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Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi 
Kaltara, DR. Bustan berfoto bersama dengan narasumber dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
RI dan Kepala DP3AP2KB Kaltara dan para peserta usai acara di 

Hotel Pangeran Khar (9/6)

Tanjung Selor, SMN – Un-
tuk memenuhi kebutuhan data 
informasi yang relevan dan aku-
rat di Provinsi Kalimantan Utara 
(Kaltara). Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak, 
Pengendalian Penduduk dan 
Keluarga Berencana (DP3A-
P2KB) menggelar kegiatan 
Penyusunan Pengolahan Anali-
sis, Penyajian Data Gender dan 
Anak dalam Kelembagaan Data 
tingkat Daerah Provinsi.

Mewakili Gubernur Kaltara 
Drs. H. Zainal Arifin Paliwang 
SH, M. Hum, acara yang di-
gelar di Hotel Grand Pangeran 
Khar, dibuka oleh Asisten II 
Perekonomian dan Pembangu-
nan, Setda Provinsi Kaltara, Dr. 
Bustan, Kamis (9/6).

Menurut Bustan, informa-
si data yang relevan dan aku-
rat sangat dibutuhkan sebagai 
bahan evaluasi dan analisa 
penentuan kebijakan serta pro-

Tanjung Selor, SMN – 
Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara) Drs. H. Zainal A Pa-
liwang, S.H., M.Hum melantik 
18 Pejabat Tinggi Pratama (Es-
elon II) di lingkungan Pemprov 
Kaltara, di Gedung Gadis Pem-
prov Kaltara, Senin (6/6).

Gubernur menyampaikan 
kepada pejabat yang dilantikn-
ya agar mampu bergerak cepat 
melaksanakan inovasi dan mem-
berikan pelayanan prima kepada 
masyarakat.

“Saya meminta kesungguhan 
untuk bekerja dengan penuh se-
mangat dan bertanggung jawab 
yang tinggi. Penting untuk se-
lalu diingat bahwa kita di sini 
bekerja untuk masyarakat,” kata 
Zainal.

Ia menegaskan, para pejabat 
yang dilantik merupakan ha-
sil dari seleksi terbuka Jabatan 
Pimpinan Tinggi Pratama Pem-
prov Kaltara dan telah melalui 
mekanisme dan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

“Kembali saya menekank-
an bahwa dalam rekrutmen ini 
semua telah dilakukan sesuai 
dengan prosedur. Manakala saya 

tahu ada hal yang menyimpang 
maupun tindakan transaksion-
al, saya tidak segan-segan akan 
menggugurkan dan melakukan 
tindakan pidana,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan pent-
ingnya merespon keadaan se-
cara cepat dan tepat agar tidak 
menyederhanakan permasala-
han sekecil apapun. “Kepada 
yang dilantik hari ini, segera 
temukan masalah yang meng-
hambat upaya kita menyejahter-
akan masyarakat lalu selesaikan 
segera,” ujarnya.

Gubernur juga mengharap-
kan agar dapat melahirkan ino-
vasi-inovasi baru untuk men-
dukung pelaksanaan tugas-tugas 
pemerintahan. “Jadikan inovasi 
sebagai nafas dalam bertugas,” 
katanya. Ia menegaskan, pejabat 
yang dilantik akan dievaluasi 3 
sampai 6 bulan ke depan.

“Apabila tidak menunjuk-
kan kinerja yang baik, siap-siap 
untuk mundur,” tegasnya. Se-
belumnya, gubernur juga telah 
melantik jabatan fungsional, 
sebagai tindak lanjut dari kebija-
kan pemerintah untuk penyeder-
hanaan birokrasi.

Hal itu merupakan harapan 

dari Presiden joko Widodo, 
yakni terbentuk birokrasi yang 
sederhana, simpel, dan lincah 
dalam memberikan pelayanan 
publik yang terbaik bagi mas-
yarakat. Untuk diketahui, pe-
lantikan Pejabat Tinggi Prat-
ama, dilakukan berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) Gubernur 
Kaltara Nomor: 821/539/2-BKD 
tanggal 6 Juni tentang Pengang-
katan dalam Jabatan, Pimpinan 
Tinggi Pratama (Eselon II).

Berikut daftar pejabat esel-
on II yang dilantik oleh Guber-
nur Kaltara Zainal A Paliwang, 
Senin(6/6).

1. Asisten Perekonomian 
dan Pembangunan: Dr. Bustan, 
SE.,M.Si.

2. Asisten Administrasi 
Umum Setda Prov. Kaltara: Pol-
lymaart Sijabat, SKM.,M.AP

3. Inspektur Daerah: Yuniar 
Aspiati, SE.,M.AP

4. Kepala Pelaksana BPBD 
Prov. Kaltara: Robby Yuridi 
Hatman, S.Sos.,MT

5. Kepala Badan Pendapatan 
Daerah Prov. Katara: Dr. Tomy, 
SE.,M.Si

6. Kepala Dinas Kelautan 
dan Perikanan Prov. Kaltara: 

Tarakan, SMN – Seban-
yak 994 mahasiswa yang akan 
melakukan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) Universitas Borneo Tara-
kan (UBT) dilepas secara resmi 
oleh Gubernur Kaltara Drs. H. 
Zainal A. Paliwang S.H, M. 
Hum. Penglepasan mahasiswa 
KKN angkatan XVIII periode II 
tahun 2022 ini dilakukan di Lapa-
ngan LSIH, Jumat (10/6/2022). 

Adapun 994 mahasiswa UBT 
yang melakukan KKN tersebut 
terdiri dari 7 fakultas yaitu Fakul-
tas Pertanian, Fakultas Perikanan 
dan Ilmu Kelautan, Fakultas 
Teknik, Fakuktas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Fakultas Hu-
kum, Fakultas Ekonomi, dan 
Fakultas Ilmu Kesehatan. Khu-
sus dari Fakultas Ilmu Kesehatan 
yang akan terlibat adalah maha-
siswa-mahasiswi kerjasama dari 
UGM.

KKN yang dimulai sejak 13 
Juni hingga 25 Juli 2022 ini men-
gusung tema ‘Membangun Desa 
Inovatif, Kreatif dan Sehat’. Gu-
bernur berharap para mahasiswa 
dapat menjalankan tiga program 
unggulan. Pertama pengentasan 
stunting, kedua tentang literasi, 

DP3AP2KB Gelar Penyajian 
Data Terpilah Gender dan Anak

Tiga Program Ini Wajib 
Dijalankan Mahasiswa KKN

dan ketiga meningkatkan produk 
unggulan lokal.

“Kegiatan KKN merupakan 
kesempatan bagi para mahasiswa 
untuk melakukan pembelajaran 
dan pemberdayaan kepada mas-
yarakat,” kata Gubernur.

Menurutnya, KKN merupa-
kan suatu tugas pengabdian yang 

dibebankan kepada para maha-
siswa sebagai perwujudan nyata 
serta terdapat emosional dunia 
kampus dengan masyarakat.

“Kegiatan ini bukan hanya se-
mata-mata untuk menyelesaikan 
kewajiban dan tuntutan kuriku-
lum yang dibebankan universi-
tas kepada mahasiswa sebelum 

Gubernur Kaltara ber-swa foto dengan mahasiswa pada acara 
Pelepasan KKN Mahasiswa Universitas Borneo (UB) Tarakan di 

lapangan LSIH (10/6)

gram pembangunan masa akan 
datang. Data terpilah gender dan 
anak dalam kelembagaan data 
sangat penting sebagai bahan 
dalam penentuan arah program 
kegiatan pembangunan.

Data hasil sensus penduduk 
tahun 2022 oleh Dinas Pusat 
Statistik diketahui bahwa dari 
jenis kelamin, 47,19 persen pen-
duduk Kaltara adalah perem-
puan. Dan, apabila dilihat dari 
kelompok usia sekitar 36 persen 
adalah anak-anak.

“Jadi ini hal yang sangat 
penting. Penyajian data yang 
baik akan memudahkan kita un-
tuk melihat sejauh mana keber-
hasilan program pembangunan 
yang telah berjalan di daerah,” 
ucap Bustan.

Adapun Kegiatan pengumpu-
lan analis gender dan anak dalam 
kelembagaan data dilaksanakan 
selama dua hari. Turut menjadi 
narasumber Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Per-
lindungan Anak RI Indah Luki-
tasari, S.SSi, M.E.K.K, Badan 
Pusat Statistik (BPS) Provinsi 
Kaltara, Dinas Komunikasi, In-
formasi, Statistik dan Persandian 
Provinsi Kaltara. (adv/syah)

Gubernur Lantik 18 Pejabat Eselon II di Lingkungan 
Pemprov Kaltara

Rukhi Syayahdin, S.ST.Pi
7. Kepala Diskominfo, Statis-

tik dan Persandian: Ilham Zain, 
S.Sos.,M.PA

8. Kepala Dinas Pariwisata: 
Dr. Njau Anau, S.Pd.,M.Si

9. Kepala Dinas PUPR 
Perkim Prov. Kaltara: Dr. Dt 
Iman Suramenggala, S.Hut.,M.
Si

10. Kepala Dinas Pemuda 
dan Olahraga Prov. Kaltara: 
Obed Daniel Lumban Tobing, 
S.Hut.,MM

11. Kepala DPMPTSP Prov. 
Kaltara: Ferry Fedinand Bohoh, 
ST.,MT

Kepala
12. Disperindagkopumkm 

Prov. Kaltara: Hj. Hasriyani, 

SH.,MM
13. Kepala Biro Kesra Setda 

Prov. Kaltara: H. Muh. Rosyit, 
S.IP.,MM

14. Kepala Biro Organsisasi 
Setda Prov. Kaltara: Flora, S.Sos

15. Kepala Biro Pengadaan 
Barang dan Jasa Prov. Kaltara: 
Amir Hamsyah, ST.,MT

16. Kepala Biro Umum Set-

da Prov. Kaltara: Panji Agung, 
ST.,M.Sc

17. Kepala Biro Administrasi 
Pimpinan Setda Prov. Kaltara: 
Jaini, S.Hut.,M.P

18. Direktur RSUD dr. H. Ju-
suf SK: dr. Rustan Samsuddin, 
MM. (adv/syah)

Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang berphoto bersama para Pejabat Tinggi Pratama usai acara pelantikan di Gedung Gadis 
(6/6)

menyelesaikan studinya,” beber 
Gubernur.

Gubernur menuturkan bahwa 
mahasiswa sebagai kaum in-
telektual dan pembaharuan ha-
rus terus memiliki pengetahuan 
dan pengalaman. Selain itu juga 
meningkatkan kualitas individu.

“Sehingga nanti dapat mem-
berikan kontribusi pemikiran 
bagi susksesnya pelaksanaan 
pembangunan ke depan,” ujarn-
ya.

Gubernur berpesan kepada 
mahasiswa KKN UBT untuk 
dapat memanfaatkan secara 
maksimal program KKN. Sebab 
dari program ini akan melahir-
kan sumberdaya manusia (SDM) 
Kaltara yang berkualitas.

“Kembangkan ilmu agar se-
makin kreatif dan inovatif seh-
ingga dapat memberikan kontri-
busi bagi percepatan pengalihan 
dan pemanfaatan potensi sum-
ber daya alam (SDA) dan SDM 
pedesaan bagi kemajuan pem-
bangunan serta menjaga nama 
baik almamater, sopan santu dan 
saling menghargai saat turun ke 
masyarakat,” tuntasnya. (adv/
syah)

Tanjung Selor, SMN – Da-
lam rangka melakukan perce-
patan pembangunan, Lembaga 
Ketahanan Nasional (Lemhanas) 
RI berkunjung ke Provinsi Ka-
limantan Utara. Hal ini dalam 
rangka pengumpulan data imple-
mentasi industry hijau nasional.

Kedatangan rombongan Lem-
hanas RI ke provinsi termuda 
ini disambut hangat oleh Wakil 
Gubernur (Wagub) Kalimantan 
Utara, Dr. Yansen TP M.Si.

Wagub mengungkapkan, kun-
jungan rombongan Lemhanas ke 
Kaltara untuk mengkaji rencana 

pemerintah dalam membangun 
kawasan Green Industrial Park. 
Menurutnya, dengan adanya 
industry hijau di Kaltara dapat 
menjadi kekuatan besar bagi In-
donesia.

Meski memiliki kekuatan 
besar, pembangunan kawasan 
industry hijau juga harus be-
nar-benar dikaji sehingga dapat 
meminimalisir ancaman degra-
dasi lingkungan. “Industri hijau 
ini merupakan potensi besar 
yang dimiliki Indonesia, selain 
itu Kaltara merupakan salah satu 
provinsi dengan potensi hydro 

terbesar,” ujar Wagub di Gedung 
Gadis, Rabu (8/6).

Wagub menjelaskan bahwa 
potensi hydro di Kaltara bera-
da pada Kabupaten Nunukan, 
Kabupaten Malinau, dan Kabu-
paten Bulungan. Pada Kabupat-
en Nunukan, dibangun sumber 
pembangkit listrik Sungai Sem-
bakung dengan potensi kapasitas 
250 megawatt.

“Kalau di Malinau itu ada dua, 
satu pembangit listrik di Sungai 
Bahau dengan bendungan PLTA 
Kabama yang berpotensi untuk 
menghasilkan 1.200 megawatt 

dan yang kedua di Sungai Man-
tarang dengan nama bendungan 
PLTA Mantarang Induk yang 
dapat menghasilkan 1.375 mega-
watt. Di Kabupaten Bulungan itu 
ada pembangkit listrik Sungai 
Kayan, potensinya sekitar 9.000 
megawatt,” papar Wagub

Dengan begitu, potensi 
yang dapat dikembangkan oleh 
Kaltara melalui PLTA sebesar 
21.955 megawatt. Nantinya hasil 
dari PLTA tersebut akan difung-
sikan sebagai pemenuhan kebu-
tuhan listrik dan industri mas-
yarakat. (adv/syah)

Kunjungan Lemhanas, Wagub 
Paparkan Potensi Kaltara

Wakil Gubernur Kaltara DR. Yansen TP saat menerima kunjungan Lemhanas RI (8/6)
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Warga Kampung Jabi Resah,
Akan Ada Perencanaan Pelebaran Jalan Tahun 2023-2024

Suasana rapat dengar pendapat umum lanjutan terkait pembangunan pelebaran jalan di Kam-
pung Jabi RW 04 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD 

Kota Batam, Kamis (9/6/2022)

Batam, SMN - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kota 
Batam mengadakan rapat dengar 
pendapat umum lanjutan terkait 
pembangunan pelebaran jalan 
di Kampung Jabi RW 04 Kelu-
rahan Batu Besar Kecamatan 
Nongsa, Kamis(9/6/2022) di 
Ruang Rapat Pimpinan DPRD 
Kota Batam.

Rapat yang di pimpin oleh 
Ketua DPRD Kota Batam Nury-
anto, S.H., M.M dan didampingi 
Budi Mardiyanto, SE., MM.

Sekwan DPRD Kota Bat-
am Aspawi Nangali, Tumbur 
M Sihaloho dan dihadiri oleh 
Riagung, Verbian dan Dahli-
na dari Bapelitbang, Bambang 
Kabid Perumahan, Evy Yusri-
ani Kabid Taro, CKTR, Arfandi 
Camat Nongsa, R Biantara dari 
BMSPD, Indra Setiadi dan, Aqil 
Seprian.G CKTR, Padri lurah. 
Yusfa Hendri Asisten Pemban-
gunan, Willem S Kasi Hutan BP, 

Menamairiza Kabid Dinas Per-
tanahan. Eki Nila Krisna Dinas 
Pertanahan, A Supriadi Ditpan, 
Andi A Rahman warga, Mu-
hammad Nasir Rt 02 Kamp Jabi, 
Sudirman Ketua RT 03, Suhaimi 
Ketua RW 04, Ani K, Ernawati, 
warga Jabi, Sarafuddin Ketua 1, 
Ponco l Subekti dari Puspen BP, 
Dedi Kasitrantib.

Nuryanto saat usai rapat 
ditemui beberapa awak media 
mengatakan bahwa permasala-
han yang di sampaikan kepada 
kita, terkait dengan masalah 
kegelisahan dan kekhawatiran 
masyarakat terhadap rencana 
perencanaan pembangunan di 
daerahnya. Mereka perlu ingin 
mendapatkan informasi, tentang 
perencanaan pembangunan di 
Kota Batam khususnya di Kam-
pung Jabi.

Bahwa sekarang ada infor-
masinya, dan kita ambil kes-
impulannya bahwa benar ada 

perencanaan pelebaran jalan. 
Yaitu dari simpang batu besar 
sampai ke simpang Taiwan, 
dan dikerjakan oleh pihak BP 
Batam. "Tahap pertama sudah, 
tahap kedua akan dilaksanakan 
di tahun 2023-2024 dengan an-
ggaran dari pihak BP Batam." 
Kata Cak Nur.

Ia menjelaskan, terus kemu-
dian apa yang menjadi problem-
nya? Lah masyarakat mau in-
gin tahu. Karena mereka sudah 
bertahun-tahun disana bahkan 
sudah puluhan tahun, mereka 
ingin keterangan dan penjela-
san, kan tentu ada dampaknya 
karena ada pelebaran jalan. Dis-
ana kena row jalan 100, terus 
kemudian di Kampung Jabi ada 
juga ditetapkan sebagai titik 
Kampung Tua.

"Disana itu titik kampung tua 
itu kurang lebih ada 76 hektar, 
dan yang sudah direkomen-
dasikan oleh BP Batam baru 40 

hektar, sisanya ternyata di dalam 
Kampung Tua itu ada PL, PL, 
lah ini kan harus diselesaikan," 
Katanya.

la merinci terus kemudian 
yang di Kampung Jabi itu kan 
dibelah-belah oleh jalan, jadi 
kanan kiri itu Kampung Jabi itu.

Yang sebelah kanan kalau 
kita datang dari simpang batu 
besar dan lewat dengan ban-
dara. Ternyata informasi dari 
pemerintah maupun pihak dari 
BP Batam, "Yang sebelah kanan 
tidak termasuk sebagai tempat 
perumahan, berarti tidak masuk 
dalam kampung tua. Kan gitu?," 
terang Nuryanto.

Berarti ini kan menjadi ma-
salah, itulah yang kami minta 
kepada pemerintah mau pun 
BP Batam untuk mencari solusi 
bagi masyarakat yang disebe-
lah kanan. Tadi dapat informasi 
rencananya pihak pemerintah 
dan BP Batam masyarakat yang 

DPRD Kabupaten Blitar Bahas Rencana 
Kerja Tahun 2023

Blitar, SMN - Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar menggelar 
rapat dalam rangka membahas 
rencana kerja (Renja) tahun 
anggaran 2023, bertempat di 
ruang rapat DPRD Kabupaten 
Blitar, Jumat (03/06/2022). Ra-
pat tersebut dipimpin langsung 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, 
Suwito.

"Kegiatan ini dalam rangka 
menyusun rencana awal (Ranw-
al) rencana kerja tahun 2023, kali 
mengundang seluruh pimpinan 
alat kelengkapan dewan (AKD), 
komisi dan badan untuk dimintai 
usulan maupun masukan dengan 

Suasana rapat anggota DPRD Kab. Blitar

pola partisipastif," ungkap Su-
wito usai rapat.

Lebih lanjut Suwito men-
jelaskan, dengan pembaha-
san renja tersebut diharapkan 
seluruh usulan kegiatan dasarn-
ya berangkat dari kebutuhan ti-
ap-tiap alat kelengkapan dewan.

"Tadi masing-masing komi-
si menyampaikan rencana ker-
ja untuk tahun 2023, termasuk 
kebutuhan dari sekretariat, se-
hingga dari semua usulan yang 
masuk akan diakomodir dan 
disusun sebagai rencana kerja," 
jelasnya.

Menurutnya, dari hasil ren-
cana kerja tersebut nantinya 
akan dikomunikasikan kepada 
eksekutif, dengan harapan mulai 
dari perencanaan sampai realisa-
si hasilnya bisa optimal.

Dalam kesempatan itu, ia 
juga menyinggung soal per-
baikan gedung dewan, sam-
bungnya berharap dalam pelak-
sanaannya nanti disamping 

dikerjakan tepat waktu dan yang 
tak kalah pentingnya yakni kual-
itasnya untuk disesuaikan den-
gan perencanaanya.

"Artinya, perencanaan dan 
lelang kan sudah dilakukan, sia-
papun yang nanti dipercaya se-
bagai pelaksana kegiatan untuk 
bekerja dengan maksimal sesuai 
perencanaanya dan hasilnya se-
suai dengan harapan," katanya.

Ia juga menambahkan, dalam 
kegiatan perbaikan nanti Suwito 
menilai kinerja pengawas juga 
mempunyai peran yang sangat 
penting, yakni untuk memasti-
kan bahwa kegiatan pembangu-
nan itu sesuai dengan perenca-
naan.

"Untuk itu saya juga ber-
harap kepada pengawas peker-
jaan perbaikan gedung dewan 
nanti supaya bisa bekerja den-
gan maksimal, agar kegiatan 
pembangunan sesuai dengan apa 
yang direncanakan," imbuhnya. 
(mam)

disebelah kanan akan dipindah-
kan di sebelah kiri. Itu masih da-
lam perencanaan. Jadi kami dari 
DPRD Kota Batam meminta 
kepada BP Batam maupun Pe-
merintah Batam harus arif dan 
bijak untuk menyelesaikan ini. 
Berikan informasi kepada mas-
yarakat yang benar.

Intinya masyarakat tidak 
menghalangi atau tidak sepakat 
atas adanya pembangunan ini, 
cuman mereka perlu informasi, 

penjelasan keterangan tempat, 
termasuk kalau ada dampaknya, 
kiranya ada solusilah.

Intinya dalam rapat tadi kita 
mendorong kepada BP Batam 
dan Pemko Batam harus segera 
menyelesaikan, termasuk PL, 
PL yang ada di Kampung Tua 
harus dibereskan. Memastikan 
titik Kampung Tua berapa lu-
asnya dan dimana titiknya harus 
jelas.

Sementara itu di tempat yang 

sama Suhaimi Ketua RW 004 
menjelaskan kepada beberap 
awak media. Ia mengatakan 
bahwa hasil rapat tadi paling 
tidak ada gambaran-gambaran 
yang sudah kita dapat kata Su-
haimi.

"Nah itulah yang kita harap-
kan selama hidup ini. Jadi mu-
dah-mudahan untuk kedepann-
ya mereka semakin menghargai 
kita," pungkas Suhaimi. (adv/
PH)

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, S.H., M.M

Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto, S.H., M.M memimpin rapat dengar pendapat umum lanjutan terkait pembangunan peleba-
ran jalan di Kampung Jabi RW 04 Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Kota Batam, Kamis 

(9/6/2022)
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DPRD Adakan Rapat Dengar Pendapat

Permasalahan Subsidi Nelayan

Rapat Dengar Pendapat, membahas permasalahan subsidi nelayan yang dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Karimun

Karimun, SMN - Wakil 
Ketua II DPRD Kabupaten 
Karimun Rasno, S.E, M.Si, 
Pimpin Rapat Dengar Pendapat 
dengan Komisi III DPRD Ka-
bupaten Karimun, Drs. H. 
Ady Hermawan, H. Anwar 
Hasan S.H., Wiyono, Zaizu-
lfikar, S.E., S.H., Abdul Manaf, 
Azmi, S.E., M.Si, Balia, S.E., 
H. Kamaruddin, S.Pd.I.

Rapat dengar Pendapat 

tersebut membahas Permasala-
han Subsidi Nelayan Tentang 
BBM Subsidi untuk nelayan 
perikanan terhadap kebutu-
han BBM Subsidi, Penyaluran 
BBM Subsidi dan Pengawasan.

Bersama KA Cabang Di-
nas Perikanan dan Kelautan 
Provinsi Kepri, KA Dinas Peri-
kanan Kabupaten Karimun, KA 
Dinas Perdagangan Koperasi 
UMKM dan ESDM Kabupaten 

Karimun, KA SATKER Penga-
wasan Sumber daya Kelautan 
dan perikanan (PSDKP) Tan-
jung Balai Karimun, KA Kan-
tor kesehatan pelabuhan kelas 
II Kabupaten Karimun, KA 
Kantor Kesyahbandaran dan 
Otoritas Pelabuhan (KSOP) 
Tanjung Balai Karimun, KA 
Satuan Polisi Air Polres Kari-
mun, DANLANAL Tanjung 
Balai Karimun, Direktur PT. 

Moro Solar Utama, Direktur 
PT. Gas Eka Jaya Indotama, 
Direktur PT. Yanuar Yahya-
nati, Direktur PT. Kuda Laut, 
Direktur PT Indragiri, Direk-
tur PT. Kundur Mas, Direktur 
CV. Anugrah Mitra Nelayan.

Rapat Dengar Pendapat 
Tersebut berlangsung di Ru-
ang Pansus DPRD Kabupaten 
Karimun. Senin (06/06/22). 
(bl) 

Rapat Dengar Pendapat berlangsung di ruang Pansus DPRD Karimun

DPRD dalam Rapat Dengar Pendapat bersama komisi III membahas tentang BBM Subsidi 
untuk Nelayan Perikanan

Rapat Dengar Pendapat sedang berlangsung dalam Ruang Pansus DPRD

Turut Hadir dalam rapat, Cabang Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Kepri. KA Dinas Perikanan Kabupaten Karimun. KA Dinas Perdagangan Koperasi UMKM dan ESDM Kabupaten Karimun. KA SATKER Pengawasan Sumber 
daya Kelautan dan perikanan (PSDKP) Tanjung Balai Karimun. KA Kantor kesehatan pelabuhan kelas II Kabupaten Karimun. KA Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Balai Karimun. KA Satuan Polisi Air 

Polres Karimun. DANLANAL Tanjung Balai Karimun
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Ponorogo, SMN - Kedekat-
an Bupati Ponorogo Sugiri San-
coko dan Susilowati, istrinya, 
dengan anak-anak terlihat saat 
peringatan Hari Anak Nasional 
(HAN), Rabu (8/6/2022).

Keduanya akrab menyapa 
ratusan anak yang berkumpul di 
halaman Gedung Bulu Tangkis 
Reog atas prakarsa Ikatan Guru 
Taman Kanak-Kanak Indonesia 
(IGTKI) serta Himpunan Pen-
didik dan Tenaga Kependidikan 
Anak Usia Dini Indonesia (Him-
paudi) bekerja sama dengan Di-
nas Pendidikan Ponorogo itu.

Kang Bupati dan istri juga 
sempat menerbangkan balon gas 
di tengah kerumunan anak seh-
ingga acara semakin semarak. 
Ratusan anak dari perwakilan 
PAUD dan TK di 21 kecamatan 
di Ponorogo itu menyanyikan 
lagu Garuda Pancasila bersa-
ma-sama.

Kang Bupati juga beberapa 
kali melakukan salam tos (high 
five) dengan sejumlah anak. 
Menurut Kang Bupati, pemerin-
tah harus memperhatikan betul 
tumbuh kembang anak untuk 
membentuk generasi cerdas.

Karena itu, menekan kasus 
gagal tumbuh akibat kekuran-

Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam kegiatan memper-
ingati Hari Anak Nasional (HAN) Rabu (8/6/2022)

Peringati Hari Anak Nasional, Kang 
Bupati Ajak Bentuk Generasi Cerdas

Bangun Infrastruktur, Kang Bupati 
Berani Gunakan Limbah Batu Bara 
untuk Hemat Semen

Ponorogo, SMN - Bupa-
ti Ponorogo Sugiri Sancoko 
melakukan terobosan dengan 
memanfaatkan limbah batu bara 
dari fasilitas pembangkit listrik 
tenaga uap (PLTU) untuk bahan 
campuran betonisasi dan ples-
terisasi. Kesepahaman lewat 
memorandum of understanding 
(MoU) sudah tercapai antara 
Pemkab Ponorogo dan PT Pem-
bangkitan Jawa Bali Unit Bisnis 
Jasa Operasi dan Pemeliharaan 
(PJB UBJOM) PLTU Pacitan 
terkait pemanfaatan fly ash 

bottom ash (FABA) yang mer-
upakan produk sisa dari pem-
bakaran batu bara itu, Kamis 
(9/6/2022).

Menurut Kang Bupati –sapa-
an Bupati Sugiri Sancoko, ples-
terisasi rumah tidak layak huni 
maupun pembangunan infras-
truktur fisik akan menggunakan 
FABA agar menghemat bahan 
baku semen. Kawasan PLTU 
Pacitan yang berada di Keca-
matan Sudimoro itu menyisakan 
FABA yang jumlahnya menca-
pai ratusan ton per hari.

‘’Dengan metode seperti ini, 
saya yakin terjadi percepatan 
pembangunan di Ponorogo,’’ 
kata Kang Bupati setelah penan-
datanganan MoU di aula Bappe-
da Litbang Ponorogo.

FABA selama ini sudah di-
gunakan sebagai bahan campu-
ran batako, paving, dan kans-
tin (beton tepi atau pembatas). 
General Manager PT PJB UB-
JOM PLTU Pacitan Dwi Juli 
Harsono menyebutnya sebagai 
terobosan jika memanfaatkan 
sisa pembakaran batu bara yang 
menyerupai pasir halus itu un-
tuk betonisasi dan plesterisasi.

‘’Tidak menutup kemun-
gkinan dimanfaatkan bahan 
pengerasan jalan maupun mem-
plester rumah,’’ jelasnya.

Pun, FABA bukan lagi ter-
masuk kategori limbah bahan 
berbahaya dan beracun (B3) jika 
berasal dari proses pembakaran 
batu bara pada fasilitas PLTU. 
Payung hukum yang mengatur 
ketentuan itu adalah Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 22 Ta-
hun 2021 tentang Penyeleng-
garaan Perlindungan dan Pen-
gelolaan Lingkungan Hidup. 
PP tersebut merupakan aturan 
turunan dari Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang 
Cipta Kerja. (kmf)

Kang Bupati terjun langsung dalam prosesi pembangunan 
infrastruktur

Dana Program P3-TGAI di Ngawi Diduga
Disunat, Sejumlah Proyek Irigasi Jadi Sorotan 

Ngawi, SMN - Sejumlah 
proyek saluran tersier dari Pro-
gram Percepatan Peningkatan 
Tata Guna Air (P3-TGAI) di 
Kabupaten Ngawi disoroti. Hal 
itu berkaitan dengan pengerjaan 
proyek yang tidak sesuai tehnik 
bangunan irigasi, bahkan terke-
san asal-asalan. 

Batu-batu kali tersusun tanpa 
rekatan semen sama sekali. Batu 
muka tak beraturan, tumpang 
tindih di balik tipisnya adukan. 
Tak ada papan nama proyek ter-
pasang, lumpur menjadi pengisi 
rongga antar susunan batu. 

Pelaksanaan program P3-
TGAI di Ngawi dilaksanakan 
Himpunan Petani Pengguna Air 
(HIPPA). Ada 24 desa pada 11 
kecamatan di Kabupaten Nga-
wi yang jadi penerima program 
bersumber dana APBN 2022 ini. 
Rinciannya, satu titik nilainya 
Rp195 juta, dicairkan dalam 3 
kali termin dan dilaksanakan 
swakelola. 

Sup, seorang pelaku HIP-
PA Karangmalang, Kecamatan 
Kasreman, mengaku dananya 
menjadi minim dan juga ada 
setoran ke oknum parpol yang 
konon membawa proyek itu ber-
hasil dikucurkan ke Ngawi. 

"Sudah biasa begitu katanya, 
artinya ada setoran," ungkap 
Sup. 

Pemotongan dana rata-rata 
ekitar 20 persen sehingga cukup 
mempengaruhi hasil proyek sal-
uran air yang dikerjakan. 

Agus M Fatoni, pengamat 
kebijakan publik di Ngawi yang 
juga seorang sarjana tehnik sip-
il, mengaku heran dengan hasil 
proyek tersebut yang dinilainya 
asal-asalan. 

"Kalau hasilnya begini, ya 
jangan salahkan kalau meruyak 

kabar potongan dana. Pen-
danaan yang minim, jelas akan 
mengurangi kualifikasi bangu-
nannya," ungkap Atonk, sapaan 
akrabnya. 

Atonk juga mengecam keras 
apabila sunatan dana proyek 
dari Kementerian PUPR itu 
benar-benar terjadi. Apalagi, 
bidang pertanian jelas menjadi 
visi misi utama pasangan Bupati 
dan Wabup Ngawi (lOny An-
war-Dwi Rianto Jatmiko), saat 
Pilkada 2020 lalu. 

Kendati program ini dalam 

Saluran irigasi yang sedang dilakukan perbaikan

gan gizi di 1.000 hari pertama 
kehidupan anak menjadi gera-
kan nasional.

‘’Stunting akan mengganggu 
terbentuknya generasi berkuali-
tas karena mempengaruhi tum-
buh kembang anak,’’ katanya.

Menjaga generasi seyo-
gianya mulai saat bayi masih da-
lam kandungan. Kesehatan ibu 
hamil perlu mendapat perhatian 
serius. Asupan gizi yang cukup 
harus diberikan kepada ibu dan 
bayi dalam kandungan.

Kang Bupati juga mengung-
kapkan bahwa pembentukan 

karakter anak tak kalah penting.
‘’Kalau mulai dalam kand-

ungan dijaga, tumbuh kembang 
diperhatikan, dan pendidikan 
karakter diberikan, maka gener-
asi masa depan akan lebih dapat 
dandalkan,’’ terangnya.

Kang Bupati meyakini kual-
itas generasi masa depan di 
Ponorogo akan semakin bagus. 
IGTKI dan Himpaudi memiliki 
peran besar dalam membentuk 
karakter anak sejak dini. Per-
ingatan HAN itu juga dihadiri 
Kepala Dinas Pendidikan Po-
norogo Nurhadi Hanuri. (kmf)

kewenangan Badan Pengelola 
Daerah Aliran Sungai, (BP-
DAS) Bengawan Solo, namun 
Atonk meminta aparatur di Nga-
wi peduli, demi kepentingan 
warga Bumi Orek-orek. 

"Sebaiknya diusut secara 
jelas, kalau perlu Kementerian 
PUPR silakan turun cek lapan-
gan. Rakyat dalam hal ini HIP-
PA sebagai penerima program, 
jangan hanya diperah dan jadi 
tameng yang dimanfaatkan oleh 
oknum tak bertanggung jawab," 
ungkap Atonk.

Saluran irigasi tersier yang 
tidak memadai, menurut Atonk, 
akan membuat harapan petani 
mendapat pengairan yang baik 
tidak akan terdukung secara 
optimal dan dapat menurunkan 
hasil produksi pertanian. 

"Ini kan ujung-ujungnya 
yang jadi korban ya rakyat ke-
cil lagi. Warning keras ini bagi 
PUPR pusat turun lapangan, ter-
masuk bila program serupa ada 
di kabupaten/kota lain," pung-
kasnya. 

Sayangnya, saat akan dikon-
firmasi ke BBWS, tak satu pun 
bersedia memberi keterangan. 
(ari)

Bupati Ngawi Ajukan Class Action 
Tuntut AJB Bumi Putera 1912

Ngawi, SMN - Bupati Nga-
wi, Ony Anwar Harsono bersa-
ma 272 warganya yang menjadi 
pemegang polis Asuransi Jiwa 
Bumiputera 1912, mengajukan 
gugatan perwakilan kelompok 
atau class action. 

Ony Anwar mengaku sudah 
menjalani sidang dua kali na-
mun titik terang belum ada. Dia 
juga mengaku yang dituntutnya 
dalam class action itu hanyalah 
pembayaran atas pokok yang 
sudah disetor nasabah saja, seki-
tar Rp6,48 M. 

AJB Bumi Putera 1912, di-
tuntut karena sudah wanprestasi 
dengan tidak membayarkan se-
bagaimana perjanjian. 

"Kami tidak masukkan mis-
alnya kerugian imaterial karena 
tertunda atau batalnya klaim, 
kerugian akibat kesulitan bayar 
uang sekokah karena ikut asur-
ansi pendidikan di Bumi Putera 

dan sebagainya. Ini hanya pem-
bayaran atas pokoknya saja," 
katanya.

Kendati menolak memerinci, 
Ony Anwar sendiri mengakui 
dia dan karyawan perusahaann-
ya juga turut jadi korban. 

Tetapi gugatan perwakilan 
kelompok itu sendiri diajukan-
nya setelah menerima keluhan 
warga Ngawi yang jadi korban. 

"Kami dijanjikan akan di-
bayar tetapi menunggu sesuai 
giliran. Lha itu sampai kapan? 
Kami harap ada percepatan 
pembayaran itu karena adanya 
class action ini," ungkap Ony 
Anwar. 

Class Action pada AJB Bumi 
Putera 1912 itu sendiri sudah 
terdaftar di Pengadilan Neg-
eri dengan nomor perkara 11/
Pdt.G/2022/PN Ngw tertanggal 
21 Maret 2022. 

AJB Bumi Putera sendiri 

pada 1 Juni 2022 sudah mem-
berikan tanggapan bahwa tidak 
keberatan diajukan gugatan 
class action. 

Namun, menurut Ony An-

war, saat ini persoalan AJB 
Bumi Putera 1912 juga ditan-
gani OJK. Dia pun berharap 
OJK memiliki ketegasan yang 
berpihak pada masyarakat. (ari)

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengajukan class action 
senilai Rp 6,48 M

Ketua DPRD Nganjuk Apresiasi Pertemuan 
Plt Bupati Nganjuk dan Bupati Kediri

Nganjuk, SMN - Pertemuan 
dua Bupati, yaitu Plt Bupa-
ti Nganjuk Marhaen Djumadi 
dan Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramono di wilayah 
perbatasan dua daerah tersebut 
diharapkan menjadi awal dari 
kerjasama antar dua daerah Ka-

bupaten untuk menyelesaikan 
berbagai persoalan masyarakat 
yang seringkali terjadi. 

Ketua DPRD Kabupaten 
Nganjuk Tatit Heru Tjahjono 
A.Md menyatakan bahwa da-
lam tahap awal pertemuan dua 
Kepala Daerah ini adalah untuk 

menyelesaikan persoalan ban-
jir yang sering terjadi di daerah 
perbatasan Kabupaten Nganjuk 
dan Kabupaten Kediri. Apala-
gi banjir yang menimpa mas-
yarakat ini diduga akibat dari 
pembangunan Bandara di Kedi-
ri yang dekat dengan Kabupaten 
Nganjuk. 

"Dengan adanya pertemuan 
yang dilanjutkan kerjasama dan 
kolaborasi antar dua Kabupaten 
ini, maka penyelesaian persoa-
lan banjir bisa dilakukan secara 
bersama dan tuntas,” ungkap 
Tatit panggilan akrab Tatit Heru 
Tjahjono Ketua DPRD Kabu-
paten Nganjuk yang juga Ketua 
DPC PDI Perjuangan Kabupat-
en Nganjuk saat bersama Plt Bu-
pati Nganjuk menerima kunjun-
gan Bupati Kediri di Desa Joho 
Kecamatan Pace Kabupaten 
Nganjuk, Selasa (7/6/2022). 

Tatit juga berharap kedepan-
nya sinergitas antar kedua Pe-
merintahan Kabupaten ini bisa 
berlanjut dalam penyelesaian 
berbagai persoalan infrastruk-
tur jalan. Dimana banyak jalan 
yang ada di perbatasan antara 

kedua Kabupaten ini kurang 
mendapatkan perhatian. 

"Nantinya bila sinergitas dan 
kerjasama terjalin dengan baik 
maka pembangunan infrastuktur 
di perbatasan bisa diselesaikan 
juga antara kedua Pemerintah 
Kabupaten ini dalam upaya 
memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada masyarakat,” 
lanjut Tatit. 

DPRD Kabupaten Nganjuk 
siap memberikan dukungan 
penuh kepada Kepala Daer-
ah Kabupaten Nganjuk un-
tuk melakukan kerjasama dan 
bersinergi dalam pembangunan 
kedua belah pihak, khususnya di 
wilayah perbatasan kedua Ka-
bupaten ini. 

"DPRD Nganjuk siap mem-
berikan dukungan terkait alo-
kasi anggaran untuk pemban-
gunan infrastruktur di wilayah 
perbatasan kedua daerah Kabu-
paten yaitu Kabupaten Nganjuk 
dan Kabupaten Kediri demi kes-
ejahtetaan rakyat,” pungkas Ta-
tit Heru Tjahjono Ketua DPRD 
Kabupaten Nganjuk. (yan)

Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Tatit Heru Tjahjono A.Md

Nganjuk, SMN - Bertempat 
di lapangan apel Polres Ngan-
juk, Senin (6/6/2022) Kapolres 
Nganjuk AKBP Boy Jeckson 
Situmorang, S.H., S.I.K., M.H. 
melantik dan memberikan 
penghargaan kenaikan pangkat 
satu tingkat lebih tinggi kepada 
dua anggotanya. 

Dua anggota Polres Nganjuk 
yang menerima penghargaan 

kenaikan pangkat adalah Iptu 
Sudarsini Kanit PPA (Kepala 
Unit Perlindungan Perempuan 
dan Anak) Polres Nganjuk 
menjadi Ajun Komisaris Poli-
si (AKP) serta Ajun Inspektur 
Polisi Satu (Aiptu) Marjan An-
ggota Polsek Loceret menjadi 
Inspektur Polisi Dua (Ipda). 

Penghargaan tersebut diberi-
kan karena 32 tahun pengabdi-

Dua Anggota Polres 
Nganjuk Terima Penghargaan 

Kenaikan Pangkat

Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson Situmorang saat 
memimpin upacara kenaikan pangkat AKP Sudarsini dan Ipda 

Marjan

annya dijalani tanpa pelangga-
ran, tanpa cacat, tanpa cela dan 
tanpa catatan hukuman disiplin, 
tegas Kapolres Nganjuk AKBP 
Boy Jeckson saat memimpin 
upacara kenaikan pangkat. 

"Selamat atas kenaikan pang-
kat yang diperoleh. Sebagai 
pimpinan saya merasa bangga 
apabila ada anggota yang ber-
prestasi," tegas Kapolres Ngan-
juk lebih lanjut. 

"Kenaikan pangkat dan ja-
batan anggota kepolisian harus 
menjadi motivasi untuk mem-
beri kontribusi lebih bagi in-
stitusi Polri serta masyarakat,” 
pungkasnya. 

Sementara AKP Sudarsi-
ni mengaku sangat bersyukur 
pada hari ini karena telah me-
nerima anugerah kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi. 

"Sebentar lagi saya mema-
suki masa pensiun, saya ingin 
menghabiskan sisa masa dinas 
ini dengan tetap memberikan 
yang terbaik bagi masyarakat 
dan institusi Polri,” ucap AKP 
Sudarsini. (hms/gung/yan)
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Bertemu Mas Dhito, 
Plt Bupati Nganjuk Puji Kondisi 

Jalan di Kabupaten Kediri

Kediri, SMN - Pelak-
sana Tugas (Plt) Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi 
memuji kondisi jalan di Ka-
bupaten Kediri. Pujian itu 
disampaikan kepada Bupati 
Hanindhito Himawan Pra-
mana dalam pertemuannya, 
Selasa (7/6/2022).

Keduanya bertemu saat 
melakukan pengecekan 
kondisi sungai berada di 
perbatasan antar kabupaten. 
Dalam obrolan pemimpin 
daerah itu, Kang Marhaen 
begitu sapaan akrabnya 
menceritakan pengalaman-
nya merasakan jalan mulus 
saat melintasi wilayah Ka-
bupaten Kediri. 

“Kapan hari, pengala-
man saya. Nganjuk jalan 
rusak, tiba-tiba kok halus 
banget. Kok lupa ternyata  
masuk (wilayah) Kediri,” 
ceritanya kepada Mas Dhi-
to.

Mendengar cerita Kang 
Marhaen itu, Mas Dhito 

Mas Dhito Dorong Petani 
Kediri Tingkatkan Nilai Jual 

Komoditas Pertanian
Kediri, SMN - Bupati 

Hanindhito Himawan Pra-
mana mendorong petani di 
Kabupaten Kediri semakin 
memiliki daya tawar dan 
mampu meningkatkan nilai 
jual atas komoditas pertani-
an. Guna mencapai bargain-
ing itu, petani diharapkan 
semakin paham kualitas 
dari komoditas yang dita-
nam.

Berbagai upaya dilaku-
kan Pemerintah Kabupat-
en Kediri melalui Dinas 
Pertanian dan Perkebunan 
(Dispertabun) untuk men-
dukung petani. Salah satun-
ya menemukan petani den-
gan produsen benih, pupuk 
maupun obat-obatan seperti 
dalam gelar inovasi dan te-
knologi pertanian yang dia-
dakan di Balai Penyuluhan 
Pertanian (BPP) Kecamatan 
Papar, Rabu (8/6/2022).

"Teman-teman petani 
harus tahu, sejauh apa nu-
trisi, kualitas dari tana-
man yang jenengan miliki, 
setelah itu jenengan pun-
ya daya tawar, bargaining 
punya sikap kalau ditawar 
murah ya nggak bisa," kata 
Mas Dhito dihadapan para 
petani dalam acara itu.

Diadakannya gelar ino-
vasi dan teknologi pertanian 
itu diharapkan petani bisa 
belajar dan menyaksikan 
langsung perkembangan 
teknologi terkini. Hal itu 
karena di lokasi BPP Papar, 
selain memerkan pelatan 
modern bidang pertanian, 
tiap produsen benih misal-
nya disediakan lokasi untuk 
menunjukkan hasil produk 
andalannya. 

Dalam kegiatan itu, 
menurut Mas Dhito, pe-
merintah memberikan ke-
sempatan bagi petani yang 
tergabung dalam Gapoktan 

supaya dapat berdisku-
si dengan produsen benih 
maupun pupuk. Dari di-
skusi itu, apa yang menjadi 
kebutuhan petani termasuk 
kendala yang ditemui bisa 
disampaikan melalui BPP.

"Tahun 2022 ini kita su-
dah ada 12 BPP, tahun 2023 
nanti kita akan menyele-
saikan 26 BPP, jadi 2023 
kita sudah tuntas BPP (di 
semua kecamatan)," ung-
kapnya.

BPP merupakan prasa-
rana penunjang bagi pen-
yuluh pertanian termasuk 
untuk sosialisasi dan alih 
teknologi bidang pertanian. 
Adanya BPP itu, lanjut Mas 
Dhito, diharapkan mampu 
menarik kalangan mileni-
al untuk mau terjun dalam 
dunia pertanian. 

"Kalau (petani) yang 
muda-muda banyak saya 
yakin 2024 sampai terus ke 
depannya Kabupaten Kediri 
tidak akan pernah mengala-
mi kesulitan dalam bidang 
lumbung pangan," tandasn-
ya.

Kepala Dispertabun 
Kabupaten Kediri Anang 

Widodo menambahkan, 
gelar inovasi dan teknologi 
pertanian itu bentuk pelak-
sanaan untuk mendukung 
visi misi Mas Dhito dalam 
pengembangan kawasan 
agropolitan khususnya di 
Kabupaten Kediri wilayah 
utara. 

Disebutkan, kawasan 
Pagu, Plemahan, Papar dan 
Purwoasri (Palempari) mer-
upakan sentra tanaman pan-
gan. Sebagaimana dalam 
demplot yang ada di BPP 
itu, mayoritas yang dijump-
ai berupa tanaman pangan 
khususnya jagung.

Kegiatan gelar inovasi 
dan teknologi pertanian itu 
diadakan selama dua hari, 
8-9 Juni 2022 dan didukung 
17 pabrik formulator baik 
benih maupun obat-obatan. 
Selama dua hari itu dijad-
walkan ada 1000 petani 
yang akan ikut dalam ke-
giatan.

"Harapannya petani 
mendapatkan ilmu yang 
maksimal karena tiap dem-
plot disediakan spot untuk 
berdiskusi," tambahnya. 
(adv/kmf/kan)

Gelar inovasi dan teknologi pertanian yang diada-
kan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan 

Papar, Rabu (8/6/2022)

Berangkatkan Jamaah Haji,
Mas Dhito Titip Doa untuk 

Kesejahteraan Kabupaten Kediri

Kediri, SMN - Bupati 
Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana memberangkatkan 
ratusan jamaah haji di Kan-
tor Pemerintah Kabupaten 
Kediri, Jumat (10/6/2022) 
pagi. 

Sebelum rombongan 
berangkat, bupati yang akr-
ab disapa Mas Dhito itu 
menyempatkan menyapa 
jamaah haji yang sudah be-
rada di dalam bus. Kepada 
para jamaah, Mas Dhito me-
nitipkan doa untuk kemak-
muran dan kesejahteraan 
Kabupaten Kediri. 

“Saya titip doa pada 
panjenengan semua, agar 
Kabupaten Kediri bisa terus 
sejahtera,” kata Mas Dhito 
pada jamaah yang berada di 
rombongan bus nomor 2.

Mendengar titipan doa 
dari Mas Dhito, jamaah haji 

mengamini apa yang men-
jadi harapan suami Eriani 
Annisa Hanindhito tersebut. 

“Amin ya robbal ala-
min,” sahut mereka.

Mas Dhito menyebutkan, 
di kloter sebelas ini ada to-
tal 445 jamaah yang terba-
gi menjadi 11 rombongan. 
“Kita doakan yang berang-
kat (jamaah haji) bisa diber-
ikan kesehatan. Ibadahnya 
diterima oleh Allah SWT, 
serta kembali ke Kabupaten 
Kediri dalam keadaan sehat 
wal afiat,” ucapnya.

Orang nomor satu di 
Kabupaten Kediri itu men-
gungkapkan, beberapa saat 
yang lalu dirinya sempat 
melakukan ibadah umroh. 
Menurutnya cuaca di Arab 
Saudi cukup panas. Sehing-
ga Pemerintah Kabupaten 
Kediri memfasilitasi jamaah 

haji dari Bumi Panjalu ini 
dengan beberapa bekal. 

“Kita siapkan goodie 
bag yang kita isi dengan 
makanan kering, makanan 
pendamping nasi dan 
payung,” ungkap bupati 
yang hobi bervespa itu. 

Disinggung mengenai 
adanya rencana penambah-
an kuota jamaah haji tahun 
depan, Mas Dhito berharap 
akan ada tambahan kuota 
yang diberikan dari Pemer-
intah Pusat. 

“Untuk penambahan 
kuota (jamaah haji), pasti 
setiap daerah menginginkan 
adanya penambahan kuota. 
Tapi hal ini bergantung be-
rapa kuota yang akan diber-
ikan oleh Pemerintah Pusat 
di tahun depan,” harapnya. 

Sebelum berangkat, ja-
maah haji ini telah menjalani 

serangkaian screening serta 
vaksinasi. Mulai dari Tes 
PCR, vaksinasi Covid-19 
dosis dua, serta vaksin min-
ingitis.

“Selain PCR, jamaah 
haji sudah melakukan vak-
sin Covid-19 minimal dosis 
kedua. Juga wajib melaku-
kan vaksin miningitis min-
imal 14 hari sebelum pem-
berangkatan,” terang Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kediri, Achmad Khotib. 

Pihaknya juga men-
yarankan jamaah haji ini 
untuk mengurangi aktivitas 
luar ruangan di luar prosesi 
ibadah haji untuk mengu-
rangi resiko akibat cuaca 
panas. “Kalau keluar disa-
rankan juga untuk gunakan 
payung serta perbanyak 
minum,” pungkasnya. (adv/
kmf/kan)

Mas Dhito saat melakukan doa bersama pemberangkatan Calon Jamaah Haji

Walikota Kediri Bersama DPRD Kota Kediri 
Setujui Raperda Pengelolaan BMD dan 

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
Kediri, SMN - Walikota 

Kediri Abdullah Abu Bakar 
memberikan pendapat atas 
Raperda Pengarusutamaan 
Gender dan Raperda tentang 
Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (BMD) dalam rapat 
paripurna yang dipimpin oleh 
Ketua DPRD Kota Kediri 
Gus Sunoto Imam Mahmudi 
ini, Kamis (9/6). Dalam rapat 
paripurna yang diselenggara-
kan di Ruang Sidang DPRD 
Kota Kediri ini, disepakati 
bersama penetapan raperda 
menjadi perda diantaranya 
Raperda Tentang Pengelolaan 
BMD dan Raperda Tentang 
Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangunan.

Dalam sambutannya, Ab-
dullah Abu Bakar mengu-
capkan terima kasih kepada 
pimpinan dan seluruh anggota 
DPRD Kota Kediri atas tang-
gung jawab dan komitmen 
bersama dalam proses pemba-
ngunan daerah. Hal ini terbukti 
dengan disetujuinya dua Pera-
turan Daerah Kota Kediri. Ini 
pertanda bahwa adanya keseri-
usan dalam menempuh semua 
tahapan dan agenda penyele-
saian pembahasan hingga ter-
laksananya persetujuan pada 

rapat paripurna ini.
Lebih lanjut Walikota 

Kediri menjelaskan bahwa 
dengan adanya Raperda ten-
tang Pengelolaan BMD, akan 
memberikan jaminan atau 
kepastian dalam pengelolaan 
dan pengamanan BMD ser-
ta menyeragamkan langkah 
dan tindakan dalam penge-
lolaan BMD di lingkungan 
Pemerintah Kota Kediri. 
Begitu pula dengan Raper-
da tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan, 
diharapkan bisa mendorong 
percepatan pengarusutamaan 
gender melalui perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan, 
dan evaluasi atas kebijakan, 
program, dan kegiatan pemba-
ngunan di Kota Kediri.

Terakhir, Abdullah Abu 
Bakar Walikota Kediri juga 
menuturkan kedua perda 
tersebut secara keseluruhan 
sudah sesuai untuk memenuhi 
kebutuhan hukum dalam 
penyelenggaraan pemerintah-
an. Semoga regulasi tersebut 
mampu berdampak positif 
untuk meningkatkan kualitas 
pembangunan dan pelayanan 
kepada masyarakat.

“Saya harap setelah dua 
rancangan peraturan daerah 
ini ditetapkan menjadi pera-
turan daerah dan diundangkan 
dalam lembaran daerah, maka 
seluruh perangkat daerah 
segera melakukan persiapan 
pelaksanaan kegiatan sesuai 
muatan perda tersebut. Ser-
ta kami mohon dukungan, 
komitmen dan kerjasama 
dari semua stakeholder untuk 
mewujudkan semua itu,” tutup 
Walikota Kediri.

Dalam rapat paripurna ini 
ke delapan fraksi menyam-
paikan pendapat akhirnya. 
Untuk fraksi PDIP pandan-
gan umum disampaikan oleh 
Fadhilah Puspawati, fraksi 
PAN disampaikan Anton Di-
payasa, fraksi Gerindra disam-

paikan Wiko Winarno, fraksi 
Nasdem disampaikan oleh R. 
Deddy Mochammad Basto-
my, fraksi PKB disampaikan 
oleh Afif Fachrudin Wijaya, 
fraksi Demokrat disampaikan 
Ashari, fraksi Karya Nurani 
disampaikan Bambang Gi-
antoro, dan fraksi Keadilan 
Pembangunan disampaikan 
oleh Ayub Wahyu Hidayatul-
lah.

Turut hadir dalam rapat 
paripurna ini, Wakil Ketua 
DPRD Kota Kediri Firdaus, 
perwakilan Forkopimda Kota 
Kediri, Sekretaris Daerah Kota 
Kediri Bagus Alit, Sekretaris 
DPRD Kota Kediri Rahmad 
Hari Basuki, Kepala OPD, dan 
anggota DPRD Kota Kediri. 
(*)

Walikota Kediri saat menerima Raperda secara 
simbolis dari Ketua DPRD Kota Kediri

Bupati Kediiri, Mas Dhito saat bersama dengan Plt Bupati Nganjuk Marhaen 
Djumadi 

Bupati Kediiri, Mas Dhito bersama dengan Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djuma-
di, menemui salah satu warga setempat

hanya merespon dengan 
tawanya yang khas. Pen-
ingkatan infrastruktur dan 
konektivitas antar wilayah 
memang menjadi program 
prioritas Mas Dhito dalam 

kepemimpinannya. 
Pun demikian, orang 

nomor satu di Kabupaten 
Kediri itu tak menampik 
masih banyak jalan yang 
rusak dan perlu pembenah-

an. Pemerintah Kabupaten 
Kediri terus berkomitmen 
melakukan perbaikan ru-
as-ruas jalan yang rusak.

"Pemerintah Kabupat-
en Kediri punya komitmen 
serius untuk membangun 
infrastruktur serta menyele-
saikan persoalan kerusakan 
jalan," ungkapnya.

Pertemuannya dengan 
Kang Marhaen itu, Mas 
Dhito mengakui juga mem-
bahas adanya proyek pem-
bangunan tol yang menjadi 
konektivitas antara Kediri 
- Nganjuk. Pembangunan 
tol itu menjadi perhatian 
serius karena mendukung 
keberadaan bandara.

“Tadi saya juga berdi-
skusi dengan Kang Mar-
haen. Apakah tol Kertosono 
sudah siap. Sekarang masih 
proses pembebasan lahan 
katanya,” pungkas Mas 
Dhito. (adv/kmf/kan)

Gelar inovasi dan teknologi pertanian yang diadakan di Balai Penyuluhan Perta-
nian (BPP) Kecamatan Papar, Rabu (8/6/2022)
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Wali Kota Probinggo Serahkan 

Santunan BPJS Ketenagakerjaan

Polres Probolinggo Kota Tangkap 
5 Pelaku Curanmor

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten 
Pasuruan Bangun Halte 

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Probolinggo Hadi Zainal 
Abidin kembali memberikan 
santunan kepada ahli waris pe-
serta BPJS Ketenagakerjaan, 
hari Kamis (9/6) lalu.

Wali Kota Hadi menyerah-
kan santunan pada perangkat 
RT/RW di wilayah Kecamatan 
Wonoasih yang meninggal dun-
ia. Yaitu almarhum Suliman 
Ketua RT.2 RW.3 di Kelurahan 
Kedunggaleng dan almarhum 
Marsu Ketua RT.1 RW.6 Kelu-
rahan Sumber Taman.

Wali kota Hadi didampingi 
lurah setempat, Camat Wono-
asih dan dari Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang 
Probolinggo Lesmana Dwi Pu-
tra. Ahli waris Suliman, istri al-
marhum mengucapkan banyak 
terima kasih kepada Wali kota. 
“Sakalangkong, Pak Wali,” 
ujarnya. Menurut keterangan 
keluarga, Suliman meninggal 
dikarenakan sakit tetanus dan 
meninggal pada Januari 2022.

Di lokasi kedua, Wali kota 
bertemu dengan ahli waris 
Marsu. Mereka mendapatkan 
santunan kematian sebesar Rp. 
42 juta. Sang istri menjelaskan 
bahwa Marsu meninggal karena 
stroke ringan yang dialaminya.

Wali Kota Hadi, memberikan 
penjelasan bahwa pemberian 
santunan ini merupakan komit-
men Pemerintah Kota Proboling-
go untuk membantu meringank-
an ahli waris yang ditinggalkan 
kepada perangkat RT/RW. 

Wali kota juga menjelaskan 
prosedur penerimaan santunan 
BPJS Ketenagakerjaan, yaitu 
prosedur santunan kematian dan 
kecelakaan kerja.

“Untuk RT/RW neka e masok 
agih program BPJS Ketenaga-
kerjaan, apabila terjadi sesuatu 
pada tulang punggung keluarga 
yang menjabat sebagai RT/RW, 
maka dari program nekah mu-
dah-mudahan bisa membantu, 
bisa e manfaat agih untuk ke-
hidupan selanjutnya. Jadi nekah, 

terpaksa dilumpuhkan dengan 
tindakan tegas dan terukur Se-
bab, saat ditangkap melakukan 
perlawanan.

“Pada saat di lapangan ada 
upaya yang tidak kooperatif yang 
dilakukan oleh pelaku, akibatnya 
dilakukan tindakan tegas dan 
terukur oleh anggota kepolisian 
kepada pelaku. Seluruh TKP di 
wilayah kota, namun untuk yang 
lain sampai saat ini masih kami 
dalami,” pungkasnya.

Para pelaku diantaranya SK 

(37) DH (34) BN (42) AJ (21) 
terancam sanksi yakni pasal 363 
KUHP dengan ancaman huku-
man 7 tahun penjara dan bagi SS 
dijerat dengan lasal 365 ayat 1 
KUHP atau pasal 362 dengan an-
caman hukuman 9 tahun penjara.

Pada saat itu pula Kapolres 
Probolinggo kota juga menyer-
ahkan barang bukti curian Unit 
sepeda motor kepada korban ke-
hilangan dan korban sangat ber-
terima kasih.(Ed)

Pasuruan, SMN - Desa 
Mandiri Pangan merupakan salah 
satu strategi untuk mempercepat 
serta meningkatkan  perekonomi-
an warga di perdesaan, khususnya 
dalam memantapkan ketahanan 
pangan.

Program kegiatan ini bersifat 
lintas sektor yang dalam pelaksa-
naannya memerlukan keterlibatan 
dan sinergitas antar instansi dan 
stakeholder terkait.

Salah satunya adalah Desa 
Karangrejo, Kecamatan Gem-
pol, Kabupaten Pasuruan yang 
menjalankan program ketahanan 
pangan.

"Dalam program ketahanan 
pangan kami laksanakan dengan 
pembuatan hidroponik sayuran 
seperti sawi dan kangkung" Un-
gkap Kepala Desa Karangrejo, 
Sabtu (11/06/2022).

Desa Mandiri Pangan se-
jalan dengan pemberdayaan 
masyarakat dengan tujuan un-
tuk meningkatkan ekonomi dan 
meningkatkan kesejahteraan 
UMKM untuk menuju Desa Ka-
rangrejo yang maju dan mandiri.

"Kami melibatkan pokmas 
wanita unggul yang di bentuk 
oleh Desa Karangrejo untuk men-
jalankan program ketahanan pan-
gan, yang memiliki inovasi serta 
ide-ide cemerlang untuk mencip-
takan produk-produk yang bahan 
utamanya berasal dari sayur-sayu-
ran" terang Mokhamad Jainul se-
laku Kepala Desa Karangrejo.

“Terbukti dalam jangka waktu 
yang cukup cepat sudah banyak 
produk-produk yang mampu di 
ciptakan. Salah satunya hasil ino-
vasi dari pokmas wanita ialah es 
cream yang bahan bakunya ber-

Pasuruan, SMN - Pemban-
gunan empat halte di Kecamatan 
Gondang Wetan, Kabupaten Pa-
suruan, telah rampung. Bahkan, 
kini sudah bisa difungsikan. Di-
nas Perhubungan (Dishub) Kabu-
paten Pasuruan, pun masih punya 

rencana tahun depan akan kemba-
li membangun tiga halte.

Kasi Sarana Prasarana Trans-
portasi Darat Dishub Kabupat-
en Pasuruan Iksan mengatakan, 
pembangunan halte di empat titik 
itu selesai sesuai target. Kini, pi-

RT/RW se-Kota Probolinggo, e 
masok agih program nekah,” 
jelasnya.

Wali kota Hadi juga berharap 
agar jangan dilihat besar kecil 
nominal yang diterima. “In-
syaallah bermanfaat,” harapnya. 

Selain perangkat RT/RW, 
seperti dijelaskan, Pemerintah 
Kota Probolinggo mempunyai 
komitmen mengikutkan pro-
gram serupa untuk petani dan 
Pelaku Usaha Kecil Menengah. 
Pihaknya pun telah berdiskusi 
terkait hal tersebut dengan BPJS 
Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut Hadi, menga-
takan peran RT/RW ini sangat 
penting di dalam lingkungan-
nya. “Selama ini sebelum ma-
suk BPJS Ketenagakerjaan, 
mereka mendapatkan santunan 
sama seperti lainnya Rp 750 
ribu. Karena ada program BPJS 
Ketenagakerjaan yang diiku-
ti oleh Pemerintah, santunan 
apabila meninggal karena sakit 
Rp 42 juta dan apabila ada ke-
celakaan kerja anaknya yang 
masih kecil ditanggung oleh 
BPJS Ketenagakerjaan sampai 
kuliah, sehingga sangat besar 
manfaatnya. Cuma sebagus 
apapun program itu mudah-mu-
dahan kita diberi kesehatan,” 
katanya.

Dijelaskan oleh Tomi, Arp 
Kepesertaan BPJS Ketenagak-
erjaan Kota Probolinggo men-
jelaskan bahwa iuran bulanan 
pada program ini yaitu sebesar 
Rp 12.600 per bulan per peserta 
yang dibayar oleh Pemerintah 
Kota Probolinggo. (Ed)

Pemkab Probolinggo Terima 296 
Sertifikat Aset Tanah Pemerintah Daerah

Wali Kota Probolinggo 
Dukung Kampanye
We Love Cities 2022

Plt Bupati HA.Timbul Prihanjoko secara simbolis menerima 
Sertifikat Aset.

Wali kota Hadi Zainal Abidin dalam kegiatan One Planet Cities.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin Secara simbolis memberikan 
santunan BPJS

Kapolresta AKBP Wadi Sa'bani saat jumpa pers dan menyer-
ahkan barang bukti kepada korban.

Salah satu Halte di Kabupaten Pasuruan

Probolinggo, SMN - Kantor 
Badan Pertanahan Kabupaten 
Probolinggo menyerahkan se-
banyak 296 sertifikat aset tanah 
pemerintah daerah Kabupaten 
Probolinggo, Rabu (8/8/2022) 
malam di ruang pertemuan Hotel 
Surya, Prigen Pasuruan.

Penyerahan tersebut dilaku-
kan secara simbolis oleh Plt 
Kepala Kantor Badan Pertanah-
an Kabupaten Probolinggo Bu-
diono, Aptnh, MH kepada Plt 
Bupati Probolinggo HA Timbul 
Prihanjoko didampingi Sekretar-
is Daerah Kabupaten Proboling-
go H Soeparwiyono dan Kepala 
Badan Pendapatan, Pengelolaan 
Keuangan dan Aset Daerah (BP-
PKAD) Kabupaten Probolinggo 
Dewi Korina.

Plt Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko menyam-
paikan terimakasih atas sinergi 
bersama Kantor Pertanahan Ka-
bupaten Probolinggo. Sinergi ini 
disebutnya banyak menginspirasi 
jajarannya dalam membentuk tim 
work yang lebih solid dan efektif.

“Kita tidak bisa menjadi super 
man tapi kita bisa menjadi super 
tim dan Kabupaten Probolinggo 
number one adalah kalimat in-
spiratif dari Pak Budiono kepa-

da kami. Ternyata benar dengan 
adanya kolaborasi yang baik, hal-
hal yang sebelumnya menjadi 
kendala ternyata berubah menja-
di peluang,” terangnya.

Plt Bupati Timbul juga men-
erangkan, salah satu tugas berat 
Pemkab Probolinggo saat ini ada-
lah pengamanan aset. Hal ini juga 
menjadi atensi bagi KPK dan 
BPK untuk mendorong pemerin-
tah daerah dalam hal pengaman-
an aset.

“Paling tidak kedepannya 
aset-aset yang sudah bersertifikat 
ini dipastikan keamanannya kare-
na status kepemilikannya sudah 
jelas. Untuk yang lainnya semen-
tara masih berproses dan super 
tim ini semoga terus semangat,” 
tandasnya.

Plt Kepala Kantor Badan Per-
tanahan Kabupaten Probolinggo 
Budiono sangat mengapresiasi 
komitmen dan langkah cepat 
Pemkab Probolinggo bersama 
seluruh tim dalam hal pengaman-
an aset pemerintah daerah.

Pengaman aset pemerintah 
daerah menurut Budiono mer-
upakan kewajiban yang harus 
diselesaikan dan tidak bisa ditun-
da- tunda lagi apapun alasannya.

“Alhamdulillah kerja keras 

Probolinggo, SMN - Kota 
Probolinggo terpilih menja-
di salah satu finalis yang me-
menuhi syarat berpartisipasi 
pada kampanye We Love Cities 
(WLC) 2022 yang akan diiku-
ti oleh 72 kota dari 21 negara 
di penjuru dunia. Kampanye 
publik ini dilakukan melalui 
media sosial yang mengajak 
seluruh masyarakat dunia un-
tuk menunjukkan dukungannya 
untuk pembangunan kota berke-
lanjutan. Pemenang We Love 
Cities dipilih melalui jumlah 
vote website, interaksi di media 
sosial termasuk tagar khas tiap 
kota, serta saran atau masukan 
untuk membuat kota tersebut 
lebih baik.

Kepala Bappeda Litbang 
Tartib Gunawan menjelaskan, 
“Hastag Kota Probolinggo yang 
digaungkan oleh Wali Kota 
Probolinggo, I Love Probolinggo 
maka sesungguhnya We Love Cit-
ies adalah We Love Probolinggo. 
Jadi 2 hastag ini mudah-mudahan 
membawa kita menjadi dikenal 
bukan hanya di Kota Proboling-
go tetapi dikenal di seluruh mas-
yarakat Indonesia dan mendunia,” 
ujarnya.Rabu (8/6).

Tartib juga menjelaskan, 
Kota Probolinggo telah mengi-

kuti kompetisi ini mulai tahun 
2018 dan berkomitmen untuk 
pembangunan kota berkelanju-
tan serta konsistensi untuk be-
radaptasi terhadap perubahan 
iklim, dan mengajak seluruh 
masyarakat Kota Probolinggo 
untuk terlibat secara aktif di da-
lamnya.

“Dan alhamdulillah kiner-
ja ini merupakan kinerja se-
cara menyeluruh. Di tahun 
ini kita patut berbangga, Kota 
Probolinggo bersama dengan 
Kota Balikpapan bisa men-
dampingi DKI Jakarta untuk 
mengkampanyekan adaptasi 
perubahan iklim dan memitigasi 
risiko serendah-rendahnya yang 
ditargetkan tidak lebih dari 1,5 
derajat celcius pada tahun 2030 
untuk kenaikan suhu pada peru-
bahan iklim ini,” urainya.

 Kabid Infrastruktur dan 
Kewilayahan Bappeda Litbang 
Ari Puspita menambahkan, 
kompetisi ini memang melibat-
kan partisipasi aktif dari mas-
yarakat dengan menggunakan 
media sosial. “Masyarakat akan 
diminta untuk melakukan vote 
pada website We Love Cities, 
serta memberikan saran dan 
masukan untuk Kota Proboling-
go. Kemudian dalam setiap ak-

dan kolaborasi kami memang 
sangat luar biasa. Sehingga tak 
heran hanya dalam waktu satu 
bulan saja 296 sertifikat aset 
tanah bisa terselesaikan,” ulasn-
ya.

Budiono menambahkan, 
kedepannya sebanyak 206 aset 
Pemkab Probolinggo lainnya 
juga sedang diproses. Aset terse-
but sudah diukur oleh tim dan 
hanya tinggal melengkapi doku-
men-dokumen pendukungnya 
saja.

Lebih lanjut Budiono menge-
mukakan, keberhasilan ini 
patut menjadi inspirasi bagi 
daerah-daerah yang lain untuk 

melakukan langkah yang sama. 
“Kunci keberhasilan pengaman-
an aset pemerintah daerah ini 
menuntut kolaborasi tiga unsur 
atau sering disebut Tri Juang,” 
tegasnya.

Selain dari Kantor Pertana-
han, kolaborasi tersebut harus 
melibatkan Pemkab Probolinggo 
secara utuh serta para kepala desa 
sebagai pemangku di wilayah. 
“Dan lagi penanganan aset ini 
adalah salah satu pointer yang 
sangat dibutuhkan oleh Pemer-
intah Daerah, salah satu contohn-
ya adalah pencapaian WTP dan 
prestasi lainnya,” tandasnya. (Ed)

tivitasnya, masyarakat harus 
mengupload di media sosialnya 
masing-masing dengan menyer-
takan #WeLoveProbolinggo 
#WeLoveCities. Nantinya yang 
paling banyak interaksi dan 
aktivitas di media sosial yang 
terkait dengan We Love Cities, 
inilah yang akan menjadi pe-
menang,”bebernya.

Lebih lanjut Ari mengulas 
konten yang bisa diupload di 
media sosial yakni kegiatan 
yang menunjukkan dukungan 
dan kecintaan warga pada Kota 
Probolinggo. Semakin banyak 
masyarakat yang menunjuk-
kan rasa cintanya pada Kota 
Probolinggo, maka kota ini akan 
terus terpelihara dan terawat ser-
ta menjadi kota yang aman, nya-
man dan berkelanjutan.

“Apa yang kita kampanyekan 
dan dilakukan bisa menginspira-
si masyarakat. Misal, kita mena-
nam mangrove dan diupload 
di media sosial kita, kemudian 
banyak yang like, share dan 
comment maka harapannya dari 
postingan itu mampu mengin-
spirasi warga lainnya agar lebih 
mencintai kota ini,” imbuhnya.

Pengendali dampak lingkun-
gan DLH Aricandra menegas-
kan, kampanye WLC tidak ha-
nya untuk mengkampanyekan 
kecintaan pada Kota Proboling-
go saja, namun tetap harus men-
garah pada keberlanjutannya 
yang mengarah pada peningka-
tan aksi kita terkait perubahan 
iklim. Serta bagaimana mitigasi 

dan adaptasinya dengan meli-
batkan seluruh masyarakat.

“Salah satunya seperti kegia-
tan pengelolaan sampah yang 
tidak hanya dilakukan oleh pe-
merintah saja tetapi peran mas-
yarakat mulai dari rumah tangga 
sudah mampu memilah sampah. 
Karena ketika dibiarkan 
menumpuk terutama sampah or-
ganik maka akan menghasilkan 
gas metan yang berpengaruh 
pada peningkatan emisi,” hara-
pnya.

Menurut Ari, ketika mas-
yarakat sudah memiliki kesada-
ran untuk memilah sampah dari 
rumah maka taman pembuan-
gan akhir (TPA) akan terkurangi 
bebannya. Setidaknya sampah 
organiknya dikompos dari kom-
poster aerob/POC di rumah dan 
di setiap komplek rumahnya 
memiliki bank sampah yang 
menampung sampah anorganik, 
sehingga sampah benar-benar 
dapat dimanfaatkan.

“Mari kita tunjukkan ka-
lau benar-benar cinta Kota 
Probolinggo dibuktikan dengan 
mengupload kegiatan We Love 
Probolinggo di tanggal 19 Sep-
tember-31 Oktober 2022 di me-
dia sosialnya. Jangan lupa diser-
takan tagar #weloveprobolinggo 
di setiap postingan di media 
sosial. Postingan tidak hanya se-
batas kegiatan dari sisi lingkun-
gan saja tetapi juga bisa dari 
komunitas seni, dan komunitas 
lainnya untuk mendukung Kota 
Probolinggo,” tutup Ari. (Ed)

Probolinggo, SMN - Lima 
pelaku pencurian kendaraan 
bermotor (curanmor) berhasil 
dibekuk jajaran Satreskrim Pol-
res Probolinggo Kota dan satu 
lagi masih DPO.

Satreskrim Polres Proboling-
go Kota bermula pada Juni 2022. 
Penangkapan ini dilakukan di 
beberapa tempat persembunyian 
pelaku.

Kapolres Probolinggo Kota 
AKBP Wadi Sa’bani mengatakan, 
dalam Jumpa Pers (10/06/2022), 
pada kasus curanmor tersebut ada 
lima pelaku utama, yakni SK (37) 
DH (34) BN (42) AJ (21) dan SS 
(34), dan 1 pelaku masih DPO 
berinisial KH.

Sejumlah barang bukti (BB) 
yang berhasil diamankan dalam 
penyelidikan ada tujuh unit sepe-
da motor dan satu unit sepeda 
angin, seperangkat alat kejahatan 
berupa kunci yang sering disebut 
astak atau kunci T.

Lebih lanjut Kapolresta juga 
menjelaskan ada sparepart motor 
dan surat-surat kendaraan motor, 
pakaian yang digunakan oleh 
pelaku curanmor untuk melaku-
kan kejahatan.

“Dua pelaku yang kita tang-
kap merupakan residivis, TKP 
setelah kita kembangkan ternyata 
cukup banyak yaitu ada 14 TKP, 
bukan hanya sepeda motor yang 
dicuri ada juga sepeda angin, bu-
rung, helm, gas elpiji,” jelasnya. 

Lebih lanjut Kapolresta Wadi 
mengatakan, ada pelaku yang 

Desa Karangrejo Pertebal Program Ketahanan 
Pangan untuk Meningkatkan Perekonomian

asal dari sayuran sawi," tambah 
Jainul.

"Mudah-mudahan pro-
duk-produk yang di hasilkan dari 

program ketahanan pangan ini 
dapat mendongkrak perekonomi-
an warga Desa Karangrejo," tutup 
Mokhamad Jainul. (HS)

Desa Karangrejo membuat hidroponik sayuran seperti sawi dan 
kangkung

hak pelaksana masih berkewa-
jiban melakukan pemeliharaan. 
“Waktunya hanya sekitar 180 
hari,” ujarnya.

Dalam masa pemeliharaan, jika 
terjadi sesuatu yang tidak diingink-
an akan menjadi tanggung jawab 
pelaksana proyek. “Kami harap 
bisa bermanfaat bagi masyarakat. 
Sekolah sudah mulai aktif. Ini se-
lain menunjang sekolah, juga un-
tuk menunjang Kawasan Strategis 
Pariwisata Nasional (KSPN) Bro-
mo,” bebernya.

Iksan mengatakan, tahun de-
pan juga ada rencana pembangu-
nan halte. Lokasinya di wilayah 
barat dan tengah. Di antaranya di 
depan Ponpes Besuk, Kecamatan 
Kejayan; depan Ponpes Sunny-
yah Tambak Rejo, Kecamatan 
Kraton; dan di depan SMPN 2 
Bangil, Kecamatan Bangil. “Ang-
garannya masih dihitung,” ujarn-
ya.(HS)
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DPP KBPP dan PA Kabupaten Madiun 

Adakan Penandatanganan 
Kerjasama dengan Instansi Terkait

Bengkulu Jajaki Kerjasama 
Multi Bidang Bersama

Negeri Sembilan Malaysia

Madiun, SMN - Dinas Pen-
gendalian penduduk dan keluar-
ga berencana pemberdayaan per-
empuan dan perlindungan anak 
(DPPKBPP dan PA) Kabupaten 
Madiun adakan kegiatan penan-
datanganan perjanjian kerjasama 
dengan 8 instansi terkait yang 
bertempat di gedung TP PKK 
Kabupaten Madiun pada Senin 
(30/5/2022).

Turut hadir dalam acara ini 
adalah ketua tim penggerak PKK 
Kabupaten Madiun Nyonya Pen-
ta Ahmad Dawami, Wakil ketua 
TP PKK Kabupaten Madiun 
Nyonya Hari Wuryanto, Kepa-
la DPPKBPP dan PA Kabupat-
en Madiun Suryanto, Direktur 
RSUD Caruban atau yang me-
wakili, Direktur RSUD Dolopo 
atau yang mewakili, tim peng-
gerak PKK Kabupaten Madiun, 
ketua pimpinan daerah AISY-

IYAH Kabupaten Madiun, ketua 
yayasan Citra Paramita Swastika 
dan kabiro Karesidenan Madiun 
Suara Media Nasional.

Ketua panitia pelaksanaan 
nacara ini Widi menyampaikan 
dalam sambutannya bahwa 
“pelaksanaan kegiatan penan-
datanganan perjanjian kerjasa-
ma antara DPPKBPP dan PA 
Kabupaten Madiun dengan 8 
instansi terkait ini bertujuan un-
tuk menjalin kerjasama dengan 
baik untuk pengembangan mitra 
juga penguatan kelompok rentan 
khususnya untuk perempuan dan 
anak. Dengan harapan ada per-
hatian besar terhadap kelompok 
rentan khususnya perempuan 
dan anak”, kata ketua panitia 
Widi.

Kepala dinas PPKBPP dan 
PA Kabupaten Madiun Suryanto 
mengatakan dalam sambutan-

Bengkulu, SMN - Gubernur 
Bengkulu Rohidin Mersyah me-
nerima kunjungan Pejabat Pu-
sat Rakyat Ahli Parlimen P133 
Tampin, Negeri Sembilan Ma-
laysia Datuk Hasan bin Bahrom 
beserta rombongan di Balai 
Raya Semarak Bengkulu, Rabu 
(8/6/2022).

Gubernur Rohidin menjelas-
kan kunjungan ini dalam rangka 
silaturahmi di mana bagi Datuk 
Hasan Bahrom, Bengkulu mer-
upakan tanah kelahirannya yang 
merupakan Suku Lembak.

“Ini kunjungan silaturahmi 
anggota parlemen dan kemente-
rian besar, bisa dibilang selevel 
gubernur kalau di Indonesia, dari 
Malaysia, tetapi sesungguhnya 
mereka ini adalah warga asal 
Bengkulu ada yang dari Selu-
ma, dari Suku Lembak, mereka 

datang dalam rangka lawatan 
silaturahmi,” jelas Gubernur Ro-
hidin.

Namun selain bersilaturahmi, 
kunjungan Datuk Hasan Bahrom 
juga guna membuka kerjasama 
baik di bidang pariwisata, kuliner 
juga pendidikan, hal ini pun dis-
ambut baik Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin juga per-
nah mencoba membuka akses 
penerbangan Bengkulu – Ma-
laysia, hal ini karena antusias 
masyarakat Malaysia untuk ber-
wisata maupun berkunjung ke 
Bengkulu cukup tinggi.

“Mungkin nanti ada pertu-
karan kerjasama baik di bidang 
budaya, kuliner Bengkulu – 
Malaysia termasuk pertukaran 
pendidikan yang dimungkinkan 
untuk praktik kerja dari anak – 
anak SMK dan sebagainya, prin-

sip silaturahmi ini positif sekali,” 
ungkap Gubernur Rohidin.

Sejalan dengan itu Ket-
ua Badan Musyawarah Adat 
Provinsi Bengkulu S. Effendi 
MS mengungkapkan kunjungan 
dari Datuk Hasan bin Bahrom ini 
bersama rombongan yang beras-
al dari Perkampungan Bengkulu 
yang ada di Negeri Sembilan, se-
lain bersilaturahmi juga menjaja-
ki bidang – bidang apa saja yang 
bisa dilakukan kerjasama.

“Kalau kami dari BMA 
tadi menawarkan kerjasama di 
bidang budaya, lalu UMKM den-
gan membuka kedai Bengkulu di 
distrik mereka masing – masing 
di Malaysia, itu akan membawa 
komunikasi yang baik, selain 
juga ada pertukaran pelajar atau 
mahasiswa,” ungkap Effendi. 
(bklprov)

Pemerintah Kabupaten Madiun Peringati Hari Lahir 
Pancasila tahun 2022 secara virtual bersama Presiden RI

PT Banda Aceh Lakukan Bimtek Kehumasan 
dan Keprotokolan

BAPENDA Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi
Optimalkan PAD Sesuai UU No. I Tahun 2022 dan 
Penyusunan Peta Jalan ETPD Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Pemerinta 
Kabupaten Madiun memperin-
gati hari lahir pancasila tanggal 
1 juni 2022 secar virtual bersa-
ma presiden Republik indonesia 
Joko Widodo di pendopo Muda 
Graha Kabupaten Madiun Jalan 
Alun-Alun utara no. 4 Kota ma-
diun rabu (1/6/2022).

Dalam upacara memeperin-
gati hari lahir pancasila ini men-
gambil tema “Bangkit bersama 
membangun peradaban dunia” 
secara virtual dari lapangan 
Pancasila kelurahan Kutaraja 
Kecamatan Ende utara Kabupat-
en Ende Provinsi nusa Tenggara 
Timur (NTT).

Dalam sambutannya inspek-
tur upacara presiden RI Joko 
Widodo menyampaikan bahwa 
peringatan hari lahir pancasila 
yang diperingati pada tanggal 1 
Juni 2022 di kta Ende NTT yang 
merupakan kota bersejarah yaitu 
Bapak proklamator merumus-
kan pancasila sehingga dapat 
lahirlah pancasila ini.

“Lanjutnya mengajak seluruh 

anak bangsa untuk bersama-sa-
ma membunyikan pancasila dan 
mengaktualisasikan nilai-nilai 
pancasila dalam kehidupan se-
hari-hari”, kata Presiden RI 
Joko Widodo.

“Pancasila tidak hanya 
meningkatkan kita melaink-
an bintang penuntun bangsa 
menghadapi ujian-ujian sehing-
ga bangsa dapat berdiri kokoh 
karena berdasarkan pancasila 
ini”, jelas Presiden RI Joko 
Widodo.

“Kita harus betul-betul men-
gamalkan pancasila dan kita 
wujudkan dalam sistem serta 
mengimplementasikan dalam 
tata pemerintahan. Tugas kita 
sebagai komponen bangsa harus 
menjadikan pancasila sebagai 
idiologi dalam bekerja”, tam-
bahnya.

Turut hadir dalam kegiatan 
upacara memperingati hari lahir 
pancasila ini pemerintah daer-
ah Kabupaten Madiun Bupati 
Madiun H. Ahmad dawami, 
Wakil Bupati Madiun H. Hari 

Banda Aceh, SMN - Ketua 
Pengadilan Tinggi (KPT) Banda 
Aceh, Dr. Gusrizal MH mem-
buka resmi acara Bimbingan 
Teknik (Bimtek) Kehumasan 
dan Keprotokolan yang dilak-
sanakan oleh PT Banda Aceh, 
Kamis (9/6/2022).

"Dalam rangka mewujudkan 
zona integritas wilayah bebas 
korupsi, kita harus memperkuat 
manajemen media, termasuk 
penguatan aspek kehumasan 
dan keprotokolan," ujar Ketua 
PT Banda Aceh saat membuka 
acara tersebut di Ruang Sidang 
PT Banda Aceh.

Acara ini diikuti 52 peserta 
yang berasal dari 22 pengadilan 
negeri seluruh Aceh, termasuk 
peserta dari hakim tinggi dan 
staf dari PT Banda Aceh.

Peserta antusias mengikuti 
sesi demi sesi bimtek yang ber-
langsung sehari penuh tersebut.

"Saya gembira berkesem-
patan mengikuti kegiatan ini. 
Bagi saya banyak sekali ilmu 
dan pengetahuan yang saya pe-
tik dari bimtek ini," ujar Ainal 
Mardhiah MH, salah seorang 
peserta yang juga Hakim Tinggi 
pada PT Banda Aceh.

Kegiatan bimtek ini dibahani 
oleh sejumlah narasumber andal 
yang telah berpengalaman di 
bidangnya.

Para pemateri tersebut terdi-

Madiun, SMN - Badan 
Pendapatan Daerah (Bapenda) 
Kabupaten Madiun gelar acara 
kegiatan sosialisasi optimalisa-
si PAD menuju kemandiruan 
fiskal dan penyusunan perda 
sesuai UU No. 1 tahun 2022 
dan penyusunan peta jalan elek-
tronifikasi transaksi pemerintah 
daerah (ETPD) yang bertempat 
di gedung graha Bhakt Praja/
Puspem Caruban Lantai 1 Senin 
(30/5/2022).

Kepala badan Pendapatan 
Daerah (Bapenda) Kabupaten 
Madiun Mohamad Hadi Sutikno 
S.Sos Msimenyampaikan acara 
kegiatan ini atas dasar UU No. 
1 tahun 2022 tentang Hubungan 
keuangan antara pemerintah pu-
sat dan pemerintah daerah dan 
permendagri no. 56 tahun 2021 
tentang tim percepatan dan per-
luasan digitaisasi daerag provin-
si dan kota/kabuoaten serta 
tata cara implementasu daerah 

Wuryanto, sekda Kabupaten 
Madiun Tontro Pahlawanto, 
Dandim 0803/Madiun Letkol 
inf edwin Charles, kapolres 
Madiun AKBP Anton Prasetyo, 
kejari kabupaten Madiun Nanik 
kushartanti, Kepala Kesbang-
poldagri Kabupaten Madiun 
Sigit, wakil ketua DPRD Ka-
bupaten madiun Mujeno, ketua 
pengadilan Negeri Kabupaten 
madiun diwakili oleh panitera 
Slamet suripto, jajaran Asisten 
Kabupaten madiun dan jajaran 
kepala OPD Kabupaten Madiun.

Usai upacara secara virtual 

ini Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami menyampaikan un-
tuk mengajak “bersama-sama 
pemimpin bangsa khususnya di 
Kabupaten Madiun baik tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh 
pendidikan, tokoh oras, tokoh 
pemuda dan seluruh komponen 
masyarakat untuk menjadi con-
toh dan suritauladan dalam 
mengamalkan serta mewujud-
kan nilai-nilai pancasila sehing-
ga terwujud cita-cita bangsa”, 
kata Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami (Sy).

Cut Intan Arifa untuk materi 
Master of Ceremony (MC) dan 
Indayani mempresentasikan 
materi tentang Kehumasan dan 
Protokoler.

AdveSeusai bimtek, para 
peserta diharapkan menguasai 
teknik fotografi, penulisan si-
aran pers, menjadi MC, dan ter-
ampil di bidang kehumasan dan 
protokoler.

"Kami gembira semua pe-

serta tekun dan bersemangat 
mengikuti semua materi yang 
disampaikan para narasumber. 
Kami berharap setelah mengi-
kuti acara ini, peserta sudah 
lebih andal lagi dalam bidang 
kehumasan dan keprotokolan, 
termasuk kemampuan menu-
lis rilis berita dan foto berita," 
pungkas Sifa Urrosidin, Koor-
dinator Humas PT Banda Aceh. 
(trb)

(ETPD) di kabupaten Madiun.
“Adapun tujuan sosialisasi 

ini adalah mewujudkan penge-
lolaan keuangan daerah yang 
efisien efektif dan akuntabel ser-
ta terwujudnya percepatan elek-
tronifikasi transaksi pemerintah 
daerah (ETPD)”, jelas kepala 
Bapenda Kabupaten Madiun 
Sutikno.

Dalam kesempatan acara so-
sialisasi ini Bapenda Kabupaten 
Madiun menggandeng 2 nara-
sumber dari analis keuangan pu-
sat dan daerah dari kemendagri 
yaitu raden An’An Mukti nin-
grat SR. AP. MM dan Ni Putu 
Nyari Artha SSTP. Msi.

Kedua narasumber ini men-
yampaikan tentang program 
optimalisasi PDRD, faktor 
pendukung optimalisasi PAD, 
alur aptimalisasi PAD pasca 
pandemi covid 19. Tindak lan-
jut data potensi daerah, mem-
buat rencana kerja yang jelas 
dan berkesinambungan sesuai 
peraturan perundang undangan. 
Kemudahan pelayanan pemba-
yaran pajak dan retribusi daer-
ah, TP2DD dan implementasi 
ETPD, perluasan kanal pemba-
yaran, kegiatan uji potensi, 

persiapan proses pendataan, 
perkuat proses pendataan, per-
masalahan NJOP, pengamanan 
BPHTB, kerjasama pengelolaan 
PBB P2, penyelesaian piutang 
pajak daerah dan penggalian sert 
pengelolaan pajak daerah lainn-
ya, termasuk reklame. Selain itu 
juga menjelaskan tentang evalu-
asi dan peninjauan potensi dan 
tarif pajak daerah serta retribusi 
daerah.

Pada kesempatan acara so-
sialisasi ini pesertanya terdiri 
dari perwakilan bank jatim, 
perwakilan perangkat daerah 
Kabupaten madiun, RSUD dan 
BUMD dan anggota TP2DD 
Kabupaten Madiun.

Harapnya digelarnya aca-
ra sosisalisasi ini adalah agar 
memberikan kepada OPD pen-
gelola pajak dan retribusi untuk 
fokus dan berkomitmen penuh 
sesuai dengan peta jalan pelak-
snaan ETPD di Kabupaten Ma-
diun serta OPD-OPD tersebut 
harus selalu berupaya untuk 
mengedukasi dan melakukan 
sosialisasi kepada masyarakat 
menjadi tahu dan melek terh-
adap digitalisasi di Kabupaten 
Madiun(Sy).

Pemkab Madiun gelar upacara memperingati Hari Lahirnya 
Pancasila tanggal 1 Juni 2022 secara virtual bersama presiden 

RI Joko Widodo di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun

Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) Banda Aceh, Dr. Gusrizal MH membuka resmi acara Bimbingan 
Teknik (Bimtek) Kehumasan dan Keprotokolan yang dilaksanakan oleh PT Banda Aceh

Kepala BAPENDA Muhammad Hadi Sutikno bersama kedua 
narasumber memaparkan di hadapan peserta sosialisasi.

DPP KBPP dan PA Kabupaten MadiunAdakan MOU kerja sama 
dengan delapan instansi terkait yang ditanda tangani bersama 

oleh kepala DPPKBPP dan PA Suryanto

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menerima kunjungan Pejabat Pusat Rakyat Ahli Parlimen 
P133 Tampin, Negeri Sembilan Malaysia Datuk Hasan bin Bahrom beserta rombongan di Balai 

Raya Semarak Bengkulu

nya bahwa oada intinya bentuk 
perjanjian kerjasama dengan 8 
instansi terkait tersebut sebagai 
langkah awal yang baik untuk 
memberikan kebaikan bagi seua 
pihak khususnya kelompok per-
empuan dan anak dan segera 
bisa diimplementasikan kepada 
masyarakat. Komitmen dan kon-
tribusi kita bersama untuk men-
dukung upaya pemerintah dalam 
melindungi dan mensejahterakan 
rakyat khususnya masyarakat 
Kabupaten Madiun.

Lanjutnya, “kerjasama ini se-
moga bisa mengoptimalkan kual-
itas dan pengimplementasiannya 
kepada masyarakat tentang pro-
gram yang digagas dari DP-
PKBPP dan PA Kabupaten Madi-
un”, jelas Kepala DPPKBPP dan 
PA Kabupaten Madiun Suryanto.

Setelah rangkaian acara kegia-
tan ini dilanjutkan penandatan-
gan kerjasama dengan 8 instan-
si terkait yaitu direktur RSUD  
Caruban, direktur RSUD Dolo-
po, TP PKK Kabupaten Madiun, 
ketua pimpinan cabang muslimat 
Kabupaten Madiun, ketua LKK 
NU Kabupaten Madiun, ketua 
pimpinan Daerah “AISYIYAH” 
Kabupaten Madiun, ketua 
yayasan Citra Paramita Swastika 
dan Kabiro Karesidenan Madiun 
Suara Media Nasional. Semoga 
tindak lanjut bentuk kerjasama 
ini bisa berjalan dengan baik 
dan berguna buat masyarakat 
khusunya masyarakat Kabupaten 
Madiun (Sy).

ri atas Dr Taqwaddin MH yang 
menyajikan materi Paradigma 
Baru Pelayanan Publik Prima; 
Ilyas Isti menyajikan materi 
tentang Teknik Foto Jurnalistik; 
Yarmen Dinamika membahas 
Teknik Menulis Rilis Berita 
(Press Release).

Narasumber lainnya adalah 
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DPRD Kabupaten Kendal Gelar Rapat 
Paripurna Pelaksanaan APBD Tahun 
Anggaran 2021

Kegiatan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kendal, Rabu 
(8/6/2022).

Rapat Paripurna DPRD, Bupati 
Kendal Sampaikan Laporan Nota 

Keuangan APBD Tahun 2021

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, B.Sc saat sampaikan laporan 
Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 

2021 dalam Rapat Paripurna DPRD Kendal

Kendal, SMN - DPRD Ka-
bupaten Kendal menggelar 
Rapat Paripurna dalam rangka 
Penyampaian Pandangan Umum 
Fraksi-Fraksi terhadap Raperda 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupat-
en Kendal Tahun Anggaran 
2021, di Ruang Rapat Paripurna 
DPRD Kabupaten Kendal, Rabu 
(8/6/2022).

Acara dihadiri oleh Ketua 

DPRD Kabupaten Kendal, Mu-
hammad Makmun didampingi 
para wakil Ketua di antaranya, 
Akhmat Suyuti, Ainurohim dan 
Mabrur, Bupati Kendal Dico M 
Ganinduto, serta dihadiri para 
Anggota DPRD Kendal dan 
OPD di lingkungan Pemkab 
Kendal.

Akhmat Suyuti selaku 
pimpinan rapat menyampaikan, 
rapat paripurna ini merupakan 

tindak lanjut dari rapat paripurna 
pada tanggal 27 Mei 2022 ke-
marin.

“Selanjutnya hari ini acara 
penyampaian pandangan umum 
Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda 
Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2021,” 
kata Suyuti.

Kemudian dilanjutkan dengan 
penyerahan pandangan umum 
terkait pelaksanaan APBD Ka-
bupaten Kendal Tahun Anggaran 
2021 oleh Fraksi-fraksi kepada 
pimpinan rapat.

Sementara itu, usai acara, Bu-
pati Kendal Dico M Ganinduto 
kepada awak media mengatakan, 
apa yang menjadi pandangan 
para fraksi menjadi bahan per-
timbangan dan evaluasi di Pe-
merintahan Kabupaten Kendal.

“Mudah-mudahan ini juga 
menjadi suatu sinergitas an-
tara eksekutif dengan legislatif, 
bagaimana bisa memberikan ma-
sukan dan saran terhadap Pemer-
intah Kabupaten Kendal. Karena 
tentunya kita juga sadar bahwa 
kita memiliki banyak kekuran-
gan,” ungkapnya.

“Tentunya sinergitas antara 
Pemkab dengan DPRD ini yang 
diharapkan untuk bisa member-

ikan kritik, masukan dan saran 
kepada kami agar kedepan bisa 
lebih baik lagi,” imbuh Dico.

Sementara saat ditanya ter-
kait tingginya Silpa (sisa lebih 
perhitungan anggaran) tahun 
2021 yang mencapai Rp 415 
miliar, Bupati mengaku sudah 
berkali-kali menjelaskan, ting-
ginya Silpa kemarin dikarenakan 
Covid-19, adanya refocussing 
anggaran.

“Sehingga banyak kegia-
tan yang tidak berjalan dengan 
maksimal dan banyak juga yang 
dipersiapkan untuk penanganan 
Covid-19, dan itu menjadi Sil-
pa,” jelas Dico.

Kemudian lanjut Bupati, pen-
anganan oleh rumah sakit khu-
susnya RSUD yang menangani 
Covid, dan dibiayai oleh Pemer-
intah Pusat. Sehingga peneri-
maan anggaran tersebut di akhir 
tahun tidak bisa diganggu.

“Ya kalau tahun ini sudah kita 
rencanakan semua. Kita hara-
pkan memang anggaran bisa 
terserap dengan maksimal. Hara-
pannya mudah-mudahan tidak 
ada kendala lagi di tahun ini juga 
kerjasama program yang sudah 
disiapkan semuanya bisa ber-
jalan dengan maksimal,” imbuh 
Dico. (sur)

Kendal, SMN - Bupati 
Kendal Dico M. Ganinduto, 
B.Sc sampaikan laporan Nota 
Keuangan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun 2021 
dalam Rapat Paripurna DPRD 
Kendal yang digelar Jumat 
(27/05/2022) di Gedung DPRD 
Kabupaten Kendal.

Dalam acara tersebut, Bupati 
Dico mengatakan, bahwa Lapo-
ran Keuangan Pemerintah Daer-
ah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2021 telah dilakukan 
pemeriksaan oleh Badan Pe-
meriksa Keuangan (BPK) Per-
wakilan Provinsi Jawa Tengah 
dalam 2 (dua) tahap. “Tahap pe-
meriksaan interim atau pendahu-
luan dilaksanakan pada tanggal 
14 Januari 2022 sampai dengan 
4 Pebruari 2022, dan tahap pe-
meriksaan terinci dilaksanakan 
pada tanggal 10 Februari 2022 
sampai dengan 11 Maret 2022,” 
tuturnya.

Lebih Lanjut, Bupati Dico 
menyampaikan, bawah pemer-
iksaan oleh BPK RI Perwakilan 
Jawa Tengah ditujukan untuk 
memberikan opini atas kewaja-
ran penyajian Laporan Keuan-
gan Pemerintah Kabupaten 
Kendal dengan memperhatikan 
kesesuaian Laporan Keuangan 
dengan Standar Akuntansi Pe-
merintahan, kecukupan pen-
gungkapan, kepatuhan terhadap 
perundang-undangan dan efek-
tifitas pengendalian intern.

“Selanjutnya, Laporan Ha-
sil Pemeriksaan atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Kabu-
paten Kendal Tahun Anggaran 
2021 telah diserahkan oleh BPK 
RI Perwakilan Provinsi Jawa 
Tengah kepada Ketua DPRD 
dan Bupati Kendal pada tang-
gal 8 April 2022. Alhamdulilla-
hirobbil’alamiin, hasil pemer-
iksaan atas LKPD Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2021 
ini kembali memperoleh opini 
“Wajar Tanpa Pengecualian” 
(WTP),” jelas Bupati Dico.

Dengan membeli memper-
oleh WTP, sambung Bupati Ken-
dal, maka secara berturut-turut 
dalam enam (6) tahun terakhir 
ini Pemerintah Kabupaten Ken-
dal dapat mempertahankan opi-
ni WTP.

“Memang tahun ini Sedikit 
Berbeda dengan tahun-tahun se-
belumnya, untuk LKPD Tahun 
Anggaran 2021 Pemerintah Ka-
bupaten Kendal menjadi daerah 
yang pertama di Provinsi Jawa 
Tengah yang menyampaikan 
LKPD ke BPK sehingga paling 
awal juga mendapat LHP dan 
Pernyataan Opini WTP dari 
BPK,” ungkap Bupati Dico.

Menurutnya pada encapaian 
ini dapat diraih sebagai hasil 
upaya kerja keras dan komitmen 
bersama dalam pengelolaan 
keuangan mulai perencanaan, 
pelaksanaaan, dan pertanggu-
ngjawaban sesuai peraturan 
perundangan yang berlaku dari 
Pimpinan dan anggota DPRD 
Kabupaten Kendal, seluruh 
OPD serta dukungan audit in-
ternal oleh Inspektorat dalam 
rangka peningkatan Sistem Pen-
gendalian Internal.

Ia menambahkan, bahwa 
pencapaian hasil yang telah 
diperoleh merupakan suatu 
tantangan bagi para pengelola 
keuangan dan pengawas keuan-

gan untuk terus meningkatkan 
kinerjanya, sehingga opini WTP 
dapat terus dipertahankan dan 
kualitas LKPD dapat ditingkat-
kan.

“Laporan Hasil Pemeriksaan 
BPK RI diharapkan dapat dija-
dikan sebagai referensi dalam 
pembahasan pada saat dilak-
sanakan rapat-rapat komisi dan 
rapat Badan Anggaran di DPRD 
Kabupaten Kendal,” tutur Bupa-
ti Dico.

Secara garis besarnya Bu-
pati Kendal menerangkan, Tar-
get dan Realisasi APBD Tahun 
Anggaran 2021 pelaksanaan 
APBD Kabupaten Kendal Ta-
hun Anggaran 2021, diantara-
nya, yaitu target pendapatan 
Pemerintah Kabupaten Kend-
al pada Tahun Anggaran 2021 
sebagaimana yang tertuang 
dalam APBD dianggarkan se-
nilai Rp 2.250.472.766.256,00 
dan dapat direalisasikan senilai 
Rp2.300.543.641.945,00 atau 
mencapai sebesar 102,22 persen 
dari target yang ditetapkan.

Belanja Daerah Pemerintah 
Kabupaten Kendal pada Tahun 
Anggaran 2021 dianggarkan se-
nilai Rp 2.435.688.248.524,00 
dan dapat direalisasikan Rp 
2.069.958.006.821,00 atau men-
capai 84,98 persen.

Dalam Belanja Daerah 
tersebut termasuk Pengeluaran 
Transfer Pemerintah Kabupat-
en Kendal yang pada Tahun 
Anggaran 2021 berdasarkan 
Permendagri 90 Tahun 2019 
diklasifikasikan menjadi satu 
dalam Belanja Daerah, Penge-
luaran transfer dianggarkan 
senilai Rp 374.220.227.804,00 
dan dapat direalisasikan Rp 
374.020.227.804,00 atau men-
capai 99,95 persen.

Pembiayaan terbagi da-
lam Penerimaan Pembiayaan 
Daerah dan Pengeluaran Pem-
biayaan Daerah. Penerimaan 
Pembiayaan Daerah Tahun Ang-
garan 2021 dianggarkan senilai 
Rp 197.030.482.268,00 dan 
dapat direalisasikan senilai Rp 
197.031.482.268,00 atau men-
capai 100,001 persen.

Sedangkan untuk Pengelu-
aran Pembiayaan Daerah Tahun 
Anggaran 2021, dianggarkan 
senilai Rp 11.815.000.000,00 
dapat direalisasikan senilai Rp 
11.815.000.000,00 atau menca-
pai 100 persen.

“Adapun pembiayaan netto 
Tahun Anggaran 2021, diang-
garkan Rp 185.215.482.268,00 
dapat direalisasikan Rp 
185.216.482.268,00 atau men-
capai 100,001 persen,” terang 
Bupati Dico.

Selain itu, ia menerang-
kan, berdasarkan anggaran 

dan realisasi APBD Kabupat-
en Kendal Tahun Anggaran 
2021 sebagaimana telah dis-
ampaikan, terdapat Sisa Lebih 
Perhitungan Anggaran (SilPA) 
pada tahun 2021 senilai Rp 
415.802.117.392,00 yang jika 
dibandingkan dengan tahun se-
belumnya, SilPA APBD Pemer-
intah Kabupaten Kendal Tahun 
Anggaran 2021 mengalami ke-
naikan sebesar 128,42 persen.

SilPA tersebut terdiri atas 
sisa kas dan bank di Bendaha-
ra Umum Daerah senilai Rp 
316.025.168.846,00. Kas di 
Bendahara Penerimaan senilai 
Rp 2.189.991,00. Kas BLUD 
di RSUD Dr. H. Soewondo 
Kendal Rp96.294.782.515,00. 
K as BLUD Puskesmas senilai 
Rp 3.374.790.250,00, dan kas 
di Bendahara BOS senilai Rp 
105.185.790,00.

Pada kesempatan itu, Bupa-
ti Kendal juga menyampaikan 
ucapan terima kasih yang sebe-
sar-besarnya kepada Pimpinan 
dan seluruh Anggota DPRD 
Kendal, rekan-rekan Forkop-
imda Kendal, para Pimpinan 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD), dan ASN di lingkungan 
Kabupaten Kendal, serta seluruh 
lapisan masyarakat yang tel-
ah memberikan dukungan dan 
partisipasinya, sehingga dengan 
alokasi anggaran yang ada, ke-
giatan yang rencanakan dapat 
laksanakan dengan baik.

Bupati Dico berharap, den-
gan adanya kerja sama yang ter-
jalin dengan baik ini, akan dapat 
dibina dan tingkatkan lagi di 
masa mendatang.

Ia juga berharap, agar Dewan 
yang terhormat dapat segera 
mengadakan pembahasan untuk 
menyetujui Rancangan Peratur-
an Daerah tentang Pertanggu-
ngjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2021 menjadi 
Peraturan Daerah.

“Penyempurnaan terhadap 
Peraturan Daerah ini, tentu 
merupakan upaya kita bersama 
guna mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan daerah,” tutup Bupati 
Kendal mengakhiri penyam-
paiannya.

Sedangkan Ketua DPRD 
Kendal, Muhammad Makmun, 
S.H.I mengucapkan terima 
kasih kepada Bupati Kendal 
yang sudah penyampaian Nota 
Keuangan Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2021.

Kemudian acara dilanjutkan, 
dengan penyerahan Buku Ran-
cangan Peraturan Daerah Kabu-
paten Kendal oleh Bupati Kend-
al kepada Ketua DPRD Kendal. 
(sur)

Kendal, SMN - Dalam rang-
ka menyambut Hari Bhayang-
kara Ke-76, Kepolisian Resor 
Kendal menggelar penanaman 
pohon dengan jenis tanaman 
Bakau (Mangrove), di pesisir 
pantai Utara Desa Jungsemi, 
Desa Karangmalang dan Desa 
Sendang Kulon Kecamatan 
Kangkung Kabupaten Kendal, 
Kamis (9/6/2022).

Pada kegiatan tersebut,dilak-
sanakan penanaman pohon 
bakau oleh Kapolres Kendal 
bersama undangan yang hadir 
dan personel, sebanyak 10.000 
Pohon Mangrove sebagai ben-
tuk kepedulian Polri, dengan 
harapan banyaknya penanaman 
pohon mangrove yang dilaku-
kan sekarang, maka akan men-
jaga agar pantai tidak rusak oleh 
hantaman gelombang laut dan 
antisipasi abrasi di bibir pantai 
Utara Kecamatan Kangkung.

Kapolres Kendal AKBP 

Kapolres Kendal AKBP Yuniar Ariefianto, S.H., S.I.K., 
M.H. saat menanam Bakau (Mangrove) dalam rangka HUT 

Bhayangkara Ke-76

Yuniar Ariefianto, S.H., S.I.K., 
M.H. berharap agar tidak han-
ya dilakukan penanaman, tetapi 
juga ikut melestarikan dengan 
cara merawat demi kelangsun-
gan hidup pohon yang baru di-
tanam. Dan ini merupakan tang-
gung jawab kita semua.

Kapolres Kendal AKBP 
Yuniar Ariefianto menjelas-
kan,”Bahwa dipilihnya tem-
pat penanaman pohon di pe-
sisir pantai Utara Kecamatan 
Kangkung karena salah satu 
fungsi utama pohon bakau atau 
mangrove adalah untuk melind-

HUT Bhayangkara Ke-76 Sebagai Wujud 
Peduli Penghijauan Pantai, Polres

Kendal Tanam 10.000 Pohon Mangrove
ungi garis pantai dari abrasi atau 
pengikisan, serta meredam ge-
lombang besar dan terimakasih 
untuk Kepala Desa Jungsemi 
Dasuki bersama warganya yang 
telah membantu kegiatan Polri 
dalam penanaman bibit pohon 
mangrove,” jelas AKBP Yuniar 
Ariefianto.

Lebih lanjut Kapolres Ken-
dal menmbahkan, penanaman 
pohon Mangrove merupakan 
salah satu aksi kongkrit dan 
upaya nyata yang dilakukan 
kepolisian dalam rangka HUT 
Bhayangkara ke 76 bersama 
komponen masyarakat guna 
mencegah adanya pengikisan 
pantai, “Kami berharap agar 
seluruh komponen, sadar un-
tuk menjaga alam dengan cara 
melakukan penghijauan dan 
mencegah terjadinya abrasi di 
pesisir pantai Utara ini,” pung-
kas AKBP Yuniar Ariefianto. 
(sur)

Dekranasda Wajo Raih Predikat The Best 
di Sulsel Craft Show, Amran Mahmud: 

Terus Kembangkan Kerajinan IKM

Bupati Wajo Amran Mahmud berserta Istri saat menghadiri 
gelaran Sulsel Craft Show 2022 yang berlangsung di Hotel Four 

Points by Sheraton, Kota Makassar, 5 hingga 8 Juni

Wajo, SMN - Dekranasda 
Kabupaten Wajo menorehkan 
prestasi pada gelaran Sulsel 
Craft Show 2022 yang ber-
langsung di Hotel Four Points 
by Sheraton, Kota Makas-
sar, 5 hingga 8 Juni. Predikat 
The Best diraih pada kategori 
kayu-kayuan dari kerajinan in-
dustri kecil menengah (IKM).

Lukisan wajah dari ukiran 
kayu yang dipamerkan Dekra-
nasda Wajo mengalahkan nom-
inator lainnya, yakni kerajinan 
kayu-kayuan dari Kota Makas-
sar dan Kabupaten Tana Toraja.

Ketua Dekranasda Wajo, Sit-
ti Maryam, menerima langsung 
trofi penghargaan yang diserah-
kan Ketua Dekranasda Sulawe-
si Selatan (Sulsel), Naoemi 
Octarina, pada penutupan pam-
eran, Rabu (8/6/2022).

Untuk stan pameran Dekra-
nasda Wajo, selain memamer-
kan kerajinan lukisan wajah 
dengan ukiran kayu, juga ada 
kecapi dan seruling bambu. 
Selain itu, ada pula berbagai 
kerajinan dari sutra seperti pa-
kaian, sarung, tas, dan lainnya. 
Sebagian dari pakaian sutra 

ini adalah desain dari desainer 
kondang, Defrico Audy. Lalu, 
ada juga IKM makanan olah-
an, seperti keripik pisang, mi-
numan dari rumput laut, abon 
ikan gabus, dan sebagainya.

Bupati Wajo, Amran Mah-
mud, yang meskipun sudah 
menghadiri pembukaan ke-
marin, tetap menyempatkan diri 
mendampingi Ketua Dekranas-
da Wajo pada penutupan kegia-
tan oleh Kepala Dinas Perin-
dustrian Sulsel, Ahmadi Akil.

Selain mengunjungi kem-
bali stan Dekranasda Wajo, 
Amran Mahmud juga menyam-
paikan selamat kepada ketua 
dan seluruh jajaran Dekranasda 
Wajo atas prestasi yang dica-
pai.

“Saya ucapkan selamat 
atas capaian yang diraih oleh 
Dekranasda Wajo hari ini. 
Saya berharap capaian ini ti-
dak membuat kita merasa puas. 
Tapi, mari kita jadikan spirit 
dan semangat untuk terus be-
rinovasi mengembangkan pro-
duk kerajinan IKM maupun 
UMKM (usaha mikro, kecil, 
dan menengah) kita,” ucap Am-
ran Mahmud.

Setelah penutupan selesai, 
Amran Mahmud pamit untuk 
ke Kota Manado, Sulawesi 
Utara, menghadiri kegiatan 

Asosiasi Daerah Penghasil 
Migas dan Energi Terbarukan 
(ADPMET). 

Selama gelaran Sulsel 
Craft Show 2022, Dekranasda 
Wajo juga menampilkan atau 
mementaskan kecapi milenial 
serta berbagai pakaian sutra 
desain Defrico Audy. (and)
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Sukabumi, SMN - Wakil 
Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri menjadi pemateri da-
lam kegiatan konsultasi publik 
Program Percepatan Reforma 
Agraria (PPRA) yang dilak-
sanakan Kantor Pertanahan Ka-
bupaten Sukabumi di salah satu 
hotel di Kota Sukabumi, Kamis, 
2 Juni 2022. 

H. Iyos mengaku bersyukur 
diberikan program PTSL PM 
kepada 34 desa di wilayahnya. 
Apalagi dengan jumlah bidang 
tanah yang sangat banyak. 

“Alhamdulillah, kami ber-
syukur adanya program PTSL 
untuk masyarakat Kabupaten 
Sukabumi,” ujarnya 

Menurut Wabup, program ini 
sejalan dengan Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD) Kabupaten 

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri saat menjadi 
pemateri dalam kegiatan konsultasi publik Program Percepatan 

Reforma Agraria (PPRA)

Sukabumi terkait meningkatkan 
produktivitas agrobisnis dan 
pariwisata berkelanjutan. 

“Lahan pertanian dan peker-
bunan di Kabupaten Sukabumi 
sangat luas. Ditambah, mas-
yarakat Kabupaten Sukabumi 

didominasi buruh tani. Jadi, pro-
gram ini sangat bermanfaat bagi 
masyarakat untuk meningkatkan 
kesejahteraannya,” ucapnya 

Melalui program ini, mas-
yarakat bisa memeroleh hak 
atas kepemilikan tanah. Seh-

Konsultasi Publik PPRA, Wabup “Program Ini 
untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”

ingga mereka bisa mengolah 
tanahnya dan menyejahterakan 
kehidupan mereka.

Namun H. Iyos berpesan, 
tanah yang telah tersertifikat 
agar tidak diperjualbelikan. 
Sebab, tujuan pemberian serti-
fikat untuk kesejahteraan mas-
yarakat.

“Pemerintah memberikan 
lahan untuk diolah dan diman-
faatkan sebaik-baiknya. Semua 
itu untuk kepentingan dan kes-
ejahteraan masyarakat,”beber-
nya

Selain itu, H. Iyos meminta 
para kepala desa bisa mema-
yungi masyarakat. Termasuk 
menyosialisasikan program ini 
kepada masyarakat. 

“Selama pelaksanaannya, 
ikuti aturan yang ada,” pung-
kasnya. (rob)

Tim Recheking Kabupaten Sukabumi 
Disambut Meriah Oleh Masyarakat

dan Ratusan Pelajar Sekolah

Sukabumi, SMN - Tim 
Penggerak (TP) PKK Kabupat-
en Sukabumi melakukan Re-
checking Desa Model 5 lomba 
10 Program PKK Tingkat Ka-
bupaten Sukabumi Tahun 2022. 
Kegiatan tersebut diselenggara-
kan di Aula Kantor Desa Cisaat 
Kecamatan Cicurug Kabupaten 
Sukabumi. Jumat 10/06/2022.

Dalam kunjungan nya tim 
recheking kabupaten sukabumi 
di sambut meriah oleh warga 
dan ratusan pelajar SD maupun 
sekolah MI.

Turut hadir dalam acara 5 
lomba 10 program pkk di desa 
cisaat.kepala desa cisaat camat 
cicurug kapolsek cicurug dan-
ramil cicurug kepala kua kepa-

la uptd disdukcapil kepala desa 
sekecamatan cicurug.ibu” pkk 
sekecamatan cicurug.dan warga 
masarakat sekitar.

Ketua TP PKK Desa Cisaat 
inay rusmini suminar sukron 
mengucapkan terimakasih se-
banyak- banyaknya atas kun-
jungan kerja TP PKK Kabu-
paten Sukabumi dalam rangka 
rechecking Desa Model yang 
diikuti oleh Desa Cisaat Keca-
matan cicurug.

“Atas ikhtiar kita selama ini 
alhamdulillah Desa Cisaat se-
dang mengikuti program desa 
model tingkat Kabupaten dan 
ini merupakan salah satu mo-
mentum yang sangat luar biasa. 
Alhamdulillah Desa Cisaat ma-

Kabupaten Sukabumi Jadi Pilot Project SPM 
Pendekatan One Health Penanganan Zoonosis

Sukabumi, SMN - Kabupat-
en Sukabumi dijadikan pilot proj-
ect dalam pembuatan standar pe-
layanan minimal (SPM) bidang 
kesehatan dalam pendekatan 
one health mengenai zoonosis 
oleh Kementerian Pertanian RI. 
Maka dari situ, Kementerian Per-
tanian RI menggelar public hear-
ing standar pelayanan minimal 
(SPM) bidang kesehatan dalam 
pendekatan one health.

Kegiatan yang didukung 
FAO Ectad Indonesia ini, dilak-
sanakan selama dua hari ter-
hitung 2-3 Juni 2022.

Wakil Bupati Sukabumi H. 
Iyos Somantri mengaku ber-
syukur atas adanya kegiatan ini. 
Bahkan, H. Iyos berterima kasih 
Kabupaten Sukabumi dijadikan 
sebagai pilot project bersama 
Kabupaten Bandung Barat di 
Jawa Barat.

Sukabumi dijadikan pilot project dalam pembuatan standar 
pelayanan minimal (SPM) bidang kesehatan dalam pendekat-

an one health mengenai zoonosis oleh Kementerian Pertanian 
RI

“Ini sangat penting dan pem-
bahasan ini bisa membawa hasil 
yang baik dan bermanfaat bagi 
masyarakat,” ujarnya.

Maka dari itu, perangkat daer-
ah di Kabupaten Sukabumi harus 
memberikan saran dan pandan-
gan. Khususnya dalam penyusu-
nan SPM zoonosis ini.

“Ini sangat bermanfaat sekali. 
Ketika adanya SPM, bisa mem-
inimalkan adanya zoonosis,” 
ucapnya.

Apalagi, hasil SPM ini bisa 
menjadi kebanggaan bagi Kabu-
paten Sukabumi. Hal itu, ketika 
SPM diberlakukan di seluruh In-
donesia. 

“Kalau sudah digunakan di 
seluruh Indonesia, ini akan men-
jadi kebanggaan bagi kita. Sebab 
pilot projectnya di Sukabumi,” 
ungkapnya.

Direktur Kesehatan Hewan 
Dirjen Peternakan dan Kesehatan 
Hewan Kementan RI drh. Nuri-
yani Zainudin mengatakan, SPM 
harus fokus terhadap layanan 
yang ada dan terukur. Sehingga, 
lebih mudah dan gampang dipa-

hami ketika mengimplementa-
sikannya.

“kegiatan ini untuk member-
ikan pemahaman yang sama. 
Apalagi, semua ini perlu kolab-
orasi dan komitmen para pe-
mangku kepentingan daerah,” 
bebernya.

Sementara itu perwakilan 
FAO Ectad Indonesia drh. Farida 
Camilia mengatakan, kegiatan 
ini untuk memberikan penguatan 
kepada pemerintah daerah da-
lam rangka penanganan penyakit 
zoonosis. Sehingga, project ini 
dilakukan untuk meningkatkan 
kapasitas dan mencogah zoono-
sis lewat pendekatan one health. 

“SPM berfokus pada penan-
ganan kesehatan hewan dalam 
pendekatan one health. Jadi, 
SPM ini harus baik,” terangnya.

Maka dari itu, dirinya memo-
hon dukungan dari Pemkab Su-
kabumi. Termasuk dalam mem-
berikan masukan terkait SPM ini. 

“Mohon dukungan dan ma-
sukannya untuk perbaikan SPM 
zoonosis yang akan diterapkan di 
Indonesia,” pungkasnya. (rob)

suk ke 8 besar ” ungkapnya
Kata Inay, kegiatan tersebut 

merupakan kegiatan pertama 
kali yang diikuti oleh desa Cis-
aat, dirinya berharap semoga 
dengan terlaksananya kegiatan 
tersebut Desa Cisaat bisa jadi 
juara 1 dari 8 Desa di Kabupaten 
Sukabumi.

 Sementara itu Ketua TP 
PKK Kabupaten Sukabumi hj. 
Yani Jatnika Marwan menutur-
kan, sebanyak 47 Desa yang di 
Monev di Kabupaten Sukabumi. 
Namun ada 8 Desa yang mema-
suki nominasi salah satunya 
yakni Desa Cisaat

“Mudah-mudahan Desa Cis-
aat bisa mewakili Kabupaten 
Sukabumi ke tingkat Jawa Barat 
” harapnya.

“Saya berharap Desa Cisaat 
ini bisa memberi jawaban dan 
lapangan yang bagus.” Ucap 
Ketua TP PKK Kabupaten Suk-
abum, Hj Yani Zatnika Hamami, 
Jum’at, 10 Juni 2022

Menurutnya, dari delapan 
desa yang masuk nominasi di-
mana Desa Cisaat yang hari ini 
dilakukan recheking memiliki 
peluang besar. Oleh karenanya 
Istri Bupati Sulabumi berharap 
sisi administrasi, ivates, UP2K, 
dan hatinya PKK bagus sehing-
ga bisa lolos menjadi yang ter-
baik”. (rob)

Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Sukabumi melakukan 
Rechecking Desa Model 5 lomba 10 Program PKK Tingkat 

Kabupaten Sukabumi Tahun 2022

Kuala Kapuas, SMN - 
Kepala Cabang Perum Bulog 
Kabupaten Kapuas, Agung Setia 
Budi mengatakan, hingga saat ini 
belum ada realisasi penugasan 
untuk distribusi minyak goreng 
curah yang murah dan bersubsidi 
kepada masyarakat.

Program Pemerintah atas 
minyak goreng curah dan murah 
yang disubsidi Pemerintah ini, 
diperuntukkan bagi masyarakat 
yang berpenghasilan rendah, 
yang nanti harganya akan diban-
drol Rp 14.000 per liter.

Sebagaimana informasi yang 
dapat kita tangkap, bahwa pro-
gram pemerintah ini telah dirillis 
oleh pemerintah pusat pada tgl 
17 mei 2022 beberapa hari yang 
lalu.

Disamping belum adanya 
pasokan minyak goreng curah 
tersebut, pihaknya menyam-
paikan hingga saat ini Perum 
Bulog Wilayah Oprasional Ka-
bupaten Kapuas khususnya, dan 
Kalimantan Tengah pada umum-
nya, belum ada penugasan untuk 
penyaluran minyak goreng curah 
bersubsidi ini.

Menurutnya, untuk mendis-
tribusikan kemasyarakat umum, 
nanti penyaluran minyak goreng 
curah dalam bentuk kemasan 
tersebut akan melibatkan peda-
gang kecil, Pengecer, Kios dan 
pelaku UMKM yang mempu-
nyai link pada Perum Bulog.

Perum BULOG Kabupaten Kapuas Hingga Sekarang Belum 
Ada Pasokan Minyak Curah Bersubsidi

Perum BULOG Kabupaten Kapuas 
Dimana para pedagang dan 

pengusaha, pelaku UMKM yang 
ditunjuk tsb diminta harus men-
yampaikan berapa kebutuhannya 
kepada Perum Bulog, sehingga 
pihaknya nanti akan melakuka-
kan survey kelapangan dan men-
data guna untuk memudahkan 
laporan,” ungkapnya.

Terkait program pemerintah 
ini, Kacab Perum Bulog juga 
mengakui hingga sekarang be-
lum ada pasokan minyak goreng 
bersubsidi yang di stock, karena 
aba aba untuk itu memang be-
lum, sebab kita dari pihak Perum 
Bulog di daerah hanya sebagai 
operator, sedangkan Kementeri-
an BUMN ditingkat pusat mer-
upakan regulator atau pembuat 
kebijakan, sehingga didaerah 
hanya sebagai pelaksana kebija-
kan itu sendiri dan saat ini kita 
menunggu perintah dari Pemer-
intah pusat, dalam hal ini pihak 
Kementerian BUMN. Hal ini 
diutarakannya, saat ditemui awak 
media SMN, Ahmad Zainuddin, 

S.Sos, diruang kerjanya. Senin 
(23/05/2022).

Ditambahkan pula, Perum 
Bulog Kab. Kapuas pada intinya 
telah siap jika sudah diberikan 
penugasan untuk pendistribusian 
kepada masyarakat dan ini sudah 
barang tentu melalui pedagang, 
kios, pengusaha dan pelaku 
UMKM yang ditunjuk dari pi-
hak Bulog dalam bekerjasama 
dilapangan.

Kalau penugasan dari pemer-
intah pusat kepada Perum Bulog, 
terutama pada Perum Bulog Kab. 
Kapuas tentu pendistribusian 
agak mudah dan dapat merata 
dalam penyebarannya kemas-
yarakat, sehingga program terse-
but tepat sasaran.

Kemudian juga dalam hal 
pengawasan harga, tentu dapat 
terjamin dalam kepastian harga 
sehingga stabilitas harga dapat 
terkendali, karena yang melak-
sanakan ini adalah Perum Bulog 
yang dibawah kendali Kemente-
rian BUMN dan milik Pemerin-

SMP Negeri 1 Selat Kuala Kapuas Kab. 
Kapuas, Prov. Kalimantan Tengah Perbaiki 
Sarana Pendidikan dan Lingkungan Sekolah

Bangunan Pintu Gerbang Sekolah Menengah Pertama 
Negeri 1 Selat, Kuala Kapuas, yang sedang diperbaiki

Kuala Kapuas, SMN - 
Kepala SMP Negeri 1 Kuala 
Kapuas, Wilger, S.Pd, M.Pd., 
menginformasikan, sebelum 
memasuki Tahun Pelajaran Baru 
2022/2023, pihak Sekolah akan 
memenfaatkan waktu yang agak 
longgar untuk perbaikan sarana 
Pendidikan.

Pantauan awak media Suara 
Media Nasional dilapangan saat 
ini terlihat sudah berdiri adanya 
sebuah bangunan pintu gerbang 
sekolah.

Sementara pembuatan ban-
gunan pagar sekolah masih da-
lam proses penggalian lubang 
pondasi tempat pilar dan pem-
bersihan lokasi bangunan pagar 
yang akan direhab.

Menurut Kepala Sekolah, 
Wilger, S.Pd, M.Pd., sebelum 
menghadapi proses belajar bagi 
peserta didik baru, pihaknya 
kini memanfaatkan waktu guna 
melaksanakan kegiatan dalam 
rangka perawatan dan pemeli-
haraan rutin untuk perbaikan ke-
beradaan sarana sekolah.

Sehingga adanya pekerjaan 
rehab kecil yang dilakukan un-
tuk bangunan pintu gerbang ser-
ta rehab pembuatan pagar yang 
sudah tidak layak lagi.

Karena pekerjaan tsb bukan 
termasuk kategore pengadaan 
proyek seperti tender, melaink-
an pemenfaatan biaya perawatan 
dan pemeliharaan untuk sarana 
fasilitas Sekolah, baik bangunan 
gedung sekolah, pintu gerbang 
dan bangunan pagar.

Sebab biaya untuk rehab 
pembuatan pintu gerbang dan 
pagar tsb dari dana BOS rutin 
yang disisihkan untuk belanja 
perawatan dan pemeliharaan 
Sekolah.

Kendatipun demikian wak-
tunya disesuaikan dengan 
(mengikuti) kondisi keuangan 
ketika dalam penggunaan belan-
ja dana BOS rutin.

Sehingga upaya penyelesa-
ian pekerjaan kontruksi ini ti-
dak terbatas waktu sebagaimana 
lazimnya sebuah proyek yang 

dikerjakan oleh rekanan pen-
gadaan barang dan jasa.

Untuk menghadapi Tahun 
Pelajaran Baru 2022/2023, pi-
hak Sekolah SMP Negeri 1 Selat 
Kuala Kapuas, sebagaimana bi-
asa telah menyampaikan infor-
masi untuk Penerimaan Peserta 
Didik Baru (PPDB) melalui 
berbagai pemberitahuan dalam 
bentuk sosialisasi lainnya yang 
bersifat pengumuman.

Pihaknya berharap agar Tar-
get siswa Peserta Didik Baru, 
dapat terpenuhi sesuai sarana 
yang ada. Hal tersebut disam-
paikan Kepsek Wilger, S.Pd, 
M.Pd, kepada awak media 
SMN, Sdr Ahmad Zainuddin, 
S.Sos, ditempat kerjanya, Sela-
sa, (24/05/2022).

Ditanya sarana yang tersedia, 
menurut Kasek Wilger, saat ini 
sebanyak 6 kelas (rombel), sep-
erti pada Tahun2 sebelumnya 
sesuai dengan kapasitas ruang 
belajar yang tersedia.

Untuk Calon Peserta Di-
dik pada Tahun Pelajaran 
2022/2023 pihaknya berharap 
peserta didik baru pada SMP 
Negeri 1 Selat Kuala Kapuas 
target sebanyak 192 siswa 
dapat terpenuhi untuk 6 Kelas 
(rombel) sesuai dengan sarana 
ruangan yang ada.

Para siswa siswi dalam 
Pendaftaran Penerimaan Pe-
serta Didik Baru (PPDB) yang 
dapat diterima untuk mengiku-

ti pendidikan di SMP Negeri 1 
Selat ini nantinya akan diberi-
kan kemudahan untuk meleng-
kapi pakaian seragam sendiri, 
baju seragam sekolah, dan baju 
batik seragam sekolah.

Namun pihak sekolah juga 
telah memperkenankan kepa-
da calon siswa siswi peserta 
didik baru untuk mengikuti 
arahan dari panitia penerimaan 
pendaftaran peserta didik baru, 
untuk melengkapi identitas 
keseragaman siswa yang telah 
sisediakan diantaranya seperti, 
emblem lokasi sekolah, lam-
bang OSIS, dasi, topi, papan 
nama siswa, lokasi kls sekolah, 
termasuk pakaian seragam pra-
muka, ikat pinggang, kaos olah 
raga, dengan total biaya dihar-
gai berkisar Rp. 300.000.

Sementara ini pihaknya, 
SMP Negeri 1 Selat Kuala 
Kapuas belum mengumumkan 
kelulusan Ujian Sekolah bagi 
siswa Kls 9. Menurutnya un-
tuk kelulusan ujian bagi siswa 
siswi SMP Negeri 1 Selat, akan 
diumumkan pertengan bulan 
Juni 2022, sementara ditan-
ya prosentase kelulusan siswa 
kasek Wilger, MPd tetap men-
garahkan pada moment yang 
tepat saat pengumuman kelulu-
san tanggal 15 Juni 2022 yang 
akan datang, karena masih 
menunggu rapat dewan guru “ 
Menurut ybs, disaat mengakhiri 
percakapan, Dmk (Ahza).

tah.
Namun jika pemerintah pusat 

menyerahkan pada pihak lain 
(kepasar) tentu yang berlaku mi-
kanisme pasar dan sulit terkontrol 
dalam hal pengendalian harga.

Terlepas kebijakan program 
pemerintah pada minyak goreng 
curah bersubsidi tersebut, Un-
tuk sementara ini pihak Bulog 
hanya melaksanakan kegiatan 
komersial terhadap kebutuhan 
bahan pokok kepada masyarakat 
umum, sedangkan standart harga 
bahan pokok tersebut mengikuti 
mekanisme harga pasar.

Sementara bahan pokok yang 
tersedia pada Perum Bulog Kab. 
Kapuas, hingga saat ini, seperti 
; beras dalam bentuk kemasan, 
minyak goreng, gula pasir, tepung 
terigu, dan daging murni beku 
(impor) serta sejumlah bahan 
pokok lainnya untuk kebutuhan 
pangan keluarga dan beberapa 
barang kebutuhan bahan pokok 
yang termasuk dikomersialkan 
pihak Perum Bulog Kab. Kapuas, 
sekarang ini stock bahan-bahan 
tersebut selalu tersedia dan stand-
by dalam melayani kebutuhan 
masyarakat umum.

Untuk pelayanan terhadap 
konsumen ini masyarakat umum 
dapat mengunjungi dan berbe-
lanja secara langsung pada Ktr 
Perum Bulog Cabang Kapuas 
yang berlokasi dikawasan Kota, 
Jl Maluku No. 137, Selat Kuala 
Kapuas, dan semua barang ini 
dalam bentuk kemasan, Dmk 
(Ahza).
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Lumajang Menjadi Salah Satu Tuan Rumah

Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII

Bupati Lumajang Thoriqul Haq (Cak Thoriq) saat meninjau 
Stadion Semeru Lumajang, Jumat (10/6/2022)

Lumajang, SMN - Pekan 
Olahraga Provinsi (Porprov) 
Jawa Timur akan digelar di 
empat kabupaten, yakni di Ka-
bupaten Jember, Lumajang, 
Bondowoso dan Kabupaten 
Situbondo.

Menurut rencana, Porprov 
Jatim 2022 edisi ke-7 terse-
but dilaksanakan pada 25 Juni 
hingga 3 Juli 2022.

Menjadi salah satu tuan ru-
mah dalam perhelatan Pekan 
Olahraga Provinsi (Porprov) 
VII Jawa Timur, Kabupaten 
Lumajang harus tampil mak-
simal mempersiapkan segala 
fasilitas dan sarana olahraga 
yang dibutuhkan.

Ada sekitar 14 pertandingan 
cabor yang akan ditempatkan 
di Kabupaten Lumajang. Salah 
satunya sepak bola. Stadion 
Semeru Lumajang akan digu-

nakan sebagai venue pertand-
ingan sepak bola dalam gelaran 
olahraga empat tahunan terse-
but.

Stadion berkapasitas maksi-
mal 15 ribu orang penonton itu 
disebut sudah siap digunakan, 

baik dari sisi pemain maupun 
penontonnya.

“Ini sudah 95 persen secara 
fungsi sudah selesai, kemudian 
soal fasilitas utama sudah sele-
sai tribun sudah selesai,” terang 
Bupati Lumajang Thoriqul Haq 

POC Sari Luhur adalah solusi
Terbaik untuk Menyembuhkan PMK

Proses pengobatan kepada ternak warga yang terjangkit 
penyakit mulut dan kuku (PMK)

Lumajang, SMN - penya-
kit mulut dan kuku pada hewan 
ternak semakin merajalela. Ban-
yak ternak yang mati mendadak 
karena hal tersebut. Pemerintah 
daerahpun sudah menutup pas-
ar hewan, agar tidak semakin 
menyebar.

Guna mencegah penyakit 
mulut dan kuku (PMK) pada he-
wan ternak di wilayah Kabupat-
en Lumajang, LSM Lumajang 
Bergerak Satu Indonesia (LBSI) 
Kabupaten Lumajang berkolab-
orasi dengan Pupuk Organik Cair 
(POC) Sari Luhur, memberikan 
pengobatan ke sejumlah ternak 
milik warga.

Menurut Ketua Bidang Perta-
nian LBSI Kabupaten Lumajang, 
Suwarso, pihaknya ikut berparti-
sipasi atas ancaman wabah PMK 

ini dengan memberikan POC 
Sari Luhur kepada ternak.

POC ini diminumkan kepada 
hewan ternak seperti sapi perah 
dan sapi potong,” kata Suwarso, 
saat dikonfirmasi melalui selul-
ernya beberapa waktu lalu.

Dikatakan pria asal Ke-
camatan Kunir ini, pihaknya 
bergerak dari daerah yang satu 
ke daerah lainnya yang memiliki 
kasus PMK terbanyak.

“Awal di Desa Kedungrejo, 
Kecamatan Rowokangkung, ter-
nak milik Mantri Hewan, Suraji, 
juga telah diberikan minum Sari 
Luhur, Alhamdulillah hewan ter-
naknya sudah lahap lagi makan-
nya, berarti bisa dikatakan sehat 
ternaknya,” tambahnya.

Lebih jauh Suwarso menjelas-
kan, bahwa di Desa Kalibendo, 

Kecamatan Pasirian, hewan ter-
nak milik Huri, juga telah diberi 
minum POC Sari Luhur.

“Kemarin pas ada info kasus 
PMK di Kecamatan Senduro, 
saya langsung berangkat ke sana, 
tepatnya di Desa Kandang Tepus 
mengobati ternak milik Adil, 
Alhamdulillah langsung mau 
makan,” tambahnya.

POC Sari Luhur ini, selain un-
tuk meningkatkan produksi hasil 
pertanian, juga bisa juga dicam-
pur ke dalam makanan atau mi-
numan hewan ternak seperti un-
ggas dan ikan.

“Semoga kasus PMK segera 
menurun dengan upaya yang 
kami lakukan, demi kesejahter-
aan masyarakat petani,” imbuhn-
ya.

Sementara itu, salah satu 
pengurus harian LSM LBSI Ka-
bupaten Lumajang, Himawan 
Wibisono, menyampaikan bah-
wa dirinya sangat prihatin terh-
adap kondisi hewan ternak yang 
terpapar PMK.

“Saya juga dilapori oleh war-
ga yang merawat ternak sapi 
saya, dan Sari Luhur adalah 
solusi yang terbaik saat ini untuk 
menyembuhkan PMK tersebut,” 
paparnya.

Jika ini bisa dikatakan muja-
rab, pihaknya akan mengajukan 
solusi ini kepada dinas terkait, 
agar PMK segera berakhir. (tik)

(Cak Thoriq) saat meninjau 
Stadion Semeru Lumajang, Ju-
mat (10/6/2022).

Cak Thoriq juga menerang-
kan, bahwa meskipun belum 
100 persen rampung, namun 
bupati optimis proses finishing 
bisa selesai sebelum pelaksa-
naan Porprov Jatolim dilak-
sanakan.

“Ini tinggal ngerapikan saja 
kemudian mengovalkan pagar 
biar kelihatan estetik, ini sudah 
cantik tapi dirias biar lebih ba-
gus lagi,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Bu-
pati Lumajang jug menegaskan, 
bahwa semua masyarakat yang 
ingin menonton pertandingan 
selama Porprov berlangsung 
tidak dipungut biaya, sehingga 
masyarakat bisa mendukung 
tim kebanggaannya dengan 
maksimal. (tik)

Polres Lumajang “Panen” Tangkapan 
dalam Operasi Pekat Semeru 2022

Konferensi Pers Polres Lumajang mengenai sejumlah kasus 
dalam Operasi Pekat Semeru 2022

Lumajang, SMN - Kepoli-
sian Resor Lumajang Jawa 
Timur, merilis hasil ungkap 
sejumlah kasus dalam Operasi 
Pekat Semeru 2022. Dipimpin 
langsung Kapolres Lumajang 
AKBP Dewa Putu Eka D, rilis 
menghadirkan sejumlah awak 
media, saat itu dilaksanakan di 
lobby Mapolres, beberapa hari 
lalu.

Ada sejumlah kasus diurai 
oleh AKBP Dewa, hasil kiner-
ja dari berbagai satuan fungsi 
reserse di internal Polres Luma-
jang.

AKBP Dewa menerangkan, 
hasil ungkap terbagi diantaran-
ya kasus prostitusi, kasus per-
judian, kasus miras ilegal, dan 
kasus penyalahgunaan narkoba.

“Hari ini kita merilis ha-

sil dari operasi kepolisian 
kewilayahan, dengan sandi pe-
kat Semeru 2022 yang dilak-
sanakan selama 14 hari, mulai 
tanggal 23 Mei sampai dengan 3 
Juni,” ungkap Kapolres Luma-
jang.

Dijelaskan, pelanggaran 
yang berhasil diungkap yaitu, 
pertama untuk kasus prostitusi. 
“Prostitusi ini kita ada target op-
erasi yang ditetapkan 2, dan kita 
mengungkap dua target, dengan 
tersangka totalnya 4 orang,” 
jelas Kapolres.

Kemudian juga diurai untuk 
kasus perjudian, lanjut AKBP 
Dewa target operasi ada 4 ter-
ungkap semua, dan non target 
operasi terungkap 2. “Jadi total 
ada 6. Untuk perjudian ini ter-
sangka ada 12 orang,” imbuhn-
ya.

Diwaktu yang sama untuk 
miras, ada 5 target operasi dan 5 
non target operasi, jadi total ada 
10, berikut 10 tersangka yang 

di lakukan proses selanjutnya. 
Sementara untuk kasus narkoba 
sendiri, kata orang nomer satu di 
Kepolisian Resor Lumajang itu, 
pihaknya ada target ditetapkan 
2 dan terungkap semua 2. Juga 
yang non target ada 3, jadi total 
5 dengan keseluruhan tersangka 
juga 5.

“Jadi pengungkapan dalam 
operasi pekat Semeru ini, kes-
eluruhan ada target operasi dan 
non target operasi, sejumlah 25. 
Kemudian untuk tersangka tar-
get operasi ada 13 orang, dan 
non target operasi ada 18 orang, 
jadi total tersangka keseluruhan 
ada 31 orang dalam 14 hari op-
erasi,” ungkapnya.

“Untuk yang prostitusi, per-
judian dan narkoba semuanya 
ditahan. Sementara untuk miras 
ada sebagian yang masuk kat-
egori tipiring (tindak pidana 
ringan), akan tetapi dari barang 
bukti kami sita secara keseluru-
han,” pungkasnya. (tik) 

Bupati Karimun Ikuti Upacara Hari
Lahir Pancasila Secara Daring

Bupati Karimun Dr.H.Aunur Rafiq, S.Sos.M.Si, Wakil Bupati 
Karimun H.Anwar Hasyim,M.Si dan jajaran forkopimda serta 

seluruh OPD kabupaten karimun saat mengikuti upacara Perin-
gatan Hari Lahir Pancasila yang digelar secara nasional melalui 

daring di Gedung Nasional Karimun

Karimun, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Karimun mengi-
kuti upacara Peringatan Hari 
Lahir Pancasila yang digelar 
secara nasional melalui daring 
di Gedung Nasional Karim-
un, Rabu (1/6/2022). Upacara 
diikuti oleh Bupati Karimun 
Dr.H.Aunur Rafiq, S.Sos.M.Si, 
Wakil Bupati Karimun H.An-
war Hasyim,M.Si dan jajaran 
forkopimda serta seluruh OPD 
kabupaten karimun.

Upacara peringatan hari lahir 
Pancasila tahun 2022 dipusat-
kan di lapangan Pancasila, Ende 
Nusa Tenggara Timur (NTT). 
Presiden RI Ir Joko Widodo 
bertindak sebagai inspektur 
upacara dengan menggunakan 
pakaian baju adat Ende. Lalu, 
bertindak sebagai komandan 
upacara Kolonel infantri Tan-
jung Setyabudi, pembaca nas-
kah Pancasila Ketua MPR Bam-
bang Soesatyo, pembaca naskah 
UUD 1945 Wakil Ketua DPR 
Lodewijk Frederick.

Dalam amanatnya Presiden 
Joko Widodo mengajak seluruh 
anak-anak bangsa dimanapun 
berada untuk bersama-sama 
membumikan Pancasila dan 
mengaktualisasikan nilai-nilai 
luhur Pancasila dalam ke-
hidupan bermasyarakat, ber-
bangsa dan bernegara.

“Pancasila bukan hanya telah 
mempersatukan kita semua, Pan-
casila juga telah menjadi bintang 
penuntun ketika bangsa Indone-
sia menghadapi tantangan dan 
ujian serta dibuktikan dalam se-
jarah perjalanan bangsa.”Jelasn-
ya Presiden menyampaikan saat 
ini dalam menghadapi situasi 
dunia yang sedang bergejolak, 
pandemi covid yang belum 
sepenuhnya berakhir diikuti oleh 
krisis energi dan pangan serta an-
caman kemiskinan yang ekstrim 
dan perang di Ukraina.

Presiden mengajak seluruh 
negara maju di dunia untuk 
bergotong royong menciptakan 
umat manusia yang lebih baik 

membangun sistem kesehatan 
global yang mampu menghada-
pi krisis di masa depan. Seluruh 
pemimpin bangsa, para peja-
bat pemerintahan, tokoh agama 
masyarakat, para pimpinan par-
pol dan ormas dan seluruh mas-
yarakat untuk menjadi teladan 

dalam aktualisasi nilai-nilai pan-
casila.

“Bersama Bergerak aktif 
memperkokoh nilai-nilai Pancas-
ila dalam mewujudkan Indone-
sia Maju, mewujudkan cita-cita 
proklamasi kemerdekaan,” pa-
parnya. (bl) 

Bupati Karimun Serahkan
SK CPNS dan P3K

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S.Sos, saat menyerahkan 
SK CPNS dan P3K

Karimun, SMN - Forum 
Pembauran Kebangsaan (FPK) 
adalah mitra pemerintah untuk 
mewujudkan kerukunan dan 
tata kehidupan masyarakat yang 
tentram dan harmonis. Demiki-
an yang disampaikan Bupati 
Karimun Dr. H. Aunur Rafiq,S.
Sos., M.Si saat melantik kepen-
gurusan Forum Pembauran Ke-
bangsaan Kecamatan Kundur, 
Kundur Barat dan Ungar masa 
bakti 2022-2025 di Gedung 
Balai Sri Gading, Tanjung Batu 
Kota, Kecamatan Kundur, Rabu 
(8/6/2022).

“Forum Pembauran Kebang-
saan adalah mitra pemerintah 
yang memiliki peranan penting 
dalam upaya kerja sama untuk 
memantapkan kerukunan dan 
mewujudkan tata kehidupan 
masyarakat Karimun yang ten-
teram dan harmonis,” terang 
Bupati.

Bupati menyampaikan bah-
wasannya Forum Pembauran 
Kebangsaan merupakan salah 
satu wadah yang dibentuk pe-
merintah sebagai wujud peng-
hargaan terhadap Kemajemukan 
masyarakat. “Pada dasarnya 
bagaimana mengintegrasi ang-

gota masyarakat dari berbagai 
ras, suku, etnis agar mampu men-
jaga dan memelihara keutuhan 
persatuan dan kesatuan bangsa 
serta tetap tegaknya kedaulatan 
Negara Kesatuan Republik Indo-
nesia,” kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan 
rasa syukurnya bagaimana mas-
yarakat Karimun yang di tengah 
kemajemukan selalu berganden-
gan tangan untuk mewujudkan 
Karimun sebagai daerah yang 
masyarakatnya hidup tenteram 
dan harmonis. “Walau kita ber-
beda-beda baik suku, ras maupun 
etnis tapi kita selalu bisa bersatu, 

hal ini juga wujud dari adanya 
Bhineka Tunggal Ika. Semoga 
situasi yang sudah baik di Kari-
mun ini bisa selalu kita jaga,” 
harap Bupati.

Terakhir Bupati berpesan 
kepada Forum Pembauran Ke-
bangsaan untuk terus berperan 
aktif melestarikan empat pilar 
kebangsaan kepada masyarakat. 
“Empat pilar kebangsaan yaitu 
Pancasila, UUD 1945, Bhine-
ka Tunggal Ika dan NKRI ha-
rus terus kita lestarikan dan kita 
kembangkan khususnya kepada 
generasi penerus kita,” pungkas 
Bupati. (bl) 

Bupati Lantik Pengurus Forum 
Pembauran Kebangsaan

Dr. H. Aunur Rafiq S.Sos., M.Si saat melantik kepengurusan 
Forum Pembauran Kebangsaan Kecamatan Kundur, Kundur 

Barat dan Ungar masa bakti 2022-2025

Karimun, SMN - Ratusan 
Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) dan Pegawai Pemerintah 
Dengan Perjanjian Kerja (P3K) 
formasi tahun 2021 di lingkun-
gan Pemerintah Kabupaten 
Karimun resmi menerima Surat 
Keputusan (SK). SK diserahkan 
langsung dan ditandatangani 
oleh Bupati Karimun Dr H Au-
nur Rafiq S.Sos M.Si di Halaman 
Kantor Bupati Karimun, Kamis 
(9/6/2022).

Adapun rincian CPNS yang 
menerima SK yaitu golongan III 
sebanyak 127 orang, golongan II 
sebanyak 130 orang. Kemudian, 
rincian untuk P3K guru tahap I 

sebanyak 237 orang dan tahap 
II sebanyak 129 orang. Bupati 
Karimun dalam sambutannya 
menyampaikan permohonan 
maaf atas keterlambatan penyer-
ahan SK CPNS dan P3K. Bupati 
menyampaikan keterlambatan 
penyerahan SK yang terjadi bu-
kan faktor yang disengaja.

“Keterlambatan ini bukan 
semata-mata karena kelalaian 
atau disengaja, namun karena 
penyerahan kami lakukan secara 
menyeluruh dan bersama-sama 
atau tidak secara bertahap sambil 
menunggu proses administrasi 
di Badan Kepegawaian Negara 
(BKN) selesai secara keseluru-

han,” papar Bupati.
Selanjutnya, Bupati berpesan 

kepada seluruh CPNS dan P3K 
untuk dapat meningkatkan ke-
disiplinan dalam budaya kerja 
sebagai salah sayu bentuk ke-
wajiban dan menerapkan budaya 
kerja dengan nilai-nilai dasar 
BerAkhlak sebagaimana yang 
sedang digaungkan oleh pemer-
intah saat ini. BerAkhlak yang 
dicanangkan oleh Kementerian 
Dalam Negeri ini merupakan 
singkatan dari berorientasi pe-
layanan, akuntabel, kompeten, 
adaptif, harmonis, loyal dan ko-
laboratif.

“Selain itu tentunya ASN juga 
harus bisa mengutamakan pe-
layanan ke masyarakat agar sem-
boyan bangga melayani bangga 
bisa terwujud,” pesan Bupati.

Bupati juga berharap seluruh 
ASN di lingkungan Pemkab 
Karimun dapat selalu menjalank-
an fungsi dan perannya secara 
profesional, bertanggung jawab, 
serta dapat meningkatkan kapa-
sitas kualitas kinerja.

“Apabila ASN menjalankan 
fungsinya dengan profesional, 
maka akan berdampak positif 
terhadap peningkatan kualitas 
pelayanan publik kepada mas-
yarakat baik dalam hal sikap, ad-
ministrasi yang rapi, cepat, tepat 
dan sesuai mekanisme,” pungkas 
Bupati. (bl) 
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Batam, SMN - Komisi VI 
DPR RI telah menyetujui Pagu 
Indikatif Belanja Badan Pengu-
sahaan Batam (BP Batam) Ta-
hun Anggaran 2023 sebesar Rp 
1,72 triliun serta usulan penam-
bahan pendanaan Rupiah Murni 
(RM) sebesar Rp 386 miliar.

Hal ini disampaikan dalam 
Rapat Dengar Pendapat (RDP) 
bersama Komisi VI Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) RI, pada 
Senin (6/6/2022) pagi, di Ge-
dung Nusantara I DPR RI.

RDP DPR RI dipimpin 
oleh Wakil Ketua Komisi VI 

Batam, SMN - Walikota Ba-
tam Muhammad Rudi membu-
ka pelatihan manasik haji yang 
disejalankan dengan pelepasan 
Calon Jamaah Haji (CJH) Kota 
Batam Tahun 2022 di Ballroom 
Hotel Radisson Batam, Kamis 
(9/6) pagi.

Sembari mengucap selamat, 
Rudi berpesan kepada CJH 
agar selalu kompak dan saling 
menjaga baik dalam proses ke-
berangkatan, pada saat di Tanah 
Suci maupun sekembalinya ke 
Tanah Air.

"Saya ingin berpesan tetap 
kompak dan saling menjaga," 
ucap Rudi.

Sejatinya, rombongan CJH 
dari berbagai tingkatan usia. 
Rudi meminta kepada yang 
lebih muda, ia berharap untuk 

Gorontalo, SMN - Pengha-
pusan tenaga honorer ini bakal 
berlaku paling lambat 28 No-
vember 2023. Ketentuan ini 
mengikuti Surat edaran Menteri 
PANRB bernomor B/185/M.
SM.02.03/2022, perihal Status 
Kepegawaian di Lingkungan 
Instansi Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah.

Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi (PANRB) Tjahjo Ku-
molo menyatakan, kebijakan ini 
diambil lantaran tidak jelasnya 
sistem rekrutmen tenaga hon-
orer sehingga berdampak pada 
pengupahan yang kerap kali di 
bawah UMR.

"Tenaga honorer sekarang 
kesejahteraannya jauh di bawah 
UMR. Pemerintah dan DPR 
mencari jalan agar kompensasi 
tenaga honorer bisa setara den-
gan UMR," ujar Menteri Tjah-
jo dalam keterangan tertulis, 
Minggu (5/6/2022).

Menanggapi hal tersebut, 
Walikota Gorontalo Marten 
Taha akan berusaha mencari-
kan solusi bagi para honorer. 
Karena, tenaga honorer di Kota 
Gorontalo paling banyak di em-
pat instansi, yakni Satpol PP, 

Tenaga Honorer Bakal Dihapuskan,
Walikota Gorontalo Putar Otak Pikirkan 

Nasib Guru dan Tenaga Kesehatan

Komisi VI DPR RI Sahkan
Anggaran Tahun 2023 BP Batam

Pesan Rudi Kepada 288 CJH Asal
Batam, Saling Jaga dan Selalu Kompak

Walikota Gorontalo Marten Taha

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Mengikuti rapat dengar 
pendapat (RDP) bersama Komisi 6 DPR RI di Gedung Nusan-

tara DPR RI, Senin (9/6/2022)

Walikota Batam Muhammad Rudi Melepas Calon Jemaah Haji 
(CJH) Kota Batam Tahun 2022 di Ballroom Hotel Radison Bat-

am Kamis ( 9/6/2022)

DPR RI Fraksi Partai Nasional 
Demokrat, Martin Manurung, 
bersama 40 orang anggota 
Komisi VI DPR RI.

Kepala BP Batam, Muham-
mad Rudi didampingi oleh 
Wakil Kepala BP Batam, Purwi-
yanto; Anggota Bidang Admin-
istrasi dan Keuangan, Wahjoe 
Triwidijo Koentjoro; Anggota 
Bidang Kebijakan Strategis, 
Enoh Suharto Pranoto; Anggota 
Bidang Pengelolaan Kawasan 
dan Investasi, Sudirman Saad, 
dan Anggota Bidang Pengusa-
haan, Wan Darussalam beserta 
jajaran.

Dalam paparannya, Kepala 
BP Batam, Muhammad Rudi, 
merinci tambahan anggaran RM 
akan digunakan sebagai fokus 
pembangunan Tahun 2020-2024 
BP Batam pada 4 (empat) Sektor 
Prioritas.

“Keempat sektor tersebut 
antara lain Industri Manufaktur, 
Industri Jasa, Pengembangan 

Pariwisata, dan Pengembangan 
Logistik,” terang Muhammad 
Rudi.

Kegiatan-kegiatan tersebut 
diperlukan dalam rangka men-
dukung berhasilnya capaian 
target Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJMN) yang diamanatkan ke-
pada BP Batam.

Dari sisi realisasi Peneri-
maan, pada Penerimaan Negara 
Bukan Pajak (PNBP) periode 
Januari-Mei 2022 lebih tinggi 
56% dibandingkan periode yang 
sama tahun 2021, yaitu sebesar 
Rp 762 miliar dari Rp 488,9 
Miliar.

“Dalam sisa waktu tahun 
2022, BP Batam akan mem-
percepat realisasi penerimaan 
PNBP dan menggesa proses  
pencairan anggaran, pengadaan 
dan realisasi berbagai kegiatan 
yang telah direncanakan,” ujar 
Muhammad Rudi. (R/PH)

menjaga orangtua yang ikut ser-
ta dalam ibadah ini.

"Untuk keluarga yang diting-
galkan, saya bersama Forkomp-
inda yang akan menjaga. bapak 

ibu (CJH, red) tenang untuk 
beribadah," kata yang juga Ket-
ua DMI Kepri ini.

Pemerintah Kota (Pemko) 
Batam juga menyediakan uang 

saku bagi setiap CJH. Setiap 
CJH mendapatkan sebesar Rp 
1 juta. Artinya, total yang dise-
diakan yakni Rp 288 juta.

Sementara itu, ketua panitia 
kegiatan yang juga Sekda Kota 
Batam Jefridin Hamid menyam-
paikan dari 288 CJH tersebut 
terbagi dalam dua kloter pener-
bangan, yakni kloter 1 sebanyak 
157 orang dan kloter 4 sebanyak 
131 orang.

Kloter 1 akan masuk ke As-
rama Haji pada tanggal 14 Juni 
2022 sedangkan kloter 4 pada 
tanggal 17 Juni 2022.

"Sementara itu keberang-
katan ke Tanah Suci, kloter 1 
berangkat tanggal 15 Juni 2022 
dan kloter 4 berangkat pada 
tanggal 18 Juni 2022," ucap Je-
fridin. (R/PH)

Batam, SMN - Hingga April 
2022, penindakan yang dilaku-
kan Bea Cukai Batam mencapai 
55 (lima puluh lima) pelangga-
ran pada komoditi Barang Kena 
Cukai (BKC). BKC berupa ha-
sil tembakau yang ditindak oleh 
Bea Cukai Batam mencapai 
2.322.724 (Dua juta tiga ratus 
dua puluh dua ribu tujuh ratus 
dua puluh empat) batang rokok 
ilegal, yang didominasi oleh 
sigaret kretek mesin (SKM) dan 
sigaret putih mesin (SPM). Un-
tuk minuman mengandung etil 
alkohol yang ditindak mencapai 
700,86 (tujuh ratus koma dela-
pan puluh enam) liter.

Bea Cukai Batam sejauh ini 
telah lakukan sejumlah peninda-
kan pada tahun 2022. Komoditi 
barang hasil penindakan terting-
gi diduduki oleh komoditi BKC, 
berupa hasil tembakau dan mi-
numan mengandung etil alkohol, 
disusul dengan komoditi barang 
campuran, dan komoditi barang 
pornografi dan sextoys.

Selain penindakan Bea Cukai 
Batam terhadap BKC ilegal, Bea 
Cukai Batam juga melakukan 
penindakan terhadap temuan 
pelanggaran lainnya. Terhitung 
hingga 30 April 2022, total pen-
indakan yang dilakukan oleh 
Bea Cukai Batam mencapai 161 
(seratus enam puluh satu) penin-
dakan, dengan rincian 126 (sera-
tus dua puluh enam) penindakan 
non patroli laut, 19 (sembilan 
belas) penindakan patroli laut, 
7 (tujuh) penindakan Narkoti-
ka, Psikotropika, dan Prekur-

sor, 6 (enam) penindakan hasil 
pelimpahan dari instansi lain, dan 
3 (tiga) penindakan kepabeanan 
dan cukai lainnya.

“Hingga April 2022, Bea 
Cukai Batam telah melakukan 
penindakan hingga 161 pe-
langgaran, dengan nilai seluruh 
barang ditaksir mencapai Rp. 
15.232.425.000, dan potensi 
kerugian negara ditaksir menca-
pai Rp. 5.799.376.000,” Ungkap 
Undani, Kepala Seksi Layanan 
Informasi Bea Cukai Batam

Untuk komoditi Narkotika, 
Psikotropika, dan Prekursor, Bea 
Cukai Batam berhasil menindak 
26 (dua puluh enam) gram Nar-
kotika Golongan I jenis Cannabis 
Sativa dan 811,3 (delapan ratus 
sebelas koma tiga) gram Narko-
tika Golongan I jenis Metham-
phetamine, yang saat ini telah 
dilimpahkan kepada Kepolisian 
Daerah Kepulauan Riau, 765 
(tujuh ratus enam puluh lima) 
Narkotika Golongan I jenis Can-
nabis Sativa, yang saat ini telah 
dilimpahkan ke Kepolisian Re-
sor Kota Barelang, dan 60 (enam 
puluh) butir Hexymer, 5 (lima) 
butir Diazepam, dan 30 (tiga 
puluh) butir Risperidone, yang 
ditetapkan sebagai barang yang 
dikuasai negara.

“Atas 161 penindakan terse-
but, Bea Cukai Batam telah ber-
hasil menghimpun dana sebesar 
Rp 839.582.000, yang didapat 
dari pungutan sanksi adminis-
trasi berupa denda, bea masuk, 
pajak pertambahan nilai, PPh 
pasal 22 impor, dan pajak pen-

Tunjukkan Keseriusan Operasi
Gempur Rokok Ilegal, Bea Cukai

Batam Tindak Jutaan Rokok Ilegal

Pengecekan toko kelongtong untuk menemukan rokok ilegal   
yang dilakukan oleh Bea Cukai Batam

jualan barang mewah,” pungkas 
Undani.

Penindakan terhadap BKC, 
utamanya rokok ilegal, sejalan 
dengan operasi Gempur Rokok 
Ilegal yang dilakukan oleh Bea 
Cukai Batam, dengan tujuan 
menekan peredaran rokok ilegal, 
mendorong demand terhadap 
BKC yang legal, dan mengop-
timalkan penerimaan negara di 
bidang cukai. Hal ini dikare-
nakan kesuksesan penekanan 
peredaran rokok ilegal berband-
ing lurus dengan peningkatan 
penerimaan negara di bidang 
cukai. Penindakan Bea Cukai 
Batam terhadap BKC khususn-
ya di Kota Batam menunjukkan 
keseriusan unit pengawasan Bea 
Cukai Batam dalam melakukan 
tindakan represif menekan pere-
daran rokok ilegal di Kota Bat-

am.
Bea Cukai Batam akan terus 

berupaya menekan pelanggaran 
kepabeanan dan cukai, khusus-
nya pada peredaran rokok ilegal. 
Peran aktif masyarakat dalam 
menyampaikan informasi pe-
langgaran di bidang Kepabeanan 
dan Cukai akan sangat mem-
bantu Bea Cukai Batam dalam 
mengawasi kota Batam dan seki-
tarnya.

“Bea Cukai sangat menga-
presiasi masyarakat yang mem-
beri informasi adanya indikasi 
pelanggaran kepabeanan dan 
cukai. Bagi masyarakat yang 
ingin menyampaikan laporan 
dapat menghubungi Bea Cukai 
Batam melalui call center kami 
atau datang langsung ke Kantor 
Pelayanan Utama Bea dan Cukai 
Batam,” pungkas Undani. (PH) 

DLH, Dinas PU, dan Dinas Pen-
didikan.

"Makanya kami sedang men-
cari satu model regulasi, dengan 
sedikit berinovasi, tapi kita diiz-
inkan outsourcing," kata Mar-
ten.

Marten juga akan koordi-
nasikan masalah honorer itu 
dengan Kemenpan RB serta 
BKN. Sehingga, diberikan ke-
wenangan untuk pendayagu-
naan tenaga honorer di daerah.

"Semua honorer yang ada di 
Kota Gorontalo masih kami bu-

tuhkan, ini akan kami konsulta-
sikan ke Kemenpan RB terlebih 
dahulu," pungkasnya.

Selain itu, kata Marten, hon-
orer yang berprofesi guru dan 
tenaga kesehatan yang paling 
mereka butuhkan. Jika mere-
ka dikeluarkan para ASN yang 
bekerja di bidang itu akan ke-
walahan.

"Petugas kebersihan, guru 
dan tenaga kesehatan kami san-
gat butuhkan, tidak mungkin 
kami keluarkan," ia menandas-
kan. (lp6)

Sorong, SMN - Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) 
memfasilitasi penertiban aset 
tanah PLN di Provinsi Papua 
dan Provinsi Papua Barat untuk 
mewujudkan cita-cita program 
Papua Terang.

Wakil Ketua KPK Nurul 
Ghufron dalam rilis yang diter-
ima di Sorong, Jumat, menya-
takan akan mengoordinasikan 
tiga instansi terkait, yaitu Ke-
menterian Agraria dan Tata Ru-
ang/BPN, PT PLN (Persero), 
dan Pemerintah Provinsi Papua 
dan Papua Barat dalam penert-
iban aset.

Dia menyampaikan, ada be-
berapa hal yang harus dikoor-
dinasikan dengan ATR/BPN un-
tuk mensertifikasi tanah. Kedua 
PLN yang asetnya harus dipas-
tikan supaya tidak terancam 
atau terganggu. Semuanya guna 
mewujudkan program Papua 
Terang.

Ghufron memaparkan, aspek 
legalitas aset tanah PLN harus 
menjadi poin yang diperhatikan 
baik dari segi bisnis maupun yu-
ridis. Jangan sampai tanah yang 
sudah dikuasai PLN dan diban-
gun gardu induk listrik nantinya 
terjadi sengketa, sehingga mer-
ugikan PLN dan menghambat 
program Papua Terang.

Atas dasar itu, melalui forum 
koordinasi yang sudah dilaku-
kan di Manokwari, KPK ber-
harap ketiga pihak terkait saling 
terbuka tentang permasalahan 
yang dihadapi dan mencari solu-
si bersama untuk menyukseskan 
program Papua Terang.

Seluruh pihak terkait, pesan 
Ghufron, harus terlibat dan ber-
sama-sama menyelesaikan per-

masalahannya dengan cara yang 
benar, memenuhi prosedur adat, 
dan memenuhi prosedur admin-
istrasi.

Direktur Bisnis Pengemban-
gan Regional Maluku-Papua PT 
PLN Persero Adi Priyanto secara 
terpisah memaparkan program 
Papua Terang merupakan upaya 
PLN dalam rangka mendukung 
program pemerintah untuk per-
cepatan Rasio Desa Berlistrik 
(RDB) dan Rasio Elektrifikasi 
(RE) 100 persen secara nasion-
al khususnya di Provinsi Papua 
dan Papua Barat.

Program ini dilaksanakan un-
tuk melistriki sebanyak 433 desa 
di Papua dan Papua Barat sesuai 
dengan Data Desa Permendagri 
No. 72 Tahun 2019. Program 
Papua Terang dilaksanakan den-
gan melalui berbagai skema ses-
uai dengan kondisi daerah yang 
akan dilistriki yakni perluasan 
jaringan distribusi, pembangu-
nan PLTS Komunal, pemban-
gunan PLTD hybrid, pembangu-
nan SPEEL yang bekerjasama 
dengan Kementerian ESDM.

“Saat ini masih terdapat 7 
ibu kota kabupaten di Provinsi 
Papua yang belum teraliri listr-
ik. Sekarang sedang dilakukan 
proses pengambilalihan pengo-
perasian sistem kelistrikan oleh 
PLN,” ujar Adi.

Atas dasar itu, PLN berharap 
adanya dukungan dari pemerin-
tah daerah maupun stakeholder 
terkait. Seperti penyediaan lah-
an untuk program listrik desa, 
berperan serta dalam pengelo-
laan SPEL dan APDAL, ban-
tuan biaya penyambungan baru 
untuk masyarakat yang tidak 
mampu, dan dukungan jaminan 

keamanan.
“Kami mengharapkan komu-

nikasi aktif untuk bisa menyele-
saikan target-target khususnya 
untuk Papua dan Papua Barat 
mencapai rasio elektrifikasi 
maksimal,” katanya lagi.

Sekretaris Daerah Pap-
ua Barat, Nataniel Mandacan 
mengucapkan terima kasih 
kepada PLN yang telah mem-
bantu menghadirkan listrik ke 
pelosok-pelosok Papua Barat. 
Juga memberikan apresiasi 
karena PLN telah membuat pro-
gram bantuan listrik gratis bagi 
keluarga yang tidak mampu di 
pelosok Papua.

Menurutnya, listrik mer-
upakan poin penting dalam 
kehidupan. Dengan hadirnya 
listrik di seluruh Papua akan 
memudahkan segala urusan 
kehidupan. Mulai dari pemban-
gunan, pariwisata, pelaku usaha 
atau bisnis, dan terpenting untuk 
akses pendidikan anak-anak. 
Akses pendidikan yang mu-
dah akan menciptakan generasi 
penerus bangsa.

“Kami mengharapkan PLN 
terus melistriki desa-desa hing-
ga seluruh desa di Papua dan 
Papua Barat sampai 100 pers-
en,” kata Nataniel.

Dia menambahkan, penye-
lamatan aset menjadi salah 
satu fokus kerja KPK melalui 
Kedeputian Bidang Koordinasi 
dan Supervisi. Hal ini sebagai 
upaya untuk menyelamatkan 
potensi kerugian keuangan neg-
ara yang timbul dari adanya 
sengketa atau pemanfaatan aset 
negara/daerah oleh pihak lain-
nya dengan cara-cara yang me-
langgar hukum. (ant)

KPK Fasilitasi Penertiban 
Aset PLN Guna Wujudkan 

Papua Terang

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi,(KPK) Nurul Ghufron saat rapat koordinasi bersama 
PLN dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, di Manokwari
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Gubernur Khofifah Serahkan SK CPNS dan PPPK Formasi Tahun 2021

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menyerahkan secara simbolis Surat Keputusan (SK) kepada para Calon 
Pegawai Negara Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2021 hari ini Rabu 

(8/6/22).

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menyerahkan secara 
simbolis Surat Keputusan (SK) 
kepada para Calon Pegawai 
Negara Sipil (CPNS) dan Pega-
wai Pemerintah dengan Perjan-
jian Kerja (PPPK) hasil seleksi 
tahun 2021 hari ini Rabu (8/6).

Jumlah formasi yang terisi 
dari seleksi atau rekrutmen ASN 
tahun 2021 di Jatim ini ber-
jumlah 10.992 orang. Dengan 
rincian 1.335 orang CPNS, 51 
orang STAN, 1 orang STTD Ke-
menhub, 501 orang PPPK Non 
Guru, dan 9.104 orang PPPK 
Guru.

Penyerahan SK dan pem-
bekalan ini diselenggarakan se-
cara hybrid. Gubernur Khofifah 
bersama 1.870 orang CPNS dan 
PPPK hadir secara langsung di 
Gedung Graha UNESA, Jl. Ci-
tra Raya, Surabaya. Sementara 
sebanyak 9.122 orang lainnya 
mengikuti secara virtual.

Kepada ribuan para CPNS 
dan PPPK tersebut, Gubernur 
Khofifah berpesan untuk terus 
memaksimalkan potensi dan ki-
nerja yang dimiliki baik kreati-
vitas dan inovasinya untuk men-
dukung proses pembangunan 
yang ada di Jatim. Terlebih lagi, 
Pemprov Jatim telah meraih se-
jumlah penghargaan di berbagai 
bidang.

Khofifah menyebutkan salah 
satu penghargaan yang diraih 
pada (18/5) lalu. Pemprov Jatim 

berhasil memperoleh peringkat 
1 kategori Pemerintah Provinsi 
Berkinerja Terbaik Penerapan 
Standar Pelayanan Minimal 
Tahun Anggaran (TA) 2021 
dari Kemendagri. Jawa Timur 
meraih skor tertinggi di antara 
34 provinsi di Indonesia dalam 
kategori penerapan SPM dengan 
skor 99,36 persen.

“Angka 99,36 persen ini su-
dah mendekati sempurna. Ten-
tunya menjaga prestasi ini dan 
prestasi-prestasi lain yang sudah 
diraih Pemprov Jatim tidaklah 
mudah. Untuk itu saya menga-
jak para CPNS dan PPPK yang 
baru saja bergabung dengan kel-
uarga besar Pemprov Jatim un-
tuk menjadi penguat kita untuk 
terus berprestasi ke depannya,” 
katanya.

Gubernur Khofifah menga-
takan, kehadiran para CPNS 
dan PPPK ini tentunya menjadi 
semangat baru bagi Pemprov 
Jatim. Ia optimistis bahwa para 
ASN ini mampu memberikan 
energi positif, energi produktif, 
energi inovatif, dan kreativitas. 
Karakter-karakter unggul itulah 
yang dibutuhkan oleh jajaran 
Pemprov Jatim dalam proses 
pembangunan Jatim.

Apalagi, lanjut Khofifah, 
berdasarkan Global Competi-
tiveness Index ASEAN, Indo-
nesia berada di peringkat 50, di 
bawah Thailand yang ada di per-
ingkat 40. Begitu pula berdasar-
kan Government Effectiveness 

ASEAN, Indonesia masih bera-
da di bawah Thailand.

“Artinya, kita harus mulai 
memberseiringi kemajuan nega-
ra-negara di sekitar kita, bukan 
lagi provinsi sekitar kita. Kalau 
tingkat kompetitif ini yang men-
dorong semua, maka ini akan 
menjadi top referral dari seluruh 
format kompetitif yang kita mi-
liki,” katanya.

Untuk itu, Khofifah kem-
bali mengingatkan pentingnya 
inovasi dan kreativitas. Con-
tohnya, bagaimana membangun 
networking yang kuat di antara 
semua abdi negara dan seluruh 
OPD.

"Mari bersama-sama mema-
cu semangat kinerja, potensi 
dan mendorong seluruh produk-
tivitas yang bisa terus kita mak-
simalkan,” tuturnya.

Khofifah menambahkan, un-
tuk menghadapi era digitalisasi 
saat ini, keterampilan umum 
yang harus dimiliki oleh ASN di 
era normal baru terbagi menjadi 
empat kelompok. 

Yang pertama ialah keter-
ampilan di bidang informasi, 
media, dan teknologi ( infor-
mation, media, and technology) 
skills. Artinya, ASN dituntut 
memiliki keahlian literasi me-
dia, literasi visual, literasi mul-
tikultural, termasuk kesadaran 
global dan literasi teknologi.

Yang kedua ialah keterampi-
lan hidup dan karir ( life and 
career skills) yang terdiri dari 

kepemimpinan, tanggungjawab, 
nilai etika, dan moral. Tak lupa 
produktivitas dan akuntabilitas.

Yang ketiga ialah learning 
and innovation skills, yakni 
ASN dituntut memiliki kemam-
puan complex problem solving 
yang meliputi kreativitas dalam 
memecahkan masalah.

“Dan yang keempat yakni 
keterampilan komunikasi efek-
tif. Maksudnya, ASN harus 
memiliki kemampuan bekerja 
sama dalam tim atau teamwork, 
tanggung jawab personal dan 
sosial, serta komunikasi interak-
tif,” katanya.

Tak hanya itu, dalam kom-
petisi masa depan yang dib-
utuhkan adalah kreativitas, 
persuasi, kolaborasi, adaptasi, 
manajemen waktu, dan Artifi-
cial Intelligence. "Namun pe-
san saya, family resilience atau 
ketahanan keluarga juga harus 
dijaga,” tegasnya. 

Khofifah juga berpesan ke-
pada  para Guru PPPK, untuk 
dapat mengenali dan mendorong 
potensi yang dimiliki oleh anak 
didiknya. Salah satunya den-
gan mendorong vokasi siswa 
SMK sehingga tidak hanya jadi 
penguat ekonomi bagi dirinya 
sendiri, tapi juga keluarganya 
dan teman-temannya.

“Bagaimana guru dan 
pimpinan bisa menemukenali 
potensi yang dimiliki stafnya 
atau siswanya. Mungkin butuh 
dorongan dan motivasi. Jangan 

mudah menghakimi seseorang 
dia tidak pintar dan sebagainya, 
terutama kepada murid. Tolong 
dijaga kalimat para guru kepa-
da para muridnya,” pesannya.

“Sekali lagi, ASN Jatim la-
hir batin merah putih dan lahir 
batin NKRI. Ini prinsip dasar 
kita semua. Bila ada yang ter-
deteksi di luar itu, silakan tidak 
usah bergabung menjadi bagian 
ASN Pemprov Jatim,” tegasn-
ya.

Sementara itu, Pj. Sekdaprov 
Jatim Wahid Wahyudi selaku 
Ketua Panitia Seleksi Daer-
ah rekrutmen Pegawai ASN 
Pemprov Jatim Formasi Tahun 
2021 mengatakan bahwa pros-
es rekrutmen ini dimulai sejak 

pengumuman pendaftaran pada 
tanggal 29 Mei 2021. Sedang-
kan untuk PPPK Guru Tahap 2, 
baru menerima SK di hari ini 
atau tanggal 8 Juni 2022.

Menurutnya, pada proses 
seleksi atau rekrutmen ASN 
Formasi Tahun 2021 ini jum-
lah formasi yang dibutuhkan 
sebanyak 12.088 orang. Dari 
jumlah tersebut, formasi yang 
terisi sebanyak 10.992 orang.

“Terdapat formasi kosong 
atau tidak terisi sejumlah 1.096 
orang yang merupakan for-
masi dari PPPK Guru. Hal ini 
dikarenakan, sampai dengan 
hari ini belum ada informasi 
lebih lanjut apakah akan dilak-
sanakan seleksi untuk PPPK 

Guru tahap 3 atau tidak. Untuk 
jumlah pendaftar PPPK Non 
Guru 1.024 orang," bebernya.

Sedangkan untuk PPPK 
Guru, seluruh tahapan mulai 
seleksi administrasi hingga 
pengumuman kelulusan di-
tangani oleh Kemendikbud 
langsung.

"Jumlah pelamar yang lo-
los dimaksud, baik CPNS atau 
PPPK Non Guru hanya sebesar 
18% dari jumlah pendaftar,” 
pungkasnya.

Turut hadir dalam kesem-
patan ini, Kepala Kanreg BKN 
II Surabaya, Dirut PT. Taspen 
Jatim, Dirut Bank Jatim, serta 
para Kepala OPD di lingkun-
gan Pemprov Jatim. (*)

Gubernur Khofifah : Kuliner Minang 
itu Terkenal Lezat dan Halal

Tutup PKA Angkatan XIII dan XIV, Wagub Emil 
Dorong Administrator Selalu Jalankan Motto CETTAR

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat foto bersama usai menyerahkan Surat 
Keputusan (SK) kepada para Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah 

dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2021 hari ini Rabu (8/6/22).

Surabaya, SMN - Wakil 
Gubernur Emil Elestianto Dar-
dak mendorong peserta Pela-
tihan Kepemimpinan Admin-
istrator (PKA) Angkatan XIII 
dan XIV untuk senantiasa men-
jalankan motto Jawa Timur. 
Yaitu CETTAR atau Cepat, 
Efektif, Tanggap, Transparan, 
Akuntabel, dan Responsif.

“CETTAR ini moto yg kita 
inginkan dan harus kita resa-
pi. Terutama karena yang akan 
menjadi agen perubahan, front-
line perubahan, adalah admin-
istrator,” ujar Wagub Emil saat 
menutup Pelatihan Administra-
tor Angkatan XIII dan XIV di 
Badan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia (BPSDM) Jatim 
di Jalan Balongsari Tama Sura-
baya, Kamis (9/6).

Ia menjelaskan, kelima ele-
men itu memiliki makna yang 
mirip, tetapi semuanya saling 
berkesinambungan. Salah satu 
yang terpenting, administrator 
tidak boleh menunda menyele-
saikan pekerjaan yang ada.

“Adaptasikan cara ker-
ja yang efektif, seperti yang 
dimuat dalam Cettar. Responsif 
itu penting, kalo bisa sekarang 
jangan besok,” katanya.

Menjadi administrator, 
jelasnya, merupakan tantangan 
sekaligus kesempatan luar bi-

asa. Sehingga angkatan pela-
tihan administrator kali ini di-
harapkan dapat menjadi agen 
perubahan.

“Leadership style-nya harus 
berubah, begitupun pembagian 
tugas pada tim. Saya harap an-
gkatan ini bisa menjawab tan-
tangan yang ada pada birokrasi 
kita,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, 
Emil berharap, dengan menga-
cu pada Cettar dan menginisia-
si perubahan pola kerja, kinerja 
administrator dapat ditingkat-
kan.

“Jangan sampai justru malah 
proses transisi ini mengurangi 
menurunkan kinerja. Ini tanta-
ngan bagi segenap rekan-rekan 
yang telah mengikuti pelatihan 
kepemimpinan ini,” imbaunya.

Tak hanya itu, Emil juga 
menegaskan bahwa kini tangga 
karir bukan lagi jabatan, me-
lainkan ada pada kompetensi. 
Dan kompetensi itu penting un-
tuk menciptakan birokrasi yang 
lebih luwes guna menjawab 
tantangan dalam bidang admin-
istrasi dan pemerintahan.

“Terdapat beban kerja yang 
berbeda bagi tiap elemen, salah 
satunya administrator. Kami 
bisa memaklumi bila speed of 
adaptationnya berbeda bagi tiap 
OPD. Yang terpenting adalah 

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menutup Pelatihan 
Administrator Angkatan XIII dan XIV di Badan Pengembangan 

Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Par-
awansa turut memperhatikan ke-
hebohan berita terkait rendang 
babi di media sosial. Menurut-
nya, masakan Minang selama 
ini terkenal nikmat dan lezat 
serta halal. Sehingga, jika ada 
masakan Minang berbahan baku 
non halal, tentu akan merusak 
citra masakan Minang.

Khofifah bahkan mengung-
gah momen saat dirinya bersan-
tap siang di salah satu rumah 
makan padang di Kota Suraba-
ya. Dalam akun Instagram prib-
adi miliknya @khofifah.ip, Ket-
ua Umum Pimpinan Muslimat 
NU tersebut menuliskan bahwa 
dirinya sebulan sekali selalu 
menyempatkan diri untuk men-
yantap masakan padang serta 
ayam pop khas masakan minang 
atau padang.

"Ngomong-ngomong, siapa 
disini yang juga seperti saya, 
yang merasa ada yang kurang 
jika dalam sebulan tidak men-
yantap ayam pop serta rendang 
daging sapi," katanya. 

Khofifah menyebut bahwa 
Sumatera Barat begitu terkenal 
dengan kulinernya yang nikmat 
dan juga halal. Hal ini pula yang 
menjadi alasannya tidak pernah 
ragu untuk menyantap masakan 
Minang saat berkunjung ke 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat makan 
siang di salah satu rumah makan padang di Kota Surabaya

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat menghadiri acara Pengarahan dan 
Pembekalan serta Penyerahan Surat Keputusan (SK) kepada para Calon Pegawai Negara Sipil 
(CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hasil seleksi tahun 2021 hari 

ini Rabu (8/6/22).

melihat bagaimana birokrasi 
menjadi enabler, bukan peng-
hambat,” katanya.

Di akhir, Wagub Emil 
memuji kiat-kiat BPSDM Jatim 
dalam mengadakan pelatihan 
kepemimpinan yang senantiasa 
meningkatkan kualitas SDM di 
Bumi Majapahit.

Ia berharap SDM unggul 
Jatim akan senantiasa mencip-
takan terobosan baru dalam hal 
kepemimpinan dan beragam ki-
nerja lainnya.

“Tentunya saya mengapre-
siasi inovasi dari bapak Kepala 
BPSDM Jawa Timur yang be-
rusaha untuk selalu membuat 

terobosan dalam meningkat-
kan kualitas dari pembelajaran 
kepemimpinan ini,” pujinya.

Diketahui, pada pserta PKA 
telah melaksanakan pelatihan 
sejak tanggal 21 Februari 2022 
dengan 30 hari dilakukan di da-
lam kelas (klasikal) dan 60 hari 
di luar kelas (non klasikal).

Pada angakatan XIII, melalui 
sidang akademik, dari 40 peser-
ta, sejumlah 26 mendapatkan 
predikat sangat memuaskan 
dan 14 memuaskan. Sesangkan 
pada angkatan XIV, 10 peser-
ta menyandang predikat san-
gat memuaskan dan 30 orang 
memuaskan. (*)

berbagai daerah di Indonesia. 
"Minang memang terkenal 

dengan kulinernya yang nikmat 
dan juga halal. Jadi, tidak ada 
sedikit pun keraguan setiap kali 
menyantap masakan padang di-
mana pun, kapan pun. Satu lagi, 
harganya bersahabat dengan 
kantong," ujarnya. 

Dalam unggahannya tersebut, 
Khofifah juga memuji rendang 
yang menurutnya paling man-
tap disantap dengan nasi putih 
hangat, lalapan pucuk daun sing-
kong, sayur nangka, dan sambal 
hijau. Selain rendang, Khofifah 
juga mengaku menggemari ayam 
pop yang punya cita rasa gurih 
dengan sedikit sensasi asam. 

"Kalau sudah tersaji, nikmat 

nasi padang mana yang kau dus-
takan ?," tambah Khofifah. 

Seperti diketahui, jagat media 
sosial tengah dihebohkan ten-
tang adanya usaha kuliner khas 
Minangkabau yang menjual ren-
dang berbahan daging babi di 
Jakarta.

Pemilik usaha kuliner nasi 
padang babi, Babiambo, Sergio 
mengaku pada awalnya usaha 
kuliner tersebut didirikan lan-
taran mencoba mengambil pel-
uang dengan memadukan kulin-
er khas Padang dengan daging 
babi. Inovasi tersebut, kata Ser-
gio, juga berawal dari kecinta-
annya terhadap kedua masakan 
tersebut. Ia pun sudah meminta 
maaf atas polemik tersebut. (*)


