-
kan produk secara luas dan 
meningkatkan kinerja usaha 
melalui efisiensi di berbagai 
bidang, sehingga dapat ber-
saing di dunia industri secara 
lokal, nasional maupun inter-
nasional.

Kegiatan IKM merupakan 
salah satu pilar penguatan 
ekonomi secara nasional, 
terutama dalam memperluas 
lapangan kerja dan member-
ikan pelayanan ekonomi se-
cara luas kepada masyarakat. 
Peran strategis IKM adalah 
mendorong proses pemerata-
an dan peningkatan pendapa-
tan masyarakat, pertumbuhan 
ekonomi, serta mewujudkan 

stabilitas nasional.
Di era Asian Economic 

Commumity (AEC). IKM 
dituntut untuk mampu ber-
saing sehingga perlu dilaku-
kan sebuah upaya sinergis 
yang melibatkan berbagai 
pihak untuk meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas 
IKM.

Dengan semakin baiknya 
kualitas IKM, maka diharap-
kan akan semakin baik pula 
efek ganda terhadap penyer-
apan tenaga kerja. Dengan 
demikian IKM benar-benar 
mampu memberikan kontri-
busi signifikan, tidak saja 
untuk pertumbuhan, namun 
juga pemerataan ekonomi 
nasional,” Ucapnya.(mam/
adv/kmf) Suasana kegiatan temu IKM Kabupaten Blitar

Tingkatkan Pelayanan, Bupati 
Blitar Launching Mobil Layanan 
Kegawatdaruratan ‘WINGS’ RSUD 
Ngudi Waluyo Wlingi

Blitar, SMN - Kepala Di-
nas Perindutrian dan Perda-
gangan (Kadisperindag) Ka-
bupaten Blitar Tavip Wiyono 
membuka secara resmi acara 
Temu Bisnis Industri Ke-
cil Menengah (IKM) Kabu-
paten Blitar yang digelar di 
Rumah Makan Joglo, Senin 
(15/11/2021). 

Kegiatan yang diikuti 70 
peserta pelaku IKM di Ka-
bupaten Blitar dan digelar 
selama dua hari yakni 15-16 
November 2021 itu menghad-
irkan narasumber temu bisnis 

dari gabungan perusahaan ek-
spor Indonesia Provinsi Jawa 
Timur.

Kadisperindag Kabupaten 
Blitar Tavip Wiyono berharap, 
melalui acara ini, para peser-
ta bisa menambah wawasan 
pengetahuan, bagaimana bisa 
memasarkan produk secara 
luas dan meningkatkan kin-
erja usaha melalui efisiensi 
di berbagai bidang, sehingga 
dapat bersaing di dunia indus-
tri secara lokal, nasional mau-
pun internasional.

Kegiatan IKM merupa-

kan salah satu pilar pengua-
tan ekonomi secara nasional, 
terutama dalam memperluas 
lapangan kerja dan member-
ikan pelayanan ekonomi se-
cara luas kepada masyarakat. 
Peran strategis IKM adalah 
mendorong proses pemerata-
an dan peningkatan pendapa-
tan masyarakat, pertumbuhan 
ekonomi, serta mewujudkan 
stabilitas nasional.

Di era Asian Economic 
Commumity (AEC). IKM di-
tuntut untuk mampu bersaing 
sehingga perlu dilakukan se-

buah upaya sinergis yang mel-
ibatkan berbagai pihak untuk 
meningkatkan kapasitas dan 
kapabilitas IKM.

Dengan semakin baiknya 
kualitas IKM, maka dihara-
pkan akan semakin baik pula 
efek ganda terhadap penyer-
apan tenaga kerja. Dengan 
demikian IKM benar-benar 
mampu memberikan kontribu-
si signifikan, tidak saja untuk 
pertumbuhan, namun juga pe-
merataan ekonomi nasional,” 
Ucapnya.(mam/adv/kmf)Bupati Blitar saat launching mobil layanan kegawatdaruratan

“Diharapkan masyarakat memahami mana rokok yang 
resmi dan ilegal, karena rokok ilegal selain salah juga 

sangat merugikan negara”
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Ditengah Pandemi Covid-19, DLH Sumenep 
Optimis Capai Target

Sumenep, SMN - Selain di-
nas yang bertanggung jawab 
dibidang lingkungan hidup, DLH 
juga mempunyai kegiatan usaha 
yang diharapkan mampu men-
dongkrak Pendapatan Asli Daer-
ah (PAD), yang nantinya sebagai 
pelengkap untuk kebutuhan, be-
lanja dan pembangunan daerah 
itu sendiri.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepa-
la Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Kabupaten Sumenep, Drs.
Ec.Ernawan Utomo, M.Si., saat 
dijumpai di ruang kerjanya men-
yampaikan bahwa ada beberapa 
sektor yang menjadi pendapatan 
dari dinas yang dipimpinnya.

“Ada, Seperti sumber Retri-
busi layanan Persampahan, Retri-
busi penyedotan kakus, Retribusi 
Ponten, Retribusi Jasa Pengujian 

Laboratorium, dan Penjualan ha-
sil penebangan pohon,” terang 
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala 
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) 
Kabupaten Sumenep, Drs. Ec. 
Ernawan Utomo, M.Si.,

Lebih jauh,Ernawan Utomo, 
menambahkan bahwa dalam be-
berapa tahun terakhir pendapa-
tan dari kegiatan usaha yang ada 
di DLH Kabupaten Sumenep 
tersebut cukup fantastis, pasal-
nya melebihi target yang diren-
canakan.

“Contohnya mas, pada tahun 
2019 target kita Rp. 330.290.500,-  
namun realisasi justru mencapai 
Rp. 351.016.667.-,” ujarnya

Sedangkan pada tahun 2020, 
Lanjut sapaan Iwan, menjelas-
kan bahwa melebihi target yang 
direncanakan.

“Sedangkan pada tahun 2020, 
kita target Rp. 241.911.947,- dan 
Alhamdulillah realisasinya men-
capai Rp. 379.964.000,-” tam-
bahnya.

Seperti yang menjadi perso-
alan global saat ini, Imbas dari 
Pandemi Covid-19 dari berbagai 
lini kehidupan seperti sektor per-
ekonomian, pendidikan, dan lain 
sebagainya merupakan persoalan 
yang serius. Tak ayal, pemerintah 
harus memutar otak untuk dapat 
mencukupi kebutuhannya dan 
tetap melaksanakan pembangu-
nan.

Permasalahan seperti ini juga 
tidak bisa dilepas dari dinas 
Lingkungan Hidup Kabupaten 
Sumenep, pasalnya ditengah 
Pandemi Covid-19 dan lesunya 
pendapatan dan perekonomian 

Drs. Ec. Ernawan Utomo, M.Si

Disnaker Kab Blitar Gelar Sosialisasikan UU No. 18 
Tahun 2017 kepada Para Kades Upaya Cegah PMI Ilegal
Blitar, SMN - Dinas 

Tenaga Kerja (Disnaker) 
Kabupaten Blitar kembali 
menggelar Sosialisasi Penye-
barluasan Informasi Pelind-
ungan Pekerja Migran In-
donesia (PMI) Berdasarkan 
UU No. 18 Tahun 2017, yang 
diselenggarakan di salah satu 
hotel di Kabupaten Blitar, 
Selasa (16/11/2021).

Sosialisasi pelindungan 
PMI (Pra dan Purna Pene-
mpatan) kali ini untuk an-
gkatan kelima yang diikuti 
kepala desa/kelurahan di 
Kecamatan Bakung, Kade-
mangan dan Wonotirto. Se-
cara simbolis sosialisasi itu 
secara resmi dibuka oleh 
Kepala Disnaker Kabupaten 
Blitar, Mujianto.

Mujianto menyampaikan 
kegiatan ini adalah sebagai 

bentuk untuk mengantisipasi 
pengiriman pekerja migran 
ke berbagai negara tujuan 
agar tidak terjadi permasala-
han. Oleh karena itu pemer-
intahan yang paling bawah 
dalam hal ini desa dan kelu-
rahan kita adakan sosialisasi 
penyebarluasan informasi 
pelindungan PMI.

Mengingat beberapa neg-
ara tujuan juga sudah mem-
buka diri untuk PMI yang 
ingin bekerja ke luar negeri. 
Di samping itu di kantor Dis-
naker Kab. Blitar juga ban-
yak sekali PMI yang men-
gurus dokumen-dokumen 
administrasi.

Sosialisasi ini akan dise-
barluaskan kepada pemerin-
tah tingkat desa dan kelura-
han untuk 210 kepala desa 
dan kelurahan, dimana setiap 

angkatan berisikan 30 peser-
ta, serta saat ini sudah masuk 
angkatan yang kelima.

Kegiatan ini juga dalam 
rangka menyamakan persepsi 
dalam study kasus, bagaima-
na ketika ada warga kita yang 
meninggal dunia di luar neg-
eri seperti apa kepengurusan-
nya dan PT apa saja yang re-
smi di Kabupaten Blitar dan 
bisa memfasilitasasi pem-
berangkatan pekerja migran 
dan sebagainya,” imbuhnya.

“Bagi kepala desa, saya 
mengajak untuk ikut berper-
an mencegah munculnya PMI 
ilegal. Saya juga berharap 
Kepala Desa/Lurah mohon 
tidak memberikan surat ijin 
persetujuan sebelum ada re-
komendasi dari Dinas Tena-
ga Kerja Kabupaten Blitar.” 
Terangnya.(mam/adv/kmf) Peserta sosialisasi

 Tingkatkan Perekonomian Desa, Dinas PMD Kab Blitar Gelar 
Sosialisasi Digitalisasi dan Optimalisasi Peran BUMDes/BUMDesma

Blitar, SMN - Dinas Pem-
berdayaan Masyarakat dan 
Desa (PMD) Kabupaten Blitar 
menggelar Sosialisasi Digital-
isasi dan Optimalisasi Peran 
BUMDes/BUMDesma dalam 
meningkatkan perekonomian 
desa di Kabupaten Blitar yang 
digelar di Wisata Edukasi Kam-
pung Coklat Desa Plosorejo, 
Kamis (11/11/2021).

Kepala Dinas PMD Ka-
bupaten Blitar Rully Wahyu 
P. menyampaikansemoga so-
sialisasi ini bisa memberikan 
nilai tambah bagi operasional 
BUMDes yang ada dikabupat-
en Blitar dan mampu mening-
katkan perekonomian desa.

Lebih lanjut Rully 
menyebutkan, kegiatan So-
sialisasi Bank Rakyat Indo-
nesia tentang kerjasama den-
gan BUMDes dalam hal ini 
mulai diperkenalkan tentang 

bagaimana digitalisasi di sek-
tor keuangan, termasuk dalam 
bentuk jasa layanan yang lain-
nya.

Terkait persiapan SDM dari 
BUMDes dalam menyambut 
digitalisasi juga bukan perk-
ara yang mudah artinya harus 
benar-benar direncanakan dan 
persiapkan secara matang, 
salah satunya, infrastruktur 
harus memadahi dan SDMnya 
bagaimana mampu mengoper-
asionalkan tentang digitalisasi 
juga sistem yang akan digu-
nakan,” katanya.

Untuk tindak lanjut usai ke-
giatan ini, sambungnya, akan 
dilaksanakan secara bertahap, 
mengingat saat ini masih 
tahap penjajakan untuk saling 
mengenal dan saling men-
yampaiakan antara BRI dan 
BUMDes terkait beberapa hal.
(mam/adv/kmf)Sambutan Kepala Dinas PMD Kabupaten Blitar Rully Wahyu P

Resmikan Gedung Baru Polres Blitar, Bupati: Wujud Sinergitas 
dan Kolaborasi Pemerintah Daerah Dan Jajaran Polri

Blitar, SMN - Bupati Bli-
tar Rini Syarifah meresmi-
kan renovasi gedung Parama 
Satwika Markas Komando 
(Mako) Polres Blitar, Selasa 
(16/11/2021). Sebagai wujud 
dukungan pemerintah daerah 
kepada kepolisian dalam pe-
layanan masyarakat yang se-
makin cepat dan akurat.

Peresmian itu ditandai 
dengan penandatanganan 
prasasti gedung oleh Bupa-
ti Rini dan Kapolres Blitar 
AKBP Adhitya Panji Anom, 
juga turut hadir Danyonif 
511, Pasiops Kodim 0808 
Blitar, Ketua Komisi I DPRD 
Kabupaten Blitar, Wakil Ket-
ua Pengadilan Negeri Blitar, 
Kasi Datun Kejaksaan Neg-
eri Blitar, Sekretaris BPKAD 
Kabupaten Blitar, dan se-
genap pejabat utama Polres 
Blitar.

Bupati Rini menyam-
paikan, sudah menjadi kewa-
jiban bagi Pemerintah Daer-
ah dalam mendukung jajaran 
kepolisian. Satu diantaranya 
dengan bantuan dalam bentuk 
hibah pembangunan gedung 
di Polres Blitar. Membawa 
harapan pelayanan diberikan 
Polri kepada masyarakat nan-
tinya semakin maksimal.

Tantangan sekarang ini 
salah satunya adalah perlu-
nya kecepatan dan ketepa-
tan dalam memberikan pe-
layanan kepada masyarakat. 
Sehingga sinergitas dan ko-
laborasi antara Pemerintah 
daerah dan jajaran Polri men-
jadi sebuah keharusan,” ucap 
Bupati Rini.

Semoga gedung baru ini 
membuat jajaran Polres Bli-
tar makin semangat berper-
an aktif dalam penanganan 

Covid-19, dan sebentar lagi 
kita akan berkolaborasi da-
lam operasi Zebra Semeru 
2021 dalam rangka menyam-
but Hari Natal dan Tahun 
Baru 2022,” harapnya.

Kapolres Blitar AKBP Adh-
itya Panji Anom mengucapkan 
terima kasih pada Bupati Blitar 
yang telah memberikan hibah 
Pemerintah Kabupaten Blitar 
kepada Polres Blitar. Dengan 
anggaran hibah sebesar Rp 750 
juta untuk perbaikan Gedung 
Prama Satwika dan beberapa 
ruangan pada gedung utama.

Sehingga diharapkan den-
gan berpindahnya ke gedung 
Parama Satwika, baik anggota 
dan masyarakat yang datang 
akan lebih nyaman. Sehingga 
bisa memberikan pelayanan 
terbaik warga masyarakat Ka-
bupaten Blitar,” kata kapol-
res.(mam/ada/kmf) Bupati Rini saat memberikan sambutan

masyarakat ada target yang hen-
dak dicapai.

Ernawan Utomo juga men-
yampaikan, bahwa pada tahun ini 
dinas yang ia pimpin optimis ca-

pai target, “Ya untuk tahun 2021 
ini, kita diupayakan memenuhi 
target dulu, yakni target kita seki-
tar Rp. 274.000.000.-” Tandasn-
ya. (nur)

 Diberitahukan kepada Masyarakat Kabupaten Madiun, bahwa Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Madiun menerima  pendaftaran Calon Transmigran, den-
gan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Sudah menikah/berkeluarga
2. Berusia antara 18 s.d 49 tahun
3. belum pernah bertransmigrasi
4. Berbadan sehat
5. Umur anggota keluarga minimal 6 bulan dan maksimal 60 tahun
6. Istri hamil tidak boleh lebih dari 3 bulan
7. pendidikan minimal SD
Bagi yang berminat silahkan datang ke Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupat-
en Madiun, Jalan Urip Sumoharjo No. 306B, Telp. 465006 Kota Madiun 
dengan membawa persyaratan :
1. Fotocopy KTP (Alamat Kabupaten Madiun)
2. Fotocopy Surat Nikah
3. Fotocopy Kartu Keluarga
Demikian pengumuman ini dibuat agar diketahui dan terimakasih 
    Madiun, 22 November 2021
    Kepala Dinas Tenaga Kerja
    Kabupaten Madiun

    HERU KUNCORO, S.Sos, M.Si
    Pembina Tingkat I
    NIP. 19700316 199103 1 004
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Komitmen TP-PKK Kaltara Hadir
di Tengah Masyarakat

DP3AP2KB Kaltara Galakkan
Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat

Tanjung Selor, SMN  –  
Dalam rangka deteksi dini 
kekerasan pada anak, Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, Per-
lindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Ber-
encana (DP3AP2KB) Provin-
si Kalimantan Utara (Kaltara) 
menggelar kegiatan Penguatan 
Jejaring Antar Lembaga Penye-
dia Layanan Anak yang Me-
merlukan Perlindungan Khusus 
Kewenangan Provinsi serta 
Pelatihan Aktivis Perlindungan 
Anak Terpadu Berbasis Mas-
yarakat (PATBM) Kabupaten 
Bulungan, Kamis (18/11).

Diselenggarakan di Hotel 
Grand Pangeran Khar, kegiatan 
ini diikuti kurang lebih 50 orang 
peserta pelatihan aktivis yang 
berasal dari desa-desa di Kabu-
paten Bulungan. Turut hadir da-
lam kegiatan ini Kepala DP3A-
P2KB Kabupaten Bulungan, 
serta Fasilitator PATBM, Arif 
Jauhar Tontowi selaku narasum-
ber kegiatan.

Kepala Seksi (Kasi) Per-
lindungan Anak, Yacob Ruruk 
menyampaikan upaya perlind-
ungan anak terhadap tindak ke-

kerasan tidak hanya dilakukan 
oleh pemerintah saja, tetapi juga 
memerlukan peran masyarakat. 
Oleh karena itu dibentuklah 
Gerakan Perlindungan Anak 
Berbasis Masyarakat (PATBM) 
yang dikelola oleh masyarakat 
yang berada di wilayah desa atau 
kelurahan.

Sebagai informasi, kegiatan 
pelatihan aktivis PATBM ini 
sebelumnya sudah dilakukan di 
Kabupaten Tana Tidung, sehing-

ga besar harapannya agar output 
dari kegiatan ini bisa maksimal 
dalam mencegah dan menekan 
kekerasan pada anak di Kabu-
paten Bulungan.

“Karena selama ini kita ban-
yak menduga bahwa tindak ke-
kerasan pada anak itu terjadi di 
lingkungan sosialnya, padahal 
kenyataannya tindak kekerasan 
itu juga bisa sangat mungkin ter-
jadi dalam lingkup rumah tang-
ga,” pungkasnya. (syah)

Kegiatan Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan 
Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan 

Provinsi serta Pelatihan Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berba-
sis Masyarakat (PATBM) Kabupaten Bulungan di hotel Pangeran 

Khar, Kamis (18/11)

Ketua Tim Penggerak PKK Kaltara Rachmawati Zainal 
didampingi Wakil Ketua, Ping Yansen dan Kadis Kesehatan 

melakukan pemeriksaan kesehatan masyarakat di per-
batasan (Long Nawang, Kabupaten Malinau) dalam rangka 

Hari Jadi Provinsi Kaltara Ke-9

Long Nawang, SMN - TIM 
Pengerak PKK Provinsi Ka-
limantan Utara berkolabora-
si bersama Dinas Kesehatan 
Provinsi Kalimantan Utara 
melaksanakan pelayanan kese-
hatan bagi warga di perbatasan 
negara. Mulai dari pelayanan 
kesehatan bagi anak, ibu hamil 
hingga orang lanjut usia yang 
langsung ditangani oleh Dokter 
Spesialis, yang dilaksanakan di 
Balai Adat Desa Long Nawang, 
Kecamatan Kayan Hulu.

Mohon maaf pak camat jan-
gan sampai kerepotan ya, kare-
na kami adalah pelayan mas-
yarakat bukan minta dilayani 
jadi kami akan mendatangi 
masyarakat, bukan masyarakat 
yang mendatangi kami,” pinta 
Rachma agar masyarakat tidak 
perlu repot akan kehadiran TP-
PKK Kaltara di tengah mas-
yarakat.

Komitmen Ketua TP-PKK 
Kaltara Rachmawati Zainal 
bersama Wakil Ketua TP-PKK 
Kalimantan Utara Ping Yansen 
untuk turut menyukseskan visi 
dan misi Gubernur Kalimantan 
Utara Zainal A. Paliwang dan 
Wakil Gubernur Kalimantan 
Utara Yansen TP yaitu memba-
ngun desa, menata kota melalui 

gerakan dan aksi nyata yang 
langsung menyentuh warga 
masyarakat di Provinsi Beranda 
NKRI ini. Rachmawati Zainal 
dalam sambutannya mengung-
kapkan kehadiran TP-PKK 
Kaltara untuk melayani,bukan 
untuk dilayani masyarakat.

Sesuai dengan visi-misi 
Gubernur dan Wakil Gubernur 
yaitu menata kota, membangun 
desa dengan memprioritaskan 
pembangunan desa yang harus 
didukung masyarakat yang se-
hat dengan meningkatkan akses 
pelayanan kesehatan terutama 
di daerah yang sulit seperti ini,” 
ungkap Rachma.

Istri orang nomor satu di 
Kalimantan Utara ini juga me-
ngungkapkan kesan menda-
lamnya terhadap wilayah per-
batasan Apau Kayan. 

“Kepada masyarakat di sini 
saya berterima kasih sekali, 
betapa saya menikmati tempat 
ini dan saya akan datang ter-
us-menerus kesini,” kesannya 
terhadap warga Kecamatan 
Kayan Hulu.

Sementara itu Kepala Dinas 
Kesehatan Provinsi Kaliman-
tan Utara, Usman mengapre-
siasi ketaatan dan keaktifan 
masyarakat perbatasan khu-

susnya Kecamatan Kayan 
Hulu dalam menjalankan pro-
tokol kesehatan pasca ledakan 
kasus covid 19 beberapa bulan 
lalu.

“Saya masih ingat kedatan-
gan saya mendampingi bapak 
gubernur beberapa bulan lalu 
dan pada hari ini sudah nol ka-
sus covid, ini yang perlu kita 
syukurkan. Terima kasih pada 
pak camat serta unsur TNI dan 
Polri yang mendukung pem-
berantasan wabah ini.

Usman juga mengucapkan 
terima kasih pada TP-PKK 
Kaltara atas kolaborasi Ber-
sama Dinas Kesehatan dalam 

pelaksanaan aksi sosial pada 
masyarakat perbatasan kali 
ini.

“Terima kasih pada Ibu 
Ketua dan Wakil, semoga 
kolaborasi ini memberikan 
semangat serta momotivasi, 
meningkatkan derajat kese-
hatan masyarakat. Untuk itu 
mari masyarakat manfaatkan 
sebaik mungkin pelayanan 
kesehatan ini karena selain 
ada pengobatan juga ada 
pencegahan. Dan ini adalah 
komitmen kuat bapak guber-
nur dan wakil gubernur terkait 
dengan pelayanan kesehatan 
masyarakat,” tutupnya. (syah)

Peluang Kerjasama Malinau dan KTT,
Bupati Ibrahim Ali Lirik Potensi 
Transportasi Lintas Kabupaten

Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali memandang prospek kerjanya 
Pemda KTT dan Malinau di bidang transportasi.

Malinau, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Tanah Tidung melir-
ik kerja sama perdagangan dan 
transportasi laut dengan Kabu-
paten tetangganya, Malinau.

Bupati Tanah Tidung (KTT), 
Ibrahim Ali menilai ada be-
berapa pola kerja sama jangka 
panjang yang bermanfaat bagai 
kedua kabupaten. Diantaranya, 

potensi kerja sama di bidang 
perdagangan dan moda transpor-
tasi.

“Kita masih melihat bentuk 
kerja samanya. Untuk saat ini 
peluang kerja sama perdagan-
gan dan jalur logistik. Karena 
kita sedang membangun Pela-
buhan Nasional yang ada di 
Bebatu, KTT,” ujarnya, Sabtu 

(13/11/2021).
Potensi kerja sama bidang 

logistik dan transportasi terse-
but menurutnya didukung den-
gan keadaan geografi antar dua 
kabupaten. Kedua kabupaten 
berbatasan langsung dan ter-
sambung melalui akses darat. 
Sehingga menurutnya kerja 
sama dapat saling mengun-
tungkan ke dua belah pihak.

“Potensinya karena KTT 
dan Malinau satu daratan, kita 
juga berbatasan. Kita liat pros-
peknya. Contoh, Industrinya 
ada di Malinau dan pengiriman 
barang bisa lewat transportasi 
lautnya nanti ke KTT,” katan-
ya.

Agenda kunjungan Ibrahim 
Ali ke Kabupaten Malinau 
tersebut dalam kapasitasn-
ya sebagai Ketua DPW PAN 
Kaltara. Menghadiri rapat ker-
ja dan rapat harian DPD PAN 
Malinau sekaligus membahas 
solusi terkait kekosongan kursi 
ketua DPD PAN Malinau yang 
rencananya akan ditentukan 
pada hari ini. (syah)

Plt Bupati Probolinggo Hadiri Pelantikan
Dewan Kehormatan Dan Pengurus PMI 
Probolinggo, SMN - De-

wan Kehormatan dan Pengu-
rus Palang Merah Indonesia 
(PMI) Kabupaten Probolinggo 
masa bakti 2020-2025 secara 
resmi dilantik. Pelantikan terse-
but dilakukan secara virtual 
oleh Ketua PMI Provinsi Jawa 
Timur H. Imam Utomo, S.P, 
dari markas PMI Jawa Timur, 
Jum’at (19/11/2021).

Sedangkan Dewan Kehor-
matan dan segenap pengurus 
PMI Kabupaten Probolinggo 
yang akan dilantik berada di 
markas baru PMI Kabupaten 
Probolinggo di Jl. Dr Saleh No-
mor 18 Desa Sumberlele Keca-
matan Kraksaan.

Pelantikan ditandai dengan 
pengucapan ikrar dan penan-
datanganan berita acara pe-
lantikan Dewan Kehormatan 
serta Pengurus PMI Kabupaten 
Probolinggo Masa Bakti Tahun 
2020-2025 oleh Ketua PMI 
Provinsi Jatim, Ketua PMI Ka-
bupaten Probolinggo dr. Shodiq 
Tjahjono serta Plt. Bupati 
Probolinggo HA Timbul Pri-
hanjoko selaku Ketua Dewan 
Kehormatan.

Hadir dalam kesempatan 
tersebut Sekretaris PMI Jawa 
Timur Edi Purwinarto yang 
juga sekaligus untuk men-
yaksikan momentum peresmian 

gedung baru markas PMI Kabu-
paten Probolinggo oleh Plt. Bu-
pati Probolinggo  HA Timbul 
Prihanjoko.

Ketua PMI Kabupaten 
Probolinggo terlantik dr. Shodiq 
Tjahjono dalam sambutannya 
menyampaikan komitmennya 
untuk membawa PMI yang leb-
ih responsif dan aktif dalam ke-
giatan pengabdian masyarakat 
berupa berupa penanganan 
kebencanaan maupun kegiatan 
kegiatan sosial lainnya.

dr. Shodiq,  mengatakan 
penguatan kualitas dan kapasi-
tas relawan harus menjadi pri-
oritas, karena relawan merupa-
kan inti kekuatan dari kegiatan 

kegiatan PMI. Hal ini kata 
Shodiq bisa melalui pembi-
naan-pembinaan Palang Merah 
Remaja (PMR) sebagai embrio 
relawan PMI yang ada di ham-
pir seluruh wilayah kecamatan. 
“Selain itu tolak ukur bagi PMI 
juga dilihat dari time respon 
yakni maksimal enam jam pas-
ca bencana mereka sudah harus 
berada di titik lokasi, dan Selain 
penanganan kebencanaan, pen-
ingkatan kemampuan Unit Do-
nor Darah (UDD) juga sangat 
perlu ditingkatkan. Sebelumnya 
mungkin gerakan UDD sudah 
cukup luar biasa, mengingat 
kami juga sudah mampu mem-
produksi plasma konvalesen,” 

katanya.
HA. Timbul Prihanjoko se-

laku Ketua Dewan Kehormatan 
PMI Kabupaten Probolinggo 
dalam sambutannya mengemu-
kakan bahwa formatur pengu-
rus PMI yang baru ini berisikan 
manusia-manusia yang berde-
dikasi tinggi terhadap kegiatan 
kemanusiaan.

HA. Timbul  juga berharap 
hadirnya para senior pada 
kepengurusan PMI ini juga 
mampu menginspirasi lahirnya 
relawan-relawan baru. Kare-
na menurut ia, kegiatan PMI 
ini bukan hanya pada urusan 
donor darah saja, namun lebih 
luas pada lingkup kegiatan so-
sial. “Target kami kedepannya 
mampu mengambil peran-peran 
besar terhadap masalah-mas-
alah sosial dan kebencanaan. 
Artinya PMI harus berkolab-
orasi dengan komponen lain. 
Saya harap PMI juga bisa men-
gambil peran dalam pencapaian 
target 40% vaksin Covid-19 
bagi lansia, pelantikan ini juga 
bersamaan dengan peresmian 
markas baru, semoga melahir-
kan semangat baru untuk kami 
terus berbenah agar markas ini 
betul-betul menjadi pusat ke-
giatan kepalangmerahan yang 
ada di Kabupaten Proboling-
go,” tandasnya. (edy)

HA.Timbul Prihanjoko  saat tandatangani  fakta intregritas  
Pelantikan.

Pemahaman Keamanan Vaksin Bagi Lansia
Oleh Forkopimda Kota Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota  Probolinggo Hadi  Zain-
al  Abidin , Didampingi Ka-
polresta AKBP Wadi Sa’bani, 
Wakil Ketua DPRD Haris Na-
sution, Kepala Dinsos P3A Rey 
Suwigtyo, Camat Kademan-
gan Gofur Effendy dan lurah 
se- Kecamatan Kademangan,  
menggelar kegiatan  Pemaha-
man keamanan Vaksin  bagi  
para Lanjut Usia  (Lansia) Ju-
mat (19/11). Wali Kota Hadi 
dalam kesempatan tersebut 
mengatakan bahwa  capaian  
vaksin bagi lansia masih ku-
rang “Para lansia ini memang 
masih rendah capaiannya, 43 
persen. Untuk itu menjadi per-
hatian pemerintah melakukan 
audiensi, bertemu, bertatap 
muka dengan para lansia untuk 
memberikan penjelasan-pen-
jelasan tentang vaksin,” katan-
ya. Wali Kota Hadi juga men-
gatakan memang tidak mudah  
untuk meyakinkan para lansia 
warga Kademangan bangkit itu 
untuk mengikuti vaksin. Masih 
banyaknya berita hoaks yang 
beredar di tengah masyarakat 
membuat masyarakat khususn-

ya para lansia enggan bervak-
sin. “Karena vaksin ini salah 
satu upaya untuk meningkat-
kan imunitas tubuh, apabila 
dikemudian hari terserang vi-
rus corona. Ini upaya-upaya 
yang kita lakukan, kita kemas 
dengan audiensi bertemu den-
gan masyarakat agar mencapai 
70 persen. Kami (jajaran ekse-
kutif dan legislatif) memberi-
kan imbauan bahwa vaksin ini 
aman, halal dan menyehatkan, 
tidak seperti berita-berita hoaks 
yang beredar,” katanya lagi. 
Kapolresta AKBP Wadi Sa’ba-
ni juga ingin meyakinkan para 
lansia bahwa sebuah tindakan 
pencegahan dengan dilakukan-
nya vaksinasi. “Didalam tubuh 
kita ini jika sudah divaksin, 
sudah ada imunitas, ada daya 
tangkal, ada kekuatan kita 
melawan virus sehingga tidak 
terlalu membahayakan tubuh 
kita. Artinya, jika yang belum 
divaksin dan sudah divaksin 
akan beda. Bisa lebih parah 
bagi yang belum divaksin,” 
jelasnya. Kapolresta AKBP 
Wadi  juga mengatakan , para 
lansia yang berusia rata-rata di 

atas 60 tahun itu untuk tidak 
perlu khawatir. “Ada angga-
pan, kalau divaksin mau dibuat 
cepat mati. Tidak. Saya sering 
mendengar itu. Yakin dan per-
caya saja, dari pemerintah pu-
sat sampai daerah, tidak ada 
niat jelek pada bapak ibu seka-
lian. Semua ingin membuat 
bapak ibu sehat semuanya,” 
katanya. Wakil Ketua DPRD 
Haris Nasution menjelaskan 

pihaknya sangat mendukung 
pencapaian vaksinasi menca-
pai 70 persen. “Kami pihak 
legislatif mendukung dan siap 
mengejar agar menjadi level 1. 
Caranya adalah pada tiap-tiap 
kelurahan yang minim sekali, 
harus ada sosialisasi yang san-
gat mendalam oleh para lurah. 
Saya yakin itu bisa terkejar 
(target vaksin 70 persen),” 
terang Haris.(sutik)

Walikota Hadi Zainal Abidin dan Kapolresta Wadi Sa’bani 
beserta para pejabat  saat memberi pemahaman kepada 

Lansia.

Rapat Koordinasi Penanganan Covid 19
dan Pisah Sambut Kapolres Kota Probolinggo

Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani saat Melepas AKBP RM Jauhari 
dihalaman Mapolresta Probolinggo

Probolinggo, SMN - Da-
lam rangka penanganan covid 
19 di Kota Probolinggo, Polres 
Kota Probolinggo gelar rapat 
koordinasi, serta  pisah sam-
but  antara Kapolresta AKBP 
RM Jauhari yang memimp-
in Kamtibmas wilayah Kota 
Probolinggo terhitung sejak 
November 2020 lalu. Kini po-
sisinya digantikan oleh AKBP 
Wadi Sa’bani yang sebelum-
nya menjabat sebagai Kasa-
treskoba Polda Metro Jaya 
Jakarta Selatan. Selasa (16/11) 
Hadir  dalam  kegiatan pisah  
sambut  yang dilaksanakan di 
Gedung Serbaguna Polresta, 
tersebut diantaranya  Kapolres  
Kabupaten  Probolinggo AKBP 
Teuku Arsya Khadafi,  Per-
wakilan Pemkot Probolinggo , 
perwakilan Pemkab Proboling-
go , perwakilan Kodim 0820,  
Ketua DPRD Kota Proboling-
go, Ketua PN Kota , Kepala  
Kejaksaan  Kota  Probolinggo 
, PJU Polres/Polresta, Forkop-
imda, pimpinan lintas sektoral, 
tokoh agama hingga tokoh 
masyarakat. Dalam  sambutan-
nya AKBP RM Jauhari yang  
sebagai  Kapolresta  yang  
dengan  segala keterbatasann-
ya , telah berhasil membawa 
Kamtibmas Kota Probolinggo 
hingga penanganan Covid-19 
secara aman, terjaga, kondusif 
hingga kini.  AKBP RM Jau-
hari juga menjelaskan  tidak 

mudah untuk menurunkan level 
itu. “Saya ikhlas bekerja sebagai 
Kapolres, dengan keterbatasan 
apa pun. Insya Allah, kita beker-
ja baik, hasilnya juga baik. Dan 
saya bangga di Kota Proboling-
go ini bisa dibesarkan dengan 
karakteristik yang luar biasa, 
dengan fenomena yang luar bi-
asa. Alhamdulillah, saya selama 
disini satu tahun, kondusif,” 
ujarnya. Kapolres Probolinggo 
Kota AKBP RM Jauhari juga 
mengatakan bahwa selama men-
jabat tidak pernah ada unjuk rasa 
di Kamtibmas wilayahnya dan 
berpesan pada penggantinya, 
Kapolresta AKBP Wadi Sa’ba-
ni untuk semangat dan bertekad 
tetap menjalin kerjasama dan 
silaturahmi dengan pemerintah, 
para tokoh agama, dan mas-
yarakat dalam pelaksanaan tu-
gas-tugasnya. Kapolresta Baru  

AKBP Wadi Sa’bani, selaku pe-
jabat baru  mengatakan, Terkait 
penanganan Covid-19 di Kota 
Probolinggo, dinyatakan per 
hari ini turun pada level 2. Dan 
Kapolresta AKBP Wadi Sa’bani 
mengatakan siap menjalankan 
vaksinasi untuk Lansia. “Kota 
Probolinggo pasien aktif ha-
nya 2 orang, seharusnya level 
1. Level tersebut bukan hanya 
dari angka positif, juga dalam 
kategori vaksinasi yang dilak-
sanakan dan yang lemah adalah 
sasaran Lansia. Untuk itu, kami 
dari pihak kepolisian setempat 
siap untuk membantu pemerin-
tah gencar melaksanakan vaksi-
nasi bagi kaum lansia,” katanya.  
Kegiatan dilanjutkan dengan 
upacara pelepasan Kapolresta 
yang lama dan ucapan selamat 
kepada  Kapolresta  yang Baru. 
(edy)
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Pembangunan Tol Probolinggo - Lumajang 
Sebagai Penghubung Kedua Kota

Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang 
Indah Amperawati bersama jajaranya saat membahas rencana 

pembangunan Tol Probolinggo – Lumajang.

Inovasi Gebrakan SUSI PASTI
Mendapat Penghargaan Top 30

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati saat menerima 
penghargaan Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Kategori Umum 
Jawa Timur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo 

Lumajang, SMN - Rencana 
pembangunan Tol Proboling-
go - Lumajang adalah rencana 
salah satu ruas jalan tol di Jawa 
Timur. Jalan tol ini akan diba-
ngun untuk menghubungkan 
Kota Probolinggo dan Kabu-
paten Probolinggo di utara serta 
Kabupaten Lumajang di selatan. 

Lumajang masih memer-
lukan beberapa tahapan. Usai 
mengikuti rapat koordinasi yang 
digelar di Kementerian Peker-
jaan Umum dan Perumahan 
Rakyat RI, Bupati Lumajang, 
Thoriqul Haq (Cak Thoriq) 
G5, rencana pembangunan Tol 
Probolinggo - Lumajang ma-
sih dalam tahapan perhitungan 
ruas jalan yang akan digunakan. 
Dikatakan Cak Thoriq, untuk 
tahun depan, akan masuk pada 
tahapan studi kelayakan dan 
perhitungan pembiayaan.

“Karena itu, tahun depan 

akan ada studi kelayakan seka-
ligus konsolidasi ulang, tentang 
perhitungan pembiayaan. Dan 
dalam waktu dekat akan dilaku-
kan kordinasi lintas direktorat di 

Kementrian PU,” ungkapnya, di 
Jakarta Rabu (17/11).

Sesuai dengan Peraturan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2019 
tentang Percepatan Pemban-

gunan Ekonomi di Kawasan 
Gresik - Bangkalan - Mojokerto 
- Surabaya - Sidoarjo - Lamon-
gan, Kawasan Bromo - Teng-
ger - Semeru, serta Kawasan 
Selingkar Wilis dan Lintas Se-
latan, salah satu fungsi wilayah 
pengembangan Provinsi Jawa 
Timur khususnya di Kabu-
paten Lumajang adalah untuk 
pengembangan sektor Pertanian 
tanaman pangan, hortikultura, 
perkebunan, kehutanan, peter-
nakan, perikanan, pertamban-
gan, pariwisata, pendidikan, dan 
kesehatan.

Untuk itu, baik Cak Thoriq 
maupun Wakil Bupati Luma-
jang, Indah Amperawati (Bunda 
Indah) akan terus mengupaya-
kan agar program yang telah di-
prioritaskan dapat terselesaikan 
dengan maksimal.

“Saya dan Bunda Indah Mas-
dar terus berikhtiar menyele-
saikan program prioritas yang 
telah ditetapkan, tentu dengan 
cara yang terencana dan terukur. 
Insyaallah,” pungkasnya. (tik)

Lumajang, SMN - Wakil 
Bupati Lumajang Indah Am-
perawati menerima penghar-
gaan Top 30 Inovasi Pelayanan 
Publik Kategori Umum Jawa 
Timur oleh Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi, Tjahjo 
Kumolo, dan disaksikan oleh 
Gubernur Jawa Timur Khofi-
fah Indar Parawansah di Grand 
City Surabaya, Jum’at (19/11) 
lalu.

Penghargaan tersebut diber-
ikan kepada Pemerintah Kabu-
paten Lumajang, atas inovasi 
Gebrakan SUSI PASTI yang 
menjadi solusi atasi permasala-
han AKI, AKB dan stunting di 
Lumajang.

“Penghargaan ini memicu 
para OPD, para camat, para 
kepala desa untuk semangat 
berinovasi sebagai percepatan 
pelayanan kepada masyarakat,” 
ujarnya.

Gebrakan SUSI PASTI 
(SUami SIaga, Pencegahan dan 
penanggulangan Stunting terin-
tegrasi) lahir dilatarbelakangi 
masih adanya kasus stunting 
serta masih adanya kasus ke-
matian ibu dan bayi. Gebrakan 
SUSI PASTI dikembangkan 
Puskesmas Gucialit yang men-
jadi penyempurna dari gebra-
kan SUSI sebelumnya.

Bunda Indah menjelaskan, 
bahwa stunting, AKI dan AKB 
menjadi fokus dalam kepemi-
mpinannya bersama Bupati 
Thoriqul Haq. Bahkan secara 
khusus untuk menangani hal 
tersebut, ia memasukkan pro-
gram dalam 20 program prior-
itas.

“Stunting, AKI dan AKB 
menjadi PR kita bersama, jadi 
terus kita selesaikan dan kita 
upayakan untuk diminimalisir,” 
pungkasnya.

Bunda Indah mengungkap-
kan, bahwa penghargaan bukan 
satu-satunya tujuan dari inova-
si tersebut. Tetapi lebih dalam 
yakni agar kasus stunting, AKI 
dan AKB di Lumajang dapat di-
tangani. (tik) 

Guna Capai Target Vaksinasi, Pendopo Buka
Pekan Vaksinasi Covid-19 Malam Hari

Lumajang, SMN - Kare-
na saat ini capaian vaksinasi 
Covid-19 Kabupaten Luma-
jang masih tergolong rendah, 
Bupati Lumajang Thoriqul 
Haq, meminta agar mas-
ing-masing pemangku wilayah 
saling berkoodinasi untuk 
melakukan langkah percepa-
tan.

Untuk mencapai target vak-
sinasi, pemkab Lumajang ber-
sama TNI-Polri, dan semua 
pihak, bergandengan tangan 
melakukan percepatan vak-
sinasi. Yang akan digunakan 
sebagai gerai vaksinasi pada 
malam hari, salah satunya, 
Pendopo Arya Wiraraja.

Pelaksanaan Pekan Vaksi-
nasi Covid-19 yang diseleng-
garakan pada malam hari be-
berapa hari lalu, di Pendopo 
Arya Wiraraja Kabupaten 
Lumajang mendapat antusias 
tinggi dari masyarakat.

Dimulai pukul 18.00 WIB - 
21.00 WIB, vaksinasi digelar 
pada malam hari, bertujuan un-
tuk mengakomodir masyarakat 
yang tidak bisa mengikuti vak-
sinasi pada pagi hari karena 
aktivitas pekerjaan.

Vaksinasi di Pendopo Arya 
Wiraraja itu akan berlangsung 

seminggu terhitung sejak 17 - 
23 November 2021.

Bupati Lumajang, Thoriqul 
Haq menyampaikan, vaksi-
nasi malam hari dilakukan 
untuk percepatan vaksinasi 
Covid-19, utamanya bagi mas-
yarakat yang tidak memiliki 
waktu vaksinasi pada pagi hari.

“Memfasilitasi masyarakat 
yang tidak bisa vaksin pagi, 
kita siapkan vaksinasi di malam 
hari. Saya akan langsung pan-
tau,” ujar Cak Thoriq, sapaan 
akrab Bupati Lumajang.

Bupati menegaskan, stok 
dosis vaksin di Kabupaten 
Lumajang masih tercukupi, 
sehingga tidak ada lagi alasan 
keterbatasan vaksin di saat ke-
giatan vaksinasi.

Sementara, Wakil Bupati 
Lumajang, Indah Amperawati 
menjelaskan, kegiatan vaksi-
nasi malam hari dirasa memi-
liki manfaat untuk mening-
katkan capaian vaksinasi di 
Kabupaten Lumajang. Saat ini 
capaian vaksinasi di Lumajang 
52,12 persen. Ia menargetkan 
awal Desember vaksinasi men-
capai 70 persen.

“Vaksinasi yang dilakukan 
pada malam hari, untuk mem-
fasilitasi para pekerja yang ti-

dak bisa pada siang hari, serta 
untuk lansia yang benar-benar 
kesulitan datang ke lokasi , 
maka akan didatangi ke ru-
mah-rumah,” jelasnya.

Untuk turun level I PPKM, 
cakupan vaksinasi dosis perta-
ma harus mencapai 70 persen 
dan cakupan vaksinasi lansia 
harus mencapai 60 persen. Se-
dangkan Kabupaten Lumajang 
cakupan vaksinasi umum ma-
sih berada pada angka 52,12 
persen, sementara capaian 
khusus lansia mencapai 27,11 

persen.
Saat dihubungi melalui pe-

san WhatsApp, Kepala Dinas 
Kesehatan Kabupaten Luma-
jang, dr Bayu Wibowo, men-
gatakan, perkembangan jalan-
nya optimalsasi vaksinasi di 
semua puskesmas di Kabupat-
en Lumajang sudah dilakukan 
secara door to door.

“Sudah kita pantau 
diseluruh puskesmas, untuk 
lansia yang tidak mampu ber-
jalan, didatangi langsung keru-
mahnya,” jelasnya. (tik)

Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang 
Indah Amperawati saat memantau Vaksinasi Covid-19 yang 

diselenggarakan pada malam hari di Pendopo Arya Wiraraja

Anugerah Paramakarya 2021, Bupati: Pemkab 
Sukabumi Terus Berusaha Menguatkan UMKM

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H.Marwan Hamami 
mengikuti acara penganugera-
han produktivitas Paramakarya 
2021 secara virtual  dari Pendo-
po Sukabumi , Kamis, 18 No-
vember 2021.

Penganugerahaan tiga tahu-

nan ini, merupakan penghar-
gaan tertinggi dari Presiden RI 
kepada para pelaku usaha yang 
produktivitas usahanya terus 
meningkat.

Dalam penganugerahan kali 
ini, ada 34 perusahaan yang 
meraih penghargaan yaitu 22 

perusahaan dengan kategori 
usaha kecil dan 12 usaha me-
nengah.

Wakil Presiden RI KH. 
Ma’ruf Amin mengatakan, pen-
ganugerahan ini merupakan 
penghargaan tertinggi bagi dun-
ia usaha dan industri. Hal itu, 
tentu saja berdasarkan penilaian 
peningkatan produktivitasnya 
selama tiga tahun terakhir.

“Perusahaan penerima peng-
hargaan ini harus semakin 
berkembang dan naik kelas. 
Sekaligus menjadi motivasi 
bagi perusahaan lain,” ujarnya.

Apalagi, pandemi covid 19 
memaksa para pelaku usaha 
melakukan berbagai penye-
suaianvuntuk mengatasi beratn-
ya tantangan dan memertahank-
an produktivitas.

“Saya bersyukur perusa-
haan banyak yang adaptif. Se-
hingga, produktivitasnya tetap 
terjaga,oleh karena itu, pemer-
intah terus mencoba mengar-
ahkan agar produk hasil pelaku 

usaha bisa menembus pasar 
global” ungkapnya.

Untuk Pemerintah daerah, 
Wapres meminta dukungannya 
dengan memasilitasi perizinan 
dan kebijakan yang ramah bagi 
dunia usaha.

“Apalagi, pengusaha kecil 
dan menengah menjadi tulang 
punggung pemerataan ekonomi 
di masa yang akan datang,” be-
bernya.

H. Marwan mengatakan,  
Pemerintah Kabupaten Suka-
bumi selama ini telah ramah 
pengusaha. Salah satunya lewat 
kemudahan perizinan.

“Berbagai hal kita lakukan 
untuk meningkatnya usaha di 
Kabupaten Sukabumi. Teruta-
ma dari sektor UMKM,” teran-
gnya.

Tak hanya itu, lanjut Bupati, 
Pemkab Sukabumi pun sudah 
mencari peluang untuk mening-
katkan UMKM. Sehingga, para 
UMKM bisa terus survive pas-
ca pandemi covid 19. (Roby)

Suasana acara penganugerahan produktivitas Paramakarya 
2021 secara virtual dari Pendopo Sukabumi

Kepala BPKAD, expose waspa-
da bencana alam dampak badai 
La nina oleh Kalak BPBD, serta 
expose oleh Kepala Dinas Kese-
hatan mengenai evaluasi penan-
ganan dan vaksinasi covid 19 di 
Kabupaten Sukabumi.

Bupati dalam arahannya men-
yampaikan agar seluruh pegawai 
lebih cepat dalam mencermati 
setiap permasalahan- permasala-
han yang ada dilingkungannya.

“Tolong cermati setiap perso-
alan yang ada dlingkungan kita 
dengan responsif supaya lebih 
cepat menyelesaikan permasala-
han tersebut,” Ungkapnya.

Untuk itu, Bupati meminta 
seluruh pegawai agar bekerja 
secara Tim dan sesuai dengan tu-
poksi masing-masing.

“Kalau kita berperan aktif 
dan sesuai tugas dan fungsi mas-
ing-masing dan dikonsolidasikan 
maka permasalahan- permasala-
han akan cepat terselesaikan,” 
Jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Bu-
pati, dimusim penghujan saat 
ini semua harus waspada terha-
dap dampak dari Badai la nina, 
dirinya mengingatkan kepada 
perangkat daerah terkait untuk 
lebih intensif menyikapi potensi 
bencana.

“Saya ingatkan kepada 
seluruh perangkat daerah teru-
tama Camat dan Kepala Desa 
untuk mengantisipasi terha-
dap potensi bencana yang ada 
di wilayahnya,” pungkasnya. 
(Roby)

Bupati Tugaskan Jajarannya Waspada 
dan Responsif Terhadap Bencana

Rapat Dinas dipimpin oleh Bupati Sukabumi H.Marwan Hamami

Sukabumi, SMN - Pemer-
intah Kabupaten Sukabumi 
menggelar Rapat Dinas Bulan 
November di Aula Gedung Kan-
tor Sekretariat Daerah (Setda) 
Kabupaten Sukabumi Jl.Siliwan-
gi No.10 Palabuhanratu. Rabu 
(17/11/2021).

Rapat Dinas dipimpin oleh 
Bupati Sukabumi H.Marwan 
Hamami didampingi dan dipan-
du oleh Asisten Pemerintahan 
dan Kesejahteraan Rakyat, Ade 
Setiawan.

Diawal acara dilakukan 
penandatanganan perjanjian 
kerjasama antara Badan Penye-
lenggara Jaminan Sosial (BPJS) 
Kesehatan Cabang Sukabumi 
dengan Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) Sagaranten ten-
tang pelayanan kesehatan ruju-
kan tingkat lanjutan bagi peserta 
program jaminan kesehatan.

Selanjutnya disampaikan ex-
pose, antara lain ekspose anali-
sis dan evaluasi Polres Sukabu-
mi dalam pencapaian vaksinasi 
oleh Kapolres sukabumi AKBP 
Dedy Darmawansyah Nawir-
putra, SH.,S.I.K.,MH, expose 
implementasi dan rencana kerja 
program tapera (proyek inisiasi) 
oleh Bank BTN, Expose sin-
ergi Jekdes, Bank BJB dengan 
Pemkab Sukabumi dan materi 
knowledge digital banking serta 
mengenai DiGi oleh Bank BJB.

Tak hanya itu dilakukan juga 
expose serapan anggaran TA 
2021 dan kamus usulan oleh Plt 

Binojakrama Padalangan 2021, Wabup 
Ajak Membumikan Budaya Sunda

daya. Hal itu termasuk di ting-
kat Jawa Barat untuk menyup-
port padalangan.

“Banyak potensi. Tinggal 
disupport saja. Kita semua ha-
rus bersinergi untuk memaju-
kan budaya Sunda,” ungkap-
nya.

Di Kabupaten Sukabumi 
sendiri, menurutnya sedang 
dibahas Perda Kebudayaan.

“Ini suatu kebahagiaan un-
tuk mengakselerasi program 
terkait kebudayaan di Kabu-
paten Sukabumi,” terangnya.

Ketua Persatuan Padalan-
gan Indonesia (Pepadi) Jabar 
H. Darsa Wibiksana berterima 
kasih kepada Pemerintah Ka-
bupaten Sukabumi. Terutama 

atas terlaksananya kegiatan 
ini walaupun di tengah pan-
demi covid 19.

“Kegiatan ini sempat ter-
ganjal setahun karena pan-
demi covid 19. Jadi, kegiatan 
yang seharusnya dilaksanakan 
di 2020, baru terlaksana tahun 
ini,” bebernya.

Oleh karena itu, lanjut H. 
Darsa, tahun 2022 akan ada 
lagi event binojakrama pada-
langan tingkat Jawa Barat. Di 
mana, juara umum dalam ke-
giatan tahun ini, akan menjadi 
tuan rumah di tahun berikutn-
ya.

“Jadi, siapapun pemenang-
nya akan menjadi tuan rumah. 
Termasuk Kabupaten Suk-

Usai menyaksikan penampilan kesenian Sunda, Wakil Bupati 
Sukabumi H. Iyos Somantri menyerahkan piala bergilir kepada 

Provinsi Jawa Barat untuk diserahkan kembali kepada juara 
umum berikutnya

Sukabumi, SMN - Wakil 
Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri mengajak semua pihak 
untuk membumikan budaya 
Sunda. Apalagi, budaya sun-
da tak bisa dipisahkan dari 
kehidupan masyarakat Jawa 

Barat khususnya.
“Siapa lagi yang mem-

pertahankannya selain kita,” 
ujarnya saat membuka Bino-
jakrama Padalangan tingkat 
Jawa Barat tahun 2021 di 
Hotel Sukabumi Indah, Senin 

(15/11/2021).
Menurut H. Iyos, budaya 

Sunda khususnya wayang go-
lek merupakan sebuah media. 
Dalam hal ini, media penyam-
paian informasi, edukasi, dan 
transformasi.

“Makanya, kita harus 
berikhtiar untuk meningkat-
kan dan mempertahankan bu-
daya ini,” ucapnya.

Dirinya berharap, dinas ter-
kait dapat mengaktualisasikan 
seluruh kegiatan berwujud bu-

abumi menjadi tuan rumah, 
lantaran sebelumnya menjadi 
juara umum,” jelasnya.

Kepala Dinas Budaya 
Pemuda dan Olahraga (Dis-
budpora) Kabupaten Suka-
bumi Budiyanto mengatakan, 
kegiatan kali ini diikuti 16 
Kota/Kabupaten di Jawa 
Barat. Di mana, event ini 
akan terlaksana selama 3 hari 
ke depan.

“16 kota/kabupaten akan 
berlomba menampilkan kese-
nian wayang golek terhitung 
hari ini sampai 17 November 
mendatang. Setiap peserta 
akan menampilkan pertunju-
kan wayang golek sekitar 1 
jam 15 menit,” bebernya.

Dengan mengusung tema 
“miara ajen tradisi geusan 
ngaronjalkeun karya pinun-
jul” diharapkan kesenian 
wayang golek bisa terus hadir 
di tengah masyarakat.

“Lewat kegiatan ini, hara-
pan pencinta budaya, pada-
langan masih bisa melak-
sanakan kegiatan ini seperti 
biasa,” harapnya.

Dalam kesempatan terse-
but, H. Iyos menyaksikan 
penampilan kesenian Sunda. 
Selepas itu, menyerahkan pi-
ala bergilir kepada Provinsi 
Jawa Barat untuk diserahkan 
kembali kepada juara umum 
berikutnya. (Roby)
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Bupati Kendal : Bendungan Bodri Harus
Memberikan Multiplier Effect Bagi Masyarakat

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, B.Sc saat memberi sambutan 
dalam acara Market Consultation

Polres Kendal Gelar Sosialisasi
DIPA Tahun Anggaran 2022

Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto, S.H., SIK., M.H., 
memberi sambutan dalam kegiatan Sosialisasi Alokasi Angga-

ran T.A 2022

Jakarta, SMN - Bupati 
Kendal Dico M. Ganinduto, 
B.Sc menghadiri acara Market 
Consultation yang diselengga-
rakan oleh Kementerian PUPR, 
Jumat (19/11/2021) yang 
diselenggarakan di Pullman 
Hotel and Resort, Jakarta.

Dalam acara itu, juga turut 
hadir berbagai pelaku usa-
ha, perusahaan infrastruktur, 
investor dan lembaga pem-
biayaan terkait secara virtual.

Bendungan Bodri di Kabu-
paten Kendal, Jawa Tengah ini 
merupakan Proyek Strategis 
Nasional (PSN). Proyek ini 
juga sebagai salah satu pro-
gram atau kegiatan rencana in-
duk di Kawasan Kendal, Kota 
Semarang, Kota Salatiga, De-
mak, dan Grobogan atau yang 
tergabung dalam Kedungsepur.

Hal itu sebagaimana tertu-
ang dalam Peraturan Pemerin-
tah (PP) Nomor 79 Tahun 2019 
tentang Percepatan Pemban-
gunan Ekonomi Kawasan Ke-
dungsepur dan Kawasan Pur-
worejo, Wonosobo, Magelang, 
Tegal, Temanggung, serta Ka-
wasan Brebes, Tegal, Pema-
lang.

Bendungan Bodri 

diproyeksikan memiliki kap-
asitas 41,7 juta meter kubik 
dan dapat menampung air baku 
2,26 meter kubik per detik. 
Dapat digunakan untuk men-
gairi irigasi seluas 8.861 hektar 
dan mereduksi banjir 10,23% 
(64,81 meter kubik per detik), 
serta pembangkit listrik tenaga 
air 3,2MW.

Rencananya Bendungan 
Bodri akan dibangun pada 
Kuartal IV 2024. Adapun nilai 
investasi yang dibutuhkan un-
tuk membangun proyek terse-
but adalah sebesar Rp 1,71 tri-

liun dan membutuhkan waktu 6 
tahun masa konstruksi.

Dalam acara tersebut Bupati 
Dico menyampaikan, Kabupat-
en Kendal merupakan kawasan 
yang sangat penting bagi Jawa 
Tengah. Wilayah penunjang 
ibukota provinsi yaitu Sema-
rang, pintu masuk ke kawasan 
destinasi prioritas borobudur, 
memiliki garis pantai terpan-
jang di Jawa Tengah, memiliki 
lahan pertanian pangan berke-
lanjutan seluas 22.400 Ha, 
produsen nomor 2 telur dan pu-
sat pertumbuhan jawa tengah 

melalui ekspor dan penyerapan 
tenaga kerja dari wilayah Ka-
wasan Industri Kendal seluas 
lebih dari 5000Ha.

“Kedepannya, Kabupaten 
Kendal akan memiliki pelabu-
han terintegrasi dengan tanjung 
emas, harbour tol yang meng-
hubungkan antara pelabuhan 
dan kawasan industri, pipa gas 
yang siap menunjang kawasan 
industri, dan berbagai infras-
truktur strategis penunjang in-
dustri,” tambah Bupati Dico.

Menurut Bupati Dico, 
proyek Bendungan Bodri san-
gat penting bagi Kabupaten 
Kendal dan keberlanjutan ka-
wasan industri. Selain itu, juga 
sebagai penanganan banjir, 
lumbung pangan nasional, air 
bersih bagi masyarakat dan in-
dustri, menciptakan destinasi 
pariwisata baru, dan mencip-
takan energi terbarukan hijau.

“Kami berharap proyect 
ini bisa berjalan dengan baik, 
memberikan nilai tambah bagi 
investor dan memberikan mul-
tiplier effect yang besar bagi 
masyarakat Kabupaten Kendal 
dan Jawa Tengah,” harap Bu-
pati Kendal menutup sambu-
tannya. (sur)

Kendal, SMN - Dalam 
rangka mensosialisasikan an-
ggaran Polres Kendal 2022, 
Polres Kendal melaksanakan 
kegiatan Sosialisasi Alokasi 
Anggaran T.A 2022 yang dilak-
sanakan di Pendopo Tumeng-
gung Bahurekso dan sosialisasi 
tersebut tetap mengedapankan 
Protokol kesehatan yakni wa-
jib menggunakan masker serta 
sebelum masuk ke aula dicek 
suhu tubuhnya.

Kegiatan tersebut dipimpin 
langsung oleh Kabag Renprog-
ar Rorena Polda Jateng AKBP 
Yudy Priyono, S.H., SSTMK., 
M.H., Kasubag Prog Bag Ren-
progar AKP Melta, S.H., SIK, 
Paur Subbag Gar Bag Ren-
progar Penata I Nanik Dwi W., 
S.E., M.M, Pamin Ren IPDA 
Bagus dan Kapolres Kendal 
AKBP Yuniar Ariefianto diiku-
ti juga oleh seluruh PJU Polres 
Kendal dan Dandim 0715 Ken-
dal Letkol Inf Iman Widhiarto 
ST, Ketua DPRD Kendal, Ka-
jari Kendal, Ketua Pengadilan 
Negeri Kendal serta toga to-
mas Kabupaten Kendal, Jumat 
(19/11/2021).

Dalam sambutannya Ka-
polres Kendal AKBP Yuniar 
Ariefianto, S.H., SIK., M.H., 
menyampaikan bahwa ke-
giatan Alokasi Anggatan T.A 
2022 merupakan rangkaian 
dari proses yang menjadi agen-
da dan rencana kegiatan Polres 

Kendal 2022 dengan mempe-
domani Renstra Polri tahun 
2020-2024 sesuai Visi Misi 
Polres Kendal dengan terwu-
judnya situasi Kamtibmas yang 
aman dan tertib dalam bentuk 
melindungi, menganyomi dan 
melayani masyarakat yang ha-
rus dipertanggung jawabkan 
dalam pelaksanaannya.

Sambutan dan Paparan Ka-
polres Kendal meliputi Alokasi 
Anggaran Per Jenis Belanja, 
Perbandingan Anggaran TA. 
2021 dan TA. 2022, Rendisgar 
DIPA Polres Kendal TA. 2022, 
Hal hal yang harus diperhati-
kan dalam pelaksanaan ang-
garan Polres Kendal TA. 2022 
serta Hal-hal yang harus dilak-
sanakan setelah menerima 

DIPA TA. 2022 dan Rencana 
Pengembangan Polres Kendal.

Diakhir kegiatan Kapolres 
Kendal AKBP Yuniar Ariefian-
to SH SIK MH menambahkan 
“Saya berharap setiap fungsi 
maupun Polsek nantinya untuk 
dapat menggunakan anggaran 
yang diberikan negara ini di-
gunakan sebaik baiknya serta 
dapat dipertanggung jawab-
kan. Saya perintahkan kepada 
seluruh Fungsi dan Polsek di 
Polres Kendal gunakan angga-
ran ini dengan cermat, cerdas, 
selektif dan efisien dalam men-
dukung pelaksanaan tugas baik 
daik dibidang pemeliharaan 
Kamtibmas, Operasional mau-
pun pembinaan Organisasi,” 
imbuh Kapolres Kendal. (sur)

Kasdim Demak Pimpin Wisuda Purna Tugas 
Anggotanya yang Masuki Masa Pensiun

Demak, SMN - Kepala Staf 
Kodim (Kasdim) 0716/Demak 
Mayor Inf Supriyono memimp-
in upacara Wisuda Purna Tugas 
anggota Kodim 0176/Demak 
atas nama Sertu Sucipto anggo-
ta dari Koramil 02/Mranggen 
Kodim 0716/Demak yang telah 

memasuki masa pensiun. Ka-
mis, 18/11/2021.

Acara yang dilaksanakan 
di aula Kodim 0716/Demak 
tersebut juga dihadiri oleh para 
Danramil, Perwira Seksi dan 
Perwakilan anggota dari Kora-
mil jajaran Kodim 0716/De-

mak. Peserta juga diwajibkan 
mematuhi protokoler kesehatan 
diantaranya memakai mask-
er,menjaga jarak dan mencuci 
tangan pakai sabun yang telah 
disediakan.

Dalam sambutannya Kasdim 
Mayor Inf Supriyono menyam-
paikan “Upacara tradisi Wisuda 
Purna Tugas ini mempunyai 
makna yang mendalam yang 
berkaitan dengan pengabdian 
dan pengorbanan, bukan ha-
nya melepas mantan prajurit, 
melainkan sebagai upaya dan 
harapan adanya nilai-nilai ke-
juangan dan motivasi yang 
perlu di teladani oleh generasi 
selanjutnya, yakni nilai kei-
manan dan ketaqwaan, kerja 
iklas, sabar dan bersyukur serta 
kerja keras dan cerdas.” Terang 
Kasdim.

Beliau juga menyampaikan 
“pelepasan prajurit yang me-
masuki masa pensiun dalam 

upacara Wisuda Purna Tugas 
ini merupakan penghargaan 
kepada para prajurit yang telah 
mengabdikan dirinya dengan 
penuh dedikasi, disiplin dan 
loyalitas yang tinggi dalam 
menjalankan kedinasannya di 
Angkatan Darat.“ Lanjut Kas-
dim.

Pada akhir sambutannya 
Mayor Supriyono menyam-
paikan “Ucapan terimakasih 
dan penghargaan yang setinggi 
- tingginya kepada Sertu Sucip-
to yang purna tugas, Selamat 
jalan dan selamat berjuang 
dalam pengabdian berikutnya 
serta tetap menjaga silaturahmi 
dengan seluruh prajurit dimana-
pun berada.” Pungkas Kasdim.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
pemberian ucapan selamat ke-
pada Sertu Sucipto yang diawa-
li oleh Kasdim dan dilanjutkan 
oleh prajurit yang mengikuti 
acara wisuda purna tugas. (nur)

Sertu Sucipto anggota dari Koramil 02/Mranggen Kodim 
0716/Demak yang telah memasuki masa pensiun

Kendal, SMN - Dinas Per-
tanian dan Pangan Kabupaten 
Kendal menggelar lomba pemi-
lihan ternak sapi betina pro-
duktif dan kambing PE (Per-
anakan Etawa) pejantan, Rabu 
(17/11/2021) bertempat di Pas-
ar hewan Sukorejo.

Kegiatan itu diikuti oleh 
para peternak sapi dan kambing 
yang berasal dari Kecamatan 
Sukorejo, Patean, Plantungan, 
Pageruyung, Singorojo, Boja, 

Kaliwungu, Pegandon, Pate-
bon, Ringinarum, Rowosari dan 
peternak di Kecamatan Weleri.

Disampaikan oleh Plt. Kepa-
la Dinas Pertanian dan Pangan 
Kendal, Pandu Rapriat, S.P 
bahwa ada 40 ekor sapi betina 
dan 40 ekor kambing etawa 
yang dilombakan. Dalam aca-
ra lomba menghadirkan dewan 
juri dari Fakultas Peternakan 
dan Pertanian (FPP) Undip, 
Dinas Peternakan dan Kese-

Tingkatkan Hasil Pertenakan
Dinas Pertanian dan Pangan Kendal Gelar Lomba

Ada 40 ekor sapi betina dan 40 ekor kambing etawa yang 
dilombakan

hatan Hewan Provinsi Jawa 
Tengah, dan Badan Penelitian 
dan Pengembangan Pertanian 
(BPTP) Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, penilaian 
dewan juri fokus pada produk-
tifitas dan kondisi reproduksi 
hewan ternak, dan memutus-
kan pada kategori Sapi Betina 
Produktif dimenangkan oleh 
Muchamadun dari Singorojo. 
Sedangkan kategori Kambing 
Peranakan Etawa dimenangkan 
oleh Muhammad Nurudin dari 
Gubugsari Pegandon.

Pandu Rapriat juga berharap, 
dengan digelarnya lomba ini 
nantinya dapat memotivasi para 
peternak sapi maupun kambing 
di Kabupaten Kendal.

“Harapanya agar para peter-
nak ini termotivasi untuk lebih 
baik lagi dalam mengembang-
kan usahanya, sehingga dapat 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dari sektor peternakan 
dan pertanian di Kabupaten 
Kendal,” tutur Plt. Kepala Di-
nas Pertanian dan Pangan Ken-
dal. (sur)

Dikunjungi Yuliani Paris dan Amran Mahmud, Kepala 
SKK Migas Segera Tindak lanjuti Permohonan Wajo

Bupati Wajo bersama Anggota DPR Andi Yuliana Paris 
beserta rombongan SKK Migas

Jakarta, SMN - Bupati 
Wajo, Amran Mahmud, ber-
sama jajaran mendampingi 
anggota Komisi VII Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) RI, 
Andi Yuliani Paris, menyam-
bangi Kantor Satuan Kerja 
Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas 
Bumi (SKK Migas), Jalan 
Gatrot Subroto, Jakarta, Rabu 
(17/11/2021).

Turut ikut mendampin-
gi, yakni Sekretaris Daer-
ah (Sekda) Wajo, Armayani, 
Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian, dan 
Pengembangan Daerah (Bap-
pelitbangda) Wajo, Andi Pal-
lawarukka, serta Direktur PT 
Wajo Energi Jaya, Lukman 
Hamid.

Adapun agendanya dalam 
rangka mempertanyakan pro-
gres permohonan perubahan 
alokasi gas kepada Badan Us-
aha Milik Daerah (BUMD) 
yang semula dialokasikan un-
tuk pembangunan power plant 
menjadi proyek compressed 
natural gas (CNG).

Yuliani menyampaikan bah-
wa kehadirannya di SKK Mi-
gas sebagai bentuk perhatian 
dan kepedulian dirinya yang 
selama ini telah memperjuang-
kan optimalisasi pemanfaatan 
gas di Kabupaten Wajo, Su-
lawesi Selatan (Sulsel), bagi 

kepentingan masyarakat.
“Saat ini saya bersama Bu-

pati Wajo dan rombongan yang 
terdiri atas Sekretaris Daer-
ah, Kepala Bappelitbangda, 
dan Direktur PT Wajo Energi 
Jaya,” ucap legislator Partai 
Amanat Nasional (PAN) yang 
terpilih dari daerah pemilihan 
Sulsel ini.

Amran Mahmud pada kes-
empatan itu berharap perubah-
an alokasi ini bisa meningkat-
kan produksi gas yang dikelola 
PT Energy Equity Epic Seng-
kang (EEES) sehingga ber-
dampak pada peningkatan 
dana bagi hasil (DBH) migas 
yang diterima oleh Pemerintah 
Kabupaten Wajo.

“Tentu hal itu akan ber-
dampak pada peningkatan 
kapasitas fiskal daerah dalam 
melaksanakan pembangunan,” 
ucapnya.

Amran Mahmud juga men-
gapresiasi dukungan dan 
perhatian Yuliani terhadap 
pengelolaan gas di Wajo, ter-
masuk pembangunan jaringan 
gas (jargas) yang sedang ber-
langsung.

“Ini bisa menjadi motiva-
si bagi Badan Usaha Milik 
Daerah Kabupaten Wajo untuk 
bekerja lebih keras dan me-
manfaatkan alokasi gas yang 
ada bagi kepentingan mas-
yarakat,” tuturnya.

Sementara, Direktur PT 
Wajo Energi Jaya, Lukman 
Hamid, menjelaskan tentang 
skema pelaksanaan proyek 
CNG beserta pemasarannya 
kepada SKK Migas apabila 
permohonan perubahan alo-
kasi itu dikabulkan. Pihakn-
ya siap menjalin kerja sama 
dengan PT Kawasan Industri 
Makassar (KIMA) yang akan 
menjadi konsumen CNG.

“Seperti diketahui, pada 
tahun 2012, BUMD Wajo 
mendapatkan alokasi gas ber-
dasarkan Perjanjian Jual Beli 
Gas (PJBG) antara PT Wajo 
Energi Jaya dengan PT Energy 
Equity Epic Sengkang den-
gan pembagian alokasi beru-
pa power plant, jaringan gas 

rumah tangga, dan pendirian 
stasiun pengisian bahan bakar 
gas (SPBG),” ucapnya.

Akan tetapi, lanjutnya, 
karena PT Perusahaan Listrik 
Negara (Persero) mengalami 
surplus daya akibat masuknya 
sejumlah pembangkit ke dalam 
sistem kelistrikan di Sulawesi, 
pembangunan power plant ti-
dak dapat direalisasikan hing-
ga saat ini. “Akibatnya, jatah 
alokasi gas tersebut tidak ter-
manfaatkan,” ungkapnya.

Pihak SKK Migas menang-
gapi positif agenda pertemuan 
tersebut. “Kita akan segera 
menindaklanjuti permohon-
an BUMD Kabupaten Wajo,” 
ucap Dwi Soetjipto, Kepala 
SKK Migas. (and)

Soal PPKM Nataru, Ganjar
Tunggu Aturan Resmi Kemendagri

Gubernur Jawa Tengah 
Ganjar Pranowo

Semarang, SMN - Pemer-
imtah Provinsi Jawa Tengah ma-
sih menunggu surat edaran (SE) 
dari Kementerian Dalam Negeri, 
yang mengatur pemberlakuan 
pembatasan kegiatan masyarakat 
(PPKM) level 3 di seluruh Indo-
nesia, selama libur natal dan ta-
hun baru (Nataru).

Hal itu disampaikan Gubernur 
Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, 
seusai melantik pejabat fungsion-
al Pemprov Jateng di Gradhika 
Bhakti Praja, Jumat (19/11/2021). 
Kendati begitu, Ganjar menya-
takan  pihaknya sudah mencer-
mati apa yang sudah disampaikan 
Menko PMK, di mana kebijakan 
itu diambil untuk mencegah mo-
bilitas tinggi selama Nataru.

“Belum (PPKM Level 3), kita 
masih menunggu SE Mendagri. 
Kemarin para Pendeta dan Romo 
kontak saya, gimana ini Pak. Saya 
jawab coba kita tunggu dulu,” ka-
tanya.

Meski begitu, Ganjar meminta 
para Pendeta dan Romo untuk 
menggelar perayaan Natal den-
gan terbatas. Ibadah dan perayaan 
bisa dilaksanakan secara hybrid, 
yakni sebagian datang ke tempat 
ibadah, sebagian lagi di rumah.

“Saya sampaikan ke beliau, 
kalau mau melaksanakan Natal, 
perayaannya mungkin terbatas 
sekali dan bisa hybrid. Atau yang 
ingin merayakan tahun baru nan-

ti dulu karena adanya ketentuan 
ini,” jelasnya.

Ganjar juga meminta mas-
yarakat untuk tidak cuti selama 
Nataru. Kepada Aparatur Sipil 
Negara (ASN) di lingkungan 
Pemprov Jateng, Ganjar juga 
melarang mereka mudik.

“Nggak ada cuti, liburnya dua 
hari itu saja. Bekerja saja, biar ti-
dak ada mobilitas tinggi. ASN ng-
gak boleh mudik,” tegasnya.

Terkait kemungkinan 
penyekatan arus lalu lintas di 
Jawa Tengah, Ganjar mengatakan 
belum melakukan kebijakan itu. 
Namun kalau terjadi peningkatan, 
bukan tidak mungkin pihaknya 
melakukan tindakan kondisional 
untuk mengatur traffic.

“Tempat wisata juga sama, 
akan kita batasi. Kalau nanti 

diberlakukan PPKM level 3 kan 
otomatis ketentuan-ketentuan 
akan lebih ketat lagi,” pungkasn-
ya.

Sekadar diketahui, pemerin-
tah pusat berencana menerapkan 
PPKM Level 3 di seluruh wilayah 
Indonesia. Penerapan itu akan 
dilaksanakan selama libur Natal 
dan tahun baru (Nataru). Dengan 
begitu, maka sejumlah pengetatan 
akan kembali diberlakukan.

Menko PMK RI, Muhadjir Ef-
fendy mengatakan, PPKM Level 
3 akan diberlakukan mulai 24 
Desember sampai 2 Januari. Mas-
yarakat dilarang melakukan pesta 
kembang api, pawai, arak-arakan 
yang menyebabkan kerumunan 
besar.

Selain itu, masyarakat dilarang 
mudik dengan tujuan tidak prim-
er. Masyarakat juga dilarang bep-
ergian selama Nataru. Sejumlah 
fasilitas umum di daerah diminta 
ditutup dan aturan perjalanan naik 
transportasi umum akan diper-
ketat.

Para pegawai baik ASN, TNI/
Polri dan karyawan swasta dila-
rang mengambil cuti selama Nata-
ru. Jumlah pengunjung di tempat 
publik seperti bioskop, cafe, resto-
ran dibatasi maksimal 50 persen. 
Jumlah pengunjung di pusat per-
belanjaan juga dibatasi maksimal 
50 persen dan dibatasi jam bukan-
ya sampai pukul 21.00. (hms)
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Dinas Perdagangan Koperasi dan 
Usaha Mikro Kabupaten Madiun
Sosialisasi Perundang Undangan Dibidang Cukai Tahun Anggaran 2021

Madiun, SMN – Pemerintah 
Kabupaten Madiun lewat Di-
nas Perdagangan, Koperasi dan 
Usaha Mikro (Dinas Poerdakop 
dan UM) mensosialisasikan 
peraturan perundang-undangan 
di bidang cukai kepada mas-
yarakat pelaku usaha dan petani 
tembakau di Gedung Balai Desa 
Kenongorejo Kecamatan Pil-
angkenceng Kabupaten Madiun, 
Selasa (9/11/2021).

Kepala Dinas Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Mikro Ka-
bupaten Madiun (Dinas Perda-
kop dan UM) Indra Setyawan 
melalui Kabid Perdagangan dan 
Usaha Mikro Toni Eko Prastyo 
mengatakan bahwa kegiatan 
sosialisasi ini dilakukan kepada 

pelaku usaha mikro dan petani 
tembakau agar para petani 
pelaku usaha mikro dan petani 
tembakau tahu dan memahami 
tentang perundang-undangan di 
bidang cukai.

Agus Suyudi Sekdin Disper-
dakop dan UM Kabupaten Ma-
diun mengatakan bahwa mak-
sud dan tujuan dilaksanakan 
sosialisasi perundang-undangan 
di bidang cukai kepada para 
pelaku usaha mikro dan petani 
tembakau Desa Kedungrejo 
adalah agar tahu dan memaha-
mi sebagai upaya penegakan 
hukum terhadap tindak pidana 
cukai guna menekan peredaran 
barang kena cukai ilegal di mas-
yarakat, khususnya masyarakat 

Petugas bea dan cukai Madiun sebagai narasumber dalam 
kegiatan sosialisasi ini didampingi Sekdin Disperdakop dan UM 
Kabupaten Madiun Agus Suyudi bersama Kabid Perdagangan 

Toni Eko Prastyo

Kabupaten Madiun.
Kabid Perdagangan Toni Eko 

Prastyo mengatakan terkait den-
gan Dana Bagi Hasil Cukai Ha-
sil Tembakau (DBHCHT), yang 
berdasarkan Peraturan Ment-
eri Keuangan RI Nomer 206/
PMK.07/2020 tentang penggu-
naan pemantauan dan evaluasi 
dana bagi hasil cukai hasil tem-
bakau alokasi dana DBHCHT 
meliputi 50% digunakan untuk 
bidang kesejahteraan mas-
yarakat diantaranya kegiatan 
pembinaan lingkungan sosial 
dan peningkatan kualitas bahan 
baku.

“Sedangkan dana cukai yang 
25% diperuntukkan di bidang 
kesehatan, diantaranya program 
pembinaan lingkungan dan 25% 
lagi diperuntukan untuk bidang 
penegakan hukum, yakni untuk 

DPPTK  Ngawi Latih Petani 
dan Generasi Muda Mahir 

Keterampilan Terapan
Ngawi, SMN - Perkemban-

gan zaman tak hanya mem-
bawa kemajuan, namun juga 
mengancam mata pencaharian 
beberapa bidang tertentu. Dian-
tara ancaman itu juga dirasakan 
para petani tembakau yang ada 
di Ngawi termasuk anak-anak 
mereka.

Melihat hal itu pula, Dinas 
Perdagangan, Perindustrian 
dan Tenaga Kerja (DPPTK) 
Kabupaten Ngawi menggelar 
pelatihan untuk ibu-ibu petani, 
buruh tani da putra-putri petani 
tembakau. Memanfaatkan Dana 
Bagi Hasil - Cukai Hasil Tem-
bakau (DBHCHT), pelatihan 
itu ternyata menarik banyak 
peminat.

“Hanya sayangnya kami ha-
nya bisa mengambil 16 orang 
peserta per kelas.  Keterampi-
lan terapan yang ditawarkan 
yakni pelatihan otomotif, rias 
pengantin, tata boga dan men-
jahit. Kami juga buka kelas mo-
tivasi untuk pembekalan mental 
menjadi wirausaha,” ungkap 
Wiwin Sumarti, Kabid Tenaga 
Kerja DPPTK Ngawi.

Peserta pun diharuskan 
mengikuti pelatihan sesuai jad-
wal yang ditentukan yakni seki-
tar 14 hari. Mereka mendapat-
kan uang transportasi, untuk 
mendukung kelancaran mengi-
kuti pelatihan ini.

Para peserta rata-rata berusia 
di bawa 30 tahun dan antusias 
mengikuti pelatihan. Di kelas 

menjahit, para peserta dilatih 
sejak mengukur, membuat pola 
hingga membuat contoh baju. 

Demikian juga di kelas rias 
pengantin, peserta diharapkan 
memiliki keterampilan yang 
dapat dipakai sebagai modal 
kerja atau membuka usaha mer-
ekan sendiri.

Pelatihan tata rias pengan-
tin ini dilaksanakan DPPTK 
bekerjasama dengan ahli tata 
rias pengantin Cattleya.

Menurut Eka, seorang in-
struktur, perkembangan para 
siswa di hari kelima latihan su-
dah cukup bagus. Mereka juga 
berani saling merias bergantian 
dengan temannya sebagai mod-
el.

“Meskipun anak-anak petani 

bahkan ada para istri dari petani 
tembakau, namun mereka pun-
ya tekad kuat untuk segera ma-
hir,” tutur Eka. 

Pelatihan bidang tata boga, 
tetap menjadi favorit bagi 
peserta perempuan. Ibu-ibu 
muda, istri petani tembakau, 
bersemangat menyimak dan 
memasak aneka kue dan penga-
nan di salah satu ruang di are-
al gedung Balai Latihan Kerja 
(BLK) di DPPTK.

Bekal  berbagai keterampi-
lan itu, diharapkan akan men-
jadi modal bagi para peserta 
untuk membuka usaha sendiri. 
Termasuk ketika mereka harus 
alih pekerjaan dari petani men-
jadi pengusaha yang mandiri. 
(ari)

Pelatihan menjahit di DPPTK Ngawi

Gandeng PMI, Kodim 0805 
Ngawi Gelar Donor Darah

Ngawi, SMN - Donor darah 
menjadi salah satu agenda bak-
ti sosial yang dilakukan Kodim 
0805 Ngawi dalam memper-
ingati HUT ke-58 Korem 081 
Dhirotsahajaya.

Kodim 0805 Ngawi meng-

gandeng PMI untuk bekerjasa-
ma melaksanakan baksos ini, 
Selasa (16/11/2021).

Kasdim 0805 Ngawi, Kapten 
Wiyono, meqakili Dandim 0805 
Ngawi, Letkol Totok Prio San-
toso, menegaskan bahwa donor 

darah dilakukan sebagai anti-
sipasi kekurangan stok darah 
yang sering terjadi. 

“Kita semua berharap bakti 
sosial donor darah yang di gelar 
Kodim 0805 Ngawi ini, bisa 
membantu stok darah di PMI 
serta bisa bermanfaat bagi mas-
yarakat,”, ucap Kasdim.

Kasdim juga menyampaikan 
para peserta yang terlibat terdi-
ri dari personel Kodim Ngawi, 
Persit serta anggota Polres Nga-
wi.

Dalam pelaksanaannya do-
nor darah ini tetap mematuhi 
protokol kesehatan sesuai an-
juran pemerintah, diantaranya 
selalu memakai masker, jaga 
jarak, mencuci tangan serta pe-
meriksaan suhu tubuh sebelum 
memasuki ruang pengambilan 
darah. (ari) 

Bupati Madiun dan DPRD Menandatangani
Bersama Raperda APBD Tahun 2022

Madiun, SMN – Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Madiun mengadakan 
rapat paripurna dalam rangka 
pengambilan keputusan dan 
penandatanganan bersama ran-
cangan peraturan daerah ten-
tang APBD Kabupaten Madiun 
tahun 2022 bersama Bupati 
Madiun H. Ahmad Dawami di 
Gedung DPRD Kabupaten Ma-
diun, Rabu (17/11/2021).

Rapat sidang paripurna 
DPRD Kabupaten Madiun dibu-
ka oleh Ketua DPRD Kabupaten 
Madiun H. Fery Sudarsono yang 
didahului dengan penyampaian 
pendapat dari ketua Badan Ang-
garan (Banggar) Kabupaten Ma-
diun Gunawan Prasetyono.

Setelah ketua Banggar DPRD 
Kabupaten Madiun Gunawan 
Prasetyono menyampaikan se-
laku ketua DPRD Kabupaten 
Madiun H. Fery Sudarsono 
mengajukan persetujuan kepada 
para anggota DPRD Kabupaten 
Madiun dan serempak menyetu-
jui adanya Rancangan Peratur-
an Daerah (Raperda) tentang 
APBD tahun 2022 tersebut.

Karena semua DPRD Kabu-
paten Madiun sudah menyetu-
juinya dengan Raperda APBD 

tahun 2022 maka Raperda terse-
but ditandatangani oleh ketua 
DPRD Kabupaten Madiun dan 
para wakil ketua DPRD Kabu-
paten Madiun serta Bupati Ma-
diun H. Ahmad Dawami dan 
wakil Bupati Madiun H. Hari 
Wuryanto.

Setelah penandatanganan 
keputusan bersama Raperda 
APBD tahun 2022 selesai, Bu-
pati Madiun H. Ahmad Dawa-
mi mengatkan bahwa penyusu-
nan APBD Kabupaten Madiun 
mengutamakan ekonomi, efek-
tifitas, transparansi dan akunta-
bel.

“Dalam pengambilan kepu-
tusan ini akan menjadi spirit 
untuk terus menjadikan Kabu-
paten Madiun yang lebih baik 
dengan visi yang aman, mandiri, 
dan berakhlak”, Kata H. Ahmad 
Dawami.

Dengan adanya keterbatasan 
anggaran yang ada, Bupati Ma-
diun H. Ahmad Dawami ber-
harap agar pelaksanaan APBD 
tahun 2022 dikelola dan dilaku-
kan secara tertib, efisien, ekon-
omis, efektif, transparan, dan 
akuntabel guna meningkatkan, 
menggali dan mengembangkan 
sumber-sumber pendapatan asli 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama ketua DPRD Kabu-
paten Madiun H. Fery Sudarsono pada saat rapat paripurna DPRD 

tentang penandatanganan keputusan bersama Raperda APBD 
tahun 2022

daerah (PAD) aagar kapasitas 
fiskal semakin kuat dan kegiatan 
yang ditetapkan dapat terwujud 
secara berkualitas dan produktif 
serta mampu memberikan nilai 
tambah sebesar-besarnya bagi 
kesejahteraan masyarakat dan 
perlu ditingkatkan lagi fungsi 
pengawasan, baik fungsion-
al dan melekat, serta kegiatan 
dapat berjalan sesuai ketentuan 
yang berlaku. “harap H. Ahmad 
Dawami”

Dalam rapat paripurna ini, 

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami juga menyampaikan 
permoohonan maaf apabila 
pelaksanaan anggaran APBD 
tahun 2022 terdapat usulan, as-
pirasi yang belum ada terako-
modir untuk ke depan nantinya 
dalam program dan kegiatan 
pembangunan Kabupaten Ma-
diun guna mewujudkan kualias 
hidup masyarakat Kabupaten 
Madiun yang lebih baik dan se-
jahtera. “tutur H. Ahmad Dawa-
mi Bupati Madiun”. (sy/adv)

Bea Cukai

sosialisasi ketentuan di bidang 
cukai, pembinaan industri, dan 
pemberantasan barang kena cu-
kai ilegal”, tambahnya Toni Ka-
bid Perdagangan.

Dengan diadakannya sosial-
isasi kepada para pelaku usaha 
mikro dan petani tembakau ini, 
agar masyarakat mengetahui 
dan memahami kriteria yang 
termasuk rokok ilegal, rokok 
polos dengan pita cukai palsu, 
rokok dengan pita cukai bekas, 
rokok dengan pita cukai bukan 
keperuntukan, dan pita cukai 
yang bukan haknya. Serta sank-
si pidana dan atau denda sesuai 
yang ada dalam undang-undang 
cukai.

Pada intinya bahwa rokok 
ilegal harus diberantas karena 
selain merugikan negara, juga 
merugikan masyarakat. Jadi 
peserta yang ikut sosialisasi ini 
turut serta menginformasikan 
kepada masyarakat lainnya.

Petugas bea dan cukai Ma-
diun sebagai narasumber dalam 
sosialisasi ini menghimbau ke-
pada peserta sossialisasi agar 
benar benar bisa memahami 
dan melaksanakan ikut pence-
gahan peredaran rokok ilegal 
khususnya di wilayah Kabupat-
en Madiun. Karena bagi yang 
melanggar perdaran rokok ile-
gal ini akan mendapatkan sank-
si denda maupun pidana. (sy/
adv)

Kegiatan donor darah oleh Kodim 0805 Ngawi

Pemkab Madiun Sosialisasikan 
Perbup Nomor 44 Tahun 2021

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuryanto didampingi direktur 
BPJS Ketenagakerjaan Madiun Honggy Dwinanda memberikan 

santunan kepada ahli waris bertempat di rumah makan Icha 
Orientarsan Caruban

Madiun, SMN - Pemkab 
Madiun, Jawa Timur, menso-
sialisasikan Peraturan Bupa-
ti (Perbup) Nomor 44 Tahun 
2021, di sebuah rumah makan 
Icha Orientarsan di Caruban, 
Selasa 9 November 2021.

Perbup Madiun Nomor 44 
Tahun 2021ini, terkait tentang 
Pelaksanaan Jaminan Social 
Bagi Tenaga Kerja Melalui 
Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS) Ketenagaker-
jaan.

Bupati Madiun, H. Ahmad 
Dawami, dalam sambutan 
tertulis yang dibacakan Wakil 
Bupati, H. Hari Wuryanto, 
mengatakan, selain berpe-
doman pada Pergub Jatim No-
mor 35 Tahun 2021, Kabupat-
en Madiun juga mengeluarkan 
Perbup Madiun Nomor 44 Ta-
hun 2021.

“Maksud dan tujuannya, 
sebagai pedoman bagi Pe-
merintah Kabupaten Madiun 
dan BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Madiun dalam pelak-
sanaan jaminan sosial bagi 
tenaga kerja,” ucap H. Hari 
Wuryanto.

Kedua, lanjutnya, untuk 
mewujudkan perlindungan so-
sial bagi tenaga kerja di Kabu-
paten Madiun, baik pengawai 

non ASN, pengawai BUMD, 
lembaga dan perusahaan.

Dalam sosialisasi ini, juga 
dilakukan penyerahan piagam 
penghargaan BPJS Ketenagak-
erjaan Kantor Cabang Madiun 
kepada KPH Saradan, Digjaya 
Mulia Abadi, Inka Multi Solu-
si dan Global Way Indonesia 
atas peran aktif dan kepeduli-
annya mendukung Program 
Jaminan Sosial Ketenagaker-
jaan di lingkungan perusahaan 
serta penerapan tertib admin-
istrasi dan iuran.

Juga diserahkan santunan 

kematian Rp. 42 juta kepada 
keluarga almarhum Hasono 
yang merupakan tenaga harian 
Lepas Dinas Perdagangan dan 
Koperasi dan UMKM Kabu-
paten Madiun.

Sosialisasi yang diikuti 58 
orang dari perusahaan dan 
OPD ini, juga dihadiri Kepala 
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Madiu, Heru Kuncoro, Kepala 
BPJS Ketenagakerjaan Kan-
cab Madiun, Honggy Dwin-
anda Hariawan, pimpinan pe-
rusahaan dan ketua lembaga 
terkait. (sy)
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“Kang Jimat“ Bahas Soal Project Nasional
Pelabuhan Patimban dan Industrialisasi Di Kabupaten Subang Dihadapan Kunker  

Komite II DPD RIKabupaten Subang, SMN  
- Rombongan Kunker anggo-
ta Dewan Pimpinan Daerah 
(DPD) RI di terima langsung 
oleh Bupati Subang H. Ruhimat 
di Grand Hotel Subang, Senin 
15/11/2021. Kunjungan kerja 
tersebut di pimpin langsung 
oleh H. Bustami Zainudin S.Pd 
M.H.  dan Dr. Ir. H Abdullah 
Puteh M. Si., dalam rangka 
agenda kerja pembahasan ten-
tang Pengawasan UU Nomor 
41 Tahun 2009 Tentang Per-
lindungan Lahan Pertanian 
Pangan Berkelanjutan.

Pada kesempatan rapat 
tersebut Bupati Kabupaten 
Subang menyampaikan” Dalam 
pelaksanaan pemerintahan di 
kabupaten subang saya sangat 
mengharapkan bimbingan serta 
arahan terkait LP2B sehubun-
gan dengan akan di bangunnya 
project Nasional yaitu pemba-
ngunan pelabuhan Patimban 
di subang yang tentunya akan 
memberikan nilai positive dan 
negative di masyarakat nan-
tinya.” Ungkap H. Ruhimat. 
Lebihlanjut dikatakan “Dengan 
terbangunnya Industrialisasi di 
kabupaten subang secara posi-
tive akan memberikan maghnet 
untuk kedatangan para investor 
namun kami berharap dengan 
adanya industrialisasi dan pem-
bangunan pelabuhan patimban 
tidak mempengaruhi subang 
sebagai daerah agraris yaitu 
pertanian dan perkebunan, se-
cara skala nasional kabupaten 
subang merupakan lumbung 
padi nasional dan hall terpent-

Kunker anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) RI guna Ba-
has Soal Project Nasional Pelabuhan Patimban dan Industrialisasi 

di Kabupaten Subang

AKBP Aldi Subartono S.H., S.I.K., M.H., Kapolres Karawang
bersama anggota Anggota MKD DPR RI

ing adalah pengelolaan sumber 
daya alamnya dan juga persoa-
lan pemanfaatan lahan perhuta-
ni yang tidak produktif menjadi 
produktif. ” Tegas Kang Jimat 
sapaan akrab Pak’ Bupati Ka-
bupaten Subang

“Kunker kami di kabupaten 
subang membawa Tugas Pokok 
Fungsi (Tupoksi) dari Komite II 
DPD RI yaitu tentang Sumber 
Daya Alam (SDA) dan sumber 
daya lainnya. Dengan bermak-
sud tujuan agar ada dialog den-
gan pemerintahan daerah dan 
pemangku kepentingan lainnya 
serta melakukan kajian tentang 
sumber daya alam, pertanian 
dan pertahanan pangan, untuk 
itu karena kabupaten subang 
merupakan daerah geografis, 
aglomerasi dengan industry 
kabupaten subang akhirnya 
menjadi dilematis karena ter-

bukanya lahan industrialisasi 
dan adanya program nasional 
yaitu pembangunan pelabuhan 
patimban. Tentunya kesemua 
itu memang sangatlah penting 
untuk di laksanakan akan tetapi 
mari kita jaga dan kita lakukan 
adalah jangan sampai nantinya 
merugikan masyarakat petani 
di kabupaten subang ini.” Pa-
paran H. Bustami Zainudin.

Sementara disampaikan 
Kadis Pertanian Kabupaten 
Subang, Dra. Nenden Setiawa-
ti M. Simejelaskan “Secara 
peta nasional kabupaten sub-
ang merupakan daerah agrar-
is dengan luas lahan 89.144 
hektar terdiri dari 30 keca-
matan semuanya merupakan 
luas persawahan yang berpola 
system dua  jenis yaitu sawah 
irigasi tekhnis dan sawah tadah 
hujan dengan lahan terluas di 

kabupaten subang sekitar 40 
KM dari pusat pemerintahan 
subang.” Jelasnya. Ditambah-
kan Ia,” Project Nasional akan 
berdampak pada pertanian padi 
yaitu alih fungsi lahan perta-
nian akan menjadi penunjang 
pelabuhan patimban sedang-
kan dalam UU Cipta Kerja No 
11 Tahun 2020 dijelaskan alih 
fungsi lahan harus menye-
diakan lahan baru sebagai lahan 
pengganti akibat terken project 
nasional.” Pungkasnya.

Terangkum penjelasan dari 
kunker anggota DPD RI yang 
mengagendakan usulan dan 
masukan dari pemerintah ka-
bupaten subang untuk menjadi 
bahan catatan acuan program 
program yang ada di kabupaten 
subang seperti adanya industri-
alisasi dan pembangunan proj-
ect nasional pelabuhan patim-
ban. Arahan dari para anggota 
dewan DPD RI menjadi lan-
dasan dasar acuan pemerintah 
kabupaten subang untuk mere-
sphon hall yang lebih baik yang 
transfaran dan akuntable. Acara 
Kunker juga dihadiri Dr. badik-
enita Br Sitepu M. Si., Angelius 
Wake Kako S. Pd M. Si., dan 
KH Amang Syafrudin Lc yang 
kesemuanya merupakan satu 
rombongan kunker. turut hadir 
Sekda dan Kepala BPN serta ja-
jaran dinas,camat pusakanagar, 
perum jasa Tirta II Subang, per-
wakilan Kementrian Pertanian 
Perhutani, Bappenas dan Ke-
mentrian LHK. (kyt)

Pemkab Purwakarta Genjot 
Target Percepatan Vaksinasi 
Covid 19

Purwasuka, SMN - Tero-
bosan demi terobosan di laku-
kan oleh pemerintah kabupaten 
purwakarta jawa barat dalam 
capaian target vaksinasi diakh-
ir tahun 2021 hingga mencapai 
70%, tak tanggung tanggung 
system jemput bola pun dilaku-
kan secara kebersamaan pola 
kerja antara tenaga kesehatan 
dan TNI yang terlibat langsung 
dengan door to door di tingkat 
RT, RW sampai dengan Balai 
Desa.

Pada kesempatan monitoring 
kerja langsung bupati purwa-
karta jumat, 12/11/2021 di Ke-
camatan Sukatani, Plered dan 
Tegalwaru. Mengatakan kepada 
awak media, “Selain vaksinasi 
rutin metode yang diterapkan 
adalah pelayanan kesehatan se-
cara menyeluruh di tiap puskes-
mas dan pemkab juga membuka 
pos pos kesehatan yang mudah 
dijangkau masyarakat sehingga 
genjotan target vaksinasi covid 
19 dapat di kejar sesuai target,” 
papar Anne Ratna Mustika bu-
pati purwakarta yang dalam 
kesehariannya di sapa dengan 
sebutan kedekatan, Ambu Anne.

Lebihlanjut dikatan “Pada 

hari kesehatan ini di moment 
ini juga saya mengucapkan 
terimakasih dan mengapresi-
asi secara khusus kepada para 
tenaga kesehatan (Nakes) yang 
sudah berjibaku dengan rela 
dan ikhlas dalam penanganan 
pandemi covid 19 di kabupat-
en purwakarta selama pandemi 
menyerang dan berlanjut pada 
pemberian vaksinasi ke mas-
yarakat, semangat terus untuk 
pahlawan kemanusiaan keikh-
lasan dan kerelaan kalian akan 
menjadi bekal ibadah kelak di 
hadapan Allah SWT, Tuhan 
Yang Maha khaliq,” ungkapnya. 
Ditambahkan Anne, “Berkenaan 
dengan stock dropping vaksinasi 
dari pemprov jabar hingga saat 

ini stock terbilang aman tidak 
ada kendala, kalaupun ada itu 
adalah adanya penurunan antu-
siasme masyarakat ini yang saya 
atas nama pemda purwakarta 
beserta pak’ Dandim dan jaja-
ran serta stekholder pemda terus 
bekerjasama mendorong mas-
yarakat akan pentingnya dilaku-
kan vaksinasi untuk pertahanan 
imunytas tubuh terhadap virus 
covid 19 dan yang terpenting 
juga adalah pola kerja bersama 
sama bahu membahu dengan 
yang lainnya, dalam pemerintah 
harus bersinergi dengan semua 
pihak agar semua bisa berjalan 
lancar sesuai capaian target.” 
Pungkasnya bersemangat.(kyt)

Anne Ratna Mustika Bupati Purwakarta

Kunker Anggota MKD
DPR RI Di Polres Karawang

Karawang, SMN - Agenda 
kegiatan kunjungan kerja An-
ggota Mahkamah Kehormatan 
Dewan Republik Indonesia di 
kepolres karawang polda jawa 
barat merupakan kegiatan rutin 
pada setiap tahunnya menyasar 
daerah se - indonesia untuk 
terjun langsung. Rombongan 
anggota MKD DPR RI ,beserta 
staf ahli MKD diantaranya Drs. 
Imron Amin S.H M.H, Drs. H. 
Nyat Kadir,Bambang Purwan-
to S.S.T. M.H, dan KH. Asep 
Ahmad Maushol Afandy S.Sy., 
didamping Kejari Karawang 
Martha Parulina Berliana S.H 
M.H beserta Sataf kejari. Senin 
15/11/2021.

Dalam kata sambutannya 
Kapolres Karawang menyam-
paikan “Saya mengucapkan 
selamat dating dan dengan rasa 
terimakasih atas kunjungan 
kerja Anggota MKD DPRI di 
Mapolres Karawang, dengan 
berbangga hati kami sampaikan 
bahwa polres karawang selalu 
bersinergi dengan seluruh kom-
ponen stackholder pemerintahan 
kabupaten karawang dan unsur 
terkait lainnya. Seperti adanya 
kegiatan dengan terjun langsung 
dalam kegiatan di masyarakat 

dan pemerintahan secara aktif 
serta melaksanakan kegiatan 
sosialisasi di masyarakat se-
cara humanis dengan maksud 
sebagai bentuk mengimplenta-
sikan program program presisi 
Pak Kapolri.” Paparnya.

Lebih lanjut Ia menyam-
paikan “Kalaupun melihat 
kondisi keadaan sekarang dima-
na kita masih dalam masa pan-
demic covid 19 dan masa pro-
gram vaksinasi ke masyarakat, 
namun polres karawang tetap 
sigap menjalankan program pro-
gram Pak’ Kapolri yaitu PRESI-
SI (Prediktif, Resphonsibilitas 
dan Transfaransi Berkeadilan). 
Sementara target kerja kami 
adalah melaksanakan giat pa-
troli dimalam hari yang dilaku-
kan satuan samapta maung kar-
awang dan Brimob Detasement 
C untuk mengantisifasi kegiatan 
malam hari dengan meminimal-
isir kejahatan berbentuk Cu-
rat, Curas dan Curanmor serta 
gerombolan anak Punk yang 
kerap terjadi sebelum adanya 
giat patroli malam hari.hingga 
subuh,hall ini untuk memberi-
kan rasa aman dan nyaman bagi 
masyarakat yang aktif bekerja 
dimalam hari dan kami dipolres 

karawang juga membuka line 
untuk masyarakat agar mudah 
mengaksesnya yaitu Program 
Aplikasi “ Lapor Pak’ Kapolres 
“ dan “ Surat Cinta Kapolres 
Karawang ” dengan maksud dan 
tujuannya adalah mempermu-
dah akses masyarakat kabupat-
en karawang dalam hall melapor 
di situasi urgent atau penting.” 
Pungkas AKBP Aldi Subartono 
S.H., S.I.K., M.H., Kapolres 
Karawang.

Sementara itu kepala Kejari 
Karawang menambahkan “Sin-
ergitas kami anatara Kejari, 
Polres, Dandim dan Pemerintah 
Kabupaten Karawang terban-
gun solid dalam situasi apapun 
termasuk penanganan pandemic 
covid 19 dan program vaksinasi 
saat ini.”Ini adalah bentuk nyata 
dalam kerja sama untuk memba-
ngun kabupaten karawang yang 
sejahtera aman dan nyaman un-
tuk masyarakat karawang khu-
susnya.” Jelas Martha Parulina 
Berliana.

“Dengan komponen anggota 
personil polres karawang yang 
mempunyai dedikasi kerja dan 
kinerja yang tinggi untuk bisa 
hadir dan terjun langsung secara 
humanis melayani, mengayomi 
dan melindungi masyarakat ten-
tunya akan menjadi kebanggaan 
masyarakat karawang.” Tutur 
anggota praksi Nasdem Drs. H. 
Nyat Kadir dalam sambutannya.

Dikatakan juga “Saya sangat 
mengapresiasi program Pak’ 
kapolres karawang yaitu Lapor 
Pak kapolres dan Surat Cinta 
Kapolres Karawang, ini sangat-
lah bagus dan patut di contoh 
oleh jajaran polres se - Indone-
sia sebagai bentuk dukungan 
kerja Program pak’ kapolri yaitu 
presisi.” Pungkasnya. (kyt) 

Kali Bekasi Dibersihkan dengan
Perahu Sheehamster Buatan Jerman

Kota Bekasi, SMN -  Berb-
agai upaya dan cara yang 
dilakukan oleh Pemerintah 
Kota Bekasi untuk membuka 
jalur bersih bersih di ruang jalan 
raya dan ruang kali atau sungai 
yang ada di dalam wilayah kota 
bekasi membuat pemerintah se-
tempat lebih serius,apalagi saat 
bulan November adalah saat 
musim penghujan yang fatal 

akibatnya apabila tidak dapat 
terantisipasi terhadap resiko 
banjir dengan muatan sampah 
pada sungai atau kali.

Pada kesempatan pembu-
kaan acara Grand Launching 
Fasilitas pengelolaan sampah 
dan sekaligus aksi bersih kali 
yang digelar di kali bekasi te-
patnya Jalan Delta Raya Kelura-
han Pekayon Kecamatan Bekasi 

Proses membersihkan kali bekasi dengan perahu Sheehamster

Selatan ,senin 15/11/2021 yang 
dihadiri langsung oleh Wakil 
Walikota Bekasi Tri Adhian-
to didampingi Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup Yayan Yuli-
ana S. Sos dan Direktur Was-
te4change M. Bijaksana Juner-
osano serta  project Manager 
One Eart One Ocean, Harald 
Farank.

Dalam kata sambutannya 
Wawali Kota Bekasi menga-
takan “ Persoalan sampah di 
kota bekasi memang cukup 
kompleks dan menyita waktu 
, sehingga harus melibatkan 
seluruh elemen dalam mengata-
sinya mulai dari pemilahan, pe-
misahan dan proses pengangku-
tan sampahnya. “ keterlibatan 
unsur ekternal dalam penyele-
saian sampah di sungai atau 
kali yang ada di kota bekasi 
sangatlah penting. Belajar dari 
persoalan penyelesaian sungai 
citrum bersih pemerintah pu-
sat dan daerah di bantu rekan-
rekan pencinta bersih sungai 

dan komponen masyarakat serta 
steakholder yang terlibat secara 
bersama bahu membahu dapat 
mengatasi hingga program ci-
tarum bersih sukses.” Papar Tri 
Adhianto.

Ditambahkan Wawali, “ 
Apapun bentuk program ban-
tuan yang diberikan pemerintah 
kota bekasi kita akan optimal-
isasikan dan pemerintah kota 
bekasi berupaya agar program 
program itu dapat berjalan ten-
tunya dapat memberikan nilai 
yang bermanfaat untuk mas-
yarakat kota bekasi khususn-
ya.” Pungkasnya.

Perahu sheehamster buatan 
jerman itupun melaju menyu-
suri kali bekasi membawa rom-
bongan Wawali sambil uji coba 
perahu sheehamster yang mam-
pu dalam sehari mengumpulkan 
timbunan sampah sebanyak 50 
sampai dengan 100 kg. dan saat 
ini pemkot bekasi memiliki 3 
unit bantuan perahu sheeham-
ster product jerman. (ant/tor)

Kini Jawa Barat Miliki Tujuh Mall 
Pelayanan Publik

Bekasi Raya, SMN - 
Peresmian Ke Tujuh Mall 
pelayanan publik di laku-
kan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refor-
masi Birokrasi (Menpan-RB) 
Thahjo Kumolo di dampingi 
Gubernur Jawa barat, Rid-
wan Kamil di Lotte Grosir 
Kabupaten Bekasi. Rabu, 
17/11/2021. Ini merupakan 

mall pelayanan publik ke 7 
dari ke 46 yang sudah ada di 
Indonesia.

“Dengan tersedianya Mall 
Pelayanan Publik (MPP) di 
jawa barat dengan jumlah 
yang sudah kita miliki yai-
tu Tujuh MPP dan saya akan 
mendorong terus keberadaan 
MPP di jawa barat, diharapa-
kan dengan keberadaan mall 

Peresmian Ke Tujuh Mall pelayanan publik di lakukan Men-
teri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

(Menpan-RB) Thahjo Kumolo di dampingi Gubernur Jawa 
barat, Ridwan Kamil di Lotte Grosir Kabupaten Bekasi

pelayanan publik ini akan 
mempermudah masyarakat 
dalam mengakses keperluan 
dan kepentingan administrasi 
berupa pelayanan administra-
si, perizinan dan non perizinan 
dari 20 organisasi perangkat 
daerah (OPD), BUMN sampai 
pelayanan perbankan.” Papar 
Kang Emil.

Lebih lanjut di katakan Ia 
“Dengan berbagai kemudahan 
akses mall pelayanan publik 
diantaranya adalah adanya ru-
ang untuk disabilitas, ruang 
pengaduan dan konsultasi, 
meja layanan mandiri, anjun-
gan layanan dukcapil mandiri, 
gerai nikah, dan launge in-
vestasi. Selain itu ruang ber-
main anak, mushallah, toilet, 
ruang laktasi, pojok jajanan, 
pojok baca dan pusat ATM.” 
Jelasnya.

Disampaikan ucapan se-
lamat untuk sekian jumlah 
instansi yang tergabung da-
lam MPP ini dengan berharap 
bagi instansi yang belum ber-
gabung segera bergabung. Dan 
pada kesempatan ini juga saya 
sampaikan rasa terima kasih 
kepada Pak’ Menteri Menpan 
RB yang sudah mendorong 
program MPP ini sehingga 

warga kami tidak lagi ketuk 
ketuk pintu yang jumlahnya 
banyak.” Tuturnya.

Sementara Tjahjo Kumolo 
Menpan RB dalam sambutann-
ya mengatakan “Dengan adan-
ya MPP bisa mempercepat 
pelayanan perizinan yang ber-
dampak pada jumlah investasi 
yang naik, kedua memproses 
perizinan dan jangan mau di 
dikte pengusaha tapi jangan 
pemerintah daerah neko neko 
sudah ada layanan publik ha-
rus cepat sesuai aturan.” Tegas 
Menpan.

Plt. Bupati Kabupaten 
Bekasi Akhmad Marjuki juga 
menambahkan dengan kehad-
iran MPP di Kabupaten Beka-
si merupakan komitmen dari 
pemerintah kabupaten bekasi 
untuk mewujudkan pelayanan 
prima untuk masyarakat. Dan 
tahun 2020 lalu penandatan-
ganan komitmen penyeleng-
araan MPP, sehingga syukur 
Alhamdulillah hari ini kita 
meresmikan Mall Pelayanan 
publik yang mana untuk men-
jawab keinginan masyarakat 
kabupaten bekasi yang mem-
butuhkan pelayanan cepat dan 
murah.” Pungkasnya. (ant/
tor)
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masuk dalam Survei Indeks Ke-
merdekaan Pers 2021.

Dari berbagai usulan konstit-
uen Dewan Pers ini, proses pen-
jurian awal telah dimulai pada 
bulan November 2021 dengan 
sejumlah tiga sampai limaung-
gulan di setiap kategori.

Para unggulan ini telah 
melalui tahap penjurian awal. 
Dalam rencana awal terdapat 
22 kategori wartawan dan me-
dia serta satu kategori peroran-
gan dan satu kategori lembaga. 
Kemudian masuk pula tiga 
besar hasil Survei Indeks Ke-
merdekaan Pers 2021.

Dewan Pers mengajak pub-
lik memberikan masukan men-
genai para nomine yang terdiri 
dari kategori media, wartawan, 
perorangan dan lembaga.

Komentar dan pendapat pub-
lik terhadap nomine Anugerah 
Dewan Pers 2021 dibuka sam-
pai 27 November 2021.

Masukan publik dapat dis-
ampaikan ke Panitia Anugerah 
Dewan Pers melalui Nomor 
WhatsApp: +62 821-3336-
0617.

Nominasi Anugerah Dewan 
Pers 2021

Berikut nominasi Anugerah 
Dewan Pers 2021 yang diurut-
kan berdasarkan abjad:

Media Televisi:

Kategori Wartawan/Host TV 
Nasional

1. Budiman Tanuredjo, Kom-
pas TV

2. Irwan, Metro TV
3. Najwa Shihab, Narasi TV 

(Trans TV)
4. Rahdini Ikaningrum, Met-

ro TV
5. Revolusi Riza, CNN Indo-

nesia
Kategori TV Nasional
1. INews
2. Kompas TV
3. RCTI
4. TVOne
5. TVRI PUSAT
Media Siber: 
Kategori Media Siber Nasi-

onal
1. Kompas.id
2. Korantempo.co
3. Kumparan.com
4. Liputan6.com
Kategori Media Siber 

Wilayah Barat
1. Haluanbanten.co.id
2. Kabarmedan.com
3. Mentawaikita.com
Kategori Media Siber 

Wilayah Tengah
1. Kabarmakassar.com
2. Sultrakini.com
3. Tribunkaltim.co
Media Radio:
Kategori Wartawan Radio
1 Ardi, RRI Merauke

2 Haryo Ristamaji, Radio 
Elshinta

3 S. Jumar Sudiyana, Radio 
Sonora

Kategori Media Radio Nasi-
onal

1 Elshinta
2 KBR (Kantor Berita Radio)
3 RRI (Pro3FM) Nasional
Kategori Media Radio 

Wilayah Barat
1 PRFM Bandung
2 RRI Bandung
3 Suara Surabaya
Media Cetak:
Kategori Wartawan Media 

Cetak
1 Febrianti, Tempo
2 Tri Agung Kristanto, Kom-

pas
3 Wahyu Dhyatmika, Ma-

jalah Tempo
Kategori Media Cetak Nasi-

onal
1. Koran Kompas
2. Koran Republika
3. Majalah Tempo
Perorangan Non Pers:
1. Anita Wahid, Mafindo
2. Damar Juniarto, Safenet
3. Ishadi SK
Lembaga Non Pers:
1. BNPB (Satgas Covid-19)
2. KOMITE KESELA-

MATAN JURNALIS
3. LBH PERS. (lp6)

adaran guru dan orang tua bahwa 
edukasi lingkungan hidup adalah 
cara untuk menyelamatkan gen-
erasi penerus,” ujarnya dalam 
diskusi publik yang diselengga-
rakan Change.org pada Rabu, 17 
November 2021.

Menurut dia, masyarakat per-
lu menghasilkan langkah-lang-
kah spesifik terkait edukasi isu 
lingkungan dan perubahan iklim. 
Selain itu, dia juga menilai bah-

wa hal penting lainnya terkait 
edukasi perubahan iklim adalah 
nilai-nilai kearifan lokal dalam 
pendidikan. Dia menyatakan 
bahwa jangan sampai kebutu-
han-kebutuhan manusia mengor-
bankan alam. 

Menurut Nadiem, transfor-
masi holistik sistem pendidikan 
menjadi salah satu tujuan pro-
gram merdeka belajar yang 
mengedepankan pendidikan 

iklim. Maka, kurikulum akan jadi 
aspek utama untuk dievaluasi. 

Nadiem juga mengapresia-
si anak-anak muda yang mulai 
membicarakan soal perubahan 
iklim agar bisa masuk dalam 
kurikulum di sekolah.

Sementara itu, perwakilan 
Climate Education Now, Supan-
di Saputra, mengatakan ia dan 
teman-temannya memulai petisi 
di Change.org untuk mendorong 

agar pemerintah segera mema-
sukkan kurikulum iklim. 

Menurut Supandi, anak muda 
adalah salah satu kelompok pal-
ing rentan atas dampak krisis 
iklim. “Jika krisis iklim terus 
berlanjut, ke depannya, kami 
akan menanggung beban kelapa-
ran dan kekurangan gizi paling 
parah, dan penyakit-penyakit 
seperti sesak napas”, kata Supan-
di. (tmp)

Jakarta, SMN – Menteri 
Komunikasi dan Informatika 
(Menkominfo) Johnny G Plate 
hari ini bertemu dengan Duta 
Besar Denmark untuk Indone-
sia Lars Bo Larsen, untuk mem-
bicarakan kerja sama bilateral 
khususnya di sektor teknologi.

“Kami diskusi banyak hal 
terkait Indonesia dan Denmark, 
di antaranya tentang Denmark 
yang mempunyai teknologi dan 
saat ini tengah mempersiapkan 
kerja sama di Indonesia untuk 
sektor public protection and di-
saster karena Indonesia negara 
yang berada di ring of fire, dan 
sering ada bencana alam,” kata 
Menkominfo di Jakarta, Jumat 
(19/11).

“Denmark memiliki te-

knologi yang bisa melakukan 
tata kelola yang terkoordina-
si terkait dengan penanganan 
bencana dan public protection 
tersebut,” tambahnya.

Menteri Johnny menga-
takan, di era transformasi dig-
ital ini menghadirkan banyak 
teknologi digital yang salah 
satunya bisa digunakan untuk 
penanganan bencana; baik dari 
early warning system, during 
disaster, and post-disaster.

“Saya berharap pemer-
intah Denmark segera men-
yampaikan proposal mereka 
agar bisa diteruskan di dalam 
prosedur dan tata kelola Indo-
nesia termasuk Bapenas dan 
Kementerian Keuangan yang 
menyangkut pembiayaan,” pa-

parnya.
“Project size-nya sekitar 

setengah miliar dollar, maka 
dari itu harus dipersiapkan den-
gan baik,” imbuhnya.

Hal kedua yang didiskusikan 
oleh Menkominfo dan Dubes 
Larson adalah teknologi yang 
berkaitan dengan layanan dari 
daerah remote.

“Itu sejalan dengan kebi-
jakan dan pembangunan yang 
dilakukan Kominfo untuk ba-
ngun infrastruktur informatika 
di Indonesia, di wilayah 3T, 
dimana teknologi ini bisa dipa-
kai untuk pelayanan kesehatan 
dari daerah-daerah remote, dan 
ini perlu koordinasi dengan Ke-
menterian Kesehatan,” katanya.

Keduanya juga bertukar 

pandangan terkait dengan ru-
ang digital, yang secara khusus 
berkaitan dengan regulasi-reg-
ulasi revelan termasuk dengan 
perlindungan data pribadi.

Selain itu, ada tiga topik 
di Digital Economy Working 
Group G20 yaitu literasi dan 
skala, konektivitas dan pemuli-
han pasca Covid-19, serta lintas 
batas aliran data (cross-border 
data flow).

Di sisi lain Dubes Larsen 
mengatakan pihaknya sepakat 
bahwa kolaborasi membuka 
ruang untuk dieksplorasi oleh 
kedua negara, terutama dari sisi 
teknologi digital, data, hingga 
informasi dan kebebasan ber-
pendapat di ruang digital.(jbre)

liun pada akhir 2030 atau tum-
buh 800 persen dalam sembilan 
tahun ke depan,” kata Mendag 
lewat keterangannya di Jakarta, 
Jumat.

Mendag mengatakan, pelaku 
usaha muda harus menciptakan 
disrupsi ekonomi digital dan ha-
rus bisa menciptakan nilai tam-
bah di Indonesia.

Hal itu disampaikan Mendag 
Lutfi saat menghadiri Digital 
Technopreneur Festival (DTF) 
2021 dan Socio Technopreneur 
Campus (STC) 2021 di Hotel 
Indonesia Kempinski.

Menurut Mendag, disrup-
si di dalam teknologi menjadi 
hal yang penting untuk pelaku 
ekonomi baru. Pada 2020, 
ekonomi Indonesia secara pro-
duk domestik bruto (GDP) seki-
tar Rp15.400 triliun atau setara 
1,1 triliun dolar AS dan pada 
akhir 2030, akan tumbuh sekitar 
1,5 kali lipat antara Rp24.000 
triliun-Rp30.000 triliun.

Pertumbuhan terbesar sebe-
sar 34 persen berasal dari perd-
agangan secara elektronik den-
gan nilai sekitar Rp1.908 triliun 
atau 120 miliar dolar AS.

Namun, yang terpenting ada-

lah bidang pendidikan sebesar 3 
persen dengan nilai Rp160 trili-
un dan kesehatan sebesar 8 pers-
en dengan nilai sekitar Rp476 
triliun.

Dua hal tersebut sangat pent-
ing karena membantu generasi 
emas (golden generation), gen-
erasi penerus Indonesia.

“Pendidikan sangat penting, 
hari ini, lulusan SMA hanya 60 
persen dari angkatan kerja. Di 
masa yang akan datang harus 
dikonversi menjadi 99 persen. 
Untuk mengejar hal tersebut, 
harus didukung teknologi pen-
didikan,” jelas Mendag Lutfi.

Terkait kesehatan, lanjutnya, 
setiap dokter yang lulus harus 
menanggung 600 pasien baru.

“Oleh sebab itu, kita harus 
mendapatkan teknologi untuk 
memberikan layanan kesehatan 
kepada angkatan kerja muda,” 
tandasnya.

Mendag Lutfi menjelaskan, 
pada 2020, ekonomi digital In-
donesia tercatat sebesar 44,0 
miliar dolar AS akan tumbuh 
delapan kali lipat menjadi 323,6 
miliar dolar AS pada 2030.

Artinya, akan tumbuh enam 
kali lebih besar dibanding Ma-

laysia, tujuh kali lebih besar 
dibanding Filipina, sembilan 
kali lebih besar dibanding Sin-
gapura, dan empat kali lebih be-
sar dari Vietnam.

“Jika indeks per kapita naik 
dari 162,8 dolar AS/kapita 
menjadi sama dengan Malaysia 
sebesar 1.403,1 dolar AS per 
kapita, maka ekonomi digital 
Indonesia tumbuh menjadi 417 
miliar dolar AS. Ini merupakan 
salah satu yang paling besar,” 
terang Mendag Lutfi.

Dikatakan Mendag Lutfi, 
tren ke depan di antaranya 5G, 
Internet of Things (IoT), block-
chain, kecerdasan buatan, dan 
cloud computing akan mengu-
bah dan mempengaruhi hidup 
masyarakat Indonesia.

“Kelima teknologi tersebut 
akan menembus batas ruang 
dan waktu. Teknologi pertanian 
(agritech), teknologi keuangan 
(fintech), teknologi Pendidikan 
(edutech), dan teknologi kese-
hatan (healthtech) akan berubah 
selamanya dan ini harus dianti-
sipasi pelaku ekonomi baru di 
masa yang akan datang,” im-
buhnya.(sua)

Kabupaten Gresik, SMN 
- Wakil Gubernur Jawa Timur 
Emil Elestianto Dardak me-
nekankan bahwa kaderisasi 
tidak sekadar sebagai sarana 
mengenalkan calon anggota. 
Akan tetapi, kaderisasi dihara-
pkan menjadi teladan bagi se-
tiap anggota. Dengan demiki-
an, jiwa kepemimpinan yang 
didapat benar-benar berkuali-
tas. 

“Mudah-mudahan kaderisa-
si berjalan dan kami tekankan 
tadi, kita tidak semata-mata 
melihat kuantitas, melaink-
an juga melihat kualitas agar 
semakin diasah jiwa kepemi-
mpinannya,” kata Wagub Emil 
dalam kegiatan pembukaan 
pelatihan kepemimpinan lan-
jutan I Pengurus Cabang Ger-
akan Pemuda Ansor di Pondok 
Pesantren Ushulul Hikmah Al 
Ibrohimi, Manyar, Kabupaten 
Gresik, Kamis, (18/11/2021). 

Agar jiwa kepemimpinan 
GP Ansor tercapai, Wagub 
Emil menyampaikan konsep 
kepemimpinan 360 derajat. 
Artinya, jiwa kepemimpinan 
bukan dari jabatan, akan tetapi 
melihat seberapa keteladanan 
yang ditunjukkan dalam men-
jalankan sebuah amanah agar 
mencapai tujuan bersama. 

“Mereka yang berada di po-
sisi ini harus memiliki kemam-

puan untuk memimpin ke atas 
(lead up), memimpin ke samp-
ing (lead a across), dan memi-
mpin ke bawah (lead down). 
Termasuk konsep kepemi-
mpinan yang menggerakkan 
bukan memerintah,” jelasnya. 

Tentunya, lanjut Wagub 
Emil, konsep-konsep kepemi-
mpinan semacam ini bisa 
memberi sedikit masukan 
bagi rekan-rekan. Mengingat, 
eksistensi Ansor sebagai ger-
akan kepemudaan  kuat dari 
sisi keumatan maupun kebang-
saan. 

“Bentuk dari profesional-
isme berorganisasi. Kita ingin 
semangat kebangsaan dan se-
mangat keumatannya sebagai 
banom dari Nahdatul Ulama 
juga akan menunjukkan eksis-
tensi profesionalisme,” tandas 
pria yang juga menjabat se-
bagai Ketua IPHI Jatim itu.

Setelah membuka acara ka-
derisasi GP Ansor, Wagub Emil 
berkesempatan meninjau Pon-
dok Pesantren Ushulul Hik-
mah Al Ibrohimi. Didampingi, 
pengasuh Ponpes Ushulul Hik-
mah Al Ibrohimi, KH Zainur 
Rosyid Husnan, Ketua PC GP 
Ansor Gresik, Abdul Rokim 
dan Ketua PCNU Kab. Gresik 
Nadhila, Wagub Emil menyapa 
santri-santri sekaligus meny-
inggung program One Pesant-

PPKM level 3 ini berlaku se-
lama satu pekan, yakni hingga 2 
Januari 2021.

Hal tersebut, disampaikan 
oleh Menteri Koordinator 
Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan (Menko PMK) 
Muhadjir Effendy.

“Kebijakan status PPKM 
level 3 ini akan berlaku mulai 
24 Desember 2021 sampai 2 
Januari 2021,” kata Muhadjir 
saat memimpin Rapat Koordi-
nasi Tingkat Menteri Antisipa-
si Potensi Peningkatan Kasus 
Covid-19 saat Libur Nataru se-
cara daring, Rabu (17/11/2021) 
kemarin.

Lebih lanjut, Muhadjir men-
jelaskan, penerapan PPKM lev-
el 3 ini sebelumnya sudah ada 
kesepakatan.

Di mana aturan yang berlaku 
di Jawa-Bali dan luar Jawa-Bali 
nantinya akan diseragamkan.

Meski demikian, kebijakan 
tersebut akan diterapkan setelah 
Kementerian Dalam Negeri 
(Kemendagri) menerbitkan in-
struksi mendagri (Inmendagri) 
terbaru.

Selambat-lambatnya, In-
mendagri tersebut akan diterbit-
kan pada 22 November 2021.

Diketahui, Inmedagri mer-

upakan pedoman pelaksanaan 
pengendalian penanganan 
Covid-19 selama masa libur Na-
tal dan tahun baru.

Selain itu, Menko PMK 
meminta Kementerian/Lemba-
ga secara sektoral, TNI/Polri, 
Satgas Covid Nasional melalui 
BNPB, Pemerintah Daerah, 
dan komponen strategis lainn-
ya untuk menyiapkan SE serta 
dukungan operasional pelaksa-
naan pengendalian penanganan 
Covid-19 selama masa libur 
Nataru.

Kegiatan yang Dilarang saat 
Libur Nataru

Berkaitan akan diberlaku-
kannya PPKM level 3 di seluruh 
Indonesia, maka terdapat sejum-
lah larangan kegiatan pada libur 
Natal 2021 dan tahun baru 2022.

Mulai dari perayaan pesta 
kembang api hingga pawai.

“Dalam kebijakan libur Na-
tal dan tahun baru ini, sejumlah 
kegiatan seperti perayaan pesta 
kembang api, pawai, arak-ara-
kan yang mengumpulkan keru-
munan besar sepenuhnya dila-
rang,” kata Muhadjir.

Mengenai alasannya, Muh-
adjir mengungkapkan, pember-
lakukan PPKM level 3 sebagai 
upaya memperketat pergerakan 

orang guna mencegah lonjakan 
kasus Covid-19.

Muhadjir menilai, kebija-
kan tersebut diperlukan untuk 
menghambat dan mencegah 
penularan Covid-19, tetapi 
ekonomi harus tetap bergerak.

“Nantinya seluruh wilayah di 
Indonesia, baik yang berstatus 
PPKM level 1 maupun 2, akan 
disamaratakan dengan menerap-
kan aturan PPKM level 3,” ucap 
Muhadjir.

Dengan demikian, dalam 
pemberlakuan PPKM akan ada 
keseragaman secara nasional.

Sementara itu, untuk ibadah 
Natal, kunjungan wisata, dan 
pusat perbelanjaan, pelaksa-
naannya akan menyesuaikan 
kebijakan PPKM level 3.

Selain itu, pengetatan dan 
pengawasan protokol kesehatan 
juga dilakukan di sejumlah des-
tinasi.

Terutama, di gereja pada saat 
perayaan Natal, di tempat per-
belanjaan, dan destinasi wisata 
lokal.

Adapun sebagai informasi, 
kebijakan PPKM Level 3 da-
lam Inmendagri terdahulu di 
antaranya mengatur kegiatan di 
tempat ibadah maksimal kap-
asitas 50 persen, dan kegiatan 

di bioskop dan tempat makan 
minum maksimal kapasitas 50 
persen.

Lalu, kegiatan di pusat per-
belanjaan maksimal kapasitas 
50 persen sampai pukul 21.00 
dengan penerapan protokol kes-
ehatan ketat, dan menutup fasil-
itas umum seperti alun-alun dan 
lapangan terbuka.

Sebelumnya, pemerintah 
telah menetapkan beberapa ke-
bijakan mengantisipasi libur 
Nataru.

Di antaranya himbauan bagi 
masyarakat agar tidak berper-
gian, tidak pulang kampung 
dengan tujuan yang tidak prim-
er, serta memperketat aturan 
perjalanan menggunakan moda 
transportasi umum minimal ha-
rus sudah menerima vaksin do-
sis pertama.

Selain itu, pemerintah juga 
telah membuat kebijakan laran-
gan untuk mengambil cuti den-
gan memanfaatkan momentum 
hari libur nasional bagi Aparatur 
Sipil Negara (ASN), TNI, POL-
RI dan Karyawan Swasta.

Kemudian, memperketat 
penerapan prokes dan 3T (trac-
ing, tracking, treatment), dan 
mengebut vaksinasi sampai 
akhir Desember 2021.(trb)

Menkominfo dan Dubes Denmark Bahas 
Kerja Sama Bilateral di Sektor Teknologi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Johnny G Plate hari ini bertemu dengan Duta Besar Denmark untuk Indonesia Lars 
Bo Larsen di Kantor Kementerian Kominfo di Jakarta Pusat, Jumat (19/11/2021).

Buka Latihan Kepemimpinan GP Ansor,
Wagub Emil: Bukan Sekadar Kuantitas, 
Melainkan Kualitas ren One Product (OPOP). 

Menurut Emil, di Ponpes 
Ibrahomi, terdapat satu produk 
yang memproduksi minuman 
herbal bernama silaheng. Pem-
prov Jatim, kata Wagub Emil, 
sejatinya telah memiliki OPOP 
Mart serta program Koperasi 
Pondok Pesantren (Kopon-
tren). Tujuannya, menambah 
dana bergulir bagi mereka da-
lam mengembangkan usaha. 

“Tentu kami akan memi-
lah-milah. Misalnya, di sini 
untuk produk yang sudah seat-
le. Atau ingin membuat produk 
yang baru lagi. Nanti semuan-
ya bisa disenergikan dengan 
program OPOP,” jelasnya. 

Dalam pengembangan 
OPOP, lanjut Wagub Emil, 
kata kuncinya ada tiga, perta-
ma santripreneur. Santri yang 
berada di sini, bukan hanya 
belajar text book, melainkan 
juga belajar hidup. Bagaima-
na mereka menjalankan usaha 
secara mandiri dan kuat secara 
ekonomi. Kedua, pesantren-
preneur. Santri boleh datang 
dan pergi, tapi unit usahanya 
terus berkelanjutan seperti hal-
nya minuman herbal silahen. 
Ketiga, sosialpreneur. Ketika 
sudah menjadi alumni, mere-
ka masih mengingat almama-
ternya dan ikut sengkuyung 
mengembangkan produk pe-
santren. “Tiga pilar ini yang 
akan kita dorong di OPOP,” 
tandasnya.(*)



Edisi 504/ XIII / 22 November - 5 Desember 202112 Jawa Timur
Pemprov Jatim Sinergi Dengan BNPT 

Tegaskan Dukung Program Pencegahan 
Terorisme Dan Reintegrasi Eks Napiter

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa saat menerima kunjungan kerja Kepala BNPT di Gedung Nega-
ra Grahadi Surabaya, Rabu (17/11).

pok tersebut kesulitan 
mendapatkan peluang 
usaha atau pekerjaan. 
Belum lagi lingkungan 
sekitar yang cenderung 
kurang akomodatif  me-
nerima mereka kembali 
pasca menjalani hukuman 
dan sebagainya,” kata 
Khofifah.

Dengan memberdaya-
kan kelompok-kelompok 
yang berpotensi rentan 
terpengaruh paham trans-
nasional serta para eks  
napiter ini, diharapkan 
mereka merasa negara 
hadir di tengah-tengah 
mereka. Serta diharapkan 
rasa nasionalisme dan 
cinta tanah air juga sema-
kin meningkat.

Sebagai informa-
si, Program KKTN ini 
digulirkan di 5 provinsi di 
Indonesia dengan total 26 
kab/kota, yakni Provinsi 
Jawa Barat, Jawa Tengah, 
Jawa Timur, NTB dan Su-
lawesi Tengah. Sementara 
yang menjadi pilot project 
program KKTN ini yakni 
Kab. Poso Sulawesi Ten-
gah, Kota Bima NTB, dan 
Kab. Malang Jatim.

KKTN merupakan 
salah satu bentuk upaya 
penanggulangan teror-
isme melalui pendekat-
an lunak (soft approach) 
yang mengedepankan 
kesejahteraan. KKTN 
ini bertujuan mendorong 
kemajuan pembangu-
nan dan perekonomian 
daerah sehingga mampu 
meningkatkan kesejahter-
aan masyarakat yang pada 
akhirnya mampu memin-
imalisasi gerakan radikal 
terorisme. 

Program KKTN ini 
dilakukan melalui pem-
berdayaan sektor baik 
pertanian, perkebunan, 
maupun peternakan. Di 
Kab. Malang, BNPT 
menggandeng Perhutani 
melalui MoU sinergitas 
pencegahan tindak pidana 
terorisme melalui kerjasa-
ma pemanfaatan hutan 
yakni di Desa Duwet 
Krajan, Kec. Tumpang 
dan Desa Wonosari, Kec. 
Wonosari, Kab. Malang. 
Khofifah berharap loka-
si lahan KKTN di Duwet 
Krajan Malang bisa turut 
mendukung pengem-

bangan kawasan Bro-
mo-Tengger-Semeru. 

Sementara itu, Kepa-
la BNPT Komjen. Pol. 
Dr. Drs. Boy Rafli Amar 
mengatakan bahwa BNPT 
menyiapkan Kawasan 
Khusus Terpadu Nu-
santara (KKTN) di be-
berapa daerah di Jatim 
seperti Kota Surabaya, 
Kab. Malang, Kab. Lam-
ongan, Kab. Sidoarjo, 
Kab. Probolinggo dan 
Kab. Magetan. Kawasan 
tersebut bertujuan un-
tuk meningkatkan kese-
jahteraan kelompok rent-
an terpengaruh paham 
terorisme dan mantan 
narapidana teroris (nap-
iter). Menurutnya, pro-
gram KKTN ini dilakukan 
melalui beberapa bidang 
seperti pertanian, perke-
bunan dan peternakan.

“Ke depan kami akan 
terus mengusung program 
ini baik berupa program 
fisik seperti pembangu-
nan rusunawa maupun 
non fisik seperti pening-
katan wawasan kebang-
saan. Sehingga negara 
hadir di tengah mereka 
bagaimana mereka pada 
akhirnya bisa merasakan 
manfaat,” katanya.

“Mudah-mudahan ini 
menjadi kegiatan bersam-
bung terutama bagaimana 
mengeleminisi ideologi 
terorisme yang meng-
gunakan kekerasan pada 
masyarakat. Kita ingin 
memperkuat wawasan 
kebangsaan dan kita ber-
harap masyarakat tidak 
mudah terbawa paham 
terorisme terutama pada 
kelompok yang kita per-
lu berikan kewaspadaan,” 
imbuhnya.

Turut hadir Deputi II 
Bidang Penindakan dan 
Pembinaan Kemampuan 
BNPT RI Brigjen. Pol. 
Ibnu Suhendra, SIK, Di-
rut Radikalisasi BNPT RI 
Prof. Dr. Irfan Idris, MA, 
Kepala Satgas Sinergi-
tas BNPT Laksma. TNI. 
Joko Sulistyanto, Plh. 
Seldaprov Jatim Heru 
Tjahjono, Kepala Bakes-
bangpol Heru Wahono, 
Kepala Satpol PP Hadi 
Wawan, dan beberapa 
Kepala OPD di lingkun-
gan Pemprov Jatim.(*)

Surabaya, SMN - Pe-
merintah Provinsi Jawa 
Timur menegaskan komit-
mennya untuk mendukung 
program  pencegahan ter-
orisme serta reintegrasi 
eks napiter  seperti yang 
saat ini tengah dibangun 
Kawasan Khusus Terpa-
du Nusantara (KKTN) 
yang digulirkan Badan 
Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT). Salah 
satu daerah di Jatim yang 
ditunjuk sebagai salah 
satu pilot project program 
KKTN tersebut yaitu Ka-
bupaten Malang. 

“Jatim siap mendukung 
kelancaran dan kesuk-
sesan program KKTN ini. 
Program ini menjadi salah 
satu upaya pemberdayaan 
ekonomi masyarakat 
sekaligus proses reinte-

grasi  khususnya  bagi eks 
napiter ,” ungkap Guber-
nur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa saat me-
nerima kunjungan kerja 
Kepala BNPT di Gedung 
Negara Grahadi Suraba-
ya, Rabu (17/11).

Menurut Khofifah, pro-
gram KKTN akan memba-
wa dampak positif karena 
bertujuan untuk member-
dayakan kelompok rentan 
terpengaruh paham ter-
orisme atau radikalisme 
serta mantan narapidana 
teroris (napiter). Sehing-
ga, diharapkan kelompok 
ini memiliki skill untuk 
memulai usaha baik di 
bidang pertanian, wisata 
atau UMKM.

“Program ini san-
gat baik karena sering-
kali kelompok-kelom-


