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Pemerintah Cabut 
Aturan HET Minyak 
Goreng, Curah Jadi
Rp 14.000 Per Liter

Ilustrasi - Minyak Goreng

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono 

Penetapan harga mengikuti nilai 
keekonomian dari minyak kelapa 

sawit. “Ketentuan baru (yang 
sekarang berlaku),” kata Dirjen 

Perdagangan Dalam Negeri,
Kemendag, Oke Nurwan.

Jakarta, SMN - Pemerintah telah mencabut keten-
tuan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng.

Saat ini Kementerian Perdagangan tengah melaku-
kan proses pencabutan ketentuan tersebut untuk 
menyesuaikan harga minyak goreng dengan nilai kee-
konomian yang berlaku di pasar global.

Jakarta, SMN - Menteri 
Kelautan dan Perikanan Sakti 
Wahyu Trenggono mengunjun-
gi lokasi pembangunan percon-
tohan kawasan budidaya udang 

terintegrasi di Kecamatan 
Moyo Utara, Kabupaten Sum-
bawa, Provinsi Nusa Tenggara 
Barat, Jumat (18/3/2022).

Pembangunan tambak udang 

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M. M bersama jajaran 
saat meninjau lokasi jalan yang rusak di kabupaten Tulungagung

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari saat rapat koordinasi tim 
gugus tugas KLA  Kota Mojokerto

Tulungaung, SMN - Selasa, 
(15/03/2022) Pemerintah Kabu-
paten Tulungagung bersama Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM didampingi Plt. 
Kepala Dinas Pekerjaan Umum 
dan Penataan Ruang Kabupaten 
Tulungagung Robinson P. Nadeak, 
SH.,MH, Kepala Dinas Perumah-
an dan Kawasan Permukiman Ka-
bupaten Tulungagung Anang Pra-
stistianto, ST., M.Si, serta Kepala 
Perangkat Daerah dan Stakeholder 
terkait meninjau langsung lokasi 
jalan rusak di wilayah Kabupaten 
Tulungagung mulai pukul 10.00 
WIB.

Adapun ruas jalan rusak, ada 
sekitar 18 titik yang tersebar di 
beberapa kecamatan di Tulun-
gagung, diantaranya titik lokasi 
yang ditinjau, yakni :

1.Ruas jalan Desa Panjer 
Kecamatan Rejotangan, 2.Ruas 
jalan Desa Balesono Kecamatan 
Ngunut, 3.Ruas jalan Desa Jun-
jung Kecamatan Sumbergempol

Menurut Bupati Tulunga-
gung, penyebab utama ruas jalan 
rusak, diantaranya diakibatkan 
oleh : (1) Intensitas hujan yang 

cukup tinggi, (2) Akibat dari 
angkutan muatan besar yang 
sering melewati jalan tersebut, 
terkadang bahkan bisa dikatakan 
melebihi muatan standar/over 
tonase, (3) Sistem drainase yang 
tidak berfungsi/tidak memiliki 
drainase yang memadai, sehing-
ga menyebabkan air tergenang, 
yang kemudian genangan air 
tersebut mengakibatkan penge-
lupasan aspal.

Saat Bupati Tulungagung 
tiba di lokasi, terlihat beberapa 
lubang pada jalan, mengakibat-
kan genangan air cukup tinggi 
di ruas jalan, sehingga sering 
menimbulkan kemacetan arus 
lalu lintas. Bupati Tulungagung 
memerintahkan Dinas terkait, 
yaitu Dinas PUPR, dan Dinas 
Pemukiman Kawasan Peruma-
han yang memiliki tanggung 
jawab kawasan ruas jalan untuk 
bersinergi serta bekerja sama 
segera membenahi infrastruktur 
saluran dan jalan guna melancar-
kan akses jalan bagi masyarakat 
sekitar.

Lebih lanjut, Bupati Tulun-
gagung juga menyampaikan, 

Kota Mojokerto, SMN - 
Mengingat pentingnya mence-
tak generasi penerus bangsa 
yang berkualitas, Pemerintah 
Kota Mojokerto senantiasa 
meningkatkan komitmen ter-
hadap perlindungan hak anak.  
Hal tersebut salah satunya 

tercermin pada upaya pen-
ingkatan predikat Kota Layak 
Anak (KLA) Kota Mojokerto.

“Tahun ini kita harus sang-
gup untuk naik dari kategori 
madya menjadi Nindya,” ujar 
Walikota Mojokerto Ika Pus-
pitasari dalam forum rapat 

Bupati Tinjau Lokasi Jalan Rusak di Wilayah 
Kabupaten Tulungagung

Berkomitmen Lindungi Hak Anak, Ning Ita 
Targetkan KLA Nindya

kondisi ruas jalan tergenang 
air sangat membahayakan bagi 
pengguna jalan terutama kend-
araan bermotor yang melintas. 
Kerusakan jalan raya seperti 
jalan berlubang, jalan amblas 
dapat mengakibatkan kecelakaan 
lalu lintas, sehingga diperlukan 
penanganan segera terhadap ker-
usakan jalan.

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM juga 
menjelaskan, bahwa sebenarn-
ya beberapa infrastruktur ruas 
jalan yang mengalami kerusakan 
ini dari pihak Dinas PUPR su-
dah melakukan pemeliharaan 
dan perawatan setiap tahunnya, 
sebagai upaya melakukan per-
baikan jalan berlubang dari dinas 

terkait melakukan terobosan den-
gan cara menambal guna memi-
nimalisir terjadinya kecelakaan.

Sementara itu, Bupati Tulun-
gagung Drs. Maryoto Birowo, 
MM juga menegaskan, bahwa 
target dalam perbaikan infrastruk-
tur ruas jalan yang mengalami 
kerusakan sebelum Lebaran di-
harapkan sudah rampung. Namun 
demikian, kita menyadari bebera-
pa kendala pada saat melakukan 
pemeliharaan maupun perbaikan 
jalan rusak disebabkan faktor cua-
ca. Saat dilakukan penambalan 
jalan lubang terjadi hujan cukup 
tinggi, sehingga terjadi genangan 
air dipermukaan, yang mengaki-
batkan jalan rusak kembali.(hms/
av/kan)
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BNPT perpanjang MoU dengan 

Dewan Pers, Rabu (16/3).

Jakarta, SMN – Badan 
Nasional Penanggulangan Ter-
orisme (BNPT) menilai per-
panjangan nota kesepahaman 
dengan Dewan pers merupa-

Perpanjang MoU dengan Dewan Pers,

BNPT Perkuat Diseminasi Informasi 
Edukatif Tolak Narasi
Propaganda Terorisme

akrab disapa Ning Ita tersebut. 
Oleh karenanya, Ning Ita 

mengajak jajaran Forkopim-
da, kepala OPD, Camat, serta 
Lurah yang hadir pada forum 
bertempat di Sabha Manda-
la Madya Pemkot Mojokerto 
tersebut untuk berkomitmen 
membangun sinergi dan kolab-
orasi.

“Ini jelas menjadi tugas kita 
bersama. Bukan hanya tugas 
dari Dinsos, melainkan setiap 
institusi ataupun OPD memi-
liki peran masing-masing un-
tuk bisa berkontribusi dalam 
menyukseskan tujuan kita,” 
tegasnya.

Lebih lanjut, Ning Ita 
menghendaki untuk memper-
banyak program “kroyokan” 
–istilah penyebutan suatu pro-
gram yang diampu oleh berb-
agai OPD. Salah satu contoh, 
sebuah program percepatan 
dalam menurunkan angka ke-
nakalan remaja melalui tin-
dakan preventif yang berba-
sis keluarga yang melibatkan 
Dinkes P2KB, Dinsos P3A, 

PKKM, Darmawanita, serta 
sebuah perguruan tinggi. Ren-
cananya, dalam waktu bulan 
ini program sudah memasuki 
tahap finalisasi skema.

Selain itu, komitmen penuh 
jauh-jauh hari juga telah ditun-
jukkan, terbukti melalui adan-
ya Peraturan Daerah (Perda) 
Nomor 4 Tahun 2017 tentang 
Kota Layak Anak. Melalui 
produk daerah tersebut, Kota 
Mojokerto berarti telah mem-
berikan payung hukum untuk 
menjamin terpenuhinya hak-
hak mendasar anak Kota Mo-
jokerto. 

 “Menciptakan generasi 
penerus yang berkualitas tentu 
tidak hanya dilihat dari berb-
agai sektor, misal pendidikan 
dan kesehatan saja. Tapi ban-
yak indikator lain yang harus 
kita ikhtiarkan, agar anak-anak 
kita ke depan benar-benar 
menjadi penjamin kesuksesan 
pembangunan berkelanjutan 
(SDGs) dan tercapainya tujuan 
nasional Indonesia Emas,” 
pungkasnya. (adv/kmf/el)

koordinasi tim gugus tugas 
KLA  Kota Mojokerto, Senin 
(7/3/2022).

Sebagai informasi, penghar-
gaan Kota/ Kabupaten Layak 
Anak terbagi dalam beberapa 
kategori, yaitu tingkat prata-
ma, madya, nindya, dan uta-
ma. Pada tahun sebelumnya, 
Kota Mojokerto sendiri telah 
berhasil meraih KLA kategori 
madya dengan raihan poin se-
besar 675,45. Sementara untuk 
dapat naik menjadi nindya, 
poin minimal yang harus dica-
pai sebanyak 700. 

“Sebenarnya kurang sedikit 
untuk bisa mencapai nindya. 
Dari pratama poin 500 bisa 
jadi madya, minimal 600. Se-
mentara, kita bisa mencapai 
675. Itu bukti kalau kita mam-
pu membuat lompatan yang 
tinggi. Maka tahun ini, harus-
nya mampu melompat lebih 
tinggi lagi,” jelas sosok yang 

Genjot Pertumbuhan Ekonomi,

Menteri KKP akan
Bangun Tambak Udang 
Terintegrasi di Sumbawa
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Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar Penyampaian Fraksi

Terhadap Ranperda Inisiatif Komisi

Ning Ita Sambut Baik Kebijakan 
Baru Perjalanan Domestik

Tanpa Antigen dan PCR

Kota Mojokerto, SMN - Wa-
likota Mojokerto Ika Puspitasari 
menyambut baik kebijakan Pe-
merintah Pusat terkait pelaku per-

jalanan domestik tidak lagi wajib 
menunjukan bukti tes antigen 
dan PCR negatif bagi yang sudah 
mendapat dosis vaksinasi lengkap. 

Menurutnya, jika kebijakan 
tersebut diterapkan maka akan ber-
dampak baik pada seluruh sektor 
terutama sektor pariwisata.

“Ini kebijakan yang bagus ya, 
kalau kebijakan tersebut diter-
apkan tentu saya selaku Kepala 
Daerah sangat mendukung karena 
dua tahun pandemi ini kan sudah 
membuat seluruh sektor mengala-
mi disrupsi” Ujar Ning Ita sapaan 
akrabnya saat ditemui di balai kota 
Mojokerto, Selasa (8/3).

Lebih lanjut orang nomor satu 
di Kota Mojokerto ini berharap 
segera ada keputusan Presiden RI 
terkait

kondisi pandemi menjadi en-
demi agar seluruh sektor bisa hid-
up normal seperti sediakala.

Meski penanganan pandemi 
covid-19 terus membaik, Ning Ita 

tetap meminta kesadaran diri mas-
yarakat dalam penerapan protokol 
kesehatan (prokes) kapanpun dan 
dimanapun berada.

“Kita syukuri kondisi yang tel-
ah membaik ini, kita bisa melaku-
kan berbagai kegiatan yang sudah 
lebih leluasa daripada sebelumn-
ya, namun bijaksana tetap melak-
sanakan prokes kapanpun dan di-
manapun berada,” imbuhnya.

Diketahui, kebijakan baru ini 
disampaikan langsung oleh Men-
ko Kemaritiman dan Investasi 
Luhut Binsar Pandjaitan dalam 
jumpa pers virtual, senin (7/3) lalu.

Luhut menjelaskan bahwa atur-
an ini berlaku bagi pelaku perjala-
nan domestik transportasi darat, 
laut, dan udara. Aturan ini akan 
segera ditetapkan dalam surat eda-
ran dalam waktu dekat. (dit)

Blitar, SMN - DPRD Kabu-
paten Blitar menggelar Rapat Pari-
purna, Rabu (16/03/2022), dengan 
agenda penyampaian pandangan 
umum fraksi-fraksi atas penjelasan 
komisi-komisi terhadap Ranperda 
inisiatif Komisi.

Empat Ranperda inisiatif komi-

si tersebut masing-masing adalah, 
1. Ranperda tentang Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil; 2. Ranperda 
tentang Perlindungan Produk Lo-
kal; 3. Ranperda tentang Pencega-
han dan Peningkatan Kualitas Pe-
rumahan dan Pemukiman Kumuh; 
4. Ranperda tentang Perlindungan 

Pekerja Migran Indonesia (PMI) 
Kabupaten Blitar. 

Rapat paripurna dipimpin oleh 
Ketua DPRD Kabupaten Blitar 
Suwito didampingi Wakil Ketua 
DPRD, H. Abdul Munib, SIP, dan 
Mujib, SM dan dihadiri sejumlah 
anggota DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar 
Suwito menyampaikan, rapat par-
ipurna ini merupakan tahap lanju-
tan rapat paripurna yang diseleng-
garakan pada Senin 14 Maret 
2022, bahwa komisi-komisi telah 
menyampaikan penjelasan atas 
Ranperda inisiatif komisi-komisi 
DPRD,” terangnya.

Penyampaian pandangan 
umum dibacakan juru bicara 
masing-masing fraksi dimulai 
dari Fraksi PAN, Fraksi Golkar 
Demokrat, Fraksi PDI-P, Fraksi 
GPN dan Fraksi PKB.(mam)

Ketua DPRD Kabupaten Blitar saat memimpin rapat paripurna

SMKN 1 Kademangan Gelar 
SKANEKA Cup 1 Untuk Mengisi 

Kekosongan Kompetisi
Blitar, SMN - SMKN 1 Kade-

mangan menggelar SKANEKA 
Cup 1 pertandingan  pencak silat 
tingkat SMP dan MTS sederajat 
yang berada di blitar raya, Jumat 
(11/03/2022), kegiatan ini diikuti 
oleh 256 pesilat dan di hadiri oleh 
Ketua IPSI Kota dan Kabupaten 
Blitar serta Kepala Cabang Dinas 
Pendidikan Propinsi Jatim wilayah 
Blitar Solihin.

Arief Eko S ketua panitia 
SKANEKA Cup 1 menyampaikan 
bahwa perguruan yang boleh 
mengikuti kegiatan ini harus su-
dah berada dibawah naungan Ika-
tan Pencak Silat Indonesia (IPSI), 
selain itu protokol kesehatan harus 
selalu diterapkan mengingat saat 
ini masih dalam masa pandemi.

Wakahubinmas SMKN 01 
Kademangan M. Taufik meng-
harapkan semoga dengan adanya 

Kepala Sekolah SMKN 1 Kademangan Sunoto saat memberi-
kan medali

event ini mampu mengisi kekoson-
gan kompetisi pencak silat yang 
ada di Kabupaten Blitar sekaligus 
memberi wadah berprestasi bagi 
peserta, sehingga apabila nanti 
juara bisa dipakai untuk mendaftar 
di SMKN Negeri yang berada di 
Blitar melalui jalur prestasi.

Lebih lanjut disampaikan untuk 
SKANEKA Cup akan diselengga-

rakan setiap tahunnya, nantinya 
bukan hanya event pencak silat 
saja melainkan untuk olahraga 
yang lainnya seperti bola voly, 
bola basket, panjat tebing, futsal 
maupun sepak bola, sehingga nan-
tinya akan mampu menciptakan 
atlet yang berkualitas,” tegasnya.
(mam)

Walikota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa 
Ning Ita

Selesaikan Masalah Secara Kekeluargaan, 
Kelurahan Kranggan jadi Pilot Project 

Kampung RJ di Kota Mojokerto

Kota Mojokerto, SMN - 
Kelurahan Kranggan menjadi 
wilayah pertama di Kota Mojok-
erto sebagai Kampung Restorative 
Justice (RJ). Pencangangan Kelu-
rahan Kranggan sebagai Kampung 
RJ ditandai dengan penandatan-
ganan kesepakatan oleh Walikota 

Mojokerto Ika Puspitasari bersama 
Jajaran Forkopimda Kota Mojok-
erto serta Camat Kranggan dan 
Lurah Kranggan pada Senin (7/3) 
di Kantor Kelurahan Kranggan. 

Kepala Kejaksaan Negeri Kota 
Mojokerto Agustinus Herimuly-
anto menyampaikan bahwa pem-

bentukan Kampung RJ adalah 
untuk mendorong masyarakat un-
tuk mengedepankan penyelesaian 
masalah antar pihak, dalam hal ini 
warga masyarakat secara damai 
dengan musyawarah dan kekel-
uargaan sehingga kembali pada 
kondisi yang harmonis, seperti 
keadaan semula tidak ada perma-
salahan, tidak ada saling dendam 
dan saling benci.

Ia juga menyampaikan bah-
wa Kelurahan Kranggan terpilih 
sebagai pilot project Kampung 
RJ karena penyelesaian masalah 
di Kelurahan Kranggan seirama 
dengan proses RJ. “Berdasarkan 
hasil dari penelitian kami bahwa 
di Kelurahan Kranggan ini sudah 
nampak dalam masyarakat yang 
seirama dengan proses RJ, seirama 
artinya secara riilnya ada ternyata 
masyarakat yang diproses RJ dan 
berhasil,” jelasnya. 

Pada kesempatan ini, Agus 
juga menjelaskan kriteria kasus 
yang dapat dilakukan proses RJ 
yaitu perkara yang ancaman huku-
mannya dibawah 5 tahun, artinya 
hanya perkara-perkara ringan saja, 
Kemudian baru satu kali melaku-
kan tindak pidananya, kemudian 
antara pelaku dan korban itu sudah 
ada perdamaiannya, dan tentunya 
difasilitasi oleh kejaksaan. 

Ning Ita, sapaan akrab Waliko-
ta Mojokerto menyampaikan bah-
wa RJ merupakan suatu inovasi 
yang luar biasa dalam penanganan 
kasus dari kejaksaan yang meng-
utamakan nilai kekeluargaan. 
“Dengan kampung Restorative 
Justice ini kita bisa melihat bahwa 
kearifan lokal dan juga karakter 
budaya bangsa Indonesia yang 
mengedepankan kekeluargaan 
ini dijunjung tinggi dalam rang-
ka penegakan hukum yang ada di 

Indonesia khususnya juga di Kota 
Mojokerto,” ungkapnya. 

Lebih lanjut, mengutip pesan 
Jaksa Agung Ning Ita menyam-
paikan bahwa keadilan itu tidak 
ada di dalam KUHP, tapi hadir di 
masyarakat hadir di hati nurani. 
“Artinya ini kearifan lokal, kekel-
uargaan menjadi ruh dalam rangka 
penegakan hukum dengan skema 
Restorative Justice, yang sangat te-
pat sekali dengan budaya ketimu-
ran yang ada di negeri ini,” ucap 
Ning Ita. 

Dengan dicanangkannya Kam-
pung RJ di Kota Mojokerto berarti 
telah diinisiasi ada kampung yang 
sadar hukum. “Artinya masyarakat 
kita berikan edukasi bagaimana 
pemahaman tentang hukum ini 
lebih dipahami sejak dini sehingga 
arah pelanggaran hukum ini bisa 
kita antisipasi untuk tidak terjadi 
pada masyarakat kita, karena su-
dah paham sejak dini terkait hal-
hal yang menjadi koridor di dalam 
pelanggaran hukum tersebut,” lan-
jutnya. 

Pada kesempatan ini Ning Ita, 
dengan dukungan seluruh jajaran 
Forkopimda Kota Mojokerto ia 
berharap tidak hanya Kelurahan 
Kranggan yang menjadi kampung 
RJ tetapi seluruh kelurahan di 
Kota Mojokerto. “Jika memungk-
inkan tentu tidak hanya Kranggan, 
bagaimana kedepannya 18 kelura-
han yang ada di Kota

Mojokerto ini bisa diinisiasi 
menjadi Kampung Restorative 
Justice sehingga dengan demikian 
masyarakat kita lebih memiliki ke-
pastian hukum terkait hal-hal yang 
dalam hal ini pelanggaran kategori 
ringan bisa diupayakan secara 
kekeluargaan dengan mengede-
pankan budaya ketimuran,”pung-
kasnya. (Na/an)

Prosesi penandatanganan kesepakatan oleh Walikota Mojoker-
to Ika Puspitasari bersama Jajaran Forkopimda Kota Mojokerto 

serta Camat Kranggan dan Lurah Kranggan

Pj. Sekda Trenggalek Dukung Upaya Kejaksaan Mendorong
Implementasi Restorative Justice

Trenggalek, SMN - Penjabat 
Sekda Trenggalek, Dr. Andrianto, 
SH., M.Kes., dukung upaya Ke-
jaksaan untuk mengedepankan 
restorative justice dalam penyele-
saian perkara hukum. Hal ini dis-
ampaikan saat mengikuti launch-
ing restorasi justice bersama Jaksa 
Agung secara virtual di Balai Desa 
Gandusari, Rabu (16/3/2022).

Menurut Pj.Sekda, perkara hu-
kum yang ada tidak pantas harus 
diselesaikan melalui pengadilan, 
ada perkara-perkara yang mungkin 
bisa diselesaikan secara perundin-
gan dan antar pihak dapat meneri-

ma keputusan tersebut.
Dosen Pasca Sarjana Unair ini 

juga menyebut hal ini akan sangat 
bisa diterima oleh masyarakat. Se-
lain juga dapat membawa ketentra-
man di tengah masyarakat.

“Dalam launching restorasi 
justice tadi, Jaksa Agung memang 
berharap seluruh pemerintah daer-
ah baik provinsi dan kabupaten 
bisa menyelenggarakan restorasi 
justice,” ungkapnya.

Pj. Sekda bersyukur Kejaksaan 
Tinggi Jawa Timur juga menjadi 
locus untuk meningkatkan restora-
si justice ini. Dari 38 kabupaten/ 

kota ada 8 Kabupaten termasuk 
Kabupaten Trenggalek yang sudah 
mendirikan kampung restorasi jus-
tice di Desa Gandusari.

Pentingnya upaya restorative 
justice ini melihat bahwa sebe-
narnya persoalan-persoalan atau 
perkara hukum itu bisa disele-
saikan dengan mediasi. Bisa dipu-
lihkan antara pelaku ataupun kor-
ban, sebenarnya.

Pendekatannya bukan han-
ya persoalan hukum atau aparat 
hukum semata, melainkan juga 
tokoh adat atau tokoh agama mau-
pun tokoh masyarakat untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan ini.
“Kalau itu terjadi maka kita ti-

dak sampai pada pengadilan yang 
endingnya itu bisa membuat mas-
yarakat lebih tentram atau lebih 
nyaman dan sebainya. Dan ini bu-

kan hanya perkara pidana, perkara 
perdatapun seperti sengketa tanah 
bisa jadi dapat terselesaikan den-
gan restorasi justive,” pungkasnya. 
(kmf)

Acara launching Restorative Justice
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Mas Dhito Bentuk Tim Khusus
Tangani Jalan Kurang Layak

Kediri, SMN – Pemba-
ngunan infrastruktur jalan 
menjadi salah satu pri-
oritas Bupati Hanindhito 
Himawan Pramana dalam 
Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD) 2023. Mas 
Dhito bahkan akan mem-
bentuk tim khusus untuk 
menangani persoalan jalan 
belum layak di Kabupaten 
Kediri.

Kerusakan jalan di Ka-
bupaten Kediri menurut 
Mas Dhito dikarenakan dua 
faktor, yaitu banyaknya truk 
bertonase tinggi sehing-
ga tidak terkontrol dengan 
baik dan penyedia jasa yang 
menjadi mitra Dinas PUPR 
menurunkan kualitasnya. 

“Ini prioritas, ini sudah 
urgent dan ini tidak bisa 
diselesaikan sendiri oleh 
seorang bupati, ini harus 
diselesaikan oleh Dinas 
Perhubungan, Dinas PUPR, 
TNI/Polri harus bersatu 
menyelesaikan persoalan 

ini,” katanya dalam pem-
bukaan Musrenbang RKPD 
di Convention Hall Sim-
pang Lima Gumul, Rabu 
(16/3/2022).

Mas Dhito mengungkap-
kan, pihaknya konsen terha-
dap infrastruktur jalan kare-
na Juni 2023 mendatang, 
bandara sudah akan berop-
erasi. Dia menilai tidak 
akan ada artinya Kabupaten 
Kediri memiliki bandara 
namun kondisi jalan masih 
memprihatinkan. 

“Nanti kita akan ben-
tuk satu tim khusus untuk 
menyelesaikan masalah 
jalan-jalan yang masih be-
lum layak,” ungkapnya.

Tim penanganan mas-
alah jalan itu, akan di isi 
oleh SKPD terkait termasuk 
camat. Kepada para camat, 
Mas Dhito memerintah-
kan untuk aktif melapor-
kan kondisi yang terjadi di 
wilayahnya masing-masing. 
Salah satu yang ditekankan 

yakni aktivitas tambang di 
daerah.

“Nggak mungkin ba-
pak ibu camat nggak tahu 
tambang ilegal dan legal di 
tempatnya,” ucap Mas Dhi-
to.

Mas Dhito menegaskan, 
pihaknya sama sekali tidak 
melarang aktivitas penam-
bangan. Namun demikian, 
penambangan itu harus 
tertib perizinannya terlebih 
dahulu. Sebab, bila terjadi 
kerusakan jalan, pemerin-
tah bisa meminta pertang-
gungjawaban perusahaan 
melalui program CSR untuk 
perbaikan jalan. 

Ketua DPRD Kabupaten 
Kediri Dodi Purwanto yang 
juga menghadiri pembu-
kaan Musrenbang RKPD 
2022 itu mengatakan, Pe-
merintah Kabupaten di-
harapkan memaksimalkan 
peningkatan jalan strategis 
antar kecamatan, antar desa, 
dan jalan desa ke kecamatan 

untuk mendukung aktivitas 
perekonomian masyarakat. 

Bertepatan dengan ke-
hadiran perwakilan Pemer-
intah Provinsi Jawa Timur, 
Dodi menyampaikan pula 
aspirasi masyarakat dimana 
banyak jalan yang menjadi 
kewenangan pemerintah 
provinsi yang berada di Ka-
bupaten Kediri rusak parah. 
Kondisi itu, tak dipungkiri 
juga menyulitkan kepoli-
sian dalam menangani ang-
ka kecelakaan akibat faktor 
jalan.

“Mohon izin Mas Bup, 
beban kami di APBD san-
gat berat, mestinya jalan-
jalan yang menghubungkan 
Kediri-Blitar dan sebagain-
ya yang masih menjadi 
kewenangan kabupaten 
ini harus sudah dilimpah-
kan menjadi kewenangan 
provinsi. Karena ini meng-
hubungkan antar kabupat-
en,” bebernya. (adv/kmf/
kan)

Cak Imin Berpesan Supaya Mas Dhito 
Total Sejahterakan Masyarakat Kediri

Kediri, SMN – Wakil 
ketua DPR, Muhaimin 
Iskandar menemui Bupati 
Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana, Senin (7/3/2022) 
malam. Ditemui di Ruang 
Pringgitan, Komplek Pendo-
po Panjalu Jayati, Cak Imin 
berharap kepada Mas Dhito 
supaya memakmurkan Ka-
bupaten Kediri.

“Saya berharap energi 
mudanya ini bisa berman-
faat karena mumpung muda 
saya berharap Mas Bup bet-
ul-betul total mensejahtera-
kan rakyat Kediri,” kata Cak 
Imin usai melakukan per-
temuan dengan Mas Dhito.

Dalam pertemuan itu, 
Mas Dhito didampingi oleh 
Wakil Bupati Dewi Maria 
Ulfa. Pertemuan terlihat 
santai, Cak Imin pun ban-
yak menanyakan mengenai 
Kediri termasuk keberadaan 
bandara, makanan khas dan 
industri yang ada di Kediri. 

Kediri, SMN – Bupati 
Kediri Hanindhito member-
ikan reward atau penghar-
gaan bagi lima kecamatan 
yang berhasil melaku-
kan percepatan vaksinasi 
covid-19. Mas Dhito begitu 
sapaan akrabnya menjanjik-
an hadiah yang lebih besar 
saat cakupan vaksinasi se-
cara menyeluruh nantinya 
sudah terpenuhi.

Sebagaimana diketahui, 
capaian vaksinasi covid-19 
secara komulatif di Kabu-
paten Kediri hingga 3 Ma-
ret 2022 total dosis 1 men-
capai 1.104.171 (86.44%), 
dosis 2 mencapai 870.895 
(68.18%) dan dosis 3 men-
capai 70.096 (5.49%). 

Kemudian, lansia do-
sis 1 mencapai 120.491 
(69.54%), dosis 2 mencapai 
82.207 (47.46%), dan dosis 
3 mencapai 7.888 (4.55%). 
Selanjutnya anak usia 6-11 
tahun dosis 1 mencapai 
127.857 (89.32%), dosis 2 
mencapai 85.284 (59.58%).

Lima kecamatan terpilih 
memperoleh penghargaan 
atas capaian percepatan 

vaksinasi astra zeneca se-
lama tiga hari mulai 25-27 
Februari yakni terbaik per-
tama Kecamatan Plemahan 
dengan total capaian 2.060 
dosis. Terbaik kedua Keca-
matan Ngadiluwih dengan 
capaian vaksinasi 1.570 
dosis, ketiga Kecamatan 
Gurah dengan capaian vak-
sinasi 1.420 dosis.

Kemudian, terbaik ke-
empat Kecamatan Kras 
dengan total capaian 1.380 
dosis dan kelima Keca-
matan Purwoasri dengan 
capaian vaksinasi 1.350 
dosis. Mas Dhito berpe-
san kepada kecamatan lain 
yang belum berkesempatan 
mendapatkan reward masih 
memiliki peluang mengejar 
ketertinggalan. 

“Ini masih ada beberapa 
kecamatan yang perlu per-
hatian ektra seperti Banya-
kan, Tarokan masih cukup 
rendah. Ini akan kita eval-
uasi lagi,” katanya dalam 
acara evaluasi perkemban-
gan situasi covid-19 dan 
vaksinasi di Kabupaten 
Kediri di Convention Hall 

Mas Dhito Beri Reward Untuk
Kecamatan Tercepat Vaksinasi Covid

SLG, Jumat (4/2/2022).
Adapun bagi lima ke-

camatan yang berhasil 
melakukan percepatan 
vaksinasi itu mendapat-
kan hadiah televisi LED. 
Kedepan, lanjut Mas Dhi-
to bila cakupan vaksinasi 
secara menyeluruh sudah 
terpenuhi hadiah yang akan 
diberikan nilainya bakal 
lebih besar lagi.

“Kecamatan-kecamatan 
yang terus bekerja maka ya 
akan mendapatkan reward 
yang layak, lebih dari tv,” 
ungkapnya.

Mas Dhito saat foto bersama Cak Imin

Mas Dhito dampingi Cak Imin menuju Ruang Pringgitan, Komplek Pendopo 
Panjalu Jayati

Mas Dhito pun mengakui 
pertemuan itu tidak ada pem-
bicaraan yang terlalu serius. 
Pertemuan itu lebih membic-
arakan keunggulan-keung-

gulan yang ada di Kabupaten 
Kediri, termasuk langkah 
kedepan dengan adanya ban-
dara.

“Gus Muhaimin lebih 

berbicara untuk pengemban-
gan Kediri ke depan, sama 
sekali tidak membahas poli-
tik,” tutur Mas Dhito. (adv/
kmf/kan)

Mas Dhito saat melakukan pembukaan Musrenbang RKPD di Convention Hall Simpang Lima Gumul, Rabu 
(16/3/2022)

Mas Dhito meberikan reward secara simbolis kepada perwakilan kecamatan 
yang berhasil melakukan percepatan vaksinasi covid-19

Suasana acara evaluasi perkembangan situasi 
covid-19 dan vaksinasi di Kabupaten Kediri

Adapun stok vaksin 
covid-19 yang tersedia 
62.188 dosis. Dengan rin-
cian sinovac 35.712 do-
sis, moderna 13.518 dosis, 
pfizer 12.776 dosis, dan 
sinopharm 182 dosis. Mas 
Dhito melihat, dengan peta 
sebaran yang luas, kemam-
puan serapan vaksinasi san-
gat tinggi.

Pelaksana Tugas Kepa-
la Dinas Kesehatan Ka-
bupaten Kediri Ahmad 
Khotib memaparkan, ka-
sus covid-19 di Kabupaten 
Kediri dari data harian per 3 
Maret 2022 sebanyak 2.449 
kasus aktif, sembuh 240 
kasus, meninggal 5 kasus, 
kasus konfirmasi sebanyak 
145 kasus.

Mencermati data itu, 
Mas Dhito prihatin atas 
tingginya kasus aktif 
covid-19 dan kasus mening-
gal di Kabupaten Kediri. 
Pihaknya menilai salah satu 
faktor penyebab kematian 
pasien itu karena komorbid 
atau penyakit penyerta. 

“Jadi belum divaksin 
yang bersangkutan punya 
komorbid. Meninggalnya 
sebenarnya faktor utaman-
ya bukan covidnya tapi 
karena komorbidnya,” tu-
turnya. (adv/kmf/kan)

DPRD Gelar LKPJ Bupati Sampang TA 2021
Sampang, SMN - DPRD 

Kabupaten Sampang meng-
gelar rapat paripurna pen-
yampaian LKPJ Bupati TA 
2021, nota penjelasan pengu-
sul 3 Raperda pembentukan, 
persetujuan Pansus PAD, 
pembahasan 3 Raperda, ser-
ta pengumuman nama-nama 
pansus LKPJ Bupati TA 2021 
kemarin (9/3) di gedung Gra-
ha paripurna gedung DPRD. 
Sidang dipimpin langsung 
oleh ketua DPRD Fadol, dan 
dihadiri oleh Bupati Sampang 
H. Selamet Junaidi, Wakil 
Bupat H. Abdullah Hidayat, 
Unsur Forkopimda, Sekretar-
is Daerah Kabupaten Sam-
pang, Kepala dinas, kepala 
bagian dan seluruh camat. 

Ketua DPRD Sampang, 
Fadol menyampaikan, rapat 
paripurna kali ini adalah ra-
pat yang kedua berdasarkan 
hasil keputusan rapat Badan 
Musyawarah (Banmus) yang 
telah disepakati bersama da-
lam membahas LKPJ Bupati 
Sampang TA 2021. “Nanti 
setelah LKPJ yang disam- Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Sam-

pang

paikan Bupati Sampang ke-
pada DPRD akan dilakukan 
pembahasan lebih dulu, se-
belum memperoleh kesepa-
katan. DPRD akan membuat 
tim khusus bertugas memba-
has LKPJ, yang akan bekerja 
setelah terbentuk,” ucapnya. 

Perlu dipahami dalam 
laporan Badan Musyawar-
ah (Banmus) DPRD Sam-
pang, terdapat beberapa poin 
yang disampaikan kepada 
pemerintah daerah, yang 
berdasarkan hasil Banmus 
yang dilakukan oleh DPRD 
setempat sejak beberapa 
waktu lalu. Salah satunya 
mengenai penyelenggaraan 
pemerintahan senantiasa 
berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang 
didalamnya mengatur tentang 
standar pelayanan minimal 
untuk menghasilkan kuali-
tas pelayanan yang bermutu 
sebagaimana yang diharap-
kan. “Nantinya DPRD bakal 
membentuk Pansus untuk 
membahas LKPJ Bupati ta-
hun 2021 tersebut,” tambah 
ketua DPRD Sampang Fadol. 

Catatan selanjutnya, bah-
wa untuk mengoptimalkan 
pelayanan publik dan meng-
hasilkan pembangunan yang 
berkualitas, maka diperlukan 
aparatur yang profesional 
dan memiliki dedikasi yang 
tinggi. Dikatakan, bahwa 
untuk meningkatkan par-
tisipasi masyarakat dalam 

pembangunan, maka kepe-
merintahan yang baik henda-
knya mengedepankan prinsip 
Good Governance. “Dari 
penilaian pansus nantinya 
apakah ada perbaikan atau 
rekomendasi terhadap LKPJ 
ini,” tegasnya. 

Pihaknya juga memberi-
kan apresiasi dan semangat 
yang tinggi kepada anggota 
DPRD Kabupaten Sampang 
yang telah terbentuk sebagai 
pansus LKPJ tersebut sebagai 
pencermatan kritis terhadap 
Laporan Keterangan Pertang-
gungjawaban (LKPJ) tahun 
2021. 

Semua itu tidak dimak-
sudkan sebagai upaya untuk 
menemukan kelemahan da-
lam penyelenggaraan pemer-
intahan daerah, melainkan 
dalam rangka meningkatkan 
efisiensi, efektifitas, pro-
duktivitas, dan akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerin-
tahan daerah serta fungsi 
pengawasan DPRD terhadap 
jalannya pemerintahan daer-
ah. (adv/why)
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DKPP Ngawi Gelar Pembinaan
dan Dialog Petani Millenial, Targetkan 

ATP Jadi Pusat IPTEK Pertanian 

Saat ini seiringdengan 
menurunnya kasus Covid-19, 
ATP dapat dimanfaatkan lebih 
optimal untuk penunjang ke-
majuan pertanian di Kabupaten 
Ngawi. 

“Terutama bagi pembinaan 
petani yang ingin berlatih dan 
meningkatkan keahlian perta-
niannya. Terutama untuk petani 
milenial,” ungkap Ony Anwar. 

Regenerasi bidang pertanian, 
menurut Ony Anwar harus terus 
berjalan dengan baik dan maju. 
Ke depan, bukan mustahil Nga-
wi dapat dibranding sebagai ka-
bupaten pertanian. 

Saat ini, para petani milenial 
telah mendapat SK dari Kemen-
terian Pertanian. Mereka dihara-
pkan dapat memberi pengaruh 
positif (influencer) ke generasi 
mudan petani lainnya dalam 
memajukan pertanian. 

ATP dapat menjadi tempat 
pertemuan sekakigus berlatih 
serta berbagi ilmu. Jaringan 
kekuatan perlu dibangun seh-
ingga bukan hanya ahli dalam 
teknologi dan ilmu pengetahuan 
saja, namun juga memperkokoh 
jejaring dalam penanganan pas-
ca panen. (ari)

Bupati Ngawi saat meninjau stand pameran produk 
pertanian

Ngawi, SMN - Dinas Ketah-
anan Pangan dan Pertanian 
(DKPP) Kabupaten Ngawi, 
menggelar Pembinaan dan Di-
alog Petani Milenial, di Agro 
Techno Park (ATP) Ngrambe, 
Kamis (17/3/2022). 

Sektor pertanian dan kema-
juan bidang pertanian, menurut 
Kepala DKPP, Supardi, menja-
di salah satu sendi utama pere-
konomian masyarakat Ngawi 
yang dikenal sebagai daerah 
agraris. 

“Saat ini kemajuan bidang 
teknologi pertanian dan penan-
ganan pasca panen, juga harus 
mendapat perhatian. Perlu ter-
bentuk petani-petani yang ke-
kinian, familiar dengan kecang-
gihan teknologi yang sesuai 
dengan perkembangan zaman,” 
ungkap Supardi, Kepala DKPP 
Ngawi. 

Pelatihan dan Dialog Petani 
Milenial ini, juga dihadiri Bupa-
ti Ngawi, Ony Anwar Harsono 
dan Direktur Politeknik Pemba-
ngunan Pertanian Malang - Ke-
menterian Pertanian, Setya Budi 
Udrayana serta Kepala Balai 
Besar Pelatihan Pertanian Ke-
menterian Pertanian Ketindan 

Malang, Sumardi Noor. 
Bupati Ngawi, Ony Anwar 

Harsono, berharap agar gener-
asi muda di Ngawi, tidak ragu 
menggeluti bidang pertanian. 
Generasi muda tidak seharusnya 
alergi dengan dunia pertanian. 

Menurut Ony, dunia perta-
nian selain makin berkembang 
secara maju dan canggih, juga 
menjanjikan secara ekonomi 
serta jelas dapat menjadi pen-
yangga kemandirian pangan. 

“Kalau bukan generasi muda 
kita, siapa lagi yang dapat me-
majukan pertanian di Ngawi,” 
ungkapnya.

“Selain itu juga dengan 
melakukan kerjasama dengan 
berbagai pihak agar menjadi 
jawaban bagi petani millenial,” 
katanya. 

Penyelenggaraan pertanian 
di ATP Ngrambe ini pun, bukan 
tanpa tujuan. Bupati berharap, 
ATP yang pernah menjadi ru-
mah sakit lapangan semasa Nga-
wi dilanda maraknya Covid-19, 
dapat dikembalikan fungsinya 
sebagai pusat pelatihan pertani-
an. ATP juga diharapkan menja-
di pusat IPTEK bidang pertani-
an di Kabupaten Ngawi. 

Buktikan Pemerintah Bekerja, Kang 
Giri Ajak OPD Optimalkan PPID

Ponorogo, SMN - Bupa-
ti Ponorogo Sugiri Sancoko 
mengajak seluruh Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD/dinas, 
badan, kecamatan) untuk men-
goptimalkan kembali Pejabat 
Pengelola Informasi dan Doku-
mentasi (PPID) di masing-mas-
ing instansi. Ini agar kerja dan 
kinerja pemerintah diseluruh 
tingkatan bisa diketahui oleh 
masyarakat.

Kang Bupati Sugiri, sapaan 
akrabnya, menyampaikan hal 
ini Rabu (16/3/2022) pada Ra-
pat Koordinasi seluruh OPD 
Pemkab Ponorogo dan Paparan 

Diskominfo dan Statistik Po-
norogo di Aula Gedung Bappe-
da Litbang setempat. PPID di 
tiap dinas, badan, atau kantor di-
harapkan bisa mengabarkan ke-
giatannya melalui saluran yang 
tersedia seperti di website dinas 
atau media sosial masing-mas-
ing.

“Para kepala dinas, stafn-
ya, camat dan semua ini sudah 
bekerja setiap hari, bekerja 
dengan baik. Tapi kalau tidak 
diberitakan, misalnya lewat Dis-
kominfo, maka seolah kita tidak 
bekerja. masyarakat mema-
haminya salah,” ulas Kang Giri.

Optimalisasi PPID di mas-
ing-masing perangkat daerah 
ini, kata Kang Giri, akan diko-
mandoi oleh Diskominfo. Seti-
ap perangkat daerah diharapkan 
bisa memposting beberapa beri-
ta tentang kegiatan di instansin-
ya secara rutin setiap hari. Hal 
ini agar masyarakat bisa men-
gupdate kondisi terkini di tiap 
perangkat daerah.

Update ini akan menjadi 
langkah agar masyarakat, ter-
utama warganet, bisa mengerti 
kerja-kerja yang sudah dilaku-
kan oleh pemerintah. Baik oleh 
para pejabatnya maupun oleh 
staf-stafnya. Mulai dari yang 
sekadar kerja bakti sampai 
evakuasi atau hal lainnya yang 
selama ini luput dari perhatian 
masyarakat.

“Kalau sudah begitu saya ya-
kin website seluruh OPD kita ini 
akan aktif,” tuturnya.

Kepala Diskominfo dan 
Statistik Kabupaten Ponorogo 
Bambang Suhendro mengaku 
siap untuk mengoptimalkan 
PPID ini. Ia akan berkoordina-
si lebih lanjut dengan seluruh 
perangkat daerah agar PPID 
bisa lebih berdaya. (pnrg)

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko saat memberikan arahan pada 
Rakor OPD dan Paparan Kepala Diskominfo, Rabu (16/3/2022)

Kang Bupati Sugiri Sancoko
Gandeng BBWS Bengawan Solo

Entaskan Tanggul Jebol di Maguwan
Ponorogo, SMN - Kang Bu-

pati Sugiri Sancoko menggan-
deng Balai Besar Wilayah Sungai 
(BBWS) Bengawan Solo untuk 
mengentaskan persoalan tanggul 
jebol yang terjadi di beberapa 
wilayah di Kabupaten Ponorogo. 
Salah satunya berada di Desa Ma-
guwan, Kecamatan Sambit.

“Nantinya tak hanya Desa Ma-
guwan saja, tapi kami akan pikir 
tanggul jebol yang lainnya bersa-
ma BBWS Bengawan Solo,” un-
gkap Kang Bupati Sugiri Sancoko 
usai mengecek kondisi rumah 
yang rusak akibat tanggul jebol di 
Desa Maguwan Kecamatan Sam-
bit dan menyerahkan bantuan, 
Rabu (16/3/2022).

Lebih lanjut nantinya Kang 
Bupati Sugiri akan terus bersin-
ergi dengan BBWS Bengawan 
Solo tak hanya saat terjadi tanggul 
jebol. Akan tetapi juga pada daer-
ah-daerah yang sekiranya kritis.

“Saya di sini bersama BBWS 
Bengawan Solo ada langkah 
konkret terkait dengan adanya 
tanggul jebol, nanti ini akan kita 
bronjong,” tegasnya.

Sementara itu Bambang Mur-
wanto, Pelaksana Teknis Operasi 
dan Pemeliharaan Sumber Daya 

Air (SDA) III Madiun Balai Besar 
Wilayah Sungai (BBWS) Benga-
wan Solo mengatakan pihaknya 
sudah melalui kesepakatan ber-
sama antara pihak desa dengan 
BPBD. Nantinya BBWS Benga-
wan Solo akan membantu kawat 
bronjong dan alat berat bersama 
operator dan BBMnya, nantinya 
pihak desa menyediakan isi dan 
tenaga untuk membuat bronjong 
disepanjang tanggul yang jebol.

“Dengan dibronjongnya tang-
gul ini nantinya membuat bisa 
membuat masyarakatnya aman 
dan nyaman bilamana terjadi hu-
jan dengan intensitas seperti ke-
marin,” pungkasnya.

Perlu diketahui bahwa tanggul 
jebol di Desa Maguwan, Keca-
matan Sambit diakibatkan hujan 
dengan intensitas tinggi pada hari 
Selasa (15/3/2022). Tanggul anak 
Daerah Aliran Sungai (DAS) Solo 
ini ambrol sepanjang 5-7 meter 
dengan ketinggianan 2,5 meter. 
Ambrolnya tanggul tersebut men-
gakibatkan tembok dapur rumah 
ibu Sulami roboh.

Dalam kesempatan tersebut, 
Kang Bupati Sugiri menyerahkan 
langsung bantuan berupa selimut, 
makanan cepat saji, family kit, 
terpal hingga hand sanitizer dan 
masker. (pnrg)

Kang Bupati Sugiri Sancoko saat meninjau langsung 
rumah ibu sulami yang diterjang luapan air akibat tanggul 

jebol

Septictank dari DAK Skala Individu Jadi
Sorotan, Dinperkim Langsung Turun Gunung 

Ngawi, SMN – Dinas Peru-
mahan Rakyat dan Kawasan Per-
mukiman (Dinperkim) Kabupaten 
Ngawi, turut kebakaran jenggot. 
Hal itu setelah mendengar soalpem-
buatan WC tanpa dipasang sept-
ictank dan bertempat di area tak 
berpenutup, di Desa Kalang, Keca-
matan Pitu. 

Selain itu, WC yang seharusnya 
diterima Sukirah, ternyata menem-
pati tanah tetangganya yang juga 
merupakan seorang perangkat. Se-
lain itu, WC hanya menyerupai ka-
kus yang tak bisa difungsikan sebab 
berada di area terbuka dan proyek 
yang dianggarkan tahun 2021 itu 
belum rampung seluruhnya.

Dinperkim langsung turun 
gunung ke lokasi dan meminta 
Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) sebagai pelaksana lapangan, 
melakukan pembenahan.

Pipit Dwi Herlina, Kabid Ka-
wasan Permukiman Dinperkim 
Ngawi mengakui, banyak evaluasi 
yang harus dilakukan agar tujuan 
kembali dipahami oleh semua pi-
hak.

“Kami memang tadi langsung 

Sambang Desa Nyambung Roso di 
Desa Rejuno Kecamatan Karangjati, 

Bupati Janjikan Perbaikan Jalan 

Ngawi, SMN - Bupati Ngawi, 
Ony Anwar Harsono, menjan-
jikan pembangunan jalan yang 
menunjang mobilitas masyarakat 
Karangjati, khususnya dari Desa 
Rejuno. 

Hal itu disampaikan Ony 
Anwar saat melakukan agenda 
rutin Sambang Deso, Nyambung 
Roso, Jumat (18/3/2022). 

Ony pun menyadari masih 
banyaknya jalan yang rusak dan 
butuh perbaikan. Keberadaan 
jalan yang baik dikatakannya 
akan sangat menunjang mobil-
itas dan kelancaran distribusi 
ekonomi warga di sisi Ngawi 

timur. 
Desa Rejuno dan sebagian 

Karangjati dikenal dengan ha-
sil jagung dan palawija yang 
melimpah. Sayangnya, sebagian 
jalan memang menjadi peng-
hubung ke kabupaten lain, yakni 
Kabupaten Bojonegoro, sehing-
ga harus melibatkan pemerintah 
provinsi dan pusat. 

“Infrastruktur jalannya mer-
upakan penghubung Karangjati 
di Kabupaten Ngawi, ke Bo-
jonegoro. Ini akan diintervensi 
melalui anggaran APBN dan ma-
suk skala prioritas pembangunan 
jalan nasional,” janji Ony. 

Bupati Ony Anwar saat melakukan kegiatan Sambang Deso, 
Nyambung Roso di Rejuno, Kecamatan Karangjati

Peluang membangun jalan 
Karangjati-Bojonegoro ini akan 
direncanakan pada 2023. Sela-
ma masa tunggu sekitar setahun 
ke depan, Pemkab Ngawi akan 
melakukan normalisasi. 

Selain janji memperbaiki 
jalan, Bupati Ony Anwar Harso-
no juga memberikan perhatian 
pada penanganan kemiskinan di 
wilayah Karangjatu, khususnya 
di Desa Rejuno. 

Bupati meminta agar ada veri-
fikasi dan validasi penerima ban-
tuan sosial, dengan jelas, tepat 
dan rapi. Hal itu akan membantu 
pemerintah untuk meluncurkan 
orogram dan bantuan dalam per-
cepatan pengentasan kemiskinan. 

Ony Anwar juga meminta 
agar validasi itu juga dapat men-
jadi dasar dalam memetakan ban-
tuan dan sasaran yang dituju. Saat 
ini, bantuan yang telah terkucur 
meliputi PKH, BPNT, Rutilahu 
dan Bantuan Langsung Tunai 
(BLT). 

 “Hal ini untuk mengetahui 
sejauh mana intervensi pemerin-
tah pusat, daerah, dan desa dalam 
upaya pengentasan kemiskinan,” 
pungkas Ony Anwar. (ari) 

WC hasil bantuan program DAK septictank skala 
individu yang jadi sorotan. Kini sudah dioerbaiki dan akan 

dipasang dinding penutup

2022, Ekonomi Ponorogo 
Ditarget Tumbuh 4,4 Persen

Ponorogo, SMN - Ekonomi 
di Kabupaten Ponorogo pada 
2022 ini ditargetkan tumbuh 
sebesar 4,4 persen dibanding 
tahun 2021 lalu. UMKM dan 
pariwisata menjadi dua bidang 
andalan pendorong pertum-
buhan yang didukung dengan 
penguatan infrastruktur jalan di 
seluruh wilayah.

“Ekonomi kita pasti lebih 
meningkat sebab tahun 2021 
saja kita sudah tumbuh hingga 
3,19 persen dari sebelumnya 
(2020) kita terkontraksi ( tum-
buh negatif/turun) 0,9 persen,” 
ungkap Bupati Ponorogo Sugiri 
Sancoko usai Musyawarah Per-
encanaan Pembangunan (Mus-
renbang) Kabupaten Ponorogo 
yang digelar secara hibrid di 
Gedung Sasana Praja, Kamis 
(17/3/2022).

Dalam paparannya, per-
tumbuhan ekonomi Ponorogo 
diproyeksinya tumbuh 4,4 pers-
en di tahun 2022 dan menjadi 
5,30 persen di tahun 2023 men-
datang. “Ini bukan perhitungan 
kasar, tetapi sudah dihitung den-
gan rumus yang mempertim-
bangkan berbagai hal,” jelasnya.

Menurut Kang Giri, sapaan 
akrab Bupati Sugiri Sancoko, 
pertumbuhan ini dipastikan ter-
jadi ketika program-program di 

Kang Bupati Sugiri saat melakukan paparan pada Musrenbang 
Kabupaten Ponorogo 2022, Kamis (17/3/2022) di Gedung 

Sasana Praja
2022 ini berjalan dengan baik. 
Di antaranya adalah Circle P 
(Circle Ponorogo) yang mer-
upakan program pengemban-
gan UMKM di Ponorogo, pro-
gram PKK Hebat dan sejumlah 
program lain yang menunjang 
pergerakan ekonomi mas-
yarakat.

Pariwisata juga akan men-
jadi pendorong pertumbuhan 
ekonomi yang signifikan pada 
2022 hingga 2023 mendatang. 
Karenanya, pembangunan in-
sfrastruktur dasar pariwisata 
yang terus digenjot. Hal ini 
menjadi upaya agar terjadi pen-
ingkatan kunjungan wisata yang 
cukup besar ke Ponorogo. Dua 
pemikat utama wisata di Po-
norogo sedang disiapkan. Yaitu 

waterfountain di Telaga Wisata 
Ngebel dan museum peradaban 
di Gunung Gamping Sampung.

Pembangunan jalan sebagai 
infrastruktur utama juga akan 
menjadi pendorong pertumbu-
han ekonomi. “Itu (pembangu-
nan jalan) tidak bisa dipisahkan 
karena kita butuh transportasi 
untuk berusaha, untuk men-
dukung wisata dan sebagain-
ya. Semuanya berjalan paralel. 
Mudah-mudahan terwujud dan 
terukur apa yang kami rencakan 
ini,” pungkasnya.

Kepala Bappeda Litbang 
Kabupaten Ponorogo Agus 
Sugiarto menambahkan, pada 
2023 mendatang pembangunan 
Ponorogo akan dititikberatkan 
pada infratruktur dasar pendi-

dikan, kesehatan, pendidikan, 
pariwisata dan ekonomi lokal.

“Musrenbang ini adalah 
ajang untuk menangkap harapan 
masyarakat, menyusun prioritas 
pembangunan dan akan dijabar-
kan dalam RKPD tahun 2023,” 
ungkapnya sambil menambah-
kan bahwa tema Musrenbang 
kali ini adalah pembangunan 
infrastruktur dasar, pariwisata 
dan peningkatan sarana prasa-
rana layanan kesehatan, yang 
didukung penguatan kelem-
bagaan masyarakat guna mem-
perkuat ekonomi lokal.

Musrenbang Kabupaten Po-
norogo kali ini dihadiri oleh 
Kepala Dinas Perkebunan Jawa-
Timur Heru Suseno mewakili 
Kepala Bappeda Jatim M Jassin, 
Kepala Bakorwil Madiun Edy 
Supriyanto, seluruh anggota 
Forkopimda Ponorogo, para 
camat, kades, lurah, para kepala 
perangkat daerah, LSM, media, 
akademisi, tokoh masyarakat, 
dan berbegai elemen lain.

Musrenbang digelar secara 
tatap muka maupun secara 
daring melalui internet. Juga 
dilaksanakan diskusi dengan se-
jumlah perwakilan masyarakat 
terkait pembangunan tahun 
2023 mendatang. (pnrg)

ke lapangan, intinya ya harus ada 
evaluasi dan tak bisa menyalahkan 
salah satu pihak saja,” ujarnya.

Bantuan berupa WC itu, dihara-
pkan turut menunjang sanitasi dan 
kesehatan warga yang dikemas 
dalam Proyek DAK Pembangunan 
Septictank skala Individu, tahun 
2021 lalu.

Di Kalang, ada 50 keluarga 
penerima maanfaat (KPM) proyek 
ini, dengan anggaran biaya Rp6 juta 
per KPM.

Dinperkim langsung turun 

gunung ke lokasi dan meminta 
Kelompok Swadaya Masyarakat 
(KSM) sebagai pelaksana lapangan, 
melakukan pembenahan.

Pipit Dwi Herlina, Kabid Ka-
wasan Permukiman Dinperkim 
Ngawi mengakui, banyak evaluasi 
yang harus dilakukan agar tujuan 
kembali dipahami oleh semua pi-
hak.

“Kami memang tadi langsung 
ke lapangan, intinya ya harus ada 
evaluasi dan tak bisa menyalahkan 
salah satu pihak saja,” ujarnya.

“Tentu bila ingin hasilnya sem-
purna maka dana dari negara atau 
DAK tadi tak akan mencukupi. Itu-
lah sebabnya, proyek ini diharapkan, 
menggugah swadaya masyarakat 
dan boleh ada sharing pendanaan 
dari pemerintah desa, agar hasilnya 
optimal,” ungkap Pipit Dwi Herlina, 
(10/3/2022).

Hasil evaluasi dari Dinperkim 
itu membuat KSM dan pemerintah 
desa melaksanakan perbaikan men-
dadak. Jika Selasa siang masih tam-
pak acak-acakan, maka Rabu pagi 
sudah lebih baik.

Hanya berselang semalam, sept-
ictank pun terpasang. Pipa mencuat 
di atas kubangan air hujan pun, jadi 
tersembunyi. Meski belum sempur-
na, areal sekitarnya terlihat lebih 
rapi. Secara bertahap, akan dibuat-
kan pula dinding penutup, agar WC 
bisa difungsikan.

Sedangkan bagi Sukirah, meski 
tak memiliki lahan, tetap menjadi 
penerima manfaat dengan dibebas-
kan mempergunakan sarana buang 
hajat hasil pembiayaan DAK itu, 
bahkan sampai seumur hidupnya. 
(ari)
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Bupati Madiun Kukuhkan Bunda PAUD 
Kecamatan se-Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Pemerintah Kabu-
paten Madiun bersama Badan Perenca-
naan Pembangunan Daerah (BAPPE-
DA) Kabupaten Madiun menggelar 
musyawarah rencana pembangunan 
(Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat 
Daerah (RKPD) Tahun 2023 Kabupaten 
Madiun yang dilaksanakan di Pendopo 
Muda Graha, Kamis (10/3/2022).

Kepala BAPPEDA Kabupaten Ma-
diun juga selaku ketua penyelenggara 
Kurnia Aminullah menyampaikan bah-
wa pelaksanaan musrenbang RKPD 
Tahun 2023 yang pertama berdasarkan 
UU Nomor 25 Tahun 2014 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional, yang kedua UU Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 
dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang tata cara perencanaan pengenda-
lian dan evaluasi pembangunan daerah 
sekaligus tata cara evaluasi rancangan 
peraturan daerah tentang PJMD serta 
tata cara perubahan RPJMD dan RKPD.

“Maksud dan tujuan kegiatan Mus-
renbang ini, pertam untuk mendapat 
masukan saran sekaligus pandangan 
dari berbagai unsur maupun stakeholder 
dalam rangka penyempurnaan rancan-
gan rencana kerja pembangunan daerah 
Kabupaten Madiun Tahun 2023,” kata 
Kurnia

Selanjutnya yang kedua, sebagai 
wadah silahturahmi, komunikasi, dan 
sinergi dari seluruh komponen mas-
yarakat dalam menyatakan langkah 
demi pencapaian visi dan misi Kabupat-
en Madiun.

Yang ketiga, mewujudkan singkro-
nisasi antara usulan hasil musrenbang 
RKPD tingkat kecamatan dengan ren-
cana kerja perangkat daerah.

Yang keempat adalah sebagai ben-
tuk komitmen terhadap penyusunan 
rencana kerja pemerintah daerah tahun 
2023.

“Dalam rangka melaksanakan peny-

usunan perencanaan tahun 2023 pemer-
intah Kabupaten Madiun mengambil 
tema “Penguatan Daya Saing Daerah 
yang seiring dengan visi dan misi Bu-
pati Madiun di 2018-2023 dengan lima 
program prioritas utama yang akan kita 
diskusikan,” tambahnya

Dalam melaksanakan prioritas pem-
bangunan ini, sesuai dengan mekanisme 
yang ada. Pihaknya melakukan tahapan 
pendahuluan kegiatan yang dimulai 
dari foru komunikasi publik yang dilak-
sanakan 2 Februari 2022 pada pelak-
samaam musrenbang RKPD tingkat 
kecamatan.

Tahapan berikutnya adalah pelak-
sanaan tahun forum perangkat daerah 
dan agenda sesuai jadwal dari pemprov 
Jatim adalah pelaksanaan musrenbang 
RKPD tingkat Kabupaten Madiun. Ini 
adalah hari pertama penjadwalan dari 
pemprov untuk dilaksanakannya mus-
renbang di tingkat Kabupaten Madiun.

Sesuai dengan isu dan skala prior-
itas yang telah diputuskan baik sesuai 
dengan RPJM maupun yang tertuang 
di RKPD Tahun 2023, pihaknya tetap 
memperhatikan beberapa regulasi yang 
berkembang baik terkait dengan eskala-
si pandemi Covid-19 yang sampai saat 
ini diprediksikan masih berada di ten-
gah-tengah masyarakat.

“Selain itu juga adanya regulasi UU 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang kebijakan 
keuangan yang berada di pemerintah 
daerah,” jelasnya Kurnia

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami 
pada kesempatan ini di acara musren-
bang RKPD tahun 2022 selain membu-
ka acara musrenbbang juga memberikan 
arahan diantaranya mengajak semua 
pihak agar optimis di tahun 2023 dapat 
mengejar targer yang sudah ditetapkan.

Di tahun 2023 ada lima target atau 
lima program prioritas tersebut di-
antaranya percepatan pembangunan 
insfrastruktur di kawasan strategis 

seperti di kawasan pusat pemerintahan 
di Caruban maupun proyek selingkar 
wilis, pengembangan produk-produk 
olahan hasil pertanian, perikanan, dan 
pengembangan pariwisata yang berke-
lanjutan. Karena hal ini terkait dengan 
pemberdayaan masyarakat.

“Di Kabupaten Madiun terdapat 
3.000 produk hasil pertanian dan per-
ikanan serta wisata menjadi tempat 
tersendiri yang harus menjadi satu den-
gan UMKM pemberdayaan menjadi 
solusi mengatasi pengangguran dan 
nmengentaskan kemiskinan,” jelas Bu-
pati Madiun H. Ahmad Dawami

Selanjutnya prioritas ketiga, yakni 
kesiapsiagaan kebencanaan, sehingga 
dibutuhkan mitigasi menyeluruh. Prior-
itas keempat, penguatan kelembagaan 
sehingga Pemkab Madiun akan melaku-
kan intervensi dan kelima pengem-
bangan pasar. Karena di tahun 2023 
Pemkab Madiun akan memaksimalkan 
pengembangan pasar untuk mengako-
modir produk UMKM, selain dengan 
ekonomi digital.

“Bupati Madiun H. Ahmad Dawa-
mi berpesan, pa yang kita rencanakan 
ini tidak hanya sekedar wacana, namun 
betul-betul perencanaan yang menjadi 
solusi untuk menjawab kesulitan mas-

yarakat. Bagaiman pemerintah hadir di 
tengah-tengah masyarakat,” pesannya

Selain itu pula ada beberapa priori-
tas yang harus dikerjakan, baik nasional 
maupun daerah, yaitu meningkatkan 
indeks pembangunan manusia (IPM) 
merummuskan angka kemiskinan, pen-
gangguran, dan stunting.

“Untuk stunting, Presiden menar-
getkan secara nasional di tahun 2024 
prevelensi stunting sebesar 14 persen. 
Sedangkan saat ini posisi Kabupaten 
Madiun sebesar 15,48 persen. Tahun 
2023 kita harapkan sudah sesuai target 
nasional sinergitas antara Pemda den-
gan pusat juga tiidak mungkin dapat 
dipisahkan. Contoh ketika pusat menar-
getkan menyelesaikan kemiskinan ek-
strim, kita juga masuukkan dalan per-
encanaan di Tahun 2022 maupun 2023, 
sehingga target presiden di tahun 2024 
bisa selesai, dan ini kita jalankan karena 
menjadi atensi dari pusatr,” jelasnya

“Sementara itu, Asisten III Sekda 
Provinsi Jatim, memaparkan target IPM 
di Kabupaten Madiun maupun provin-
si Jatim pada tahun 2023, terjadinya 
penurunan angka kemiskinan maupun 
pengangguranterbuka,” jelas Asisten III 
Sekda Prov. Jatim. (sy)

Musrenbang Tingkat Kota, Walikota
Madiun: Intinya Masyarakat Harus Sejahtera

Madiun, SMN- Pembangu-
nan di daerah harus seiring sejalan 
dengan rencana pembangungan di 
tingkat provinsi dan nasional.

Untuk itu, sebagai upaya me-
matangkan perencanaan pem-
bangunan tahun anggaran 2023, 
Pemkot Madiun, Jawa Timur, 
menggelar Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) ting-
kat kota terkait rancangan awal 
Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
(RKPD), Kamis 10 Maret 2022.

Sebelumnya, Pemkot juga telah 
menggelar musrenbang ditingkat 
kelurahan dan kecamatan. Selan-
jutnya, Pemkot Madiun melalui 
OPD terkait menggelar forum 
konsultasi publik terkait rancangan 
awal Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah (RKPD).

Kali ini, selain walikota Ma-

diun dan perwakilan OPD, juga 
dihadiri narasumber dari Kemend-
agri, serta Kepala Bakorwil I Ma-
diun.

Walikota Madiun, H. Maidi, 
mengatakan, pembangunan di 
daerah harus sejalan dengan ren-
cana pembangunan di tingkat 
provinsi dan nasional. Karenanya, 
apa yang sudah direncanakan ha-
rus disinergikan lagi dengan pro-
gram provinsi dan pusat.

“Intinya masyarakat harus 
sejahtera. Kalau masyarakat se-
jahtera, angka kemiskinan dan 
pengangguran turun. Pertumbu-
han ekonomi bagus, pendapatan 
tinggi. Pembangunan tidak hanya 
asal membangun, tapi juga harus 
bersinergi dan menciptakan kese-
jahteraan,” jelas H. Maidi.

Walikota menegaskan, tahun 

2023 mendatang, pembangunan 
akan disinkronisasi dan harus 
bermanfaat serta berkelanjutan. 
Pembangunan, lanjutnya, tak ha-
nya memperbaiki infrastruktur 
fisik, namun juga harus bisa men-
dongkrak perekonomian warga.

“Pembangunan muaranya kes-
ejahteraan masyarakat. Karenan-
ya, masyarakat kita libatkan dari 
perencanaan, pelaksanaan, penga-
wasan, sampai dengan perawatan 
nanti,” pungkasnya. (sy)

Penandatanganan MoU Tarif Parkir berlangganan 
Kabupaten Madiun Masih tetap (Belum Naik)

Madiun, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Madiun memberikan 
angin segar pada warga masyarakat 
Kabupaten Madiun masalah parkir 
berlangganan untuk tahun ini belum 
naik. Hal ini telah ditandatanganin-
ya nota kesepakatan MoU parkir 
berlangganan di Pendopo Muda 
Graha pada Rabu (16/3/2022).

Kabar gembira ini seiring ti-
dak dinaikannya tarif biaya parkir 
berlangganan di wilayah Kabupat-
en Madiun. Hal tersebut disam-
paikan oleh Bupati Madiun Ahmad 
Dawawi, karena melihat kondisi 
masyarakat saat ini yang sedang 
mengalami kontraksi ekonomi dan 
akibat pandemi covid 19.

Adapun manfaat dari tidak di-
naikannya biaya parkir berlangga-
nan ini, maka yang akan diterima 
masyarakat dengan adanya parkir 
berlangganan, diharapkan mas-
yarakat dapat meringankan biaya 
beban parkir serta memperoleh 
manfaat adanya kapastian tempat, 
waktu dan biaya dalam perda parkir 
berlamgganan membuat mas-
yarakat menjadi ringan dan mem-
inimalisir keocoran dari jukir liar”, 
jelas Bupati Madiun.

Sebagaimana yang tertuang 
pada peraturan daerah Kabupaten 
Madiun no. 9 tahun 2020 tentang 
perbuahan kedua atas peraturan 
daerah No. 13 tahun 2010 tentang 
retribusi jasa umum untuk kenda-
raan bermotor roda dua sebesar Rp. 
30. 000,- kendaraan bermotor roda 
tiga sebesar Rp. 40. 000,- , kenda-
raan bermotor roda empat sebesar 
Rp. 60. 000,- dan kendaraan ber-

motor roda empat lebih sebesar Rp. 
100. 000,-.

Sedangkan untuk tarif retribusi 
parkir non langganan untuk kenda-
raan roda dua dan tiga sebesar Rp. 
2. 000,- , untuk sedan, taxi , pick up, 
dan kendaraan lain atau sejenisn-
ya sebesar Rp. 5. 000,- dan untuk 
mobil barang, mobil bus dan mobil 
penumpang atau yang sejenisnya 
sebesar Rp. 10. 000,- sedangkan 
kereta gandeng atau kereta tem-
pelan sebesar Rp. 15. 000,-. Perlu 
diatur untuk parkir non langganan 
tersebut diberlakukan setiap satu 
kali parkir”, tambahnya bupati Ma-
diun H. Ahmad Dawami.

Dalam kesempatan ini yang 
turut hadir adalah bupati Madiun 
H. Ahmad Dawami, Kapolres Ma-
diun, Kapolresta Madiun, Kejari 
Kabupaten Madiun serta sejumlah 
organisasi perangkat daerah (DPD) 
terkait di Kabupaten Madiun (Sy)

Pemkab Madiun Bersama BAPPEDA Kabupaten Madiun
Gelar Musrenbang RKPD Tahun 2023 ada 5 Program Prioritas

Madiun, SMN - Bertempat di 
Pendopo Muda Graha Kabupat-
en Madiun, telah melaksanakan 
pengukuhan Bunda PAUD Ke-
camatan se-Kabupaten Madiun 
oleh Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami dan Bunda PAUD Ka-
bupaten Madiun Ny. Penta Lia-
nawati, Selasa (15/3/2022).

Pengukuhan Bunda PAUD 
ini merupakan Bunda PAUD 
Kecamatan (istri Camat) se-Ka-
bupaten Madiun. Pengukuhan 
ini adalah untuk memudahkan 
pemantauan dan pemecahan ma-
salah pendidikan anak usia dini 
(PAUD) di tingkat kecamatan.

Bunda PAUD Kabupaten Ma-
diun Ny. Penta Lianawati men-
gatakan, setelah Bunda PAUD 

Kecamatan dikukuhkan ke de-
pannya bisa dilakukan al yang 
sama juga kan mengukuhkan un-
tuk di tingkat desa-desa.

“Selanjutnya nanti saya hara-
pkan tidak hanya di tingkat ke-
camatan saja, akan tetapi di tin-
dak lanjuti di tingkat desa. Tim 
penggerak PKK di desa itu juga 
menjadi Bunda PAUD nya desa,” 
kata Ny. Penta Lianawati.

Kegiatan Bunda PAUD 
dibantu oleh sejumlah kelompok 
kerja (Pokja) berbagai bidang 
pendidikan, kesehatan, dan se-
bagainya. Tujuan yang dicapai 
Bunda PAUD ini antara lain 
untuk mewujudkan pendidikan 
yang berkualitas, menurunkan 
angka stunting dan meningkat-

kan indeks pembanguan manu-
sia (IPM) di Kabupaten Madiun, 
juga sebagai upaya memper-
siapkan generasi emas tahun 
2045.

“Dengan dikukuhkannya 
Bunda PAUD ini, segala perma-
salahan bisa dikomunikasikan 
dengan cepat dan baik,” tam-
bahnya Ny. Penta Lianawati

“Bupati Madiun H.Ahmad 
Dawami mengatkan, dorong 
sektor pendidikan untuk meny-
iapkan sumber daya manusia 
(SDM) yang unggul harus di per-
siapkan sejak dini. Di tahun 2045 
nantinya ada bonus demografi. 
Bonus demografi ini harus di-
manfaatkan dengan baik. Bunda 
PAUD memiliki tanggung  jawab 
itu,” kata Bupati Madiun

“Selanjutnya, bonus demogra-
fi tersebut adalah angka usia pro-
duktif lebih tinggi. Hal tersebut 
apabila disiapkan dengan baik, 
maka akan membuat Indonesia 
dari negara berkembang menjadi 
negara maju termasuk Kabupat-
en Madiun. Bahkan pemerintah 
menyediakan program pelatihan 
untuk mempersiapkan seseo-
rang memasuki dunia kerja dan 
meningkatkan kompetensi yang 
bagus dan baik,” tambahnya Bu-
pati Madiun H. Ahmad Dawami. 
(adv/sy)

Wakil Bupati Anwar Hasyim
Pimpin Raker Persiapan MTQ

Kabupaten Karimun Tahun 2022
Karimun, SMN - Pemerintah 

Kabupaten Karimun, Kepulau-
an Riau melaksanakan rapat kerja 
(Raker) persiapan MTQ ke XIV ta-
hun 2022 di Ruang Rapat Cempaka 
Putih Kantor Bupati Karimun, Rabu 
(16/03/2022).

Raker persiapan MTQ ini dip-
impin oleh Wakil Bupati Karimun 
H Anwar Hasyim M.Si dan diikuti 
oleh seluruh pihak terkait. Dalam 
raker ini, MTQ tingkat Kabupaten 
Karimun ke XIV diputuskan akan 
digelar pada 26-27 Maret 2022 
di Gedung Narun Adwah Masjid 
Agung Karimun.

Kemudian, dalam raker juga 
diputuskan bahwa MTQ tahun ini 
akan mengusung tema “Dengan 
MTQ ke XIV Tingkat Kabupaten 

Karimun tahun 2022 Mari Kita Ba-
ngun Generasi yang Sehat, Cerdas 
dan Berakhlak dengan Berawa-
wasan Al-Qur’an”. 

Sementara untuk cabang yang 
dipertandingan pada MTQ tahun 
ini diantaranya Tartil Al-Qur’an dan 
Tilawah Al-Qur’an untuk kategori 
usia anak-anak, remaja, dewasa dan 
tunanetra.

Selanjutnya, cabang Qira’at Al-
Qur’an Mujjawad, Qira’at Al-Quran 
Murattal Remaja, Qira’at Al-Quran 
Murattal Dewasa, Hifzh 1 Juz dan 
Tilawah, Hifzh 5 Juz dan Tilawah, 
Hifzh 10 Juz, Hifzh 20 Juz dan Hifzh 
30 Juz.

Kemudian, cabang Tafsir Bahasa 
Arab, Tafsir Bahasa Indonesia, Taf-
sir Bahasa Inggris, Khath Naskah, 

Khath Hiasan Musaf, Khath Dekora-
si dan Khath Kontemporer. Cabang 
Karya Tulis Ilmiah, Syahril Quran 
Putra, Syahril Quran Putri, Fahmil 
Quran Putra dan Fahmil Quran Putri. 

Wakil Bupati Karimun H. Anwar 
Hasyim M.Si dalam sambutannya 
mengatakan, MTQ tingkat Kabu-
paten Karimun ke XIV tahun 2022 
masih akan menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. “Protokol kes-
ehatan yang ketat masih diterapkan 
karena pandemi Covid-19 yang ma-
sih melanda tanah air,” kata Wakil 
Bupati. 

Kemudian, Wakil Bupati menye-
but para kafilah nanti akan diseleksi, 
yang berhasil meraih prestasi akan 
disiapkan untuk bertanding dalam 
MTQ tingkat Provinsi Kepulau-
an Riau tahun 2022 di Kabupaten 
Kepulauan Anambas. 

Untuk itu, Wakil Bupati men-
gajak seluruh pihak terkait dan 
masyarakat untuk bersama-sama 
menyukseskan MTQ tingkat Kabu-
paten Karimun tahun 2022. “Mari 
bahu-membahu untuk menyuk-
seskan MTQ tingkat Kabupaten 
Karimun tahun 2022, MTQ ini ada-
lah ajang memuliakan ayat-ayat suci 
Al-Quran yang harus kita sukseskan 
bersama-sama,” pungkasnya. (bul)Wakil Bupati Anwar Hasyim saat pimpin raker persiapan MTQ 

Kabupaten Karimun tahun 2022

Bupati Karimun Hadiri Peresmian 
Kampung Restorative Justice 

Tanjung Balai Karimun, SMN 
- Bupati Karimun Dr. H. Aunur 
Rafiq S. Sos M. Si menghadiri pere-
smian Balai Perdamaian Adhyaksa 
Baharudin Lopa di Kampung Re-
storative Justice. 

Kampung Restorative Justice 
dibentuk oleh Kejaksaan Neg-
eri Karimun di Kelurahan Sungai 
Lakam Timur, sementara Balai Per-
damaian berada di lingkungan Kan-
tor Lurah Sungai Lakam Timur. 

Bupati Karimun Dr. H. Aunur 
Rafiq S. Sos M. Si dalam sambu-
tannya memberikan apresiasi kepa-
da Kejaksaan Karimun yang telah 
membentuk kampung Restorative 
Justice. Bupati mengatakan, adanya 
kampung Restorative Justice untuk 
membantu menyelesaikan persoa-
lan sosial ditengah masyarakat agar 
tidak sampai diproses hukum. 

“Atas nama pemerintah daerah 
sangat mengapresiasi adanya kam-
pung restorative justice ini, kampung 
ini merupakan suatu pilot project 
yang dibentuk untuk menyelesaikan 
persoalan sosial yang berkaitan den-
gan hukum agar dapat diselesaikan 
dengan musyawarah, sehingga per-
soalan itu tidak sampai naik ke pros-
es hukum,” kata Bupati Karimun. 

Bupati mengatakan, dalam upaya 

perdamaian yang dilakukan di Balai 
Perdamaian nantinya akan melibat-
kan tokoh agama, toko adat, tokoh 
masyarakat, yang tentunya juga oleh 
pihak dari korban maupun pelaku.

Adapun cara penyelesaian upaya 
perdamaian yang dilakukan dengan 
musyawarah. Sehingga, persoalan 
yang terjadi ditengah masyarakat 
tidak sampai naik ke proses hukum. 
“Dengan musyawarah yang dilaku-
kan, persoalan dapat terselesaikan 
dan tidak naik ke proses hukum,” 
terang Bupati Karimun. 

Kepala Kejaksaan Negeri Karim-
un Meilinda, S.H, M.H mengatakan, 
ada sejumlah persyaratan yang harus 

dipenuhi atas persoalan hukum yang 
dihadapi supaya pembelaan atau 
perdamaian dapat dilakukan. 

“Tentu ada kriterianya, salah sat-
unya seperti pencurian yang jumlah 
kerugian di bawah Rp 2.500.000, 
tipiring, baru pertama melakukan 
dan yang ancaman hukuman di 
bawah 5 tahun, itu bisa dibicarakan 
dan didamaikan,” kata Meilinda. 

Dalam peresmian tersebut, di-
hadiri oleh Kepala Kejaksaan Kari-
mun Meilinda, Danlanal Karimun, 
Dandim 0317/TBK, Pemerintah 
Daerah dan undangan lainnya seper-
ti Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, 
dan Tokoh Adat. (bul) 

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos M. Si saat meresmi-
kan Balai Perdamaian Adhyaksa Baharudin Lopa di Kampung 

Restorative Justice

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama wakil Bupati Madiun 
H. Hari Wuryanto, Kepala BAPPEDA Kabupaten Madiun Kurnia 

Aminulloh, dan jajaran OPD serta forkopinda Kabupaten Madiun 
pada saat acara musrenbang RKPD Tahun 2023

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami pada saat R Walikota Madiun 
H. Maidi dan Wakil Walikota Madiun Inda Raya bersama jajaran 

OPD dan Forkopinda Kota Madiun pada saat melaksanakan 
musrenbang tingkat Kota Madiun akor bersama PPL se-Kabu-

paten Madiun

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Kapolres Madiun 
dan Kapolresta Madiun dan jajaran Dinas terkait pada saat 

penada tanganan MoU tarif parkir berlangganan tahun 2022

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi Bunda PAUD 
Kabupaten Madiun Ny. Penta Lianawati yang disaksikan oleh 

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun 
Siti Zubaidah pada saat pengukuhan dan pemberian selem-

pang Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Madiun
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Pemkot Probolinggo Serahkan LKPD Tahun 2021 
ke BPK

Probolinggo, SMN - Pemer-
intah Kota Probolinggo ram-
pung menyampaikan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) tahun anggaran 2021 
(unaudited) kepada Perwakilan 
BPK Jawa Timur, Kamis (17/3). 
Dokumen LKPD tersebut akan 
dipergunakan sebagai bahan 
pemeriksaan oleh BPK sesuai 
dengan ketentuan perundangan 
yang berlaku. 

LKPD diserahkan secara 
langsung oleh Sekda drg. Ninik 
Ira Wibawati kepada Kepala 
Perwakilan BPK Jawa Timur 
Joko Agus Setyono. Selain 
Pemkot Probolinggo, dua daer-
ah lain menyampaikan LKPD 
di ruang auditorium BPK Jawa 
Timur yaitu Bupati Situbondo 
Karna Suswandi dan Plt Bupati 
Probolinggo Timbul Prihanjoko. 

Kepala Perwakilan BPK 
Jawa Timur Joko Agus Setyo-
no menjelaskan, laporan yang 
disampaikan harus memenuhi 
kriteria penilaian yang sudah 
diketahui oleh semua pemda. 
Empat kriteria yang dimak-
sud adalah kesesuaian dengan 
standar akuntansi pemerintah-
an, kecukupan pengungkapan, 
kepatuhan terhadap peraturan 

Sesuai arahan Bapak Walikota, 
kami jangan segan-segan meli-
batkan inspektorat untuk minta 
audit. Dari sana kami banyak 
belajar kekurangan kita apa. 
Kami ingin perbaikan berkelan-
jutan baik itu laporan keuangan 
atau pengelolaan keuangan,” tu-
tur sekda. 

Terkait rekomendasi BPK 
yang harus ditindaklanjuti, 
Sekda Ninik menyatakan, se-
cara rutin pemkot menggelar 
pertemuan rutin untuk evaluasi 
tindak lanjut (TL) yang diberi-
kan oleh BPK. “Kami TL secara 
bertahap, perbaikan berkelanju-
tan ini terus menerus kami laku-
kan,” imbuhnya. 

Sekda Ninik, juga mengung-
kapkan rasa terima kasih dan 
memberikan apresiasi kepada 
para kepala Perangkat Daerah 
dan jajarannya. “Teman-teman 
sudah bekerjasama dengan 
baik. Saat ada pemeriksaan in-
terim BPK, ayo kita tingkatkan 
koordinasi. Sambil memantau 
rekomendasi yang harus segera 
ditindaklanjuti. Tentu saja, opini 
BPK WTP juga menjadi tujuan 
kita bersama,” tuturnya. 

Kegiatan yang menerapkan 
protokol kesehatan secara ketat 
itu juga diikuti perwakilan BP-
PKAD, Inspektorat dan tim au-
dit BPK setempat. (ed)

Balap Liar Di Jalan Kartini 
Pandaan Sudah Berkurang

Pasuruan, SMN - Pita kejut 
yang dibuat tahun 2017 oleh Di-
nas Perhubungan (Dishub) Ka-
bupaten Pasuruan yang berada 
di Jalan R.A Kartini tepatnya 
depan rumah makan ikan bakar 
Cianjur, Desa Karangjati, Ke-
camatan Pandaan terlihat sudah 
mengelupas.

Ketika wartawan kami turun 
ke lapangan melihat secara 
langsung pita kejut tersebut me-
mang sudah mengelupas dan 
rusak, sehingga mencoba men-
gorek informasi dari jukir ber-
nama Anang yang ada di depan 
rumah makan ikan bakar Cian-
jur, dia mengatakan kalau pita 
kejut tersebut sudah lama dan 
sepertinya perlu diperbaiki.

Karena efek dari rusaknya 
pita kejut itu, akhirnya seringka-
li dimanfaatkan oleh anak muda 
yang sering nongkrong di seki-
tar Jalan R.A Kartini untuk adu 
kecepatan kendaraan bermotor 
(balap liar),” tambahnya.

“Tapi Alhamdulillah untuk 

Walikota Probolinggo
Menerima Kunjungan

Ketum PAN

Probolinggo, SMN - Wa-
likota Probolinggo Hadi Zain-
al Abidin menerima kunjun-
gan Ketua Umum PAN (Partai 
Amanat Nasional) Zulkifli 
Hasan, bertempat di Rumah Di-
nas Walikota. Jum’at (18/3). 

Kehadiran Ketum PAN, Zu-
lkifli Hasan merupakan rang-
kaian kunjungan kerjanya ke 
Jawa Timur, mulai Selasa (15/3) 
hingga Minggu (21/3). 

Ketum PAN Zulkifli Hasan 
menyampaikan apresasinya ke-
pada Walikota Hadi atas pen-
capaian pembangunan di Kota 
Probolinggo. “Kota Proboling-
go tambah baik, tambah hari ko-
tanya tambah bagus, saya ucap-
kan selamat ya dan kita doakan 
walikota kita ini sehat dan suk-
ses terus, membawa berkah bagi 
Kota Probolinggo,” katanya. 

Zulkifli Hasan, saat ini 

datang bersama anggota DPR 
RI Komisi X Desy Ratnasari, 
Walikota Kediri Abdullah Abu 
Bakar, Wabup Blitar Rahmat 
Santoso, Ketua DPW PAN Jawa 
Timur Ahmad Rizki Sadig, Ket-
ua DPD PAN Kota Probolinggo 
Roy Amran, Ketua DPD PAN 
Kabupaten Probolinggo Mar-
gi Budiharto, Ketua DPD PAN 
Kota Pasuruan Aris Budi, Ketua 
DPD PAN Kabupaten Pasuruan 
Prayuda Setia Dharma, tokoh 
agama dan kader PAN Jawa 
Timur. 

Walikota Hadi Zainal Abidin 
menjelaskan bahwa banyak hal 
yang diskusikan dengan Zulki-
fli Hasan sekaligus dengan be-
berapa petinggi partai berlogo 
matahari putih itu. “Tentunya 
tadi kita diskusi, karena kebet-
ulan beliau juga sebagai wakil 
ketua MPR RI ya, banyak hal-
hal yang kita diskusikan selain 
kita menjadi tuan rumah karena 
ada acara di Kota Probolinggo,” 
jelasnya. (ed)

Pemkot Probolinggo Gelar Isro Mi’raj di Masjid Agung
Probolinggo, SMN - Pemerin-

tah Kota probolinggo yang dalam 
hal ini Bidang Kesra, menggelar 
kegiatan Isro Mi’raj Nabi Mu-
hammad SAW Tahun 2022, yang 
di gelar di Masjid Agung kota 
Probolinggo. Minggu (13/3). 

Dengan menghadirkan pence-
ramah kondang yang mengisi Ta-
blig Akbar H. Das’ad Latif, seo-
rang ulama sekaligus dosen asal 
Makassar, Sulawesi Selatan. 

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Walikota Hadi Zainal Abidin, Ka-

polres Kota Probolinggo AKBP 
Wadi Sa’bani, Dandim 0820 Let-
kol. Arh Arip Budi Cahyono, Ket-
ua DPRD Kota Probilinggo serta 
pejabat FKPD lainnya dan juga 
seluruh Kepala OPD. 

Walikota Hadi Zainal Abidin 
dalam sambutannya mengatakan 
jamaah yang hadir dalam maje-
lis ini mampu menyimak men-
gambil pelajaran apa yang nanti 
disampaikan penceramah ini dan 
mengapresiasi semangat yang 
ditunjukkan oleh masyarakat 

kan kepadanya sebagian dari tan-
da-tanda (kebesaran) Kami. Sung-
guh Dia adalah Maha Mendengar 
lagi Maha Mengetahui,” jelasnya. 

Di dalam wawancara kepada 
awak media Ustad H. Das’ad La-
tif mengatakan bahwa dari dulu 
Isra Mi’raj merupakan ujian keya-
kinan kita terhadap yang Ghoif. “ 
Isra Mi’raj itu kan hal yang tidak 

masuk akal , tapi bagi kita yang 
beriman tetap percaya, dan Al-
lah memberikan perintah sholat, 
berarti hikmahnya adalah ketika 
bangsa kita sedang ada masalah 
seperti sekarang ini, sebagai orang 
yang beriman sholatnya perlu 
dikoreksi baik pribadi dan sholat 
berjamaah,” katanya. 

Diakhir kegiatan Walikota 

Hadi Zainal Abidin menam-
bahkan bahwa dengan kegiatan 
tersebut bisa meningkatkan kei-
manan kita, menertipkan diri kita, 
bagaimana menempatkan diri kita 
yang terbaik dalam menghadapi 
dinamika apapun,”Ceramah tadi 
luar biasa dan mudah mudahan 
kita dapat pencerahan untuk lebih 
baik lagi,” tutupnya. (ed/adv)

Kapolres Pasuruan Pimpin Apel Gelar 
Pasukan Kesiapsiagaan Pengamanan 

Pilkades Serentak Tahun 2022
Pasuruan, SMN - Polres Pa-

suruan gelar apel kesiapsiagaan da-
lam rangka pengamanan Pilkades 
serentak tahun 2022 di wilayah hu-
kum Polres Pasuruan, apel digelar 
di lapangan Sarja Arya Racana 
Polres Pasuruan pada pukul 08.00 
WIB, Jum’at (18/03/22).

Apel kesiapsiagaan ini diiku-
ti kurang lebih 200 personel dari 
Polres Pasuruan, yang terdiri dari 
anggota Sat Samapta dan seluruh 
Bhabinkamtibmas Polsek jajaran.

Pilkades serentak akan digelar 
pada tanggal 23 Maret 2022 men-
datang, yang melibatkan Satlin-
mas (Satuan Perlindungan Mas-
yarakat), dan personil TNI-POLRI. 
Sejumlah kekuatan personil Satlin-
mas akan dikerahkan guna men-
ciptakan keamanan dan ketertiban 
pada Pilkades serentak Kabupaten 
Pasuruan tahun 2022.

Apel dihadiri oleh Kapolres 

Kapolres Pasuruan AKBP Erick Frendriz, S.I.K., M.Si. selaku 
inspektur upacara

Pasuruan AKBP Erick Frendriz, 
S.I.K., M.Si. selaku inspektur up-
acara, dan hadir juga Wakapolres 
Pasuruan Kompol Edith Yuswo 
Widodo, S.IK., Pejabat Utama 
Polres Pasuruan, dan Kapolsek Ja-
jaran serta personil yang dilibatkan 
dalam pengamanan TPS Pilkades 
serentak tahun 2022 di Kabupaten 

Pasuruan.
Kapolres Pasuruan mengatakan 

apel ini dilaksanakan guna persia-
pan pengamanan dan pengecekan 
personil dan sarana untuk pen-
gamanan Pilkades serentak 2022, 
AKBP Erick berharap personel 
yang diturunkan dalam pengaman-
an dapat melaksanakan tugasnya 

Sekda drg Ninik Ira Wibawati saat menyerahkan LKPD

Kondisi Jalan R.A. Kartini

Walikota Hadi Zainal Abidin saat menerima kunjungan Ketum 
PAN dan rombongan

Pasuruan, SMN - Berpresta-
si tidak harus ditunjukkan den-
gan nilai akademik yang tinggi. 
Tetapi prestasi bisa diraih dari 
mana saja. Bahkan meski di ten-
gah keterbatasan.

Seperti SMPN I Bangil 
Kabupaten Pasuruan, banyak 
sekali prestasi yang diperoleh 

para siswa-siswinya. Sekali-
pun dalam kondisi pandemi 
tidak melunturkan semangat 
siswa-siswinya untuk terus ber-
prestasi. Contoh terakhir di bu-
lan lalu telah melakukan pam-
eran Spensaba Science Preneur 
Camp (11-13). Pameran sains ini 
berdampak sangat besar kepada 

sekolah Kami, dan akan berim-
bas serta memotivasi sekolah 
yang ada di Bangil khususnya 
juga Kabupaten Pasuruan um-
umnya,” ucap Kepala Sekolah 
SMPN I Bangil Hj. Prapti, S.Pd., 
M.Pd. Saat di temui media ini 
disela-sela kesibukan beliau. Ju-
mat, (18/03/2022).

“Kami sebagai tenaga pendi-
dik terus berusaha menciptakan 
siswa yang berprestasi baik 
ditingkat Kabupaten, provinsi 
bahkan ke taraf nasional,” tam-
bahnya

Perlu diketahui juga salah 
satu siswa kami yaitu Muhamad 
Hanif Ramadhan telah berhasil 

SMPN I Bangil Kabupaten Pasuruan 
Tempatnya Siswa Berprestasi

Muhamad Hanif Ramadhan salah satu siswa berprestasi di 
SMPN 1 Bangil

menyabet gelar tingkat internasi-
onal, yakni top skor dan pemain 
terbaik dalam ajang laga Singa 
Cup di Singapura dan masih 
banyak lagi siswa-siswi kami 
yang berprestasi di bidang lain-
nya,” ungkap Bu Prap panggilan 
akrab Kepsek SMPN I Bangil.

Selain siswa yang berpresta-
si, kami juga memiliki guru 
yang kompeten, berkualitas dan 
profesional, oleh karena itu, jika 
ingin anaknya menjadi siswa 
berprestasi segera bergabung 
dengan SMPN I Bangil Kabu-
paten Pasuruan. (HS)

perundang-undangan dan efek-
tivitas sistem pengendalian in-
tern. “Laporan keuangan yang 
sudah disusun pemda sudah se-
suai kriteria-kriteria. Pemberian 
opini oleh BPK merupakan cer-
minan LKPD dan transparansi 
aktivitas pemda serta memenuhi 
informasi bagi pihak yang me-
merlukan,” jelas Joko. 

Kepala Perwakilan BPK 
Jawa Timur juga mengingatkan, 
pejabat Pemda wajib meninda-
klanjuti rekomendasi hasil pe-
meriksaan BPK, dan BPK wajib 
memantau tindak lanjut yang 
dilakukan oleh Pemda. “Ini 
menjadi penting. Sukses tidak-
nya pemeriksaan diseluruh jaja-
ran adalah tindak lanjut. Tindak 
lanjut yang belum selesai sam-

pai saat ini mohon untuk segera 
diselesaikan,” pesannya. 

Kerjasama yang baik selama 
pemeriksaan sangat dibutuhkan 
oleh pihak BPK dan Pemda. 
BPK pun berharap, dengan pe-
meriksaan yang dilakukan BPK 
dapat mendorong dan memoti-
vasi jajaran Pemda untuk terus 
memperbaiki pertanggungjawa-
ban APBD. 

Sekda Ninik menegaskan, 
saat pemeriksaan awal Pemkot 
Probolinggo sudah banyak be-
lajar. Artinya, apa yang menjadi 
permintaan BPK selama proses 
pemeriksaan selalu dicukupi un-
tuk perbaikan ke depan. “Kami 
tidak ingin melakukan kesala-
han yang sama, belajar dari 
temuan-temuan sebelumnya. 

Ust. Das’ad Latif saat ceramah di depan Walikota serta Pejabat FPD

Ust. Das’ad Latif saat ceramah di depan Walikota serta Pejabat 
FPD

Probolinggo dalam memperingati 
Isra’Mi’raj. “Saya berharap kita 
semua dapat menyimak dan men-
gambil pelajaran dari apa nanti 
yang disampaikan oleh pencera-
mah,” katanya. 

Walikota Hadi, juga berharap 
kegiatan keagamaan ini dapat 
membuat masyarakat menja-
di pribadi yang semakin baik. 
“Acara ini tak lepas dari dukun-
gan masyarakat. Merekalah yang 
pertama kali mengusulkan dan 
secara bersama-sama menyuk-
seskan peringatan Isra Mi’raj ini. 
Alhamdulillah Ust. Das’ad juga 
dapat hadir di sela-sela kesibukan 
beliau,” ucapnya

Perlu kita ketahui bahwa Pem-
kot Probolinggo mengundang 
sebanyak 500 orang masyarakat 
yang sudah vaksin covid 19 dan 
tetap selalu taat protokol keseha-
tan. 

Ustad H. Das’ad Latif dalam 
ceramahnya menyampaikan bah-
wa Isra Mi’raj merupakan hari 
bersejarah bagi umat Islam. Pada 

hari itulah Nabi Muhammad SAW 
menempuh serangkaian perjala-
nan dan menerima perintah dari 
Allah SWT untuk melaksanakan 
shalat 5 waktu. 

Ust. Dr. H. Das’ad Latif, juga 
menyampaikan keutamaan Isra 
Mi’raj adalah untuk meningkat-
kan jiwa spiritual dengan ke-
besaran-kebesaran Allah yang 
telah tercantum dalam Al-Qur’an. 
Amalan utama pada hari Isra 
Mi’raj adalah shalat, bersholawat, 
dan amalan baik lainnya yang 
memberi hikmah untuk taat kepa-
da perintah Allah. 

Isra Miraj merupakan peristi-
wa saat Nabi Muhammad SAW, 
melakukan perjalanan dimalam 
hari yaitu dari Masjidil Haram ke 
Masjidil Aqsa, lalu naik sampai ke 
langit ketujuh, atau yang disebut 
Sidratul Muntaha. “Maha Suci 
Allah yang telah memjalankan 
hamba-Nya pada suatu malam 
dari Masjidil Haram ke Masjidil 
Aqsha yang telah Kami berkati 
sekelilingnya agar Kami perlihat-

tahun ini sudah berkurang, tidak 
seperti di tahun kemarin sam-
pai-sampai ada yang dari luar 
kota seperti dari Malang dan 
Mojokerto,” tutupnya.

Saat Kami konfirmasi ke 
Kepala Desa Karangjati beliau 
sangat merespon  akan kedatan-
gan kami ke kantor desanya, 
“saya turun kelapangan mas 
dan membawa pentungan kayu 
untuk membubarkan balap liar 

tersebut,” ujar Kuyatip selaku 
kepala Desa Karangjati. 

Pak Kades juga berharap dari 
kami untuk bisa menyampaikan 
ini ke Kadin Perhubungan Pa-
suruan.

Saat media ini menghubungi 
Kadin Perhubungan Kabupaten 
Pasuruan dengan melalui pesan 
singkat WhatsApp sampai ber-
ita di turunkan belum juga ada 
jawaban dari beliaunya. (HS)

dengan sungguh-sungguh, profe-
sional, dan maksimal.

“Apel hari ini digelar dalam 
rangka kesiapsiagaan pengamanan 
dan pengecekan personil dan sa-
rana untuk pengamanan Pilkades 
serentak tahun 2022, kami ber-
harap personel yang diturunkan 
dalam pengamanan melaksanakan 
dengan sungguh-sungguh, profe-
sional, dan maksimal agar tercipta 
Kamtibmas dimasing-masing lo-
kasi yang dijadikan sebagai TPS 
(Tempat Pemungutan Suara),” ujar 
Kapolres Pasuruan.

Usai dilaksanakan apel gelar 
pasukan, kemudian dilanjutkan 
dengan kegiatan simulasi pen-
gamanan kotak suara yang diantar 
menuju TPS, guna antisipasi bila 
muncul kericuhan diantara mas-
yarakat sehingga tercipta situasi 
yang aman dan kondusif. (HS)
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Dinas Perindakop Kaltara Gelar
Operasi Pasar Minyak Goreng

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang saat membagikan 
minyak goreng kepada warga dalam kegiatan “Operasi Pasar 

Minyak Goreng” di halaman Kantor Perindagkop Kaltara (15/3)

Tanjung Selor, SMN – 
Gubernur Kalimantan Utara, 
Drs H Zainal A Paliwang SH, 
M.Hum memantau langsung 
Operasi Pasar Minyak Goreng 
yang digelar di halaman Kantor 
Dinas Perindustrian Perdagan-

gan Koperasi dan Usaha Kecil 
Mikro (Disperindagkop-UKM) 
Kaltara, Selasa (15/3/2022). 
Kehadiran Gubernur mendapat 
antusias ratusan masyarakat 
yang tertib mengikuti antrean 
dari kegiatan tersebut.

Secara bergiliran masyarakat 
mendapatkan masing-masing 
2 liter minyak goreng untuk 
tiap kepala keluarga yang telah 
mendaftar menggunakan kartu 
keluarga melalui link whatsapp 
yang disebarkan kepada mas-
yarakat. Sebanyak 2.400 liter 
minyak goreng disediakan da-
lam operasi pasar murah pe-
merintah melalui Disperindag-
kop-UKM Kaltara.

“Totalnya 2.400 liter minyak 
goreng kemasan 2 liter untuk 
disalurkan. Jadi pemerintah 
tidak diam, pemerintah selalu 
memperhatikan apa yang dib-
utuhkan masyarakat saat ini,” 
tegas Gubernur.

Gubernur menginginkan 
masyarakat agar tetap tenang 
dan tertib selama melakukan 
transaksi. Selain operasi pas-
ar, kata Gubernur, pemprov 
terus berkoordinasi bersama 
satgas untuk memonitor distri-

busi minyak goreng di seluruh 
Kaltara.

“Hari ini sudah kita bongkar 
sebagian dari 3 kontainer su-
dah didistribusikan ke beberapa 
tempat. Insyaallah di Kaltara 
tidak ada masalah dan pasti di-
awasi satgas,” tegasnya kemba-
li. Gubernur mengimbau mas-
yarakat untuk tak perlu resah 
karena pemerintah akan terus 
berupaya untuk memenuhi ke-
butuhan masyarakatnya

“Pemerintah tidak tidur, pe-
merintah tidak diam, pemerin-
tah tetap berusaha khususnya 
Pemprov Kaltara. Bukan han-
ya minyak goreng tapi semua 
untuk kebutuhan masyarakat 
Kaltara,” jelas Gubernur. Pada 
operasi pasar minyak goreng 
yang digelar 15 hingga 16 Ma-
ret tersebut, Gubernur menga-
presiasi ketertiban masyarakat 
Kaltara dalam menghadapi 
berbagai situasi. (syah)

Deklarasi Damai Kapolres dan 
Dandim Dengan 23 Perguruan Silat

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D, didampingi 
Dandim 0821 Lumajang Letkol Czi Gunawan Indra Yitno T, 

menemui perwakilan pesilat dikabupaten Lumajang, yang ter-
gabung dalam Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI)

Lumajang, SMN - Sebagai 
upaya menjaga kondusifitas usai 
terjadinya insiden antar anggota 
dua perguruan silat PSHT dan 
Pagar Nusa Kabupaten Banyu-
wangi beberapa waktu yang 
lalu, Kapolres Lumajang AKBP 
Dewa Putu Eka D, didampingi 
Dandim 0821 Lumajang Let-
kol Czi Gunawan Indra Yitno 
T, menemui perwakilan pesilat 
dikabupaten Lumajang, yang 
tergabung dalam Ikatan Pencak 
Silat Indonesia (IPSI), di Ruang 
Exekutif Polres Lumajang, be-
berapa waktu lalu.

Dalam arahannya, Kapolres 
menekankan, agar semua pihak 
khususnya para pesilat, bisa 
menjaga harmonisasi sehingga 
Kamtibmas tetap terjaga salah 
satunya dengan melaksanakan 
silaturahmi.

“Silaturahmi adalah sesuatu 
yang diajarkan oleh semua ag-
ama, dan kami TNI/POLRI 
harus bisa menjaga silaturahmi 
tersebut dengan baik,” terang 
Kapolres

Dewa Putu Eka D, menam-
bahkan, keberagaman seni pen-
cak silat yang ada di Indonesia 

ini jangan dijadikan sebagai 
perbedaan. Jadikan perbedaan 
tersebut menjadi suatu keinda-
han, sehingga menjadi sesuatu 
yang dapat memicu timbulnya 
kreatifitas khususnya di Kabu-
paten Lumajang.

Kapolres berharap, kejad-
ian di Kabupaten Banyuwan-
gi tidak terjadi di Kabupaten 
Lumajang. “Apapun yang 
terjadi ditempat lain, kita jan-
gan terprovokasi, ayo bersama 
sama kita menjaga kondusivitas 
di wilayah Kabupaten Luma-

jang,” harapnya.
“Mari kita terapkan konsep 

yang besar melindungi yang 
kecil, sehingga yang besar tidak 
semena mena terhadap yang 
kecil,” imbuhnya kembali.

Dalam kesempatan tersebut, 
Dandim 0821 Lumajang Letkol 
Czi Gunawan Indra Yitno T, 
menambahkan, sebagai pejabat 
baru dirinya memohon dukun-
gan dari masyarakat, khusunya 
dari organisasi pencak silat da-
lam rangka menjaga keamanan 
di Kabupaten Lumajang, den-

Debit Air Yang Tinggi
Genangi Rumah Warga

Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati bersama Ko-
mandan Kodim 0821 Lumajang, Letkol Czi Gunawan Indra 

Yitno saat meninjau lokasi banjir di Desa Sidorejo, Kecamatan 
Rowokangkung

Lumajang,  SMN - Curah 
hujan yang tinggi belakangan 
ini,  membuat beberapa daerah 
yang menjadi langganan ban-
jir,  kembali tergenang. Hal ini 
terjadi karena debit air yang 
tinggi.  Seperti yang terjadi  di-
daerah Sidorejo,  kecamatan 
Rowokangkung,  kabupaten 
Lumajang.

Wakil Bupati Lumajang, 
Indah Amperawati bersama 

Komandan Kodim 0821 Luma-
jang, Letkol Czi Gunawan Indra 
Yitno meninjau lokasi banjir 
di Desa Sidorejo, Kecamatan 
Rowokangkung, beberapa wak-
tu lalu.

Pasca banjir, kondisi air 
masih menggenangi sebagian 
rumah warga di Desa Sidore-
jo dan Dusun Bantaran, Desa 
Rowokangkung, Kecamatan 
Rowokangkung. Wabup yang 

akrab disapa Bunda Indah 
menyebut, hujan deras yang ter-
jadi kemarin hampir diseluruh 
wilayah Kabupaten Lumajang 
turut mempengaruhi meningkat-
nya debit air Sungai Bondoyu-
do, sehingga air yang meng-
genangi rumah warga masih 
belum mengalami penurunan 
signifikan, karena sungai Bon-
doyudo belum bisa menampung 
air dari rumah warga.

“Ini kami akan mengusulkan 
agar melanjutkan pengerukan 
sungai bondoyudo, kemarin su-
dah dilakukan,  dan akan dilan-
jutkan lagi pengerukannya, agar 
dapat menampung lebih banyak 
debit air yang dialirkan,” terang 
Bunda Indah.

Bunda Indah berharap,  den-
gan dilakukan pengerukan,  
kedalaman sungai akan semakin 
dalam,  dan bisa mengantisipasi  
agar air tidak sampai meluber 
kerumah warga.

“Yang paling penting,  selalu 
men jaga kebersihan,  dan tidak 
membuang sampah disungai,  
sehingga tidak menyebabkan 
aliran yang tidak lancar,” hara-
pnya. (tik)

gan moto guyub, peduli dan 
aman (Guliman).

“Kami akan melaksanakan 
silaturahmi berkelanjutan ber-
sama Polres Lumajang, dalam 
rangka menjaga keamanan, se-
hingga Kabupaten Lumajang 
tercipta situasi yang aman kon-
dusif,” tutur Dandim.

Kegiatan dilanjutkan den-
gan pembacaan deklarasi da-
mai oleh Ketua IPSI Kabupaten 
Lumajang Peltu Purn Toyib, 
yang intinya demi kebaikan 
semua pihak

Hadir dalam kegiatan organ-
isasi pencak silat se-Kabupaten 
Lumajang diantaranya : PSHT, 
Jihatsu PISB Sunan Kalijaga, 
Pencak Organisasi, Tapak Suci, 
Pagarnusa, Persinas Asad, 
Panji Fatahillah, Pencak silat 
Adipatih, Perguruan Naga pu-
tih, Perguruan Angkatan muda 
Rasio, Keluarga Silat Nasional 
Indonesia/perisai diri, Pencak 
silat Jam’iyah, Tapak Meru, 
Satria Darma, Pasipati, Suci 
Hati, Pendawa Lengkong, Pen-
caksilat Cempaka putih, ikatan 
pencak silat bunga Islam, Jus-
mondo dan Kera Sakti. (tik) 

Gonjang Ganjing HET Minyak Goreng

Harga minyak goreng yang konsisten bertengger di atas Rp. 
23.000 

Lumajang, SMN - Harga 
minyak goreng yang konsisten 
bertengger di atas Rp. 23.000 
saat ini, menjadi masalah 
tersendiri bagi masyarakat, ter-
utama pada penjual yang ber-
hubungan dengan goreng meng-
goreng.

Komoditas yang masuk da-
lam kategori bahan pokok ini 
akhirnya mendapatkan perha-
tian pemerintah, yang sejak 
Rabu (20/1/2022) menetapkan 
kebijakan satu harga, yaitu Rp. 
14.000/L.

Masyarakat sangat sulit men-
emukan minyak goreng di mini-
market, pasar swalayan, dan 
pasar modern lainnya. Kalaupun 
ada, itu hanya tersedia minyak 
premium yang harganya tentu 
jauh lebih mahal.

Sementara di warung atau-
pun pasar-pasar tradisional, 
stok minyak goreng masih bisa 
ditemui. Namun, oleh pedagang, 
harganya dibanderol di atas Rp 
20.000 per liter, jauh dari har-
ga minyak goreng murah yang 
diklaim pemerintah dijual sehar-
ga Rp 14.000 per liter.

“Sama sekali tidak ada min-
yak, barangnya kosong semua 
sejak mulai ada minyak goreng 
murah (subsidi),” kata salah 
seorang pembeli migor disebuah 

supermarket.
Kepala Diskopindag Suhar-

woko menjelaskan, bahwa sejak 
(16/3) kemarin, sudah ditetap-
kan bahwa minyak goreng curah 
tetap mendapat subsidi, dengan 
eceran 14rb/liter, sedang minyak 
kemasan, harga sesuai pasar, ada 
yang 22rb/liter, ada yang 23rb/
luter, tergantung harga pasar.

Sesuai Permendag, Dinas 
atau Pemerintah Daerah, tidak 
diperbolehkan melakukan oper-
asi pasar, kewajiban dinas hanya 
memantau, apa minyak masih 
langka atau sudah normal. 

“Tetapi, jika ada organisasi 
atau lembaga yang mau melaku-

kan operasi pasar, itu diperbole-
hkan,” imbuhnya.

Harga migor diharapkan 
bisa lebih terjangkau oleh mas-
yarakat.

Pemerintah harus menyeim-
bangkan kepentingan pelaku us-
aha dengan konsumen.

“Kami kembali mengimbau, 
agar masyarakat tetap bijak 
membeli dan tidak melaku-
kan panic buying. Pemerintah 
menjamin stok tersedia dengan 
harga terjangkau. Pemerintah 
juga melakukan langkah hukum 
bagi yang melanggar keten-
tuan-ketentuan tersebut,” tut-
upnya. (tik)

Bupati Berau Pastikan
Stok Minyak Goreng Aman

Bupati Berau Sri Juniarsih bersama Wakil Bupati Berau 
Gamalis dan Kapolres Berau AKBP Anggoro Wicaksono 

melakukan sidak ke beberapa agen terkait kelangkaan migor

Tanjung Redeb, SMN – 
Bupati Berau, Sri Juniarsih 
melakukan inspeksi mendadak 
(sidak) ke beberapa agen di 
wilayah Tanjung Redeb, Ka-
mis (17/3). Untuk memastikan 
ketersediaan minyak goreng 
(migor) di Bumi Batiwak-
kal-sebutan Kabupaten Berau.

Sidak ini dilakukan seki-
ra pukul 08.00 Wita bersama 
Wakil Bupati Berau, Gamalis 
dan Kapolres Berau, AKBP 
Anggoro Wicaksono dan Kepa-
la Dinas Koperasi, Perindustri-
an dan Perdagangan (Diskoper-
indag) Berau, Salim.

Diwawancara di sela-sela si-
dak, Sri Juniarsih mengatakan, 

dari dua tempat yang disidak 
pihaknya, diketahui stok migor 
cukup aman. Pada agen perta-
ma, migor kosong karena baru 
didistribusikan. Sementara 
agen kedua memiliki banyak 
stok karena baru datang.

“Diskoprindag akan beker-
jasama dengan Polres Berau, 
untuk membagikan migor ke-
pada masyarakat dari rumah ke 
rumah, melalui RT,” katanya 
kepada awak media.

Sedangkan untuk UMKM 
sektor kuliner, dirinya menye-
but bakal mendapat kebijakan. 
Sebagai upaya mengurangi ke-
padatan antrean warga di toko 
riterl. “Iya ini mencegah juga, 

jadi sistem kita per RT saja, 
jadi RT yang bagikan,” tuturn-
ya.

Lanjut Sri, sebanyak dua 
kontainer minyak goreng tel-
ah tiba di Berau dengan 3.250 
liter migor. Kemudian dilanjut 
dengan tiga kontainer lagi. “Itu 
kisaran lima kontainer datang 
ke Berau,” ucapnya.

Perihal harga migor, ia 
mengatakan, akan mengikuti 
edaran dari Kementrian Perd-
agangan. “Untuk harga masih 
menyesuaikan yakni Rp 13 
hingga Rp 14 ribu. Terkait eda-
ran terbaru, kita akan menye-
suaikan,” ucapnya.

Dengan banyaknya stok 
minyak goreng yang ada, ia 
berharap masyarakat bisa 
membeli migor sesuai kebutu-
han dan tidak berlebihan. Hal 
ini bertujuan supaya tidak ada 
penumpukan masyarakat saat 
ingin membeli migor. “Jangan 
panic buying. Stok kita aman,” 
tegasnya.

Sementara itu Alwi, penge-
lola salah satu gudang, men-
erangkan, terdapat 3.250 liter 
migor dan sebagian telah dis-
alurkan. Untuk tiga kontainer 
lainnya yang datang, pihaknya 
juga akan segera menyalurkan-
nya. “Kita belum tahu itu yang 
punya siapa, kita hanya meny-
impan dan menyalurkan nanti,” 
katanya. (syah)

Albertus Resmi Menjabat Ketua
DPRD Kaltara

Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim, Sutoyo memandu proses 
pengambilan sumpah jabatan Albertus Stefanus Marianus 
sebagai ketua DPRD Kalimantan Utara sisa jabatan tahun 

2019-2024

Tanjung Selor, SMN – Palu 
pimpinan DPRD Provinsi Kali-
mantan Utara (Kaltara) akhirnya 
resmi berpindah tangan. Mulai 
hari ini Kamis (18/3/2022), Al-
bertus Stefanus Marianus, S.T 
dilantik menggantikan Norhaya-
ti Andris.

Albert–sapaan akrabn-
ya, dilantik oleh Ketua Pen-
gadilan Tinggi Kalimantan 
Timur (Kaltim) Sutoyo di 
Kantor DPRD Kaltara, Kamis 
(17/3/2022).

“Bahwa saya dalam men-
jalankan kewajiban akan bekerja 
dengan sungguh-sungguh demi 

tegaknya kehidupan demokrasi 
serta mengutamakan kepentin-
gan bangsa dan negara dari pada 
kepentingan pribadi seseorang 
dan golongan,” kata Albertus 
mengucapkan sumpah dan jan-
jinya dipandu oleh Ketua Pen-
gadilan Tinggi Kaltim.

Usai dilantik, wakil rakyat 
dari daerah pemilihan (Dapil) 
Bulungan itu langsung memi-
mpin sidang paripurna usai me-
nerima palu dari Wakil Ketua I 
DPRD Kaltara Andi Hamzah.

Dari meja pimpinan, dia 
berharap saran dan masukan 
kepadanya dalam memimpin 

DPRD sisa masa jabatan 2019 
– 2024, khususnya dari para an-
ggota dewan lainnya.

Setelah prosesi pelantikan, 
Stefanus mengatakan akan 
mencermati jadwal DPRD yang 
sudah disusun.

“Apa yang sudah dijalankan 
oleh ketua yang dulu, ada hal-
hal yang bisa kita tambahkan 
dan yang belum dikerjakan, kita 
akan kerjakan. Saya juga berter-
ima kasih kepada ibu Norhayati 
Andris sudah menjalankan tu-
gas dengan baik sebagai ketua 
DPRD,” ujar Albertus.

Stefanus mengungkapkan, di 
masa kepimpinannya di DPRD, 
lembaga legislatif ini akan 
mempertegas kembali fungsi 
legislasi, fungsi penganggaran, 
dan fungsi pengawasan.

Proses yang tengah berjalan 
saat ini adalah pengawasan ter-
hadap APBD 2022. Selain itu, 
kami akan lebih sinergi dengan 
stakeholder (Pemangku kepent-
ingan) semua untuk menyele-
saikan permasalahan pokok 
yang krusial,” tuturnya.

Menurutnya, permasalahan 
pokok krusial yang akan turut di-
carikan solusi oleh DPRD ialah 
fenomena kelangkaan minyak 
goreng.

“Kami akan carikan solusi 
segera mungkin,” sebutnya.

Ia juga akan menindaklanju-
ti progres pembangunan kantor 

DPRD ke Pemprov. Mengingat 
keberadaan kantor DPRD ada-
lah salah satu kebutuhan yang 
mendesak.

Sebab, kantor DPRD yang di-
tempati saat ini masih pinjam pa-
kai aset dari Pemkab Bulungan.

Sebelumnya, Norhayati An-
dris dicopot dari jabatannya se-
bagai Sekretaris DPD PDIP Ka-
limantan Utara dan Ketua DPRD 
Kaltara.

Pencopotan Norhayati Andris 
tertuang dalam surat DPP PDIP 
yang ditandatangani oleh Ketua 
Umum PDIP Megawati Soekar-
noputri dan Sekretaris Jenderal 
Hasto Kristiyanto tertanggal 29 
November 2021.

Surat DPP PDIP isinya 
membebastugaskan politikus 
asal Tarakan itu dari posisinya 
sebagai sekretaris DPD PDIP 
Kaltara dan legislatif.

Melalui surat DPP PDIP ber-
nomor 3547/IN/DPP/XI/2021, 
dinyatakan tidak lagi menjabat 
sebagai Ketua DPRD Kaltara 
dan Sekretaris DPD PDIP 
Kaltara.

Di dalam surat juga dinya-
takan bahwa Albertus Stefanus 
Marianus ditetapkan sebagai 
Ketua DPRD Provinsi Kaltara 
dari PDIP untuk periode 2019-
2024.

Pencopotan terkait berbagai 
masalah internal di tubuh PDIP 
Kaltara. (syah)
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Kapolres Kendal Sidak di Weleri, Ribuan
Minyak Goreng Ditemukan Disimpan di Gudang

Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto saat melakukan sidak 
di tempat pendistribusian minyak goreng di wilayah Desa Mon-

tongsari, Kecamatan Weleri

Polres Kendal Kembali Gelar Vaksinasi 
Kendal Handal di Mako Polsek Sukorejo

Jajaran Polres Kendal kembali menggelar program vaksinasi 
Polres Kendal Handal

Kendal, SMN - Menindak-
lanjuti instruksi Kapolri kepa-
da seluruh Kapolda, Kapolres 
Kendal AKBP Yuniar Ariefian-
to melakukan sidak di tempat 
pendistribusian minyak goreng 
di wilayah Desa Montongsa-
ri, Kecamatan Weleri, Rabu 
(16/3/2022).

Dalam sidak bersama Kepa-
la Dinas Perdagangan Koperasi 
dan UKM Kabupaten Kendal, 
Ferinando Rad Bonay tersebut, 
Kapolres menemukan ada 3.000 
liter minyak goreng dalam ke-
masan 1 liter, yang ditimbun di 
salah satu gudang di Weleri.

“Saya kaget melihat ada 
tumpukan ribuan liter minyak 
goreng kemasan, yang me-
menuhi gudang di Weleri ini. 
Ada indikasi penimbunan, kare-
na ada sekitar 3.000 liter minyak 
goreng yang disimpan,” terang-
nya.

Meski demikian, pihaknya 
belum bisa memastikan, apakah 
ini sengaja ditimbun menjelang 
subsidi dicabut pada Kamis be-
sok (17/3/2022) atau memang 
belum disalurkan.

“Seharusnya, setiap hari ada 
pengiriman ke pasar-pasar se-
banyak 1.000 liter. Saya tadi 

dapat keterangan dari karyawan, 
pasokan ini datang pada Kamis 
(10/3/2022). Namun sampai se-
karang belum didistribusikan,” 
terang Yuniar.

Menurut Kapolres, sidak di 
gudang ini dilakukan, dalam 
rangka untuk memastikan stok 
minyak goreng tersedia sehing-
ga masyarakat tidak lagi kesuli-
tan mencari minyak goreng.

“Temuan ini merupakan hal 
baru di Kabupaten Kendal. Se-
hingga kami harus berhati-hati 
dalam melakukan penyelidikan, 
sekaligus untuk memastikan ada 
unsur penimbunan atau tidak,” 
tandas Yuniar.

Indikasi penimbunan di 
gudang ini, diduga dilakukan 
menjelang dicabutnya subsidi 
pemerintah dan minyak goreng 
dijual dengan harga eceran ter-
tinggi mencapai Rp 23.000 per-
liter.

Sementara itu, Manajer dis-
tributor PT Pelita Hati, Handoko 
mengaku, pihaknya sama seka-
li tidak melakukan penimbu-
nan dan setiap hari melakukan 
pengiriman ke sejumlah pasar 
melalui sales-salesnya.

“Kita setiap hari jualan. Bi-
asanya kita lebih dari 1.000. 
Tapi karena salesman kita se-
dang keliling ke toko-toko, se-

lain itu toko-toko itu order terus 
barang kita. Bahkan kemarin itu 
barangnya kita buka kok. Kita 
buka disini, outlet pada ambil,” 
timpalnya.

Handoko juga menerangkan, 
selama ini sudah mendistri-
busikan minyak goreng kema-
san ke pasar-pasar namun untuk 
hari ini belum didistribusikan 
karena ada kebijakan baru dan 
harga baru.

“Untuk hari ini memang kami 
belum mendistribusikan karena 
kami masih menunggu kebija-
kan dan harga baru. Kami masih 
menunggu itu dan itu keputusan 
dari pusat,” terangnya.

Handoko menambahkan jika 
selama ini pendistribusian min-
yak goreng sudah tercatat dalam 
pembukuan Gudang dan mun-
gkin hanya ada kesalahan dalam 
penyampaian yang dilakukan 
oleh karyawan.

Bahkan menurutnya, semua 
ini sudah ada catatanya dalam 
pembukuan baik barang yang 
datang atau keluar itu juga ter-
catat.

“Jadi kami sama sekali tidak 
melakukan penimbunan minyak 
goreng dan mungkin karyawan 
saya salah dalam menyam-
paikan informasi tadi,” pungkas 
Handoko. (sur)

Kendal, SMN - Jajaran Pol-
res Kendal kembali menggelar 
program vaksinasi Polres Ken-
dal Handal, vaksinasi ini mer-
upakan inovasi guna menekan 
penyebaran Covid-19 saat ini di 
Kabupaten Kendal, bertempat di 
Mako Polsek Sukorejo, Jumat 
(18/3/2022).

Kapolsek Sukorejo AKP 
Sugeng mengatakan proses 
pendaftaran warga memang ti-
dak dilakukan secara langsung 
untuk mengantisipasi terjadinya 
kerumunan.

“Pendaftaran bisa lewat desa 
atau kelurahan dan Program per-
cepatan vaksinasi Polres Kend-
al Handal dilaksanakan dalam 
2 tahap di wilayah Sukorejo”, 
kata AKP Sugeng. menyebutkan 
bahwa ini merupakan komitmen 
Polres Kendal membantu pe-
merintah dalam melaksanakan 
vaksinasi.

Sehingga diharapkan dapat 
mengurangi dampak tertularnya 
Covid-19. Dengan vaksinasi di-
harapkan masyarakat lebih kuat 
sehingga resikonya jauh lebih 

kecil.
“Oleh karena itu kami menar-

getkan 300 orang vaksinasi dan 
tervaksin sejumlah 276 orang. 
Sedangkan untuk petugas vak-
sinatornya kami maksimalkan 
dari tenaga kesehatan Polres 
Kendal,” ujarnya.

Kapolsek Sukorejo juga 
mengimbau kepada seluruh 
masyarakat meski sudah 
mendapatkan vaksin dosis ke-
satu, dosis kedua dan vaksin 

booster, seluruh masyarakat 
diharapkan mematuhi protokol 
kesehatan demi menjaga kese-
lamatan bersama agar terhindar 
dari Covid-19 termasuk varian 
baru omicron yang kini mulai 
marak.

“Meskipun sudah divaksin 
agar tetap disiplin dan patuh 
pada protokol kesehatan 5M 
yakni mencuci tangan, menjaga 
jarak, menghindari pembatasan, 
pembatasan,” pungkasnya. (sur)

Humas DPP SWI (Sekber Wartawan Indonesia)
Serahkan SK DPW SWI Provinsi Jawa Tengah

Kendal, SMN - Beberapa 
wartawan Kendal Jawa Tengah 
dari berbagai media menggelar 
silaturahmi dan konsolidasi pen-
gurus dan anggota DPW Sekber 
Wartawan Indonesia ( SWI) 
dengan DPP SWI di Oppa Cafe 
depan Lapangan Gelora Weleri 
pada hari Sabtu, 18/3/2022.

Acara tersebut, dihadiri oleh 
Humas DPP SWI Gunawan, 
Ketua DPW SWI Jateng beser-
ta jajarannya, selain silaturahmi 
konsolidasi juga melaksanakan 
penyerahan SK dari DPP SWI 
kepada DPW SWI Jawa Tengah. 

Adapun susunan kepengu-
rusan DPW SWI Jateng se-
bagai berikut, Ketua Suroto 
Anto Saputro, Wakil Ketua I 
Abdul Rohman, Sekretaris Peni 
Kusumawati S.Pd, Sekretaris 
I Sukrisno, Bendahara Indra, 
Wakil Bendahara I Muhamad 
Rohadi, dan Beberapa ketua 
bidang yang diembankan kepa-
da Nyaman, Doni, Supriyadi, 
Zaenuri, Fitroh, Sabdo dan Ina.

Dalam sambutannya Ketua 
DPW SWI Jawa Tengah Suroto 
Anto Saputro menyampaikan, 
Sekber Wartawan Indonesia 
adalah salah satu organisasi 
profesi wartawan yang sudah 
terbentuk di 30 DPW Provinsi 

dan puluhan DPD se Nusantara, 
SWI juga memiliki lebih dari 
500 anggota, artinya ketentuan 
syarat masuk menjadi konstitu-
en Dewan Pers terbuka lebar,” 
paparnya.

Sementara itu, Ketua DPW 
Jawa Tengah juga mengatakan,  
Amanah yang diberikan oleh 
DPP sangatlah berat, tapi jika 
kita bekerja sama saya rasa yang 
berat bisa menjadi ringan, saya 
berharap seluruh jajaran Pen-
gurus DPW SWI Jawa Tengah 
selalu komunikasi kordinasi 
tidak menjatuhkan satu sama 
lain, serta berperan aktif ses-
uai tupoksinya masing masing, 

terangnya.
Selain itu Suroto juga 

menambahkan, mari bersama 
sama semangat belajar men-
dalami organisasi dengan hati 
yang tulus ihklas, supaya SWI 
bisa besar dan maksimal di jawa 
tengah, Jaga marwah organisasi 
dan Profesi kewartawanan. Den-
gan niat baik Bismillahirrah-
manirrahim semoga Allah SWT 
memberikan kelancaran keberk-
ahan dan kesejahteraan buat kita 
semua, “imbuhnya.

Gunawan selaku Humas 
DPP SWI menjelaskan, Pengu-
rus SWI saat ini sedang turun 
ke daerah guna bersilaturahmi 

Acara silaturahmi dan konsolidasi pengurus dan anggota 
DPW Sekber Wartawan Indonesia ( SWI) dengan DPP SWI di 

Oppa Cafe depan Lapangan Gelora Weleri 

dan konsolidasi dengan DPW 
yang sudah ada di seluruh In-
donesia agar SWI dapat segera 
mendapatkan SKT dari Kes-
bangpol.

Dikarenakan SKT juga men-
jadi salah satu syarat terdaftar 
di Konstituen Dewan Pers. Saat 
ini DPW SWI yang terben-
tuk sebanyak 30 DPW tinggal 
melengkapi administrasinya 
saja, DPP SWI akan menggelar 
Deklarasi Nasional sekitar bu-
lan Juni dan dapat langsung 
melengkapi syarat untuk men-
jadi konstituen Dewan Pers, 
jelasnya.

“Kami berharap rekan rekan 
yang bergabung di organisasi 
SWI ini mampu menjaga Mar-
wah, saling Komunikasi, kon-
solidasi saling menguatkan dan 
saling melengkapi kekurangan 
dari masing masing anggota da-
lam berorganisasi, “harapnya.

“Walaupun Penyerahan SK 
dari Humas DPP SWI kepa-
da Ketua DPW Jateng beserta 
pengurus dilaksanakan penuh 
hikmat ditengah kesederhanaan 
namun kami perwakilan dari 
DPP SWI sangat antusias dan 
bangga melihat semangat rekan 
rekan Jawa Tengah, “pungkasn-
ya. (sur)

Prajurit, PNS, dan Persit Kodim 0720
Rembang Terima Ceramah Binroh dan
Bintalidjuang Oleh Bintaldam IV/Dip

Suasana Ceramah Binroh Dan Bintalidjuang Bintaldam IV/
Diponegoro

Rembang, SMN - Ang-
gota Kodim 0720/Rembang, 
baik prajuit TNI maupun PNS 
dan anggota Minvetcad IV-26/
Rembang dan Persit KCK Cab 
XLI Dim 0720/Rembang me-
nerima “Ceramah Binroh Dan 
Bintalidjuang Bintaldam IV/
Diponegoro” yang disampaikan 
oleh tim Bintaldam IV/Dipo-
negoro, di Gedung Manunggal 
Kodim 0720/Rembang. Rabu 
(16/03/2022).

Kedatangan Tim dari Bint-
aldam IV/Diponegoro dipimpin 

oleh Mayor Kav Sumitro A. Al-
fian, S.T beserta 3 orang.

Kegiatan Bintal dalam satu-
an dengan tujuan untuk pengen-
dalian kepada seluruh Prajurit 
TNI, PNS dan keluarga besar 
TNI agar selalu meningkatkan 
Keimanan dan ketaqwaan ke-
pada Tuhan Yang Maha Esa 
agar tersirami hati dan pikiran, 
sehingga akan tenang dan ter-
hindar dari hal yang tidak baik 
serta dalam bekerja maupun be-
rumah tangga akan nyaman.

Dalam sambutannya, Dan-

dim 0720/Rembang Letkol 
Kav Donan Wahyu Sejati, 
S.Sos yang diwakili Danramil 
06/Lasem Kapten Inf Rasiyo-
no selamat datang kepada tim 
penceramah dari Bintaldam IV/
Diponegoro.

“Untuk itu, saya menghara-
pkan kepada personil baik TNI 
maupun PNS mengikuti kegia-
tan ini dengan baik dan me-
mahami apa yang nanti disam-
paikan dan dapat diterpakan di 
kehidupan berkeluarga maupun 
masyarakat.” Kata Kapten Inf 
Rasiyono.

Sementara dalam ceramahn-
ya, Mayor Kav Sumitro A. Al-
fian, S.T., menyampaikan un-
tuk menjadikan Prajurit yang 
bermental tangguh dapat dili-
hat pada sosok prajurit yang 
memiliki keimanan dan ketak-
waan kepada Tuhan Yang Maha 
Esa dan memiliki akhlak yang 
mulia, nasionalisme yang ting-
gi, cinta tanah air, bangga den-
gan bangsanya, sehingga rela 
berkorban demi membela dan 
memperjuangkan NKRI.

“Semoga menambah mental 
juang prajurit, dan bertambah 

disiplin karena pada kondisi 
sekarang sudah banyak beru-
bah makanya sekarang perlu 
di berikan Binroh dan Bintal.” 
Ujarnya.

Lebih lanjut, adapun sasaran 
inti pembinaan mental, mem-
punyai militansi yang kuat, se-
mangat pantang menyerah, rela 
berkorban, sifat keperwiraan, 
disiplin, solid dan cinta NKRI.

Selain itu juga sasaran inti 
pembinaan mental rohani serta 
mental ideologi dan kejuangan 
adalah membangun prajurit dan 
PNS beserta keluarganya agar 
memiliki mental yang tangguh 
dan militan serta terhindar dari 
paham radikalisme yang tidak 
relevan dengan ideologi Pan-
casila.

Dikesempatan yang sama 
Wakabintaldam IV/Diponegoro 
Mayor Caj Syamsul Ma,arif 
S.Ag juga menyampaikan ke-
giatan penyuluhan Binroh dan 
Bintal Ideologi Kejuangan un-
tuk meningkatkan nasionalisme 
dan militansi prajurit dan PNS 
sesuai dengan nilai-nilai Pan-
casila, Sapta Marga dan Sump-
ah Prajurit. (or)

Kondisi banjir di Rembang yang mulai surut

Rembang, SMN - Cuaca 
kurang baik di Kabupaten Rem-
bang jadi pemicu utama banjir 
di Rembang. Badan Penanggu-
langan Bencana Daerah (BPBD) 
Kabupaten Rembang perkirakan 
total kerugian capai lebih dari 
Rp1 miliyar.

Musibah banjir, tanah long-
sor, serta jembatan ambrol di 
Kabupaten Rembang yang 
akhir-akhir ini terjalin memun-
culkan keresahan untuk warga. 
Sebagian daerah semacam Ke-
camatan Lasem, Pancur, Sum-
ber, serta Kaliori mulai mera-
sakan akibat dari terdapatnya 
curah hujan esktrem tersebut.

Sri Jarwati sebagai Kepala 
BPBD Rembang berkata, total 
kerugian dari banjir di bidang 
pertanian capai Rp1 miliyar, 
sebaliknya dari bidang fasilitas 
serta prasarana total kerugian 
sebesar Rp72 juta.

“Total sawah yang terendam 
banjir dari Dinas Pertanian dan 
Pangan (Dintanpan) itu ada 60 
hektar. Kerugian total Rp1 mil-
iar. Karena ini musim panen, se-
dangkan padi yang mau dipanen 
terendam air,” ungkapnya.

Sementara itu, di Kecamatan 
Lasem tepatnya di Desa Bonang 
seorang anak kecil jatuh dan ter-
peleset hingga tewas saat banjir 

bandang terjadi. Ini merupakan 
korban pertama yang mening-
gal akibat banjir di Kabupaten 
Rembang akhir-akhir ini.

Kepala BPBD yang kerap 
disapa Anjar itu membenarkan 
informasi dari Badan Meteo-
rologi, Klimatologi, dan Geofisi-
ka (BMKG) yang menyatakan 
Kabupaten Rembang memasuki 
musim penghujan yang cukup 
ekstrem. Masyarakat diharap se-
lalu waspada akan bencana yang 
kerap datang tanpa aba-aba.

“Kabupaten Rembang 
memang di bulan Maret ini 
diprediksi curah hujan di atas 
rata-rata, yang menyebabkan 
Banjir di Rembang,” kata Anjar.

Guna menangani bencana 

yang kerap terjadi di bulan ini, 
Organisasi Perangkat Daer-
ah (OPD) diterjunkan untuk 
ikut melihat langsung kondi-
si di lapangan sesuai instruksi 
langsung dari Sekretaris Daerah 
(Sekda) Rembang.

“Jadi OPD lainnya yang 
piket pada hari itu untuk ber-
sama-sama dengan BPBD ikut 
terjun dengan kami,” imbuhn-
ya.

Sementara itu, untuk men-
gantisipasi laporan bencana, pi-
hak BPBD telah menyediakan 
posko yang buka 24 jam untuk 
menerima laporan masyarakat 
bila terjadi bencana sewak-
tu-waktu termasuk bencana 
Banjir di Rembang. (or)

Banjir di Rembang Menelan
Kerugian Lebih dari Rp 1 Miliar

Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc., saat menyerahkan Air Narmada dan 
Tanah Tambora kepada Presiden RI Ir. Joko Widodo

NTB, SMN - Gubernur NTB, 
Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., 
M.Sc., bersama seluruh gubernur 
dari semua provinsi di Indone-
sia mengunjungi ibukota negara 
(IKN) Nusantara di Sepaku, Pe-
najam Paser Utara pada 14 Maret 
2022.

Dalam kunjungannya, Bang 
Zul, membawa Air Narmada dan 
Tanah Tambora sesuai dengan pe-
san Presiden Joko Widodo. Pres-
iden Jokowi mengundang para 
Gubernur se-Indonesia dan berpe-
san untuk membawa tanah serta 
air dari masing-masing wilayah. 
Tanah dan air yang dibawa harus 
diambil dari lokasi yang tentunya 
sesuai dengan kearifan lokal dan 
budaya provinsi tersebut.

“Kami membawa tanah dari 
Tambora yang punya sejarah 
besar, sedangkan air yang kami 
bawa dari Narmada akan mem-
buat awet muda,” jelas Bang Zul, 
Minggu, 13 Maret 2022.

Bang Zul sebelumnya tiba 
di Bandara Internasional Sultan 
Aji Muhammad Sulaiman Balik-
papan pada hari Minggu siang. 
Gubernur datang bersama dengan 
Gubernur Nusa Tenggara Timur 
(NTT), Viktor Bungtilu Laisko-
dat. 

Tanah dan air yang dibawa 
para Gubernur akan digabung 
di dalam sebuah wadah kendi. 
Para Gubernur kemudiam akan 
menyerahkan kepada Presiden.

Nantinya Presiden Jokowi 

yang akan menuangkan ke dalam 
kendi yang sudah disiapkan. Di-
gabungkannya tanah dan air dari 
seluruh Indonesia memiliki mak-
na tanah dan air berkaitan dengan 
Nusantara, yang mana dari ujung 
Aceh sampai Papua memiliki ke-
arifan lokal berbeda-beda.

Kedatangan Presiden Jokowi 
sendiri ke IKN Nusantara diren-
canakan  berkemah di kawasan 
tersebut. Ia akan kemah bersama 
Gubernur Kaltim, Isran Noor; 
Gubernur Kalimantan Barat, Su-
tarmidji; Gubernur Kalimantan 
Selatan, Sahbirin Noor; Gubernur 
Kalimantan Tengah, Sugianto Sa-
bran; dan Gubernur Kalimantan 
Utara, Zainal Arifin Paliwang. 
(ntb)

Air Narmada dan Tanah Tambora Dibawa 
Gubernur NTB ke IKN Nusantara
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Prosesi Peresmian rumah Restorative Justice (RJ)

Rembang, SMN - Desa Pa-
motan Kecamatan Pamotan, 
Rembang resmi dilaunching 
oleh Kejaksaan baru sebagai 
rumah Restorative Justice (RJ), 
pada Rabu (16/3/2022).

Rumah RJ itu dibuat se-
bagai tempat musyawarah mas-
yarakat dari suatu tindak pidana 
yang terjadi sebelum masuk ke 
ranah penegak hukum.

Launching Rumah Re-
storative Justice ini langsung 
dilakukan oleh Jaksa Agung ST 
Burhanuddin melalui virtual. 
Selain di Kabupaten Rembang, 
launching serupa juga digelar di 
30 Kejaksaan Negeri lainnya. 
Khusus di Jawa Tengah hanya 
ada tiga, yakni Rembang, Sura-
karta dan Kabupaten Magelang.

Kegiatan dihadiri Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda), Forum Koor-
dinasi Pimpinan Kecamatan 
(Forkopimcam) Pamotan dan 
Pemerintah Desa Pamotan serta 
tokoh masyarakat setempat ini.

Bupati Rembang Abdul Ha-
fidz sangat mengapresiasi ino-
vasi rumah RJ ini. Pemerintah 
Kabupaten (Pemkab) Rembang 
mendukung rumah RJ sebagai 
upaya penyelenggaraan hukum 
yang adil sesuai apa yang dika-
takan Jaksa Agung.

Bupati berharap agar setelah 
launching, rumah RJ desa Pa-
motan ini bisa berjalan sesuai 
fungsinya. Dan harapannya 
akan ada rumah RJ juga di 
desa- desa lainnya.

Lebih lanjut, Hafidz me-
nuturkan program ini sangat 
menarik untuk diketahui dan 
dipahami masyarakat. Namun 
demikian Bupati mengingatkan 

jangan sampai RJ ini disalah 
gunakan.

“Harus ada sosialisasi teknis 
secara detail agar nanti tidak 
ada pemahaman yang salah di 
masyarakat. Oh saiki nek tu-
karan ora dihukum, ayo do tu-
karan , nah inikan bahaya Pak , 
wah saiki nak nyolong pitek ora 
dihukum ayo do nyolong pitek, 
wah kacau ini, harus ada SOP, 
” ungkapnya di Balai Desa Pa-
motan.

Sementara itu, Kepala Ke-
jaksaan Negeri (Kajari) Rem-
bang, Syahrul Juaksha Sub-
ukhi menjelaskan dipilihnya 
Rembang menjadi pilot project 
karena memiliki jumlah pen-
duduk besar namun statistik 
penanganan perkaranya rendah. 
Hal itu tentunya tak lepas dari 
sinegitas antara pemkab, aparat 
penegak hukum dan tokoh ag-
ama tokoh masyarakat.

Kajari menyebutkan perso-
alan hukum yang telah disele-
saikan melalui Restorasi Jus-
tice sebanyak 4 perkara dengan 
rincian 3 perkara telah berhasil 
diselesaikan dan 1 perkara ma-

sih menunggu konsultasi dari 
Mahkamah Agung. Satu kasus 
laka lantas, pencurian dua kasus 
dan satu kasus penganiayaan.

Ia menegaskan tidak semua 
perkara bisa mendapat restor-
ative justice, ada lima syarat 
dimana kasus bisa dihentikan 
melalui Restorative Justice. 
Syarat tersebut menjadi batasan 
agar tidak disalah gunakan.

“Syaratnya satu pelaku ini 
baru pertama kali melakukan 
tindak pidana bukan residivis, 
kemudian yang kedua ancaman 
hukuman yang disangkakan ke 
dia tidak lebih dari 5 tahun. 
Ketiga kalau kejahatannya 
terhadap barang itu nilainya 
tidak lebih dari Rp2,5 juta ker-
ugiannya, keempat ada perda-
maian atau ada pernyataan me-
maafkan dari korban dan yang 
kelima tingkat ketercelaan dari 
perbuatannya itu rendah, sep-
erti motivasinya tadi karena is-
trinya sakit butuh biaya hingga 
terpaksa mencuri,” jelasnya.

Kepala Desa Pamotan ,Aang 
Maskur Rukhani mengaku siap 
bersama-sama menyukseskan 

Peresmian Desa Pamotan Rembang
Jadi Rumah Restorative Justice

pilot project rumah RJ tersebut.
Di kantor Desa Pamotan 

ini disediakan ruang RJ yang 
berfungsi untuk mediasi atau 
musyawarah warga yang 
berkonflik. Dimana dalam me-
diasi itu akan melibatkan Ke-
jaksaan, pemerintah dan tokoh 
masyarakat, tokoh agama se-
tempat dan pihak yang berkonf-
lik, sehingga tak perlu ke ke-
jaksaan. Setelah musyawarah 
tercapai, barulah penyelesaian 
prosedur resminya di kantor 
kejaksaan.

Seperti dikatakan Jaksa 
Agung ST Burhanuddin saat 
pengarahan pada launching ru-
mah RJ, Keadilan restoratif tel-
ah menjadi salah satu alternatif 
penyelesaian perkara pidana, 
dimana hal yang menjadi pem-
beda dari penyelesaian perkara 
ini adalah adanya pemulihan 
keadaan kembali pada keadaan 
sebelum terjadinya tindak pi-
dana. Sehingga melalui konsep 
penyelesaian keadilan restorat-
if ini maka kehidupan harmo-
nis di lingkungan masyarakat 
dapat pulih kembali.

Konsep keadilan restoratif 
merupakan suatu konsekuen-
si logis dari asas ultimum 
remedium yaitu pidana mer-
upakan jalan terakhir dan se-
bagai pengejawantahan asas 
keadilan, proporsionalitas serta 
asas cepat, sederhana dan biaya 
ringan.

Oleh karena itu, penghen-
tian penuntutan berdasarkan 
keadilan restorative dilak-
sanakan dalam rangka mem-
berikan perlindungan terha-
dap kepentingan korban dan 
kepentingan hukum lain. (or)

BI Gorontalo Rencanakan
HLM TPID Jelang Idul Fitri

Wakil Gubernur Gorontalo H. Idris Rahim (kiri) didampingi Karo P2E Sagita Wartabone (Kanan) 
saat menerima audiensi dari Kepala Perwakilan BI Provinsi Gorontalo Rony Widijarto Puru-

baskoro (baju biru) di rumah jabatan Wagub Gorontalo, Kamis (17/3/2021). Pertemuan ini 
membahas penyelenggaran High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 
Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk stabilitas harga pangan jelang hari raya Idul Fitri yang ren-

cananya akan digelar pada Jumat 18 Maret 2022 bertempat di Hotel 

Gorontalo, SMN – Kan-
tor Perwakilan Bank Indonesia 
(BI) Provinsi Gorontalo meren-
canakan penyelenggaran High 
Level Meeting (HLM) Tim Pen-
gendalian Inflasi Daerah (TPID) 
Provinsi dan Kabupaten/Kota 
untuk stabilitas harga pangan 
jelang hari raya Idul Fitri. Hal 
tersebut diungkapkan Kepala 
Perwakilan BI Provinsi Goron-
talo Rony Widijarto Purubaskoro 
saat audiensi dengan Wakil Gu-

bernur Gorontalo H. Idris Rahim, 
di rumah jabatan Wagub Goron-
talo, Kamis (17/3/2021).

“Kita rencana mau mengada-
kan rapat High Level Meeting 
Tim Pengendalian Inflasi Daerah 
karena sesuai ini kan ada pola 
– pola siklus dimana inflasi itu 
akan ada tekanan pada saat hari 
raya ya, di hari raya itu kebiasaan 
masyarakat kita ada peningka-
tan konsumsi. Jadi kami besok 
bersama – sama dengan TPID 

provinsi semuanya akan melaku-
kan High Level Meeting untuk 
upaya stabilisasi harga pangan di 
Gorontalo,” ungkap Rony Widi-
jarto Purubaskoro.

Sebagaimana yang diketahui, 
tingkat konsumsi masyarakat 
pada saat ramadan hingga men-
jelang idul fitri akan mengalami 
kenaikan. Sehingga bersama 
Pemprov Gorontalo, pada rapat 
yang rencananya akan digelar 
pada Jumat 18 Maret 2022 ber-

Penataan Selesai, Labuan Bajo
Jadi Tuan Rumah AIWW

Labuan Bajo menjadi tuan rumah Asia International Water Week (AIWW) Ke-2

Labuan Bajo, SMN - Indo-
nesia dipercaya menjadi tuan 
rumah Asia International Wa-
ter Week (AIWW) Ke-2 yang 
diselenggarakan di Labuan 
Bajo, Kabupaten Manggarai 
Barat, Provinsi Nusa Tenggara 
Timur. 

Acara berlangsung selama 
tiga hari pada 14 - 16 Maret 
2022 dengan tema ‘Air yang 
Cukup dan Berkelanjutan un-
tuk Semua’. AIWW merupakan 
forum yang diselenggarakan 
secara rutin setiap tiga tahun 
sekali.

AIWW digelar untuk mel-
aporkan progres dan merumus-
kan implementasi kebijakan 
dalam mencari solusi atas berb-
agai masalah keairan di Asia. 
AIWW diselenggarakan oleh 
Asia Water Council (AWC) 
bekerja sama dengan Pemerin-
tah Indonesia. 

Menteri PUPR Basuki Had-
imuljono mengatakan dengan 
adanya kegiatan tingkat inter-
nasional di Labuan Bajo di-
harapkan dapat menjadi bagian 

dari promosi pariwisata di In-
donesia.

“Ini memang kita pilih tuan 
rumahnya di Labuan Bajo kare-
na penataan yang dilakukan 
Kementerian PUPR sudah sele-
sai semua, sekaligus kita ikut 
mempromosikan Labuan Bajo,” 
kata Menteri Basuki di Labuan 
Bajo, Minggu (13/3/2022). 

Labuan Bajo telah ditetap-
kan sebagai bagian dari lima 
(lima) Destinasi Pariwisata 
Super Prioritas (DPSP) di Indo-
nesia. Penataan yang dilakukan 
Kementerian PUPR diharapkan 
dapat meningkatkan produkti-
vitas sektor pariwisata sehing-
ga dapat mendatangkan devisa, 
membuka lapangan kerja dan 
meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi lokal. 

Menteri PUPR berpesan 
agar infrastruktur yang telah 
dibangun dijaga dengan baik 
kebersihannya. Harapannya 
agar infrstruktur bisa yang 
dibangun bisa dirawat.

“Ini kota kecil, kalau bersih 
menjadi small is beautiful,” un-

gkap Menteri Basuki. 
AIWW dapat menjadi fo-

rum diskusi bagi pemerintah, 
komunitas/masyarakat, akade-
misi, dan untuk meningkatkan 
kesadaran akan masalah air di 
Asia, khususnya Indonesia. 

Kegiatan ini diperkirakan 
akan diikuti oleh 400 peserta 
secara langsung dan 1.000 pe-
serta secara daring 15 negara di 
Asia dan negara anggota Asia 
Water Council. Acara AIWW 
ke-2 tersebar di beberapa venue 
di Labuan Bajo, dilaksanakan 
dengan protokol kesehatan 
yang ketat.

Hadir dalam tinjauan Men-
teri Basuki, Direktur Jenderal 
Sumber Daya Air Kementerian 
PUPR Jarot Widyoko, Staf Ahli 
Menteri Bidang Teknologi, In-
dustri, dan Lingkungan Endra 
S. Atmawidjaja, Direktur Bend-
ungan dan Danau Ditjen SDA 
Airlangga Mardjono, Direktur 
Kepatuhan Internal Ditjen SDA 
Lilik Retno, dan Kepala Balai 
Wilayah Sungai Nusa Tenggara 
II Agus Sosiawan. (ntt)

tempat di Hotel Grand Q ini, bisa 
melahirkan solusi dan langkah – 
langkah dalam upaya menjaga 
stabilitas harga pangan di daer-
ah.

Selain itu, kelangkaan minyak 
goreng yang masih fenomenal di 
seluruh daerah menjadi tantan-
gan besar. Dimana dalam hal ini 
perlu diupayakan bagaimana pa-
sokannya bisa tetap memenuhi 
kebutuhan masyarakat dan ten-
tunya dengan harga yang stabil. 
Oleh karenanya, Rony Widijarto 
Purubaskoro sangat mengahara-
pkan kehadiran Wagub Idris 
pada HLM TPID.

“Jadi kami memohon izin 
bapak wagub untuk kehadiran-
nya di acara tersebut. Bapak 
juga menanggapi hal ini dengan 
sangat mencermati mengenai 
perkembangan inflasi. Apalagi 
kelangkaan minyak goreng ma-
sih fenomenal di semua daerah 
semua provinsi. Tentunya akan 
beliau hadir memimpin langsung 
rapat untuk mencari upaya – up-
aya untuk mengamankan stabili-
tas harga dan juga pasokan pan-
gan,” tambah Rony Widijarto 
Purubaskoro.

Menanggapi hal itu Wagub 
Idris menyatakan kesediaannya 
untuk menghadiri dan memimp-
in rapat tersebut. Terlebih Idris 
sangat mencermati perkemban-
gan inflasi di daerah dan pent-
ingnya langkah konkret untuk 
terus menjaga laju inflasi khu-
susnya menjelang hari raya Idul 
Fitri. (*)

Bukittinggi Usung 15 UMKM 
Calon Peserta Temu Bisnis Prov. 

Sumatera Barat Tahun 2022

Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Bukittinggi mengusung 15 usaha mikro, kecil, dan 
menengah

Bukittinggi, SMN - Pemer-
intah Kota Bukittinggi melalui 
Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) Kota 
Bukittinggi mengusung 15 usa-
ha mikro, kecil, dan menengah 
(UMKM) Kota Bukittinggi un-
tuk mengikuti kegiatan pem-
binaan dan identifikasi produk 
UMKM calon peserta Temu 
Bisnis Tahun 2022 yang difasil-
itasi oleh Pemerintah Provinsi 
dan Dekranasda Provinsi Su-
matera Barat. Kegiatan pembi-
naan dan identifikasi dimaksud 
diselenggarakan di gedung per-
tokoan Pasar Atas Bukittinggi, 
Sabtu, (12/03). Kegiatan ini di-
hadiri oleh segenap jajaran pen-
gurus Dekranasda Kota Bukit-
tinggi, SKPD terkait, serta para 
pelaku UMKM.

Ketua Dekranasda Kota 
Bukittinggi, Ny. Fiona Erman 
Safar, dalam sambutannya 
sebutkan Pemko dan Dekra-
nasda Kota Bukittinggi sangat 
antusias menyambut kegiatan 
pembinaan dan identifikasi 
tersebut. Sebanyak 15 UMKM 
di Kota Bukittinggi yang ter-
diri dari pelaku usaha bordir, 
sulaman, batik, rajutan, ker-

ajinan kayu, dan sebagainya 
dihadirkan dalam kegiatan ini. 
“Kelima belas UMKM yang 
kami hadirkan ini merupakan 
UMKM yang memproduksi 
produk unggulan di bidang ker-
ajinan masing-masing,” ujar 
Fiona. “Kelima belas UMKM 
ini murni memprodukasi pro-
duk. Sehingga, harga (produk) 
mereka hanyalah terdiri dari 
harga pokok produksi ditam-
bah profit, dan dapat dipesan 
sesuai selera,” lanjutnya.

Dengan segala potensi yang 
dimiliki kelima belas UMKM 
yang mengikuti pembinaan 
dan identifikasi ini, Fiona 
yakin kelima belas UMKM  
tersebut layak diloloskan oleh 
Dekranasda Prov. Sumatera 
Barat untuk mengikuti kegia-
tan temu bisnis. 

Fiona juga sebutkan, Dekra-
nasda dan Pemko Bukittinggi 
menaruh perhatian yang ting-
gi terhadap perkembangan 
UMKM di Kota Bukittinggi. 
Salah satu upaya pengemban-
gan UMKM tersebut adalah 
dengan ditandatanganinya 
nota kesepahaman (MoU) an-
tara Pemko Bukittinggi dengan 

Pemko Solo dalam hal kerjasa-
ma pembinaan batik di Kota 
Bukittinggi, beberapa waktu 
lalu. “Hal ini bertujuan untuk 
menumbuhkan dan mengem-
bangkan industri batik di Kota 
Bukittinggi,” imbuhnya. 

Sementara, Ir. Nasrizal, 
Kabid. Pemberdayaan UKM 
Dinas Koperasi dan UMKM 
Prov. Sumatera Barat, me-
wakili Ketua Dekranasda Prov. 
Sumatera Barat ungkapkan, 
pelaksanaan kegiatan pembi-
naan dan identifikasi ini adalah 
sebagai ajang persiapan sebe-
lum dilaksanakannya kegiatan 
temu bisnis. Kegiatan yang 
difasilitasi Pemrov dan Dekra-
nasda Prov. Sumbar tersebut, 
jelasnya, adalah dalam up-
aya berkembangnya produk 
UMKM Sumatera Barat di 
tingkat nasional. “Temu bisnis 
pertama rencananya akan kita 
laksanakan tanggal 24 Maret 
nanti di Jakarta. Selanjutn-
ya Medan, Aceh, dan terakhir 
di Batam. Pelaksanaan temu 
bisnis ini sebagai momen 
pengembangan pemasaran pro-
duk UMKM Sumatera Barat,” 
imbuhnya. (bkt)
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Rapat Pembangunan Serta Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan
Kegiatan di Dinas Perikanan Kab. Karimun Pada APBD Tahun 2022

Ketua DPRD Kabupaten Karimun M.Yusuf Sirat dan Wakil Ketua II DPRD Rasno Menghadiri Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III Drs.H Ady Hermawan

Karimun, SMN - Ketua 
DPRD Kabupaten Karim-
un, M.Yusuf Sirat dan Wakil 
Ketua II DPRD, Rasno SE 

M.Si. Menghadiri Rapat 
Pembahasan tentang hasil 
verifikasi dan validasi, in-
ventarisasi Klarifikasi, Ko-

defikasi, dan nomenklatur 
perencanaan pembangunan 
serta keuangan daerah terha-
dap pelaksanaan kegiatan di 

dinas perikanan kab. Karim-
un pada APBD Tahun 2022. 
Bersama Asisten I, Kadis 
Perikanan dan Sekretaris 

BPKAD. Kegiatan Tersebut 
dipimpin oleh Ketua Komi-
si III Drs.H Ady Hermawan 
yang di dampingi Wakil Ket-

ua Komisi III Zaizulfikar, 
SE. SH, Sekretaris Komi-
si III Wiyono dan Anggota 
Komisi III DPRD kabupaten 

Karimun H. Anwar Hasan 
SH. Balia SE, H. Kamarud-
din S.Pdi, Charli Dona Sito-
rus. (adv/hmsDPRD/bl)

Rapat Berlangsung di Ruang Rapat BANMUS DPRD Kabupaten Karimun

Anggota Komisi III DPRD kabupaten Karimun H. Anwar Hasan, Balia, Kamaruddin, dan Charli 
Dona Sitorus saat menghadiri Rapat perencanaan pembangunan serta keuangan daerah terha-

dap pelaksanaan kegiatan di dinas perikanan kab. Karimun pada APBD Tahun 2022

Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M. Yusuf Sirat Menghadiri Kegiatan Rakernas, Pelantikan, dan 
Workshop Nasional Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Seluruh Indonesia (ADKASI). 

Ketua DPRD Kabupaten Karimun, M. Yusuf Sirat, Bupati Aunur Rafiq, Wakil Bupati Anwar Hasyim, Sekda M. Firmansyah, Beserta 
Kaban Bapelitbang Fajar Harisson saat Menghadiri Acara Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD Kabupaten Karimun 
Tahun 2022, Dalam Rangkaian Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023. Kegiatan Terse-

but Berlangsung di Gedung Serbaguna Nilam Sari.
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Pemerintah Cabut Aturan. . .
Sambungan dari hal. 1

Genjot Pertumbuhan Ekonomi. . .
Sambungan dari hal. 1

Perpanjang MoU. . .
Sambungan dari hal. 1

“Saat ini sedang proses 
pencabutan,” kata Dirjen Per-
dagangan Dalam Negeri, Ke-
menterian Perdagangan, Oke 
Nurwan saat dihubungi media, 
Jakarta, Rabu (16/3/2022).

Sehingga minyak goreng 
satu harga yakni Rp 11.500 un-
tuk minyak goreng curah per 
liter, Rp 13.500 untuk minyak 
kemasan sederhana dan Rp 
14.000 untuk minyak goreng 
medium tidak berlaku. Saat ini, 
kata Oke ketentuan HET terse-
but sudah tidak sesuai.

Sebaliknya, penetapan har-
ga mengikuti nilai keekonomi-
an dari minyak kelapa sawit. 
“Ketentuan baru (yang seka-
rang berlaku),” kata dia.

Pemerintah Berikan Subsidi
Meski begitu, pemerintah 

akan memberikan subsidi untuk 
minyak goreng curah. Sehingga 
harga minyak goreng curah di 
tingkat konsumen menjadi Rp 
14.000 per liter.

“Pemerintah memutuskan 
akan memberikan subsidi min-

yak curah Rp 14.000 per liter 
dan subsidinya diberikan dari 
dana BPDPKS,” kata Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian Airlangga Hartarto di 
Istana Negara, Jakarta, Selasa 
(15/3).

Dia menjelaskan kebija-
kan ini diambil dalam rangka 
menyesuaikan dengan perkem-
bangan harga minyak dunia. 
Sehingga untuk minyak goreng 
kemasan pemerintah tidak 
menetapkan HET, melainkan 
mengikuti harga pasar global.

“Terkait harga minyak 
goreng kemasan akan menye-
suaikan terhadap nilai keekono-
mian,” kata Airlangga.

HET Minyak Goreng Curah 
Rp 14.000 per Liter

Badan Pengelola Dana 
Perkebunan Kelapa Sawit 
(BPDPKS) akan memberi-
kan subsidi, agar masyarakat 
mendapatkan minyak goreng 
curah dengan harga Rp14.000 
per liter.

Selain itu, Menteri Perda-

gangan juga akan menerbitkan 
Peraturan Menteri Perdagangan 
mengenai Harga Eceran Tert-
inggi (HET) yang akan berlaku 
pada 16 Maret 2022. 

Hal itu disampaikan Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian Airlangga Hartarto, dalam 
Hasil Ratas Kebijakan Distribu-
si dan Harga Minyak Goreng, 
dikutip dari laman kemenko.
go.id, Rabu (16/3/2022).

Menko Airlangga menjelas-
kan, ratas Kebijakan Distribusi 
dan Harga Minyak Goreng ini 
dilakukan sekaligus untuk men-
gevaluasi ketersediaan minyak 
goreng dengan memperhatikan 
situasi dan perkembangan di 
seluruh daerah.

“Selain itu, Pemerintah juga 
senantiasa memperhatikan situ-
asi dunia saat ini, terutama aki-
bat ketidakpastian global yang 
menyebabkan kenaikan harga 
pasokan energi dan pangan 
yang mengakibatkan kelang-
kaan ketersediaannya, termasuk 
ketersediaan Crude Palm Oil 
(CPO) untuk minyak goreng,” 

kata Menko Airlangga.
Adapun dengan pertim-

bangan kondisi yang sifatnya 
mendesak tersebut, Pemerin-
tah telah menetapkan kebija-
kan menetapkan harga minyak 
goreng curah di masyarakat 
sebesar Rp14.000 per liter, 
dan subsidi oleh BPDPKS un-
tuk minyak curah, serta harga 
minyak goreng kemasan akan 
disesuaikan dengan harga kee-
konomian.

Menko Airlangga juga 
mengatakan, Pemerintah telah 
melakukan pertemuan dengan 
para produsen minyak goreng 
dan melalui Kementerian Per-
industrian meminta agar para 
produsen minyak goreng untuk 
segera mendistribusikan min-
yak goreng kepada masyarakat.

Tak hanya itu saja, Kapolri 
Jenderal Polisi Listyo Sigit Pra-
bowo bahwa pihak kepolisian 
akan melakukan pengawalan 
terhadap distribusi dan keterse-
diaan minyak goreng curah di 
pasar.(lp6)

Sidoarjo, SMN - Dinas 
Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) memiliki fungsi 
strategis sebagai walidata yang 
bertanggungjawab terhadap 
kualitas statistik sektoral yang 
dihasilkan Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) selaku produsen.

Hal tersebut diungkapkan 
Kepala Diskominfo Provinsi 
Jawa Timur, Hudiyono pada 
pembukaan diskusi Kopilab-
orasi bertema ‘Percepatan Pen-
guatan Diskominfo Sebagai 
Walidata Guna Mendukung Ter-
wujudnya Satu Data Indonesia’ 
dalam rangka Rapat Kerja  Nasi-
onal Asosiasi Kominfo Provinsi 

Seluruh Indonesia ( Rakernas 
Askompsi), di Hotel Aston Si-
doarjo, Kamis (17/3/2022).

“Diskominfo sebagai wali-
data bertindak mengumpulkan, 
menghimpun dan mengolah 
data tersebut untuk kemudian 
dipublikasikan. nantinya sistem 
aplikasi data sektoral Provinsi 
Jawa Timur yang tersedia akan 
diserahkan kepada Diskominfo 
kabupaten dan kota, agar pen-
gelolaan data sektoral bisa ser-
agam dan semakin baik lagi. hal 
ini demi memenuhi fungsi mak-
simalnya sebagai sumber infor-
masi data daerah,” jelasnya.

Peraturan Presiden (Perpres) 

nomor 39 tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia (SDI) ini 
semakin memperkuat peran 
perangkat daerah di lingkungan 
pemerintah baik provinsi mau-
pun kota dan kabupaten.“Se-
bagai produsen data dan Dis-
kominfo sebagai walidata dalam 
pengelolaan satu data indonesia. 
wali data lebih diartikan pada 
satu unit yang bertugas melaku-
kan kegiatan pengumpulan, pe-
meliharaan dan pemutakhiran 
data serta melakukan pertukaran 
dan penyebar luasan data,” tam-
bahnya.

Sebagaimana kita ketahui, 
SDI diatur pada Perpres nomor 

39 tahun 2019 bahwa  SDI be-
rupaya menggabungkan tiga 
statistik, yaitu dasar, sektoral, 
dan khusus, menjadi satu ke-
satuan dalam bentuk sistem 
statistik nasional. Tujuan dari 
SDI untuk mewujudkan pemer-
intahan yang baik. pemerintah-
an yang baik memerlukan data 
yang akurat, mutakhir, terpadu, 
terintegrasi, dan dapat diakses 
oleh pengguna data. sebagai 
dasar perencanaan, pelaksanaan, 
evaluasi, dan pengendalian pem-
bangunan melalui perbaikan tata 
kelola data pemerintah. (kmf/
jtm)

kan langkah strategis di dalam 
menangani ideologi kekerasan. 

Guna memperkuat edukasi 
kepada masyarakat agar lebih 
cerdas dalam memilih informasi 
yang sesuai dengan ideologi ke-
bangsaan, BNPT memperpan-
jang kerja sama dengan Dewan 
Pers yang dipimpin langsung 
Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. 
Boy Rafli Amar, M.H di Jakarta, 
Rabu (16/3).

“Tentu kerjasama dengan 
Dewan Pers ini menjadi sangat 
penting, karena temen-temen un-
sur media massa ini menjadi ba-
gian penting dalam memberikan 
edukasi kepada masyarakat kita” 
ujar jenderal bintang tiga ini.

Semangat kolaborasi antara 
lembaga harus diutamakan di 
dalam menghadapi ideologi ter-
orisme. Sesuai dengan konsep 
pentahelix yang mana dalam 
menangani dan menanggulangi 
paham radikal intoleran dibu-
tuhkan kerja bersama seluruh 
unsur komponen bangsa.

“Terutama sesuai semangat 
pentahelix dimana kejasama 

secara multipihak salah satunya 
dengan media massa dapat di-
wujudkan,” jelasnya. 

Saat ini fenomena peman-
faatan narasi keagamaan tumbuh 
subur dalam rangka mendapat-
kan simpati publik oleh jaringan 
terorisme di media, oleh sebab 
itu, peran insan pers menja-
di penting dalam memperkuat 
daya tangkal yang baik bagi 
masyarakat menghadapi infor-
masi yang dapat menyesatkan.

“Kami berharap mendapat 
penguatan dari insan pers yang 
tentunya memiliki peran sangat 
baik di dalam demokrasi ini. 
Masyarakat harus memiliki daya 
tahan yang baik terhadap infor-
masi-informasi yang mengke-
biri alam pikiran mereka yang 
dikhawatirkan dapat merubah 
watak anak Indonesia,” katanya. 

Senada dengan Kepala 
BNPT, Ketua Dewan Pers, 
M.Nuh turut menyampaikan 
bahwa kerja sama dengan BNPT 
merupakan bagian penting da-
lam diseminasi informasi dalam 
rangka pencegahan terorisme. 

“Pentingnya kerjasama siang 
ini, yaitu untuk menyebarkan in-
formasi seperti yang dikatakan 
Kepala BNPT, untuk bisa diter-
ima oleh publik sekaligus. Apa 
yang disampaikan dari tugas 
BNPT kalau dari sisi agamanya, 
itu mencegah ke-mudharatan 
itu harus didahulukan, diband-
ing dengan mendatangkan ke-
manfaatan. BNPT sebenarnya 
mencegah terhadap adanya ke-
bencanaan yang dilakukan oleh 
para teroris, para radikalis, dan 
sebagainya. Oleh karena itu, 
pers melalui kemampuan dan 
perannya dari satu sumber bisa 
untuk semua, itu edukasi pub-
liknya bisa segera kita dapat,” 
katanya. 

Penandatanganan Memoran-
dum of Understanding (MoU) 
selain antara BNPT dan Dewan 
Pers juga dilakukan bersama 
dengan Kementerian Pember-
dayaan Perempuan dan Anak 
(KemenPPA). Kegiatan penan-
datanganan Nota Kesepahaman 
ditutup dengan kegiatan foto 
bersama.(bnpt)

Jombang, SMN - Program 
Sekolah Lansia Tangguh re-
smi dibuka. Peresmian dilaku-
kan oleh Ketua Tim Penggerak 
PKK Provinsi Jawa Timur, Ar-
umi Bachsin Emil Dardak, SE, 
didampingi Kepala Perwaklian 
BKKBN Jatim, Dra. Maria 
Ernawati, MM, di Jombang, 
Kamis (17/03/2022). Sekolah 
Lansia Tangguh merupakan 
program yang digagas oleh Per-
wakilan BKKBN Prov Jatim 
bersama Yayasan Indonesia Ra-
mah Lansia (IRL) Malang.

Dalam sambutannya, Arumi 
Bachsin Emil Dardak, men-
yampaikan, dibukanya Sekolah 
Lansia Tangguh di Kabupat-
en Jombang, diharapkan para  
lansia juga mampu mencapai 
successful aging, yaitu dimana 
seseorang yang telah mencapai 
usia lanjut, mampu memiliki 
kesehatan fisik dan kognitif ma-
sih mampu melakukan kegiatan 
yang produktif, sehingga dapat 
mencapai kepuasan dan kebaha-
giaan dalam hidupnya.

“Konsep successful aging 
adalah penuaan yang terjadi 
dengan ketiadaan penyakit dan 
faktor-faktor risiko penyakit, 
kemampuan fisik dan kognitif 
yang terjaga, serta keterlibatan 
dalam aktivitas yang produktif 
sehingga dapat mencapai kepua-
san dan kebahagiaan dalam hid-
up. Kita seringkali mendengar 
pepatah mengatakan, hidup 
adalah proses belajar yang tak 
mengenal batasan umur dan tak 
mengenal kata tua,” tutur Aru-
mi.

Pada saat peresmian, juga 

dihadiri Bupati Jombang, Hj 
Mundjidah Wahab, Ibu Ketua 
Tim Penggerak PKK Kabu-
paten Jombang. Selain itu juga 
Kepala Dinas Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Beren-
cana, Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (DP-
PKB,PPPA) Kabupaten Jom-
bang, Perwakilan dari Yayasan 
Indonesia Ramah Lansia (IRL) 
cabang Malang, Penyuluh Kelu-
arga Berencana (PKB) Kabupat-
en Jombang, Kader Kelompok 
BKL selaku fasilitator Sekolah 
Lansia Tangguh, Camat dan 
Lurah Kabupaten Jombang, 
serta 130 orang peserta Seko-
lah Lansia Tangguh Kabupaten 
Jombang.

Bupati Jombang, Hj. Mund-
jidah Wahab, menyampaikan 
terima kasih atas ditunjuknya 
Kabupaten Jombang sebagai Pi-
lot Project ke 3 di Jawa Timur 
dalam penyelenggaraan Seko-
lah Lansia Tangguh. Ia juga 
berharap dengan dibukanya Se-
kolah Lansia Tangguh di Kabu-
paten Jombang, para lansia bisa 
mendapatkan llmu, informasi, 
pelatihan dan permainan eduka-
si tentang kesehatan yang mam-
pu menjadikan mereka sebagai 
Lansia Tangguh yang sehat, 
bahagia, produktif, mandiri dan 
sejahtera.

Pendidikan yang dilak-
sanakan di Sekolah Lansia 
Tangguh ini menggunakan 
pendekatan pendidikan sepan-
jang hayat dimana pada proses 
belajar mengajar, akan dise-
suaikan dengan segala hal ter-
kait peristiwa dalam kehidupan 

manusia. Tujuan dari sekolah 
lansia ini adalah menjadikan 
lansia senang sehingga proses 
belajar mengajar pada seko-
lah lansia merupakan kegiatan 
menyenangkan, sesuai kebutu-
han dan membuat bahagia (ti-
dak memberikan beban kepada 
peserta),” terang Munjiddah 
Wahab.

Kepala Perwakilan BKKBN 
Provinsi Jatim, Dra Maria Er-
nawati, MM menjelaskan, wa-
laupun pada usia lansia men-
galami penurunan pada fungsi 
fisik, kognitif dan afektif, hal 
tersebut bukanlah penyakit me-
lainkan suatu proses degenari 
yang akan dialami oleh setiap 
manusia. Oleh karenanya Er-
nawati mengimbau para lansia 
agar terus belajar agar dapat 
mempertahankan fungsi-fungsi 
fisik dan psikis.

“Memasuki usia lansia be-
rarti memasuki fase kehidupan 
dengan kemampuan fisik, kog-
nitif, dan afektif yang akan men-
galami penurunan dari waktu ke 
waktu. Namun, hal itu Bukan-
lah Penyakit melainkan suatu 
proses degenerasi alami dan 
akan dialami oleh setiap manu-
sia dalam fase kehidupannya. 
Demikian halnya seperti pada 
kedua wilayah Pilot Project di 
Jawa Timur lainnya, Pelaksa-
naan Sekolah Lansia Tangguh 
Kabupaten Jombang akan dia-
dakan selama minimal 6 bulan 
dengan 12 kali pertemuan di 3 
Kecamatan yaitu Kecamatan 
Diwek, Kecamatan Peterongan, 
dan Kecamatan Jombang, den-
gan 130 peserta lansia.(kmf/jtm)

Sekolah Lansia Tangguh Resmi Dibuka

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak, SE, saat memberi-
kan sambutan

Kopilaborasi Rakernas Askompsi, Ungkap 
Fungsi Strategis Diskominfo Sebagai Walidata 

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Hudiyono

terintegrasi untuk mendorong 
produktivitas masyarakat yang 
selama ini masih melakukan 
budidaya secara tradisional, 
sekaligus untuk memacu per-
tumbuhan ekonomi di daerah.

“Kita instal pembangunan 
ekonomi di sini berupa tambak 
udang modern agar produkti-
vitasnya meningkat. Dan yang 
paling penting haknya adalah 
yang punya pemilik lahan dan 
pekerja harus warga di sini,” 
ujar Trenggono di lokasi.

Pembangunan kawasan bu-
didaya udang terintegrasi di 
Kabupaten Sumbawa diren-
canakan di lahan seluas kurang 
lebih 528,15 hektare yang be-
rada di Desa Penyaring, Desa 
Kukin dan Desa Baru Tahan. 
Jumlah kolam yang akan diban-
gun sebanyak 1.811 kolam.

Kawasan tambak udang 
modern ini akan dilengkapi 
dengan sarana dan prasarana 
seperti kantor pusat kontrol ma-
najemen, laboratorium, mess 

karyawan, nursery pond, kantor 
kontrol, dan jalan.

Sedangkan kondisi saat ini 
bentuk tambak tidak beraturan, 
tidak memiliki saluran inlet dan 
outlet, serta tidak memiliki tan-
don dan instalasi pengolah air 
limbah (IPAL). 

Pembangunan menggelon-
torkan biaya senilai Rp2,25 
triliun. Targetnya pembangu-
nan dimulai pada pertengahan 
tahun 2022 dengan lama pem-
buatan konstruksi ditaksir sela-
ma dua tahun.

Melalui pembangunan tam-
bak udang modern ini, KKP 
mendorong peningkatan pro-
duksi tambak budidaya tra-
disional di Sumbawa yang sela-
ma ini hanya 0,6 ton per hektare 
menjadi 40 ton per hektare.

Di samping itu, untuk men-
dorong pertumbuhan ekonomi 
masyarakat serta nasional den-
gan lahirnya kegiatan ekonomi 
pendukung, salah satunya 
pabrik pakan. 

Menteri Trenggono memas-
tikan pembangunan percon-
tohan tambak udang modern 
di Sumbawa mengedepankan 
prinsip kelestarian lingkungan.

Pembangunan tidak akan 
merusak mangrove yang ada 
di sekitar lokasi, malah akan 
dilakukan penanaman sebagai 
lokasi hijau di sekitar tambak. 
Areal tambak juga dilengkapi 
dengan tandon air dan IPAL.

“Konsep yang saya bawa 
atas instruksi Bapak Presi-
den, bagaimana ekonomi bisa 
bergerak di daerah, tidak lagi 
terpusat di Pulau Jawa. Dan 
yang jelas, ekologi tetap kita 
jaga,” tegas Trenggono.

Pemerintah daerah memas-
tikan sebagian besar lahan 
tambak sudah clean and clear. 
Masyarakat juga mendukung 
penuh pembangunan kawasan 
budidaya udang terintegrasi ini 
dengan harapan dapat mening-
katkan pendapatan serta ter-
ciptanya lapangan tenaga kerja 

bagi warga lokal.
“Insya Allah kami men-

dukung penuh, karena ini nan-
tinya produksi bisa naik. Sela-
ma ini proses budidaya di sini 
tradisional,” ungkap Mahmud 
Abdullah, salah satu pembudi-
daya di sana. 

Selain di Sumbawa, pem-
bangunan percontohan tambak 
udang terintegrasi juga dilaku-
kan di Muna dan Aceh Timur 
dengan total pembiayaan ke-
tiganya Rp7,2 triliun, dan di 
Kabupaten Kebumen dengan 
anggaran terpisah. 

Dalam kunjungan ke lo-
kasi pembangunan kawasan 
budidaya udang terintegrasi 
tersebut, Menteri Trenggono 
didampingi anggota Komisi 
IV DPR RI Johan Rosihan dan 
Muhammad Syafrudin, Bupa-
ti dan Wakil Bupati Sumbawa 
serta perwakilan Pemerintah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat.
(we)
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Gubernur Khofifah Raih Penghargaan

Karya Bhakti Satpol PP dari MENDAGRI

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Kementerian Dalam 
Negeri saat upacara peringatan HUT ke-72 Satpol PP, HUT ke-60 Satlinmas, dan HUT ke-103 Damkar, di Kota Blitar 

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa menerima penghargaan 
Karya Bhakti Peduli Satpol PP 
dari Kementerian Dalam Neg-
eri, Rabu (16/3). Penghargaan 
tersebut diserahkan oleh Direk-
tur Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) dan Perlindungan Mas-
yarakat (Linmas) Kemendagri 
RI Bernhard E Rondonuwu saat 
upacara peringatan HUT ke-72 
Satpol PP, HUT ke-60 Satlin-
mas, dan HUT ke-103 Damkar, 
di Kota Blitar, Rabu (16/3).

Penghargaan yang diterima 
Khofifah didapatkan berdasar-
kan kriteria penilaian sesuai 
Peraturan Menteri Dalam Neg-
eri nomor 17 Tahun 2019 ten-
tang Pemenuhan Hak Pegawai 
Negeri Sipil, Penyediaan Sa-
rana Dan Prasarana Minimal, 
Pembinaan Teknis Operasional 
Dan Penghargaan Satuan Polisi 
Pamong Praja.

Penghargaan ini merupakan 
bentuk apresiasi Mendagri terh-
adap kepala daerah yang mem-

berikan dukungan penuh dalam 
peningkatan peran, tanggung 
jawab serta peningkatan tugas 
dan fungsi Satpol PP di daer-
ahnya.

“Yang membuat penghargaan 
ini menarik, yakni Ibu Gubernur 
memberikan penguatan jajaran-
nya berbudaya berbasis literasi 
digital. Tentunya, Pol PP yang 
ada di Jawa Timur akan menjadi 
contoh dan panutan nasional,” 
ungkap Bernhard. 

Sementara itu, Gubernur 
Khofifah mengatakan, penghar-
gaan yang diterimanya tersebut 
didedikasikan bagi seluruh an-
ggota Satpol PP Jawa Timur. 
Khofifah berharap,Satpol PP 
dalam melaksanakan tugasnya 
dapat lebih profesional dan ber-
integritas. 

Khofifah menyebut, Satpol 
PP merupakan ujung tombak da-
lam penegakkan peraturan daer-
ah (Perda), menyelenggarakan 
ketertiban umum, serta melind-
ungi masyarakat. Karenanya, 
dirinya berpesan agar seluruh 

anggota Satpol PP Jawa Timur 
untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat. 
Menurut Khofifah, peningkatan 
kualitas organisasi dan seluruh 
anggota satpol PP sangat pent-
ing guna mendapatkan keper-
cayaan dan legitimasi publik.

“Tetap tegas, tapi jangan 
sampai meninggalkan nilai-nilai 
kesantunan, humanis dan eduka-
tif. Selalu kedepankan peran un-
tuk melindungi dan memberikan 
rasa aman bagi masyarakat,” 
imbuhnya. 

Dalam kesempatan tersebut, 
Khofifah turut mengapresia-
si kerja Satpol PP, Linmas dan 
Damkar di Jawa Timur dalam 
mendorong kemajuan pemba-
ngunan daerah. Dicontohkan 
Khofifah, saat Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Mas-
yarakat (PPKM) dimana Sat-
pol PP banyak berperan dalam 
mengedukasi masyarakat untuk 
disiplin protokol kesehatan. 

“Kondisi yang kondusif yang 
kita rasakan saat ini tidak lepas 

dari peran serta Satpol PP, Sat-
linmas serta Pemadam Keba-
karan dan penyelematan dalam 
menjaga stabilitas keamanan 
dan ketertiban umum. Alham-
dulillah, saat ini Covid-19 di 
Jawa Timur relatif terkendali,” 
ujarnya. 

Dalam acara tersebut, Khofi-
fah memberikan penghargaan 
Karya Bhakti Peduli Satpol PP 
dari Mendagri kepada beber-
apa kepala daerah, yakni Bu-
pati Jombang Mundjidah Wa-
hab, Bupati Bojonegoro Anna 
Mu’awanah dan Walikota Kedi-
ri Abdullah Abu Bakar. Peng-
hargaan tersebut merupakan 
apresiasi dari Menteri Dalam 
Negeri terhadap dedikasi Kepala 
Daerah, yang telah memberikan 
perhatian lebih kepada Satpol 
PP dalam melaksanakan tupok-
sinya, utamanya terkait pendi-
siplinan masyarakat melalui 
penegakan protokol kesehatan.

Selain itu, Gubernur Khofi-
fah menyerahkan bantuan Bea-
siswa dari Gubernur Jawa Timur 

dan Kontribusi Baznaz, dian-
taranya untuk siswa SD, masing 
- masing menerima beasiswa 
senilai Rp. 1.000.000, siswa 
SMP masing - masing mener-
ima beasiswa Rp. 1.250.000,-, 
dan bagi siswa SMA masing - 
masing menerima sebesar Rp. 
1.500.000,.

Tak hanya itu, penyerahan 
bantuan beasiswa diberikan 
Gubernur Jawa Timur bersama 
Ketua DPRD Provinsi Jawa 
Timur serta Walikota Blitar dan 

Forum Koordinasi Satpol PP, 
kepada anak Satpol PP dian-
taranya yakni Putri Nurcahyani 
siswa SD dengan beasiswa se-
besar Rp. 1.000.00,-, Mellany 
Aprilia yang merupakan siswa 
SMP sebesar Rp. 1.250.000,-
, dan Rikas Aulia Firmansyah 
yang merupakan siswa SMA se-
jumlah anak dari Satpol PP Rp. 
1.500.000,-. 

Khofifah juga menyerah-
kan Bantuan Sosial Kontribusi 
dari Baznaz Jatim dan Forum 

Koordinasi Satpol PP se-Jatim 
berupa paket sembako dan uang 
sebesar masing-masing Rp. 
500.000 kepada perwakilan 5 
orang penerima, bantuan modal 
kepada 10 PKL, dan penyerahan 
3 pohon bibit penghijauan dian-
taranya bibit Pohon Miri kepada 
Perwakilan Satpol PP, bibit Po-
hon Alpukat kepada Perwakilan 
Satlinmas dan bibit Pohon Je-
ruk Lemon kepada Perwakilan 
Damkar dan Penyelamatan. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli 
Satpol PP dari Kementerian Dalam Negeri saat upacara peringatan HUT ke-72 Satpol PP, HUT 

ke-60 Satlinmas, dan HUT ke-103 Damkar, di Kota Blitar 

Gubernur Khofifah juga menyerahkan Bantuan Sosial Kontribusi dari Baznaz Jatim dan Forum 
Koordinasi Satpol PP se-Jatim berupa paket sembako dan uang sebesar masing-masing Rp. 

500.000 kepada perwakilan 5 orang penerima

Gubernur Khofifah Gaungkan Lantunan Sholawat Tibbil 
Qulub dan Li Khomsatun di Ponpes Nurul Wafa Situbondo

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa secara khusus meng-
hadiri peringatan Malam Nisfu 
Sya’ban dan Haul ke 3 Almar-
hum KH Achmad Sibawayhie 
Syadzili serta Haflatul Imtihan 
di Pondok Pesantren Nurul 
Wafa, Demung, Besuki, Situ-
bondo, Kamis (17/3) malam. 

Di kesempatan tersebut, 
Gubernur Khofifah mengajak 
forum majelis yang terdiri dari 
Ulama’, Habaib, Wali Santri, 
santri putera dan santri puteri  
untuk menggaungkan lantunan 
Sholawat Tibbil Qulub dan Li 
Khomsatun. 

Bukan tanpa alasan, menurut-
nya, lantunan sholawat Tibbil 
Qulub dan Li Khomsatun mer-
upakan bentuk ikhtiar batiniyah 
dalam mengharap ridho Allah 
SWT agar pandemi Covid-19 di 
Jatim segera berakhir dan kita 
semua dijauhkan dari bala musi-
bah.

“Sholawat Tibbil Qulub dan 
Li Khomsatun ini menjadi ba-
gian ikhtiar kita mohon kepada 
Allah SWT agar kasus Covid-19 
di Jawa Timur terus melandai 
juga agar kita dijauhkan dari bala 

bencana. Monggo seluruh santri 
di Pondok Pesantren Nurul Wafa 
Demang Besuki Situbondo agar 
terus mengamalkannya , semoga 
menjadi sesuatu yang berman-
faat,” ajak Khofifah. 

Bahkan, sebagaimana diketa-
hui, ikhtiar batiniyah yang 
dilakukan Jatim melalui pemba-
caan sholawat Tibbil Qulub dan 
Li Khomsatun ini menjadikan 
Gubernur JawanTimur sempat 
diganjar penghargaan oleh Fo-
rum Perguruan Tinggi Keag-
amaan Islam Negeri Kementrian 
Agama Republik Indonesia. 

Pengharaan itu sebagai apre-
siasi kepada Gubernur Jawa 
Timur atas upayanya dalam pen-
anganan Covid-19 yang tak ha-
nya dilakukan melalui pendeka-
tan sains dan medik tetapi juga 
melalui upaya spritual.

“Di Jatim, dalam menangani 
pandemi, upaya pendekatan 
secara sains dan teknologi ter-
us dilakukan. Tapi di sisi lain 
juga disempurnakan dengan 
pendekatan spiritualitas berupa 
do’a, wirid, dan sholawatan,” 
ungkapnya disambut tepuk tan-
gan para peserta forum. 

Di hadapan Majelis Haul, 

Lepas Keberangkatan Umroh Perdana Jatim, Wagub 
Emil Optimis Ibadah Haji Bisa Terselenggara Tahun Ini

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa secara khusus 
menghadiri peringatan Malam Nisfu Sya’ban dan Haul ke 3 Al-

marhum KH Achmad Sibawayhie Syadzili serta Haflatul Imtihan 
di Pondok Pesantren Nurul Wafa, Demung, Besuki, Situbondo

Khofifah menyebut bahwa pen-
didikan dalam naungan pondok 
pesantren adalah gambaran dari 
pendidikan modern yang diter-
apkan saat ini. 

Seperti halnya, Boarding 
School menjadikan branding se-
kolah asrama adalah gambaran 
sekolah mahal dan modern. Pa-
dahal, sejatinya pendidikan ber-
basis asrama yang marak saat ini 
adalah berakar dari format pen-
didikan berasrama di pesantren 
yang sudah berjalan lebih sera-
tus tahun.

“Termasuk juga sekolah 
yang menerapkan full day 
school. Kalau di pesantren all 
day school. Tidak ada waktu 
tanpa belajar. Ada ngaji, ada 
dzikir, dan ada belajar dalam 
kelas,” ucapnya. 

“Ada proses ta’dib. Pros-
es kesantunan yang dilakukan 
secara langsung di pesantren. 
Dan ini tidak mudah dilakukan 
di sekolah umum. Ada tarbiyah, 
proses pendidikan pengasuhan. 
Ini juga tidak mudah dilak-
sanakan di sekolah umum,” im-
buhnya. 

Lebih lanjut, Khofifah men-
yampaikan bahwa dalam indus-
tri 4.0, 5.0 dan 6.0 ada keter-
ampilan yang diperlukan untuk 
menghadapinya. Diantaranya 
yang terpenting adalah com-
plex problem solving, social 
skill dan proses skill. 

“Ada sekitar 10 keterampi-
lan yang kalau diurai dan 
ditelaah bersama akan meng-
hasilkan format yang tepat un-
tuk menghadapi kemajuan in-
dustri,” tuturnya. 

Tak ketinggalan, Gubernur 
Perempuan Pertama di Jatim 
ini juga menyampaikan in-
deks kebahagiaan Jatim yang 
menduduki peringkat tertinggi 
se-Jawa Bali tahun 2021 lalu. 

Berdasarkan data BPS 2021, 
Indeks Kebahagiaan mas-

yarakat Jawa Timur mencapai 
72,08 poin. Angka ini mening-
kat 1,31 poin dari nilai tahun 
2017 (70,77). 

“Ini menunjukkan bagaima-
na kekuatan pesantren hadir 
untuk bangsa. Dengan men-
jalankan shalawat serta amalan 
berbagai dzikir dan do’a yang 
menjadikan kebahagiaan dira-
sakan oleh seluruh warga Ja-
tim,” ucapnya. 

Sementara itu, Pengasuh 
Pondok Pesantren Nurul Wafa 
KH Mahfud Sibaweh men-
gungkapkan, bahwa PP Nurul 
Wafa berkomitmen untuk terus 
eksis memajukan pengemban-
gan pendidikan keagamannya 
ke depannya. 

Selain itu, KH Mahfud 
Sibaweh juga menginginkan 
intervensi pengembangan pen-
didikan di PP Nurul Wafa harus 
tetap dilakukan. Pasalnya pent-
ing untuk menyetarakan pen-
didikan di Pondok Pesantren 
dengan kemajuan pendidikan 
secara nasional. 

“Insyallah dengan dorongan 
doa yang bertepatan Nisfu Sy-
aban semua doa dan harapan 
kami bisa dikabulkan Allah 
SWT,” kata Kyai Mahfud 

Di sisi lain, Bupati Situ-
bondo Karna Suswandi yang 
juga hadir di kesempatan itu 
berharap hadirnya keberkahan 
pada pelaksanaan Haul Ke 3 di 
KH. Ahmad Sibawayhie Syadz-
li bagi Pemkab Situbondo. 

Dihadapan Gubernur, Bu-
pati juga melaporkan bahwa di 
Situbondo sudah masuk Level 
2 dan terus melandai. Bupati 
Karna bersama jajaran akan 
terus mengupayakan pemberian 
vaksinasi di Situbondo hingga 
nantinya berada dalam kategori 
level 1. “Artinya kami akan ter-
us mengejar ketertinggaln kami 
dari kota kota yang lain,” tut-
upnya. (*) 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak meninjau 
pemberangkatan perdana ibadah umroh dari Bandara Interna-

sional Juanda ke Madinah tanpa transit (direct), Senin (14/3) 
siang. Penerbangan ini membawa sebanyak 392 penumpang 

atau jamaah ibadah umroh asal Jawa Timur

Surabaya, SMN - Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak meninjau 
pemberangkatan perdana iba-
dah umroh dari Bandara Inter-
nasional Juanda ke Madinah 
tanpa transit (direct), Senin 
(14/3) siang. Penerbangan ini 
membawa sebanyak 392 pen-
umpang atau jamaah ibadah 
umroh asal Jawa Timur. 

Sebagai informasi, Menteri 
Koordinator Maritim dan In-
vestasi Luhut Bisar Pandjaitan 
mempercayakan percobaan 
pembukaan Bandara Interna-
sional Juanda bagi Pelaku Per-
jalanan Luar Negeri (PPLN) 
Umroh pada (11/3) lalu.

Atas dilakukannya pener-
bangan perdana hari ini, Wagub 
Emil optimis pembukaan per-
jalanan ibadah haji bisa dil-
angsungkan juga tahun ini. 
Namun, keoptimisan tersebut 
harus didukung dengan pener-
apan protokol kesehatan dan 
percepatan vaksinasi harus terus 
menerus dilakukan.

“Ibadah haji masih belum 
ada penerbangan. Tapi kita opti-
mis, jika vaksinasi di Jatim bisa 
terus ditingkatkan bersamaan 
dengan protokol kesehatann-
ya,” ungkap Wagub Emil saat 
ditemui awak media.

Tidak hanya itu, Emil men-
yampaikan bahwa dibukanya 
penerbangan perjalanan luar 
negeri non Pekerja Migran In-
donesia (PMI) adalah hasil jerih 
payah dan kerjasama berbagai 
pihak. 

“Saya dan Ibu Gubernur 
mengucapkan terima kasih 
banyak atas kerja sama semua 
pihak. Baik dari Kemenag, 
Lanudal, Amphuri dan seluruh 
pihak yang terlibat dalam pen-
erbangan perdana umroh ini,” 
ujarnya.

Tidak hanya itu, Emil pun 
juga berkesempatan tegur sapa 

bersama para jamaah umroh 
yang sudah berada di dalam pe-
sawat. Riuh, para penumpang 
menyambut kehadiran Wagub 
termuda di Jatim ini.

“Sehat-sehat semuanya ng-
gih. Semoga sampai dengan 
selamat dan ibadahnya dilancar-
kan Allah SWT,” ucapnya.

Dalam penerbangan terse-
but, ada beberapa penumpang 
yang bukan berasal dari Jatim. 
Emil sempat menanyakan ke-
pada seluruh penumpang. Ada 
beberapa penumpang asal Med-
an, ada yang dari Depok, dan 
ada yang dari Ternate.

“Ini membuktikan bahwa 
minat penerbangan ibadah um-
roh asal Jatim masih diminati 
masyarakat secara nasional,” 
kata Emil.

Selain maskapai Lion Air 
yang melakukan penerban-
gan umroh, ada pula maskapai 

Garuda Indonesia yang akan 
melaksanakan perjalanan be-
sok, Selasa (15/3). Akan ada 
sebanyak 260 jemaah yang 
diberangkatkan dalam rute pe-
nerbangan Surabaya-Madinah 
(direct). 

Untuk diketahui, sesuai 
dengan hasil Rapat Koordina-
si Pemberangkatan Perjalanan 
Umroh di Grahadi (13/3), para 
jamaah umroh akan berang-
kat tanpa menggunakan hasil 
swab baik antigen maupun 
PCR. Sedangkan untuk kepu-
langan jamaah umroh, jamaah 
wajib melakukan swab antigen 
atau PCR di lab-lab yang pe-
merintah. Kemudian sembari 
menunggu hasil swab, jamaah 
akan menunggu di hotel yang 
telah disediakan. Ada sebanyak 
1.299 bed yang tersedia dalam 
27 hotel yang terverifikasi oleh 
KKP dan PHRI. (*)


