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Bupati Ony Anwar Harsono saat membuka Bimtek Penyusunan Master Plan Smart City Ngawi

Ngawi, SMN - Dukungan 
teknologi untuk menunjang op-

timalnya pelayanan pada mas-
yarakat, sudah mutlak dimiliki 

tiap daerah.
Kabupaten Ngawi termasuk 

Tulungagung, SMN - Desa 
Kendalbulur, Kecamatan Boyol-
angu Kabupaten Tulungagung 
menjalani penilaian lapang un-
tuk Lomba Desa dan 10 Program 
Pokok TP PKK tingkat Provinsi 
Jawa Timur tahun 2022 pada Ka-
mis, (23/6/2022).

Rombongan Tim Penilai lapa-
ng Lomba Desa dan 10 Program 
Pokok TP PKK bersama dengan 
Ketua Umum TP PKK Provin-
si Jatim, Arumi Bachsin menuju 
Balai Desa Kendalbulur disambut 
langsung oleh Bupati Tulunga-
gung, Drs. Maryoto Birowo, M.M 

Ponorogo, SMN - Semakin 
merebaknya penularan penya-
kit mulut dan kuku (PMK) yang 
menyerang sapi di Kabupaten Po-
norogo dan sampai saat ini jum-
lahnya hingga mencapai ribuan 
ekor sapi yang terjangkit, pun 
banyak yang mati. Atas dasar hal 
tersebut anggota DPRD Kabupat-
en Ponorogo Ribut Riyanto men-
gambil sikap dan angkat bicara.

Menurutnya dengan adanya 
pandemi PMK yang menyerang 
hewan ternak khususnya sapi dan 
mengakibatkan kerugian bagi pe-
ternak di Kabupaten Ponorogo 
seharusnya Pemkab lebih serius 
lagi melakukan penanganan atas 
hal tersebut, karena sudah ber-
dampak pada ekonomi dan sosial 
warga.

"Seperti yang sudah dikatakan 
presiden, bahwa penanganan 
PMK harus seperti penanganan 
Covid-19," kata Ribut, kepada 
wartawan, Kamis (23/6/2022)

Selain itu, dirinya juga men-
gungkapkan bahwa wabah PMK 
khususnya di Kecamatan Pudak 
yang menjadi sentra sapi perah di 
Ponorogo, seolah menjadi mimpi 
buruk.

Para peternak ini menggan-
tungkan hidupnya pada hasil susu 
sapi yang diperah, jika sapinya 
sakit atau bahkan mati, maka 
mereka jelas akan terpuruk, kare-
na tidak ada pemasukan.

“Selain penanganan yang 
maksimal, saya juga minta pada 
pemerintah untuk memberikan 
ganti rugi pada peternak jika sapi 

mereka mati," terangnya.
Politisi Partai PKS tersebut 

juga menyebut bahwa Pemkab 
Ponorogo harus berkoordinasi 
dengan pemerintah provinsi bah-
kan pusat, agar ketersediaan obat 
tercukupi hingga alokasi vaksin 
bagi peternak di Ponorogo.

"Harus ada koordinasi yang 
bagus. Jadi obat hewan tidak telat 
dan dapat jatah vaksin yang me-
madai," pungkasnya. Dari data 
yang dihimpun hingga kini ter-
catat sudah lebih dari 7.130 sapi 
di Ponorogo terjangkit PMK. 
Khusus untuk Kecamatan Pudak 
yang terbanyak, yaitu sebanyak 
4.951 sapi. Kemudian untuk yang 
mati hingga kini sudah kurang 
lebih 497 sapi. (ADV/DPRD/
Wied)

Tim Ahli Kementerian Kominfo Dampingi Bimtek 
Penyusunan Master Plan Smart City di Ngawi 

Anggota DPRD Ponorogo Minta 
Penanganan PMK Seperti Covid-19, 

Sapi Yang Mati Dapat Ganti

Salah satu sapi milik warga yang terjangkit virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku)

Warga desa setempat saat melakukan penguburan kepada salah satu sapi yang mati karena 
virus PMK (Penyakit Mulut dan Kuku

Ketua TP PKK Provinsi Ny. Arumi Emil Dardak 
Kunjungi Penilaian Lapang Lomba Desa dan 10 
Program Pokok TP PKK Tingkat Provinsi Jawa 
Timur Tahun 2022

salah satu daerah yang berun-
tung karena sejak tahun 2021, 
menjadi satu di antara 100 ka-
bupaten/kota sasaran program 
smart city yang digagas Pemer-
intah Pusat melalui Kementeri-
an Komunikasi dan Informatika.  

Tahun ini, Ngawi juga men-
jadi sasaran Bimbingan Teknis 
Penyusunan Master Plan, den-
gan pendampingan tim ahli 
yang disediakan Kementerian 
Kominfo. Bimtek dilakukan 
dua hari pada Selasa-Rabu (21-
22/6/2022). 

Wahyu Sri Kuncoro, Kepala 
Dinas Komunikasi Informatika, 
Statistika, dan Persandian Ka-
bupaten Ngawi, menyatakan, 
bimtek yang dilaksanakan itu 
diharapkan dapat menjadi tit-
ik tolak menyukseskan pro-
gram-program unggulan yang 

digagas di Ngawi. 
"Adanya bimtek ini juga 

kami harapkan dapat memberi-
kan dukungan pada tercapainya 
program unggulan di Ngawi 
ini," ujarnya. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar 
Harsono, saat membuka Bimtek 
Penyusunan Master Plan Smart 
City, mengatakan, program 
smart city diharapkan mampu 
membuat Ngawi menjadi kota 
cerdas dan dapat memetakan 
masalah nyata yang terjadi ten-
gah masyarakat. 

"Smart city harus bisa 
menyelesaikan masalah yang 
konkret di lapangan terkait 
karakteristik Kabupaten Nga-
wi," ungkap Ony Anwar. 

Ony Anwar Harsono me-
minta, smart city yang ada di 
Ngawi juga harus menyesuaikan 

dengan keadaan dan keuangan 
daerah. Apalagi, dukungan te-
knologi pasti membutuhkan an-
ggaran yang tak murah.

"Jangan sampai terhambur 
untuk ada fi program-program 
yang bukan unggulan. Misaln-
ya karakteristik Ngawi sebagai 
daerah agraris, maka smart city 
sebaiknya bisa memindai soal 
pertanian. Semisal urusan stok 
pupuk, informasi bahaya hama 
dan sebagainya," ungkapnya. 

Ony Anwar pun berpesan 
agar smart city tidak dicurahkan 
untuk program yang latah. Dia 
berharap ada program-program 
smart city yang aplikatif dan 
dapat memindai permasalahan 
nyata di masyarakat seperti soal 
pelayanan publik yakni kepen-
dudukan, kesehatan, sosial, 
pendidikan, infrastruktur, dan 

pertanian. 
 "Nantinya, kita mampu 

membentuk kota cerdas dengan 
menjalankan master plan ses-
uai program-program unggulan 
yang harus kita kerjakan," ka-
tanya. 

Tenaga ahli Bintek Penyusu-
nan Smart City, Subhan Farid, 
mengingatkan, bahwasannya 
teknologi akan memudahkan 
manusia dan sudah menjadi ke-
butuhan untuk menguasainya. 

"Saat ini, teknologi harus 
dimiliki sehingga mendukung 
pemecahan prolem masyarakat, 
apalagi tuntutan sekarang pe-
layanan itu harus tanggap, cepat 
dan tuntas. Di setiap kemajuan 
dunia, teknologi adalah driver 
perubahan," ungkapnya. (Adv 
dinas Kominfo/ari)

dan Wakil Bupati Tulungagung 
Gatut Sunu Wibowo, S.E beserta 
Ketua TP PKK Kab. Tulungagung 
Ny. Siyuk Maryoto Birowo dan 
jajaran pengurus TP PKK Kab. 
Tulungagung lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati 
Maryoto Birowo mengatakan bah-
wa lomba ini merupakan motivasi 
dan evaluasi bagaimana pemban-
gunan sebuah daerah dimulai dari 
desa. “Banyak komponen dan 
variable dari desa harus kita sin-
ergikan. Pemerintah desa dan mas-
yarakat desa perlu terus didorong 
agar senantiasa kreatif dan inova-
tif, karena di desalah terletak berb-
agai potensi sumber daya untuk 
pembangunan,” ujar bupati.

Di tempat yang sama, Ketua TP 
PKK Provinsi Jatim berharap agar 
inovasi-inovasi yang dihasilkan 
oleh Pemerintah Desa Kendalb-
ulur juga TP PKK Desa Kendal-
bulur tidak hanya dilaksanakan 
di Desa Kendalbulur saja, namun 
juga bisa diterapkan di desa-desa 

lain di Pemkab Tulungagung.
Adapun beberapa program 

unggulan Desa Kendalbulur yang 
menjadi prioritas Pemerintah Desa 
diantaranya Program Pelayanan 
kendalbulur SIAP (Santun, Ikhlas, 
Amanah, Profesional), Program 
Desa Digital, Program subsidi 
SADEWA (Santunan Desa Un-
tuk Warga), Program Kampung 
Kambing, Kampung Patin, Kam-
pung Tembakau, dan Kampung 
Seni Budaya.

Tidak seperti penilaian ta-
hun-tahun sebelumnya yang 
dilakukan secara terpisah antara 
Lomba Desa dengan Program 
Pokok TP PKK, pada tahun 2022 
ini penilaian dilakukan secara ber-
samaan.

Selesai sambutan, acara dilan-
jutkan dengan penilaian lapang di 
seluruh program Pemerintah Desa 
Kendalbulur serta inovasi-inovasi 
kelompok kerja (Pokja) TP PKK 
Desa Kendalbulur. (adv/hms/kan)Ketua TP PKK Provinsi Ny. Arumi Emil Dardak melakukan penilaian 

lapangan di Desa Kendalbulur, Kec. Boyolangu, Kab. Tuungagung

Ilustrasi

Dewan Pers Apresiasi Pejabat Publik 
yang Mendukung Profesionalisme Pers

Jakarta, SMN - Video viral 
tentang audiensi jurnalis dengan 
Kapolres Sampang, AKBP Ar-
man SIK MSi, pada 14 Juni 2022 
di Mapolres Sampang, Jawa 
Timur, mendapat perhatian seri-
us dari Dewan Pers. Dalam cup-

likan video itu, Kapolres menya-
takan hanya akan melayani insan 
pers yang tersertifikasi dan peru-
sahaan pers yang sudah terverifi-
kasi di Dewan Pers. Pernyataan 
Kapolres ini sempat dipersoal-
kan oleh beberapa jurnalis.

Menanggapi video yang vi-
ral itu, Dewan Pers langsung 
mengadakan diskusi pada Ju-
mat (17/6) di Jakarta. Anggota 
Dewan Pers yang hadir dalam 
diskusi adalah M. Agung Dhar 
majaya
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Logo Dewan Pers

Dolar AS Melemah Sebabkan Harga Emas Melonjak
Jakarta, SMN - Harga emas 

menguat relatif tajam pada akhir 
perdagangan Kamis (Jumat pagi 
WIB), ditopang dolar Amerika 

yang lebih lemah karena inves-
tor mencerna keputusan Federal 
Reserve AS yang memberikan 
kenaikan suku bunga yang sangat 

besar sehari sebelumnya.
Kontrak emas paling aktif 
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Wakil Walikota Blitar Membuka 
Bazar Blitar Djadoel yang Dihadiri 

Menteri Koperasi dan UKM

Wakil Walikota Blitar Tjutuk Sunario bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki saat 
pembukaan Blitar Djadoel 

Blitar, SMN - Pemerintah 
Kota Blitar, menggelar bazar 
UMKM bertema "Blitar Dja-
doel" bertempat di Alun-alun 
Kota Blitar, yang di buka Jumat 
tanggal 17 sampai 21 Juni 2022. 
Bazar ini dilaksanakan dalam 
rangka memeriahkan kegiatan di 
bulan Bung Karno, yang ditetap-
kan Pemerintah Kota Blitar, pada 
Juni 2022. Pembukaan bazar 
Blitar Djadoel ini juga dihadiri 
oleh Menteri Koperasi dan UKM 
Teten Masduki

Bazar Blitar Djadoel menye-
diakan 100 stand pasar, 40 stand 
kopi, 60 stand UMKM, 100 
PKL, dan 14 stand barang lawas. 
Konsep kegiatan ini dikemas da-
lam nuansa zaman dulu.

Menteri Koperasi dan UKM 

Teten Masduki mengatakan pam-
eran seperti ini tentunya mampu 
membangkitkan roda perekono-
mian daerah, karena memamer-
kan produk UMKM di segmen 
lokal.

"Saya melihat event pameran 
seperti ini semakin sering dia-
dakan semakin bagus. Karena 
di beberapa daerah yang sering 
menggelar pameran seperti ini, 
perekonomiannya cepat bangk-
it," ucapnya.

Ia juga menambahkan, saat ini 
perekonomian sudah mulai tum-
buh setelah pandemi covid-19. 
Dengan adanya ajang pamer-
an seperti ini diharapkan bisa 
memberikan ruang bagi pelaku 
UMKM memasarkan produknya 
lebih maksimal.

Wakil Walikota Blitar, Tjutjuk 
Sunario menyampaikan Bazar 
Blitar Djadoel digelar dengan 
melibatkan berbagai kalangan 
mulai dari pekerja seni budaya 
hingga ratusan UMKM yang ada 
di wilayah Kota Blitar. Pihakn-
ya ingin agar event tersebut be-
nar-benar mampu mendorong ke-
bangkitan UMKM dan ekonomi 
masyarakat sekitar yang sempat 
terpuruk akibat adanya pandemi.

"Bazar ini diselenggarakan 
untuk menambahkan semangat 
ekonomi kreatif dan pemulihan 
ekonomi pascapandemi. Event 
ini akan menjadi pengungkit 
UMKM, pengungkit ekonomi 
apalagi UMKM jadi tulang 
punggung ekonomi nasional," 
ujarnya.

Tjutjuk mengingatkan pentin-
gnya menjaga tradisi dan budaya 
lokal di tengah disrupsi teknologi 
informasi yang berkembang be-
gitu pesat seperti saat ini. Selain 
itu kebangkitan ekonomi juga 
menjadi agenda yang juga perlu 
diakselerasi lantaran selama pan-
demi yang berlangsung lebih dari 
dua tahun tersebut benar-benar 
membuat pelaku usaha khususn-
ya UMKM terpuruk.

"Kita harap masyarakat di 
Kota Blitar di tengah kemajuan 
teknologi tetap mewarisi budaya 
yang adi luhung ini. Melalui aca-
ra ini mari kita rawat warisan 
budaya kita karena bangsa yang 
besar adalah yang menghargai 
budaya bangsa," pungkasnya. 
(mam/adv/kmf)

Bupati Blitar Lepas Kontingen Porprov Jatim VII 2022

Blitar, SMN - Bupati Blitar 
Rini Syarifah melepas kontin-
gen Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) Jatim VII 2022 Kabu-
paten Blitar menuju Kabupaten 
Jember, Lumajang, Situbondo 
dan Bondowoso, Jawa Timur.

Pelepasan kontingen 
diselenggarakan di Pendo-
po Sasana Adhi Praja, Kan-
tor Kabupaten Blitar, Kamis 
(23/06/2022). Para duta olah-
raga dari Kabupaten Blitar itu 
akan berlaga di 38 cabang olah-
raga (cabor) dengan total 600 
atlet, official, dan pelatih. 

Bupati Rini Syarifah berpe-
san kepada seluruh kontingen 
agar selalu bersemangat meraih 
dan mencetak prestasi, sehingga 
bisa membawa nama harum Ka-
bupaten Blitar.

Lebih lanjut, Bupati men-
yampaikan, pekan olahraga 

provinsi merupakan wujud pem-
binaan prestasi olahraga yang 
bertujuan untuk memelihara 
persatuan dan kesatuan bangsa, 
menjaring bibit atlet berbakat, 
meningkatkan prestasi olahraga 
daerah, serta sebagai tolak ukur 
pembangunan dan pembinaan 
keolahragaan di daerah.

Disamping itu, juga sebagai 
motivator penggerak semangat 
masyarakat untuk berolahraga, 
untuk itu nyalakan terus seman-
gat berjuang untuk meraih med-
ali agar bisa melaju ke pekan 
olahraga nasional.

Bupati meminta kepada 
seluruh kontingen untuk percaya 
diri dan harus penuh semangat 
juang, karena semangatlah yang 
akan mengukir prestasi. Kita ha-
rus menciptakan kondisi yang 
kondusif  membangun kebersa-
maan, dan menciptakan kebaha-

giaan bersama dengan pemain 
yang lain.

"Selamat bertanding, tetap 
disiplin menerapkan protokol 
kesehatan, nyalakan terus obor 
semangat untuk meraih prestasi 
serta jaga sportifitas," imbuhn-
ya.

Ketua KONI Kabupaten Bli-
tar Tony Andreas mengatakan, 
di gelaran Porprov itu pihaknya 
telah menyiapkan empat pen-
damping dokter dari Dinkes Ka-
bupaten Blitar yang akan men-
dampingi para atlet pada saat 
berlaga.

Untuk reward, sambungnya 
mengaku sudah dipersiapkan 
bagi para atlet yang bisa meraih 
prestasi.  Ia juga mentargetkan 
mampu masuk 10 besar dan 
meraih 14 medali emas," ung-
kapnya. (mam/adv/kmf)

Bupati Blitar Rini Syarifah saat pelepasan kontingen Porprov VII 2022

"Selamat bertanding, tetap disiplin menerapkan protokol 
kesehatan, nyalakan terus obor semangat untuk meraih 
prestasi serta jaga sportifitas," imbuh Bupati Blitar Rini 

Syarifah memberikan pesan pada para Kontingen.

Memperingati Hari Jadi Yang ke-167
Tahun, Pemerintah Desa Rejoso Menggelar 

Bersih Desa dan Festival Seni Budaya
Blitar, SMN - Dalam rang-

ka memperingati hari jadi Desa 
Rejoso yang ke-167 tahun, yang 
bertepatan dengan bulan selo da-
lam penanggalan jawa, khusus-
nya di hari Jumat Legi. Pemer-
intah Desa Rejoso, Kecamatan 
Binangun menggelar bersih desa 
serta kegiatan kemasyarakatan.

Wawan Aprillianto Kepala 
Desa Rejoso menyampaikan, 
Kamis (23/06/2022) ada beber-
apa kegiatan yang dilaksanakan, 
diantaranya festival seni budaya 
yang menampilkan kesenian  lo-
kal desa, diantaranya kuda lump-
ing, wayang kulit, dan juga men-
gangkat adat budaya desa seperti 

istigosah bersama, sedekah bumi 
sedangkan pada acara puncak 
adalah campursari dan ruwatan 
murwokolo sekaligus pengu-
muman bagi pemenang lomba 
lingkungan tingkat RW, lomba 
bola volly plastik, lomba mem-
baca Al Qur'an, dan lomba tenis 
meja.

“Tujuan dilaksanakannya 
bersih desa ini adalah untuk ngu-
ri-nguri budaya terhadap warisan 
leluhur dan membersihkan dari 
segala sukerto, supaya Desa Re-
joso terhindar dari marabahaya 
dan dijauhkan dari malapetaka 
serta diberikan desa yang ge-
mah ripah loh jinawi," ungkap Sedekah bumi masyarakat Desa Rejoso

Wawan.
Lebih lanjut disampaikan, 

bersih desa ini melibatkan semua 
lapisan masyarakat, baik lem-
baga desa, RT/RW, tokoh mas-
yarakat maupun orang yang 
terlibat dalam seni. Untuk ang-
garan bersumber dari APBDes, 
swadaya, dan sumbangan dari 
pihak ketiga. “Kegiatan bersih 
desa ini secara rutin dilaksanakan 
setiap tahun, karena ini merupa-
kan warisan dari leluhur dan kita 
hanya melaksanakan saja dan 
merupakan kegiatan tahunan," 
katanya.

Wawan berharap dengan 
adanya kegiatan bersih desa ini 
supaya Desa Rejoso aman dari 

bahaya, diberikan masyarakat 
adil makmur dan sejahtera, tetap 
bisa melestarikan budaya jawa 
yang merupakan kearifan lokal, 
sehingga nantinya bisa diterus-

kan sampai turun temurun dan 
nantinya juga untuk kebaikan, 
persatuan dan kesatuan seluruh 
masyarakat Desa Rejoso pada 
umumnya. (mam)
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Gelar Sosialisasi PerKI 
Probolinggo, SMN -Dinas 

Komunikasi dan Informatika 
(Diskominfo) Kota Probolinggo 
melaksanakan Sosialisasi Pera-
turan Komisi Informasi (PerKI) 
nomor 1 Tahun 2021 tentang 
Standar Layanan Informasi Pub-
lik. Acara tersebut mengundang 
50 peserta yang merupakan Pe-
jabat PPID dari Dinas/Badan/
Inspektur/RSUD/Bagian/Camat 
di Lingkungan Pemerintah Kota. 
Kamis (23/6).

Kabid pengelolaan informasi 
publik, Sukohadi dalam laporan-
nya menyampaikan bahwa ke-
giatan tersebut, selain bertujuan 
untuk mensosialisasikan PerKI 
nomor 1 Tahun 2021, acara yang 
berlangsung di Gedung Puri 
Manggala Bhakti Kantor Waliko-
ta, juga bermaksud agar badan 
publik atau perangkat daerah me-
mahami dan melakukan pengelo-
laan informasi dan dokumentasi 
yang dapat menjamin penyediaan 
informasi yang mudah, cepat, 
dan akurat serta memberikan 
standar minimal bagi badan pub-
lik. “Memberikan kepastian dan 
perlindungan bagi pemohon in-
formasi publik, meningkatkan 
layanan informasi serta mewujud-
kan masyarakat yang informatif,” 
terang Sukohadi.

Kepala Dinas Kominfo Pujo 
Agung Satrio berharap dengan 
adanya sosialisasi ini untuk meng-

etahui dan memahami lebih dalam 
terkait PerKI No 1 Tahun 2021 
ini. “Mudah-mudahan sosialisasi 
ini dapat memberikan pencerahan 
bapak/ibu kepala perangkat daer-
ah dan juga pengurus PPID Pem-
bantu yang ada di masing-masing 
perangkat daerah,” harapnya.

Pujo juga mengingatkan untuk 
tetap mengedepankan transparan-
si kemudian mengelola informasi 
dengan baik, efisien dan dapat 
mudah diakses oleh masyarakat. 
Pujo juga menjelaskan terkait in-
formasi publik. “Yaitu informasi 
yang dihasilkan atau disimpan, 
dikelola, dikirim, diterima oleh 
suatu badan publik yang berkai-
tan dengan penyelenggaraan atau 
yang dihasilkan oleh negara. Jadi 

nanti akan dijelaskan lebih detail 
terkait hal-hal yang menjadi pan-
duan kita agar jangan sampai ter-
jadi sengketa,” jelas Pujo.

Diketahui, PerKI 1 Tahun 
2021 yang diundangkan dan di-
sahkan pada tanggal 30 Juni 2021 
merupakan gabungan penyem-
purnaan regulasi yang sebelumn-
ya pernah ada yaitu PerKI Nomor 
1 Tahun 2010 tentang Standar 
Layanan Informasi Publik dan 
PerKI Nomor 1 Tahun 2017 ten-
tang Pengklasifikasian Informasi 
Publik. Acara yang dimulai pukul 
10.00 tersebut, juga mengundang 
narasumber lainnya yaitu Surya 
Darmawati, Pranata Humas Ahli 
Madya Diskominfo setempat. 
(ed)

Kepala Diskominfo Pujo Agung Satrio saat membuka so-
sialisasi

Pengacara Muda
Somasi Pemkot Probolinggo 

Probolinggo, SMN - Berawal 
dari Deni Ilhami adalah pengaca-
ra muda yang memohon infor-
masi dan data terkait anggaran 
pengerjaan proyek fisik, tahun 
2016 yang dikerjakan oleh Pem-
kot Probolinggo, sehingga peng-
acara muda tersebut melakukan 
Somasi. 

Deni Ilhami melalui penasehat 
hukumnya Salamul Huda Ad-
vokad, yang berkantor di Jl. WR. 
Supratman, Kota Probolinggo, 
selaku kuasa hukum dari Deni 
Ilhami, mengatakan bahwa kli-
ennya mengajukan permohonan 
informasi data penggunaan ang-
garan proyek fisik kepada Pem-
kot Probolinggo tahun anggaran 
2016, yang permohonan informa-
si tersebut diajukan kepada Pem-
kot Probolinggo pada Tanggal 1 

Juli tahun 2019 yang lalu. 
Namun permohonan tersebut 

tidak diberikan oleh Pemerintah 
Kota Probolinggo, sehingga pem-
ohon (Deni Ilhami) mengajukan 
gugatan atau aduan ke Komisi In-
formasi Provinsi Jawa Timur. 

Pengaduan Dani Ilhami di-
register masuk pada 22 Agustus 
2019, dan selanjutnya menjalani 
proses persidangan. 

Pada 27 Mei 2022 Komisi 
Informasi Provinsi Jawa Timur 
mengeluarkan amar putusan yang 
antara lain meyebutkan, bahwa 
mengabulkan sebagian permo-
honan pemohon dan memerin-
tahkan kepada termohon (Pemkot 
Probolinggo, red) untuk menun-
jukkan dan memperlihatkan in-
formasi tersebut kepada pemohon 
paling lambat 10 hari kerja sejak 

putusan berkekuatan hukum tetap 
tersebut. 

Salamul Huda selaku peng-
acara Deni Ilhami menjelaskan 
sejak amar putusan dikeluarkan, 
sampai saat ini belum juga dilak-
sanakan oleh Pemkot Probinggo. 
“Ini sudah lewat 10 hari Pemkot 
Probolinggo tidak merespon dan 
tidak melaksanakan amar putusan 
tersebut, makanya kita somasi. 
Kalau somasi tidak diindahkan, 
kita akan menempuh jalur hukum 
pidana dan akan melaporkan ke 
pihak aparat penegak hukum,” 
jelasnya. 

Salamul Huda juga menga-
takan kepada para awak media, 
mengapa yang diminta informasi 
data proyek fisik 2016 dan seka-
ligus menjawab pertanyaan war-
tawan. “Ini kita hanya mengedu-
kasi saja kepada masyarakat, 
bahwa semua boleh dan bisa 
mengakses informasi,” katanya. 

Perlu diketahui pada tahun 
2016 nilai proyek infrastruktur 
yang dimohon informasinya saat 
itu total sebesar sekitar Rp 68 Mi-
lyar lebih di beberapa SKPD. 

Kepala Dinas Kominfo Pem-
kot Probolinggo, Pujo Satrio, saat 
diminta konfirmasinya menga-
takan berjanji segera berkordinasi 
dengan Sekretaris Daerah. “Saya 
akan sampaikan dulu kepada Bu 
Sekda, soal ini. Yang jelas, kami 
belum terima fisik aslinya putu-
san Komisi Informasi tersebut,” 
katanya. (ed)

Deni Ilhami bersama pengacaranya, Salamul Huda tunju-
kan surat somasinya

Sekda Kota Probolinggo Buka 
Rakorda Sensus Penduduk

Probolinggo, SMN - Kota 
Probolinggo drg. Ninik Ira 
Wibawati membuka Rapat 
Koordinasi Daerah (Rakorda) 
Sensus Penduduk (SP) 2020 
Lanjutan dan Pencanangan 
Kelurahan Cinta Statistik (Can-
tik) 2022 Kota Probolinggo, di 
Paseban Sena, Jumat (24/6).

Kegiatan tersebut dilandasi 
akan pentingnya hasil SP 2020 
lanjutan yang beberapa outputn-
ya dari tingkat kelahiran, tingkat 
kematian, dan migrasi hingga 
level kota/kabupaten. Ketiga 
level itu merupakan parameter 
demografi yang penting untuk 
memproyeksikan jumlah pen-
duduk Indonesia hingga tahun 
2050, khususnya menyongsong 
Indonesia Emas 2045.

Parameter itu merupakan 
data dasar untuk membuat ren-
cana di segala bidang. Dan data 
hasil SP 2020 lanjutan nantin-
ya tak hanya bermanfaat untuk 
membuat perencanaan masa 
kini tapi juga membuat proyek-
sinya sampai tahun 2050.

Sekda Kota drg Ninik dalam 
arahannya menyampaikan data 
yang valid dan akurat merupa-
kan kunci utama kesuksesan 
pembangunan sebuah wilayah. 
Karena data yang akurat sangat 
penting untuk menyusun peren-
canaan yang benar.

“Data yang akurat sangat 
penting untuk membuat keputu-
san yang tepat, untuk mengek-
sekusi program yang tepat sasa-
ran. Pesan Presiden RI Joko 
Widodo, jangan sampai memu-
tuskan, membuat perencanaan, 
mengeksekusi program tanpa 
data,” katanya.

Jumlah penduduk sendiri, 
menurut perempuan yang per-

nah bertugas di Dinas Keseha-
tan itu, sangat penting untuk 
diketahui. Berapa jumlah dan 
jenis fasilitas kesehatan, fasili-
tas pendidikan yang akan diban-
gun harus bersandar data jumlah 
penduduk. Data ini juga akan 
berpengaruh pada kesediaan 
pangan dan pertumbuhan pen-
duduk.

drg Ninik berharap mas-
yarakat harus memiliki budaya 
tertib administrasi, sadar akan 
hak-haknya sebagai warga neg-
ara. “Jadi kalau ada yang mela-
hirkan, segera diurus akte la-
hirnya. Jika menikah, ya segera 
catatkan pada negara. Demikian 
juga jika ada kematian, segera 
laporkan,” harapnya.

Sekda menyebut, kunci uta-
ma kesuksesan SP 2020 adalah 
dengan adanya partisipasi dari 
seluruh elemen. Dimana ha-
jatan besar ini harus didukung 
oleh semua pihak. “Saya men-
gajak seluruh masyarakat yang 
didatangi petugas SP 2020 lan-
jutan, maka terimalah petugas 
dengan baik dan jawablah den-
gan jujur,” pesannya. 

Kepala Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kota Probolinggo Heri 
Sulistio juga menyampaikan 
bahwa tujuan giat ini adalah 
untuk membangun sinergitas 
SDI (Satu Data Indonesia) dan 
mendapatkan dukungan dari pe-
merintah daerah dan koordinasi 
dengan dinas terkait mengenai 
data pendukung hasil SP 2020 
lanjutan agar relevan. “Selain 
itu sosialisasi ini juga dilaku-
kan ke masyarakat umum agar 
masyarakat mengetahui dan ti-
dak ragu saat menerima petugas 
sensus di rumah dan menjawab 
pertanyaan dengan jujur dan be-
nar,” katanya.

Pada kesempatan itu Sekda 
Ninik juga menyinggung terkait 
Pencanangan Kelurahan Cinta 
Statistik (Cantik) yang mer-
upakan salah satu proram BPS 
dalam melaksanakan Perpres 
Nomor 39 Tahun 2019 tentang 
Satu Data Indonesia (SDI). Di-
mana salah satu tugas BPS ada-
lah pembinaan statistik sektoral. 
Keberhasilan program pemba-
ngunan di Kota Probolinggo 
terpotret dalam data-data yang 

Sekda Deh Ninik Ira Wibawati saat membuka rakoord

dihasilkan oleh semua elemen 
yang ada. 

Tujuannya, untuk mening-
katkan kompetensi aparatur 
dalam mengelola dan meman-
faatkan data sehingga peren-
canaan pembangunan menjadi 
lebih tepat sasaran. Tujuannya 
agar perangkat kelurahan lebih 
paham statistik dan melahirkan 
komunitas cinta statistik, seh-
ingga kelurahan tersebut dapat 
bertransformasi menjadi subjek 
pembangunan. Kelurahan yang 
menjadi pelopor Kelurahan 
Cantik diantaranya Kelurahan 
Kademangan, Triwung Lor dan 
Jrebeng Kidul.

Lurah Kademangan Bagus 
Prasetyo yang ditemui usai aca-
ra mengaku dalam menjalankan 
aktivitas pemerintahan, pem-
berdayaan dan pembinaan mas-
yarakat di lingkungan kelurahan 
tentu tidak pernah lepas dengan 
yang namanya data. Hal ini 
karena data merupakan elemen 
penting dalam mengambil suatu 
keputusan, baik yang langsung 
mengenai masyarakat maupun 
berhubungan dengan peratur-
an-peraturan.

“Kami merasa terhormat den-
gan dicanangkannya Kelurahan 
Kademangan sebagai kelurah-
an cinta statistik. Kedepannya 
diharapkan dapat terjalin suatu 
kesamaan persepsi dan dapat 
menghimpun serta mengolah 
data dengan baik,” ujar Bagus.

Lurah , juga mengharapkan 
bantuan dari semua pihak dan 
elemen masyarakat agar dapat 
membantu dalam menyediakan 
data-data yang berguna, agar pi-
haknya tidak salah dalam men-
gambil keputusan maupun kebi-
jakan. (Ed)

DPRD Medan Minta Pemkot 
Jujur Terkait Data Kemiskinan

Medan, SMN - Wakil Ket-
ua DPRD Kota Medan Tengku 
Bahrumsyah meminta Pemkot 
Medan jujur dalam menyam-
paikan data kemiskinan, karena 
data yang disampaikan sangat ber-
beda dengan kondisi di lapangan.

"Dalam buku laporan yang 
disampaikan ke DPRD, tercatat 
kemiskinan di Kota Medan seban-
yak 200 ribu jiwa lebih atau dela-
pan persen," kata Bahrumsyah di 
Medan, Senin.

Hal tersebut disampaikannya 
kepada tim anggaran pemerintah 
daerah Kota Medan ketika pem-
bahasan laporan pertanggung-
jawaban Walikota Medan 2021 di 
Gedung DPRD Kota Medan.

Padahal, ujar dia, data Dinas 
Sosial Kota Medan menyebut 
bahwa jumlah warga miskin yang 
masuk ke data terpadu kesejahter-
aan sosial (DTKS) sekitar 700 ribu 
jiwa lebih atau sekitar 28 persen.

Belum lagi saat ini terdapat 42 
kelurahan dari total 151 kelurah-
an dengan 21 kecamatan di Kota 
Medan, mayoritas empat keca-

Ilustrasi - Aktivitas warga di kampung pemulung yang terletak di kawasan Rawamangun, Jakar-
ta, Rabu (20/2/2019)

Rel Peninggalan Belanda di Bengkulu 
Putus, Penumpang Molek Jatuh ke Jurang

Bengkulu, SMN - Salah satu 
moda transportasi tradision-
al, motor lori ekspres (molek), 
terperosok dan masuk jurang 
di KM 9, Air Kepahiang, Desa 
Lebong Tandai, Kecamatan Na-
pal Putih, Kabupaten Bengkulu 

Utara, Provinsi Bengkulu.
Gerbong molek terjun ke ju-

rang ketika melintasi salah satu 
rel peninggalan Belanda yang 
putus dan patah, di daerah terse-
but.

Saat itu masinis atau sopir 

kereta api mini itu membawa 
penumpang tidak kurang dari 
10 orang, berikut dengan barang 
milik penumpang.

Tidak ada korban jiwa da-
lam peristiwa ini. Hanya saja 
penumpang dan gerbong molek 
terjatuh ke dalam jurang.

Kepala Desa Lebong Tandai, 
Kecamatan Napal Putih, Kabu-
paten Bengkulu Utara, Supriadi 
mengatakan, rel kereta api pen-
inggalan zaman Belanda terse-
but sudah uzur.

Molek terjatuh ketika melin-
tasi jalan lurus rel, sehingga ma-
sinis yang mengendarai molek 
tidak begitu melihat kondisi rel 
yang putus dan patah tersebut.

Molek yang terjatuh melaju 
dari arah pusat Desa Lebong 
Tandai menuju ke Desa Air Ten-
ang, Kecamatan Napal Putih, 
Kabupaten Bengkulu Utara.

Akibatnya, molek dan pen-

umpang yang ada di dalam ger-
bong Molek terperosok di tepi 
jurang KM 9, Desa Lebong Tan-
dai, Kecamatan Napal Putih.

"Diduga molek over kap-
asitas. Ada penumpang dan 
barang-barang penumpang 
yang ikut terperosok ke dalam 
jurang," kata Supriadi, Rabu 
(22/6/2022).

Jalur darat saat ini sulit 
dilalui kendaraan roda dua kare-
na dipenuhi lumpur dan terdapat 
kayu di badan jalan.

"Musim hujan seperti saat ini, 
hanya bisa dilalui sepda motor 
tanpa ada beban atau penump-
ang.Jadi, kalau berboncengan 
susah, karena jalan berlumpur 
dan banyak kayu di badan jalan, 
makanya jalur molek digunakan 
untuk membawa penumpang 
atau warga ke Desa Lebong Tan-
dai," pungkas Supriadi. (on)

Molek terjun ke jurang akibat rel putus

Jembatan Gotong Royong Mampu Curi 
Perhatian Kang Bupati

Ponorogo, SMN - Jembatan 
besi selebar 1,2 meter dengan 
panjang 20 meter di Desa Triisono 
Kecamatan Jenangan Kabupat-
en Ponorogo itu sempat menarik 
perhatian. Bupati Ponorogo Sugi-
ri Sancoko yang meresmikannya 
langsung, Minggu (19/6/2022).

Biaya pembangunan jembatan 
senilai Rp 175 juta itu ternyata 

ditopang secara swadaya oleh 
masyarakat. Kang Bupati —sa-
paan Bupati Sugiri Sancoko— 
menyebutnya sebagai upaya got-
ong royong.

“Dengan gotong royong, 
apapun pekerjaan akan terasa mu-
dah dan cepat,” katanya.

Keberadaan jembatan memu-
dahkan akses jalan bagi tujuh 

kepala keluarga (KK) yang se-
lama ini berdomisili di seberang 
sungai, masuk Dusun Sendang 
Desa Trisono itu. Kang Bupa-
ti mengungkapkan bahwa Desa 
Trisono memiliki lahan pertanian 
yang luas.

“Tata pengelolaan lahan yang 
benar akan membuat desa ini sub-
ur dan makmur,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Desa 
(Kades) Trisono, Miseni menga-
takan, kondisi jembatan sudah 
mengkhawatirkan sehingga perlu 
rehabilitasi. Susunan kayu yang 
ada mulai keropos termakan usia. 
Padahal, jembatan itu akses jalan 
tercepat jika warga Dusun Sen-
dang hendak ke dusun lain.

“Sejak dibangun pertama kali 
belum pernah ada perbaikan,” 
terang Miseni.

Menurut dia, sumber dana 
pembangunan jembatan ber-
asal dari swadaya masyarakat 
dan sumbangan dari pihak luar. 
“Kami bergotong royong mere-
alisasikannya,” ungkap Miseni. 
(png)

Bupati Ponorogo bersama perangkat desa dan rombongan 
ketika pemotongan pita peresmian jembatan

matan di Medan bagian utara, ter-
masuk kategori miskin.

"Ini sepertinya data 'copy 
paste'. Jangan malu kita menga-
kui kondisi sebenarnya," terang 
Bahrum, panggilan akrabnya.

Ia mengaku data kemiskinan 
ini erat kaitan dengan pengang-
garan dan program yang dilak-

sanakan, terlebih Pemkot Medan 
telah menerbitkan Perda Kota 
Medan Nomor 5/2015 tentang 
Penanggulangan Kemiskinan.

"Bahkan dalam perda itu jelas 
dinyatakan Pemkot Medan wajib 
menyisihkan sebesar 10 persen 
PAD-nya (pendapatan asli daer-
ah) untuk penanggulangan kemi-

skinan," terang dia.
"Kami berharap data ini tidak 

hanya di atas kertas, tetapi harus 
sesuai fakta di lapangan, sehingga 
program bisa berjalan maksimal," 
ucap Bahrum yang merupakan 
Ketua DPD PAN Kota Medan ini. 
(ant)
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Plt Bupati Nganjuk Berangkatkan Kontingen 
Kabupaten Nganjuk ke Porprov VII Jatim 2022

Nganjuk, SMN - Rabu 
(22/6/2022) bertempat di Pen-
dopo Pemkab Nganjuk, Plt Bu-
pati Nganjuk Marhaen Djumadi 
memberangkatkan 166 atlet dan 
official dari Kabupaten Nganjuk 
untuk mengikuti gelaran multi 
event olahraga dua tahunan 
tingkat Provinsi se-Jawa Timur, 
yaitu Pekan Olahraga Provinsi 
(Porprov) VII Jatim 2022. 

Porprov kali ini akan dibuka 
di Jember pada tanggal 25 Juni 
2022, dan ada empat tempat 
gelaran Porprov kali ini. Selain 
Jember juga di Bondowoso, 
Situbondo, dan Lumajang. 

Marhaen Djumadi member-
ikan suntikan semangat kepada 
para atlet untuk dapat mengukir 
prestasi bagi Kabupaten Ngan-
juk. 

"Porprov kali ini merupa-
kan pintu masuk untuk mengi-

kuti Pekan Olahraga Nasional 
(PON), jadi saya berharap para 
atlet harus bersemangat dan ber-
mental juara. Karena kita hidup 

di Bumi Anjuk Ladang, ” ung-
kap Marhaen. 

Untuk diketahui, KONI Ka-
bupaten Nganjuk menyiapkan 

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi (tengah) foto bareng atlet 
dan official sebelum berangkat ke Porprov VII Jatim 2022

Sampang, SMN – DPRD 
Kabupaten Sampang kembali 
melaksanakan sidang paripurna 
dengan acara pengumuman dan 
penetapan nama-nama Anggota 
Panja LHP BPK RI TA 2021 dan 
nota penjelasan Bupati Sam-
pang atas Raperda pertanggung-
jawaban pelaksanaan APBD TA 
2021 yang bertempat di ruang 
sidang paripurna DPRD setem-
pat, Rabu (15/6).

Nantinya, Panitia kerja 
(Panja) DPRD Sampang yang 
terbentuk akan memberikan be-
berapa rekomendasi atas lapo-
ran hasil pemeriksaan badan 
pemeriksa keuangan (BPK) RI 
atas laporan keuangan Pemk-
ab Sampang TA 2021. Bilama-
na nantinya ditemukan hal-hal 
yang dinilai tidak relevan.

Dewan minta Bupati Sam-
pang, Slamet Junaidi untuk 
segera menindaklanjuti re-
komendasi yang disampaikan. 
Hal ini pula untuk memper-
tahankan predikat wajar tan-
pa pengecualian (WTP) yang 
diberikan BPK RI atas laporan 
keuangan tersebut. “Ini sema-

ta-mata demi mempertahankan 
pencapaian yang telah didapa-
tkan dari WDP menjadi WTP,” 
ujar Ketua DPRD Sampang 
Fadol kemarin.

Dimana, rekomendasi yang 
disampaikan nantinya berdasar-
kan dari hasil pembahasan dari 
tim Panja yang dilakukan dalam 
menindaklanjuti LHP BPK RI 
tersebut. Dimana pencapaian 
WTP tersebut merupakan upaya 
maksimal dari segenap penye-
lenggara negara. 

Dalam rapat Bamus yang 
telah di sepakati bersama yang 
disampaikan oleh Dedi Dores, 
dalam penyampaiannya, Dedi 
Dores mengatakan jika Badan 
Musyawarah dan TAPD serta 
tim Raperda telah mengadakan 
rapat untuk membahas jadwal 
kegiatan DPRD tahun 2022.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Sampang, H. Abdullah Hidayat 
mewakili Bupati Sampang, H. 
Slamet Junaidi menyampaikan 
nota penjelasan Raperda tentang 
pertanggungjawaban pelaksa-
naan APBD kabupaten Sam-
pang TA 2021.

Wakil Bupati saat menyerahkan nota penjelas ke Ketua 
DPRD

Sidang Paripurna Penetapan Panja LHP 
BPK RI TA 2021

Pergantian Pejabat di Pengadilan 
Negeri Lumajang

Lumajang, SMN - Lepas 
sambut Ketua Pengadilan Neg-
eri Lumajang Kelas IB dari 
pejabat lama Gede Sunarjana 
kepada Budi Prayitno, dihad-
iri Bupati Lumajang Thoriqul 
Haq dan Wakil Bupati Luma-
jang Indah Amperawati bersama 
Forkopimda Kabupaten Luma-
jang. Acara digelar di Pendopo 
Arya Wiraraja Lumajang, Rabu 
(22/6/2022) malam.

Dalam sambutannya, Bupa-
ti Lumajang yang akrab disapa 
Cak Thoriq menyampaikan, 
bahwa pihaknya berterima kasih 
kepada Ketua Pengadilan Neg-
eri yang lama atas pengabdi-
annya selama ini di Kabupaten 
Lumajang.

"Atas nama Pemerintah 
Kabupaten Lumajang, saya 
ucapkan terimakasih yang se-
besar-besarnya kepada bapak 

Gede Sunarjana atas pengabdi-
annya selama ini, selamat dan 
sukses ditempat tugas yang 
baru," ujarnya.

Senada dengan hal itu, 
Wabup Lumajang Bunda Indah 
mengapresiasi kinerja yang su-
dah diberikan oleh pejabat yang 
lama. Selain itu, ia juga men-
yambut dengan ramah pejabat 
yang baru.

"Kami yakin dengan kehad-
iran bapak Budi Prayitno akan 
menambah keakraban dan per-
saudaraan antara Forkopimda 
Kabupaten Lumajang, karena 
selama ini Forkopimda sangat 
kental dengan keakraban dan 
persaudaraan, tetapi tidak akan 
mengganggu tugas pokok kita 
masing-masing," katanya.

Sementara itu, Pejabat Lama 
Ketua Pengadilan Negeri Luma-
jang, Gede Sunarjana menga-
takan, bahwa dirinya pamit un-
dur diri kepada seluruh jajaran 
Forkopimda Kabupaten Luma-
jang, dan para pegawai yang ada 
di Pengadilan Negeri Lumajang.

"Terima kasih kepada rekan-

rekan yang ada di Pengadilan 
Negeri Lumajang. Semoga da-
lam kepemimpinan yang baru 
bisa saling bahu membahu dan 
bekerjasama dengan baik ber-
sama Forkopimda Kabupat-
en Lumajang dalam kegiatan 
apapun yang berkaitan dengan 
Pengadilan Negeri Lumajang," 
harapnya.

Dalam kesempatan itu, dirin-
ya juga memohon maaf kepada 
seluruh masyarakat Lumajang, 
jika ada kesalahan dan keku-
rangan dalam memberikan pe-
layanan.

Sementara, Budi Prayitno se-
laku pejabat pimpinan baru Pen-
gadilan Negeri Lumajang mem-
perkenalkan diri kepada seluruh 
jajaran Forkopimda Kabupaten 
Lumajang.

"Mohon kerjasamanya para 
pimpinan daerah dan instansi 
yang lain. Mudah-mudahan kita 
bisa melayani masyarakat den-
gan sebaik-baiknya," tutupnya. 
(Tik)

Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Wakil Bupati Lumajang 
Indah Amperawati bersama Forkopimda Kabupaten Lumajang

Ekspose dan Launching Buku 
Kajian Sejarah Lumajang

Lumajang, SMN - Dilun-
curkannya Buku Kajian Sejar-
ah Lumajang, sangat diapresi-
asi Bupati Lumajang Thoriqul 
Haq (Cak Thoriq). Menurutnya, 
dengan adanya buku tersebut 
banyak masyarakat yang akan 
mengetahui napak tilas tentang 
sejarah Lumajang.

"Ini sangat menarik dimana 
nilai sejarah itu dinamik dan ba-
gus," ungkapnya saat mengikuti 
acara Ekspose dan Launching 
Buku Kajian Sejarah Lumajang 
melalui saluran video conver-
ence.

Cak Thoriq berharap, dengan 
hadirnya buku tersebut, mas-
yarakat, khususnya di Lumajang 
bisa menikmati dan membaca, 
supaya pengetahuan dan wa-
wasan tentang sejarah Luma-
jang terdahulu bertambah, serta 
bisa menjawab semua opini atau 
asumsi terkait sejarah Lumajang 
yang belum diketahui selama 
ini.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Lumajang Indah Amperawati 
(Bunda Indah) mengungkapkan, 
bahwa dirinya berkeinginan 
agar nantinya ada rangkuman 
dari buku sejarah Lumajang dan 
dikemas semenarik mungkin, se-
hingga anak-anak sekolah dapat 

tertarik untuk membaca buku 
itu, dan otomatis akan mengenal 
tentang sejarah lumajang.

"Saya ingin buku ini diring-
kas 10 sampai 15 halaman, den-
gan gambar yang menarik juga 
dan nanti ditambahkan sebagai 
kurikullum lokal diseluruh Ka-
bupaten Lumajang ini," ungkap-
nya dalam acara Ekspose dan 
Launching Buku Kajian, Sejar-
ah Lumajang, yang bertempat di 
Pendopo Arya Wiraraja Luma-
jang, Selasa (21/6) lalu.

Dirinya juga berharap, den-
gan digelarnya acara kajian 
tersebut dapat membuka penge-
tahuan masyarakat, terkait seja-

rah Lumajang, dengan pembuk-
tian sejarah yang sudah diteliti 
dan dianalisa sebelumnya.

"Mudah-mudahan hasil ka-
jian ini dapat bermanfaat untuk 
masyarakat Kabupaten Luma-
jang," harapnya.

Sementara, Kepala Bapeda 
Lumajang Retno Wulanandari 
menjelaskan, bahwa tujuan 
pelaksanaan acara tersebut, yak-
ni pemaparan hasil kajian dan 
Launching Buku Kajian Seja-
rah Lumajang Dari Pra Aksara 
Hingga Awal Kemerdekaan, 
dengan narasumber dari Depar-
temen Sejarah Fakultas Ilmu 
Budaya UGM. ( Tik) 

Kurang dari 24 Jam, Jajaran
Satreskrim Polres Nganjuk Berhasil 

Menangkap Pelaku Pembacokan

Nganjuk, SMN - Tidak 
butuh waktu lama, jajaran Sa-
treskrim Polres Nganjuk berhasil 
menangkap pelaku pembacokan 
atau penganiayaan beserta ba-
rang buktinya. 

AH alias Badak (25) dengan 
teganya membacok tetangganya 
sendiri dengan inisial MBA (18) 
yang diduga pelaku sakit hati 
atau dendam lantaran sering die-
jek (di bully) oleh korban. 

Kejadian penganiayaan atau 
pembacokan ini terjadi di Desa 
Katerban Kecamatan Baron Ka-
bupaten Nganjuk pada Kamis 
(23/6/2022) di depan rumah kor-
ban. 

Akibat kejadian ini korban 
mengalami sejumlah luka sa-
betan clurit di bagian tangan. 

Kasatreskrim Polres Ngan-
juk AKP I Gusti Agung Ananta 
menjelaskan, kejadian bermula 

AH alias Badak saat diamankan jajaran Satreskrim Polres 
Nganjuk

Lumajang, SMN - Pekan 
Olahraga Porprov Jatim 2022 
sebentar lagi segera dibuka pada 
tanggal 25 Juni hingga 3 Juli 
2022. 

Penyelenggaraan Porprov Ja-
tim tahun ini, Lumajang menja-
di salah satu dari 4 tuan rumah 
pagelaran akbar se-Jatim ini 
bersama dengan Jember, Bon-
dowoso dan Situbondo.

Adapun sebelum rangkaian 
jadwal kegiatan dimulai, akan 
digelar Kirab Api Porprov Jatim 
2022.

Dan Api Pekan Olahraga 
Provinsi (Poprov) Jawa Timur 
ke VII Tahun 2022 sudah di ter-
ima di Kabupaten Lumajang. 
Api Porprov diterima oleh Bu-
pati Lumajang, Thoriqul Haq 
di Pendopo Arya Wiraraja Ka-
bupaten Lumajang, Rabu (22/6) 
lalu.

Bupati yang akrab di sapa Cak 
Thoriq itu pun mengaku bang-
ga, pasalnya Kabupaten Luma-
jang didaulat sebagai salah satu 
tuan rumah penyelenggaraan 
Porprov VII Jatim tahun 2022.

"Kami atas nama masyarakat 
Lumajang, menerima Obor Api 
Porprov dengan penuh semangat 
dan rasa syukur, bahwa porprov 
bukan sekedar pesta olahrga, 
tetapi juga adalah kebangkitan 

Sebelum Rangkaian Jadwal 
Kegiatan Dimulai, Digelar

Kirab Api Porprov Jatim 2022

Suasana kirab Api Porprov Jatim 2022 di depan Pendopo Arya 
Wiraraja Kabupaten Lumajang, Rabu (22/6)

Acara Ekspose dan Launching Buku Kajian Sejarah Lumajang 

ekonomi kami," ujarnya.
Sebelumnya, api disambut 

di perbatasan Lumajang, Keca-
matan Ranuyoso. Disana, api 
diterima Kepala Dinas Pemuda 
dan Olahraga Kabupaten Luma-
jang, Nurman Riyadi dan Ket-
ua Koni Kabupaten Lumajang, 
Ngateman.

Dan selanjutnya, Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq ber-
sama Wakil Bupati Lumajang, 
Indah Amperawati melepas Api 
Pekan Olahraga Provinsi (Por-
prov) Jawa Timur dari Pendo-
po Arya Wiraraja Kabupaten 
Lumajang, Kamis (23/6).

Cak Thoriq mengucapkan 
terima kasih atas semangat mas-
yarakat Lumajang yang semarak 
memeriahkan penyambutan Api 
Porprov Jatim dari perbatasan 
Lumajang di Kecamatan Ranuy-
oso sampai ke perbatasan di Ke-
camatan Yosowilangun.

"Terima kasih atas kemeriah-
an yang luar biasa untuk kirab 
obor api porprov. Terima kasih 
saya kepada masyarakat Luma-
jang yang semangat menjemput 
dan memeriahkan, sejak ranuy-
oso dan beberapa kecamatan," 
ujarnya. (Tik)

58 atlet putra dan 58 atlet putri 
serta 50 official, dan dalam Por-
prov kali ini KONI Kabupaten 
Nganjuk mengikuti 19 cabang 
olahraga dari 42 cabang olahra-
ga yang dipertandingkan serta 
memperebutkan 437 medali. 

Sementara pada Porprov VI 
yang lalu Kabupaten Nganjuk 
berhasil menyabet 6 medali 
emas, 7 medali perak, dan 15 
medali perunggu. 

"Untuk Porprov kali ini kita 
sangat berpotensi untuk bisa 
kembali merebut medali emas. 
Oleh karena itu kepada seluruh 
atlet, pelatih serta manajer harus 
mempunyai keyakinan bahwa 
kita mampu meski dengan sega-
la keterbatasan yang kita hada-
pi,” pungkas Sekretaris Umum 
KONI Nganjuk, Saiful Hamid. 
(yan/gung)

Itu sesuai amanat UU No 23 
pasal 320 tahun 2014 tentang 
Raperda pertanggungjawa-
ban pelaksanaan APBD kep-
da DPRD Sampang dilampiri 
laporan keuangan yang telah 
diperiksa BPK RI

Wakil Bupati juga men-
yampaikan, pencapaian Wajar 
Tampa Pengecualian (WTP) 
keempat adalah sebuah catatan 
penting bagi pemerintah Ka-
bupaten Sampang untuk terus 
meningkatkan kinerja untuk bisa 
mempertahankan WTP tersebut.

"Pemerintah Kabupaten 
Sampang terus berbenah dan 
semakin memperbaiki kualitas 
pengelolaan keuangannya, un-
tuk Sampang yang hebat dan 
bermartabat," ucapnya.

Hal sama pula disampaikan 
oleh Sekwan DPRD Sampang 
Anwar Abdullah. Dimana 
DPRD sendiri telah menjalank-
an tahapan pembahasan mulai 
dari tingkat fraksi, komisi, dan 
Panja. “Sekretariat dewan yang 
menjembatani antara Pemkab 
Sampang dengan DPRD Sam-
pang. Sehingga semuanya bisa 
tepat waktu,” ujarnya singkat.

Dalam paripurna itu, dihad-
iri Wakil Bupati Sampang H. 
Abdullah Hidayat, Forkopimda, 
OPD, serta dihadiri pimpinan 
dan anggota DPRD dan tamu 
undangan lainnya. Paripurna 
ini digelar sebagai agenda rutin 
DPRD dalam menjalankan tu-
gasnya sebagai badan legislatif 
daerah. (adv/why)

sekitar pukul 01.00 WIB tersang-
ka mendatangi korban serta men-
getuk pintu rumah, kemudian 
tersangka mengajak korban kel-
uar dari rumah lalu secara tiba-ti-
ba tersangka membacok korban 
dengan menggunakan sabit (clu-
rit)sebanyak tiga kali. 

Atas kejadian ini tersangka 
ditahan di Polres Nganjuk den-
gan barang bukti berupa senjata 
tajam berjenis clurit (sabit), jaket 
serta celana kain 3/4 yang ter-
dapat bercak darah. 

"Tersangka sempat melarikan 
diri ke daerah Gresik sebelum 
akhirnya dibekuk petugas, motif 
dari pembacokan ini karena ter-
sangka sakit hati lantaran pelaku 
sering mengejek dirinya dan 
orang tuanya," ucap AKP I Gusti 
Agung Ananta. 

Atas perbuatannya tersangka 
dijerat pasal 351 ayat 1 KUHP 
terkait dengan penganiayaan 
dengan ancaman hukuman 5 ta-
hun penjara. (gung/yan)
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Pemerintah Desa Ngampel

Normalisasi Seluruh Irigasi Jalan Rajawali

Pemerintah Desa Ngengor Kecamatan
Pilangkenceng Salurkan BLT Bagi KDM

tersebut sampai ke badan jalan 
sehingga melalui dana BKK 
ini dialokasikan untuk menor-
malisasi saluran irigasi (drain-
ase) ini sebesar 150 juta”, jelas 
Kades Desa Ngampel Nugroho.

Lanjutnya, mengingat pent-
ingnya fungsi saluran ini maka 
pembangunannya diutamakan 
karena berdampak positif bagi 
masyarakat desa Ngampel khu-
susnya dusun batu Rt 08/ RW 
03 ini.

Pemerintah desa Ngampel 
dan masyarakatnya banyak-ban-
yak mengucapkan terimakasih 
atas bantuan pembangunan nor-
malisasi saluran irigasi (drain-
ase) ini melalui dana BKK 
tahun 2022 sebesar 150 juta 
semoga untuk kedepannya bisa 
mendapatkan lagi dana bantuan 

dana untuk membangun desa 
agar lebih baik dan maju juga 
agar bisa membantu memper-
lancar transportasi jalan desa 
dan bis meningkatkan pere-
konomian masyarakat khususn-
ya masyarakat desa Ngampel”, 
tambahnya.

Sementara itu ketua tim 
pelaksana kegiatan (TPK) Kas-
dimun menjelaskan “pemban-
gunan pengerjaan normalisasi 
irigasi (drainase) jalan Rajawali 
Rt 08/ RW 03 dusun batu desa 
Ngampel yang dilaksanakan ini 
nantinya untuk memudahkan 
dan memperlancar transportasi 
masyarakat desa Ngampel guna 
mendukung dan memperlancar 
taraf perekonomian warga mas-
yarakat desa Ngampel”, jelas 
ketua tim TPK Kasdi.(Sy)

Madiun, SMN - Pemerintah 
desa Ngengor Kecamatan Pil-
angkenceng Kabupaten Madiun 
telah melaksanakan kegiatan 
penyaluran program Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) tahung 
anggaran 2022 pada masyarakat 
keluarga penerima manfaat 
(KPM) yang bersumber dari 
dana desa (DD) yang bertempat 
di pendopo desa Ngengor.

Kepala desa Ngengor Raji-
anto SH mengataka bahwa ban-
tuan langsung tunai (BLT) yang 
dibagikan pada tahap I adalah 

untuk pembayaran bulan Januari 
hingga Mei taun anggaran 2022 
dengan nilai BLT sebesae Rp. 
300.000,- setiap bulannya. Pen-
yaluran BLT dilakukan secara 
keseluruhan karena pemerintah 
desa lebih mengutamakan peny-
aluran BLT.

“Sesuai dari petunjuk dari 
dinas PMD Kabupaten Madi-
un dan Kantor Kesamatan Pil-
angkenceng penyaluran bantuan 
dana BLT ini tidak boleh ditun-
da-tunda lagi haruss disalurkan”, 
kata kades Ngengor Rajianto.

Bukittinggi, SMN - Komisi 
Pemberantasan Korupsi Repub-
lik Indonesia (KPK RI) berikan 
penghargaan kepada Pemerintah 
Kota Bukittinggi yang dinilai 
memiliki nilai tertinggi dalam 
capaian kinerja pencegahan ko-
rupsi di Sumatera Barat.

Walikota Bukittinggi Er-
man Safar menerima langsung 
penghargaan dari Ketua KPK 
RI, Komjen Pol. Firli Bahuri di 
Kota Padang, Selasa.

Penghargaan itu diserahkan 
dalam Rapat Koordinasi Pro-
gram Pemberantasan Korupsi 
Terintegrasi se-Sumatera Barat 
di Istana Gubernur Provinsi Su-
matera Barat.

"Penghargaan diberikan 

karena Bukittinggi berhasil 
mendapatkan nilai tertinggi 
pada kegiatan Monitoring Cor-
ruption of Prevention (MCP) 
yang diberikan oleh KPK RI," 
kata Firli Bahuri dalam sambu-
tannya.

Ia mengatakan MCP mer-
upakan monitoring capaian ki-
nerja program koordinasi dan 
supervisi pencegahan korupsi 
(korsupgah), yang dilaksanakan 
oleh KPK RI pada Pemerintah 
Daerah di seluruh Indonesia.

Penilaian menyasar pada 
delapan area intervensi sebagai 
bagian reformasi birokrasi se-
cara nasional.

"Delapan area interfensi 
tersebut adalah perencanaan 

Dispendukcapil Kabupaten Madiun Jemput Bola
Rekaman E-KTP Bagi Lansia dan ODGJ ke Desa-Desa

Kejari Ngawi Nyatakan Kasus Tipikor 
Mantan Kades Kwadungan P21

KPK RI Berikan Penghargaan ke Bukittinggi Atas 
Penilaian MCP Tertinggi

Dilaporkan Gelembungkan Kredit dari Nasabahnya, 
Dirut BPR Utomo Widodo Ditangkap Polisi 

Madiun, SMN - Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil (Dispendukcapil) kabu-
paten Madiun dalam rangka 
meningkat kinerjanya untuk 
pelayanan administrasi kepen-
dudukan di wilayah Kabupaten 
Madiun.

Salah satu diantaranya dengan 
upaya menjemput bola dengan 
melakukan perekaman biometrik 
kartu tanda penduduk elektron-
ik (KTP-E) kepada para lansia 
dan orang dalam gangguan jiwa 
(ODGJ) di rumah-rumah warga 
di wilayah Kabupaten Madiun.

Petugas Dispendukcapil ka-
bupaten Madiun mendatangi 
rumah-rumah warga untuk men-
gadakan perekaman E-KTP bagi 
lansia dan ODGJ pada saat ini 
di wilayah kecamatan Balere-
jo khususnya di desa Kuwu 6 
orang, di desa Babadan Lor 6 
orang, di desa kebonagung 2 
orang dilaksanakan pada hari 
Kamis (16/6/2022). Sedangkan 
di desa Sogo 3 orang, desa Paci-
nan 1 orang yang dilaksanakan 
hari Jumat (17/6/2022) dalam 
melakukan perekaman.

Ahmad Sofi’i Kabid Pe-

sangka bernama Pujianto. Ini 
terkait dugaan penyelewen-
gan keuangan desa selama dia 
menjabat kades, tahun 2011-
2018," ungkap Kasi Intel Ke-
jaksaan Negeri Ngawi, Afiful 
Barir S. 

Pujianto tersandung penye-
lewengan Dana Desa dan Alo-
kasi Dana Desa (DD/ADD) 
serta penerimaan sewa atas 
tanah kas desa yang tidak 
masuk Pendapatan Asli Desa 
(PADes). 

Semua tindakan itu ditaksir 
telah merugikan keungan neg-
ara lebih dari Rp301 juta. 

"Posisinya saat ini masih 
kita titip penahanan di Polres, 
selanjutnya nanti diproses un-
tuk menjalani persidangan. 
Pasal yang disangkakan yakni 
pasal 2 dan pasal 3 UU Tipikor 
dengan ancaman hukuman 
minimal 4 tahun," pungkas 
Afiful. ***

Ngawi, SMN - Suci Sugi-
harti alias Cici, Direktur Utama 
BPR Utomo Widodo, ditangkap 
polisi setelah sejak 2021 masuk 
dalam Daftar Pencarian Orang 
(DPO). 

Cici ditangkap atas laporan 
Sari ten pada Juni tahun lalu. 
Perempuan yang memimpin se-
buah bank swasta di Kabupaten 
Ngawi, Jawa Timur itu, didu-
ga menggelembungkan angka 
kredit yang diberikan atas nama 
Sarinten, seorang warga Kerso-
harjo, Kecamatan Geneng. 

Cici yang juga pernah men-
jabat sebagai Ketua DPD Partai 
Golkar Kabupaten Ngawi itu, 
ditangkap di Surakarta, setelah 
polisi megendus keberadaannya 
yang tengah bekerja di sebuah 
rumah makan. 

"Penangkapan kita lakukan 
pada 19 Juni 2022 lalu," ujar 
Kasatreskrim Polres Ngawi, 
AKP Toni Hermawan.

Toni mengatakan, pihakn-
ya menangani kasus pelapo-
ran korban bernama Sarinten, 

warga Kersoharjo, Kecamatan 
Geneng. 

Sarinten pada 10 Juni 2021, 
melaporkan bahwa dia sudah 
melunasi hutang ke Bank Uto-
mo Widodo senilai Rp30 juta 
namun ternyata tercatat ber-
hutang sebesar Rp290 juta, tan-
pa sepengetahuannya. 

Akibatnya, kendati sudah 
merasa melunasi hutang senilai 
Rp30 juta, sertifikat Sarinten 
yang menjadi agunan pun ter-
tahan. 

BPR Utomo Widodo sendiri 
dikenal karena beberapa komis-
arisnya merupakan tokoh atau 
pejabat penting saat itu, di Ka-
bupaten Ngawi. 

BPR Utomo Widodo itu telah 
dicabut izinnya pada 12 Agustus 
2021 lalu. Ihwal mengemba-
likan uang nasabahnya, telah 
diambil alih oleh Lembaga Pen-
jamin Simpanan (LPS), sedang-
kan terkait urusan lain ditangani 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Kami tangani sesuai lapo-
ran yang masuk dari korban atas 

layanan Catatan Sipil kabupaten 
Mdiun mengatakan bahwa per-
ekaman e-KTP bagi lnsia dan 
ODGJ ini dilakukan sejak hari 
selasa (17/5/2022) lalu. Ber-
dasarkan data dari dinas sosial 
Kabupaten Mdiun setelah diver-
ifikasi oleh dinas sosial kurang 
lebih sejumlah 438 jiwa yang 
terdiri dari lansia, ODGJ dan 
disabilitas yang belum memili-
ki KTP elektronik. Jumlah ini 
bisa juga bertambah yang ses-
uai kondisi di lapangan, kare-
na tergantung data valid dari 
masing-masing desa yang mel-
aporkan jumlah warganya yang 
belum memiliki KTP elektronik 
tersebut”, jelas Ahmad Sofi’i.

Selain itu harapan Ahmad So-
fi’i bila menemukan warganya 
yang masih belum memiliki KTP 
elektronik segera melaporkannya 
ke perangkat desa atau petugas 
agar secepatnya untuk didata dan 
diajukan untuk perekaman KTP 
Elektronik tersebut” harap Ah-
mad Sofi’i.

Lanjutnya bahwa kegiatan ini 
menurutnya sebagai wujud men-
dukung kebijakan pemerintah 
yang berkaitan dengan pelayanan 
kesejahteraan sosial yang harus 
memiliki KTP dan KK karena 
ODGJ, lansia dan disabilitas juga 

berhak memiliki KTP elektronik.
Harapnya lagi Ahmad Sofi’i 

kalau bisa 100% masyarakat 
Kabupaten Madiun yang sudah 
berusia 17 tahun ke atas harus 
sudah memiliki KTP elektronik. 
Oleh karena itu Dispendukcapil 
kabupaten Madiun laksanakan 
jemput bola (jebol) desa dengan 
cara mendatangi rumah-rumah 
warga yang tidak bisa kemana 
mana karena keterbatasan dari 
mereka masing-masing,” harap-
nya lagi Ahmad Sofi’i.

Petugas desa Kuwu Deniyus 
Tianingrum, desa babadan lor 
Nike Prabadike desa Sogo yo-
narko, desa Wanarejo Pujiati, 
Desa pacinan Bibit S dan desa 
Kebonagung Erla Enovita semua 
ini petugas dari registrasi dis-
pendukcapil yang melaksanakan 
perekaman KTP elektronik di 
desa-desa di wilayah kecamatan 
Balerejo.

Kegiatan ini sangat ditung-
gu-tunggu warga dan terus 
berkelanjutan sehingga mas-
yarakat yang mengalami berke-
buthan khusus dapat terpenuhi 
kebutungannya dan terlayani 
dengan baik dan keluarganya 
mengaku sangat senang seka-
li dengan adanya program ini,” 
jelasnya. (Sy)

nama Sarinten, tersangka kita 
kenai pasal penggelapan dengan 
ancaman hukuman 4 tahun dan 
sudah kita tahan," ujar Toni Her-
mawan. 

Kasatreskrim menjelaskan, 
pasca adanya laporan dari Sa-

rinten pada 10 Juni 2021, Polres 
Ngawi langsung menangani dan 
memanggil Suci Sugiharti. Na-
mun, Suci mangkir hingga be-
berapa kali pemanggilan sampai 
kemudian masuk Daftar Pencar-
ian Orang (DPO).***

Tim petugas dispendukcapil pada saat perekaman e-KTP buat 
lansia, ODGJ, dan Disabilitas di wilayah Kecamatan Balerejo 

(Desa Babadan Lor)

Pujianto saat akan dibawa ke 
Polres untuk ditahan.

Suci Suguharti saat digelandang di Polres Ngawi. 

Walikota Bukittinggi Erman Safar menerima penghargaan dari 
KPK RI 

TPK Desa Ngampel Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun 
pada saat pengerjaan pembangunan proyek normalisasi saluran 

irigasi (drainase) di jalan Rajawali RT 08 RW 03 Dusun Batu

Kades Ngengor Rajianto, SH pada saat menyerahkan dana 
bantual langsung tunai (BLT) ke warganya di Pendopo Desa 

Ngengor Kecamatan Pilangkenceng 

Madiun, SMN - Sebagai 
upaya meningkatkan kualitas in-
frastruktur pendukung laju pere-
konomian dan transportasi war-
ga pemerintah desa Ngampel 
Kecamatan Mejayan Kabupaten 
Madiun terus berupaya mem-
percepat pembangunan desanya 
diantaranya adalah pembangu-
nan normalisasi saluran irigasi 
jalan Rajawali RT 08/ RW 03 
Dusun Batu Desa Ngampel.

Normalisasi seluruh irigasi 
ini bertujuan untuk memper-
lancar akses jalan warga desa 
dan transportasi ketika usim 
hujan tiba. Selain itu juga un-
tuk memperlancar saluran air 
karena kalau musim hujan sal-
uran yang lama diameternya 
gorong-gorong terlalu kecil se-
hingga air hujan sering meluap 
meluber sampai ke badan jalan. 
Selain itu juga konstruksi ba-
ngunan yang lama sudah tidak 
mendukung kondisinya. Pemba-
ngunan normalisasi seluruh iri-
gasi ini didanai dari dana BKK 
tahun 2022 sebesar 150 juta 
dari dewan partai Demokrat Ali 
Mashudi.

Kepala desa Ngampel Afrius 
Tri Nugroho ST menjelaskan 
“Normalisasi saluran irigasi 
(drainase) ini bertujuan un-
tuk memperlancar saluran air 
(drainase) terutama saat musim 
hujan tiba yang airnya sering 
meluap dan meluber ke jalan 

“Selanjutnya di saat pandemi 
covid-19 yang gerdampak pada 
masyarakat tentang perekono-
mian memang sangat tampak 
pada usaha mereka mengalami 
kebangkrutan dan kemrosotan 
dalam penghasilan bahkan ada 
yang mengalami kerugian maka 
dari itu dengan adanya bantuan 
langsung tunai (BLT) ini mas-
yarakat bisa sedikit terbantu per-
ekonomiannya”, tambahnya.

Pelaksanaan pemberian ban-
tuan langsung tunai (BLT) ini 
dihadiri tiga pilar desa Ngengor 
yaitu Babinda Babinkamtibmas 
dan Kepala desa Ngengor besera 
perangkat desanya yang bertem-
pat di pendopo desa Ngengor.

Dengan terlaksanya bantuan 
langsung tunai (BLT) yang su-
dah diterima masyarakat dengan 
harapan semoga sangat berman-
faat bagi warga desa Ngengor 
yaitu masyarakat penerima man-
faat (KPM). Merek mengucap-
kan banyak-banyak terimakasih 
pada pmerintah atas turunyya 
bantuan langsung tunai (BLT) 
ini dan bisa membantu untuk ke-
butuhan terutama kebutuhan se-
hari-hari bersama keluarga. (Sy)

Ngawi, SMN - Diapit petu-
gas kejaksaan, mantan Kepa-
la Desa Kwadungan, Keca-
matan Kwadungan, Pujianto, 
menurut ketika diminta masuk 
mobil untuk menjalani penah-
anan lebih lanjut. 

"Kami menerima limpahan 
kasus tindak pidana korupsi 
dari Polres Ngawi atas ter-

dan penganggaran APBD, pen-
gadaan barang dan jasa perizin-
an, pengawasan APIP, manaje-
men ASN, optimalisasi pajak 
daerah, manajemen aset, dan 
tata kelola keuangan desa," ka-
tanya.

Walikota Bukittinggi, Erman 
Safar didampingi Sekretaris 
Daerah, Martias Wanto men-
yampaikan terima kasih kepada 
seluruh jajaran pemerintah Kota 
Bukittinggi dan seluruh stake-
holder yang telah membantu 

dan bekerja sama dengan Pem-
ko dalam memberantas korupsi 
di Bukittinggi.

"Semangat dan aksi pember-
antasan Korupsi ini harus selalu 
dijadikan prioritas mulai dari 
tahap awal perencanaan Daer-
ah," kata Erman Safar.

Ia menegaskan untuk tahun 
2022, nilai MCP ini akan diting-
katkan dan pelaksanaan urusan 
pemerintahan di Bukittinggi 
berjalan aman, lancar, tertib, 
dan terbebas dari korupsi.(ant)



Edisi 518/ XIV /27 Juni - 10 Juli 20226 Jawa Timur
Pemilihan Inu Kirana, Mas Dhito “Paham 

Identitas Kekayaan Budaya Adalah
Sebuah Keharusan Bagi Calon Peserta”

Kab. Kediri, SMN – 
Pemerintah Kabupaten 
Kediri kembal menghe-
lat pemilihan Inu Kirana 
setelah sempat terhenti dua 
tahun akibat pandemi. Bu-
pati Kediri, Hanindhito Hi-
mawan Pramana berharap 
para calon duta wisata be-
nar-benar mengerti men-
genai identitas budaya dan 
seni Kabupaten Kediri. 

“Paham identitas 
kekayaan budaya adalah 
sebuah keharusan bagi 
calon peserta. Dengan me-
mahaminya, rasa memiliki 
budaya dan kesenian ini 
otomatis pasti ikut,” ujar 
bupati muda yang lazim 
disapa Mas Dhito, Senin, 
20 Juni 2022.

Salah satu kekayaan 
budaya yang dimiliki Ka-
bupaten Kediri, Mas Dhi-
to melanjutkan, adalah 
pakaian khas yang baru 
diluncurkunnya saat HUT 
Kabupaten Kediri ke-
1218, Maret lalu. Dengan 
khasanah pengetahuan 
mengenai pakaian khas 
tersebut, dapat diurai juga 
berbagai sejarah Kediri di 
masa kerajaan.

Ajang ini juga bertujuan 
untuk mendongkrak kem-
bali pemulihan ekonomi 
melalui pariwisata. Bupati 
juga berharap pemilihan 
Inu Kirana akan melahir-
kan pemuda yang berk-
arakter, berbudi luhur, ser-
ta memiliki dedikasi yang 

tinggi untuk kemajuan 
pariwisata di daerahnya.

“Falsafah orang Jawa 
dulu mengatakan ngadi 
saliro–ngadi busono. Jadi 
tak hanya perbaiki busana 
luarnya saja namun juga 
inner beauty atau keprib-
adian yang baik dengan 
identitas daerahnya yang 
dijunjung tinggi,” tutur 
Mas Dhito.

Kepala Dinas Kebu-
dayaan dan Pariwisata 
Kabupaten Kediri, Adi 
Suwignyo mengatakan, 
pendaftaran pemilihan Inu 
Kirana ini dilaksanakan 
hingga 30 Juni mendatang. 
Dari pendaftaran, peserta 
akan mengikuti serang-
kaian seleksi seperti selek-

si kesehatan, kemampuan 
berbahasa inggris, hingga 
seleksi talenta yang dimi-
liki peserta.  “Nanti akan 
diambil 10 pasangan yang 
akan mengikuti grand final 
pemilihan Inu Kirana ini,” 
ucap Wignyo.

Sebelum menuju grand 
final, calon Inu Kirana 
akan menjalani karantina 
untuk diberikan pembeka-
lan serta kegiatan men-
genai kepariwisataan, ke-
budayaan, serta ekonomi 
kreatif.

Mengingat misi penting 
ajang ini, Wignyo menga-
jak kaum muda yang ada 
di Kabupaten Kediri untuk 
mengikuti pemilihan duta 
wisata ini. (adv/kmf/kan)

Madiun, SMN - Pemer-
intah kota Madiun menggelar 
upacara peringatan hari jadi ke 
104 sebagai puncak peringatan 
di alun-alun kota Madiun pada 
Senin (20/6/2022).

Dalam upacara peringatan 
Hari jadi kota Madiun ke-104 
ini dihadirii oleh walikota Ma-
diun H. Maidi selaku inspektur 
upacara, wakil walikota Madiun 
Inda Raya, sekda Kota madi-
un, jajaran Forkopinda, seluruh 
OPD, camat, kepala kelurahan 
sekota Madiun, kepala sekolah 
SD SMP SMA dam SMK sekota 
Madiun juga tokoh agama dan 

tokoh masyarakat kota Madiun.
Dengan bertambahnya usia 

kota Madiun maka bertammbah 
pula berbagai capaian dan 
prestasi yang diraihnya. Dari 
penataan dan berbagai pemba-
ngunan yang bermuara pada 
kesejahteraan masyarakat juga 
telah dilakukan.

Walikota Madiun H. Maidi 
menyampaikan rasa syukur 
yang mendalam kepada seluruh 
jajran OPD dan masyarakat 
kota Madiun yang saat ini tel-
ah berkembang maju dan lebih 
baik, semua ini atas kerja sama 
dan dukungan dari semua pihak.

Mas Dhito Siapkan BUMD Serap
Komoditas Petani Saat Harga Anjlok
Kab. Kediri, SMN - 

Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana tengah 
menyiapkan Badan Usa-
ha Milik Daerah (BUMD) 
Canda Bhirawa supaya bisa 
menyerap hasil komoditas 
petani di saat harga pasa-
ran turun drastis. Upaya itu 
diharapkan dapat menekan 
kerugian yang harus ditang-
gung petani.

Rencana itu disampaikan 
Mas Dhito setelah menden-
gar keluhan dari para petani. 
Dimana saat harga jual ko-
moditas turun, kerugian ha-
rus ditanggung petani karena 
harga jual tidak bisa menutup 
biaya produksi yang dikelu-
arkan.

"BUMD yang sekarang 
ada di pemerintahan Ka-
bupaten Kediri ini khusus-
nya adalah BUMD Canda 
Bhirawa yang sedang kita 
restrukturisasi, nantinya 
kita sepakati bagaimana 
caranya Canda Birawa ini 
bisa menyerap (hasil panen 
petani)," kata Mas Dhito,  
Rabu (15/6/2022).

Hasil komoditas per-
tanian yang bisa diserap 
BUMD nantinya bukannya 
100 persen, namun hanya 
sebagian sekitar 25 persen. 

Penyerapan komoditas tani 
itu, menurut Mas Dhito bu-
kan dititik beratkan ke jum-
lah serapan yang banyak, 
melainkan setidaknya upaya 
yang dilakukan dapat mem-
bantu petani mendapatkan 
harga yang sesuai.

"Paling tidak di saat harga 
ini rendah, di sini ada harga 
bagus yang bisa dibeli. Nah, 
ini bisa memberikan perha-
tian atau memberikan atensi 
kepada penjual atau pembeli 
yang lainnya," ungkap Mas 
Dhito.

Kemudian, Mas Dhi-

to juga menjelaskan bah-
wasanya disaat harga ko-
moditas tengah meroket naik 
pemerintah tidak melakukan 
kegiatan operasi pasar ke-
pada masyarakat umum. 
Melainkan kepada pelaku 
UMKM yang terdampak. 

"Disaat harga cabai tinggi 
misalkan, yang kita lakukan 
itu (operasi pasar) terhadap 
pelaku UMKM yang ter-
dampak seperti bakul pecel 
dan pedagang-pedagang 
yang menggunakan cabai," 
terangnya.

sebelumnya dari per-

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

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berencana menyiapkan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) Canda Bhirawa usai mendengar keluhan dari para petani, 

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana berencana menyiapkan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) Canda Bhirawa usai mendengar keluhan dari para petani, 

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana berharap para calon duta wisata benar-benar mengerti mengenai 
identitas budaya dan seni Kabupaten Kediri

Walikota Madiun H. Maidi jadi inspektur upacara di Hari Jadi 
Kota Madiun ke-104 tahun 2022 di Alun-alun Kota Madiun

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati didampingi oleh Sekretar-
is Daerah Kabupaten Mojokerto Teguh Gunarko memimpin 

secara langsung pelaksanaan rapat 

Walikota Madiun H. Maidi menyerahkan salah satu penghar-
gaan dari 120 penghargaan salah satunya bagi TP PKK Kota 

Madiun 

120 Penghargaan Sebagai Kado di Hari Jadi Kota Madiun ke-104

Jelang Idul Adha, Pemkab Mojokerto
Gelar Rapat Persiapan Pelaksanaan Kurban

ujung tombak dalam membawa 
keberhasilan”, jelas H. Maidi.

“Pembangunan dan penataan 
kota terus dilakukan diantaran-
ya Pahlawan street center, Pahl-
awan religi center yang akan 
menjadi tempat manasik haji 
dengan fasilitas lengkap. Selain 
itu juga akan menyempurnakan 
pembangunan berbagai fasilitas 
hiburan masyarakat seperi kam-
pung eropa, menara eifel dan 
masih banyak lainnya. Kami 
juga akan membangun pondok 
lansia yang bisa diakses seluruh 
warga lansia seara gratis”, jelas 
H. Maidi.

Dalam perayaan Hari Jadi 
kota Madiun ke-104 ini kota 
madiun mnggelar berbagai hibu-
ran diantarana parade drumband 
dari SD-SMP juga drumband 
dari politeknik perkeretaapian 
Indonesia, SMA N 3 Taruna, An-
gkasa dan penampilan barogsai 
dari SMP Bernadus dan Santo 
Yusuf juga digelarnya pagelaran 
wayang kulit di lapangan peli 
kota Madiun. Dalam pagelaran 
itu telah hadir lima dalang cilik 
juara tingkat nasional dengan di 
meriahkan penampilan intang 
tamu Joklitik dan Joklutuk yang 
sangat memukau para mengun-
jung (Kmf/Adv/Sy)

“Ada 22 kegiatan yang di-
gelar dalam perayaan Hari Jadi 
kota Madiun ke 104 ini. Saya 
menargetkan angka kunjungan 
wisatawan kurang lebih 2-5 juta 
orang yang datang di kota Madi-
un ini”, kata h. Maidi.

Lanjutnya beliau mengatakan 
bahwa sudah dua tahun lebih 
kota Madiun melewati masa 
sulit karena pandemi covid-19 
dan bisa mengegas ekonominya. 
“Di usia ke 104 ini kita balik gas 
ekonomi dan rem covid-19”, te-
gas Maidi.

Selain itu pertumbuhan 
ekonomi di kota Madiun mulai 

bertumbuh cukup baik bahkan 
sudah menjai yang tertinggi di 
Jawa timur dan nomor tiga di 
selurh Indonesia yakni 4,73% 
pertumbuhan ekonominya.

Beliaunya juga menyebutkan 
pendapatan asli daerah (PAD) 
kota Madiun pada tahun 2021 
menjadi yang tertinggi ketiga 
secara nasional dengan capaian 
109% atau 256,9 milyar. Hal ini 
sangat membanggakan.

“Walaupun kita tidak mmi-
liki potensi alam tapi kita be-
nar-benar mengelola SDM den-
gan baik maka dengan SDM 
yang berkualitas akan menjadi 

Kab. Mojokerto, SMN - 
Menjelang Hari Raya Idul Adha, 
Pemerintah Kabupaten Mojok-
erto kembali menggelar rapat 
persiapan pelaksanaan kurban di 
masa wabah PMK. Rapat yang 
berlangsung di ruang Satya Bina 
Karya Pemkab Mojokerto ini 
mempertegas Surat Edaran Bupati 
Mojokerto Nomor 130/2906/416-
118/2022 tanggal 22 Juni 2022. 

Bupati Mojokerto Ikfina Fah-
mawati didampingi oleh Sekretar-
is Daerah Kabupaten Mojokerto 
Teguh Gunarko memimpin se-

cara langsung pelaksanaan rapat 
yang membahas terkait persiapan 
penjualan hewan kurban di enam 
pasar hewan dan vaksinasi hewan 
ternak di wilayah Kabupaten Mo-
jokerto. 

Dalam arahannya, Ikfina 
mengimbau, pada saat dibukan-
ya enam pasar hewan di Ngrame, 
Pandan, Pohjejer, Dinoyo, Sawa-
han, dan Kemlagi agar hewan 
yang dijual harus memenuhi 
syarat. 

"Saya minta tolong bahwa un-
tuk pasar-pasar ini kita tegas yang 

dijual disitu hanya hewan ternak 
yang berkambing usianya diatas 1 
tahun dan kalau sapi 2 tahun, jadi 
secara syariat sudah memenuhi 
persyaratan untuk menjadi hewan 
kurban," ucapnya. 

Terkait penjualan hewan ter-
nak di luar pasar hewan, Ikifina 
meminta agar ada sosialisasi ke-
pada masyarakat dalam men-
jual hewan ternak kurban di luar 
pasar hewan harus mendapatkan 
persetujuan dari Dinas Pertanian 
Kabupaten Mojokerto dan Balai 
Penyuluh Pertanian (BPP) yang 

ada di setiap kecamatan.
Masih Ikfina, pihaknya juga 

mengatakan, dalam menekan 
penyebaran virus PMK, agar di-
maksimalkan aplikasi 'Tumbas' 
dalam penjualan hewan kurban. 
"Tolong dimaksimalkan untuk 
penjualan lewat aplikasi Tum-
bas, sehingga itu nanti akan lebih 
meminimalkan pergerakan, jadi 
nanti mindahnya ya kurang dari 
24 jam sebelum disembelih dari 
tanggal aslinya seperti itu," be-
bernya. 

Masih dalam menekan penye-

baran virus PMK, Ia juga menam-
bahkan, pada saat dilaksanakan 
vaksinasi hewan ternak yang akan 
dimulai tanggal 25 Juni ini agar 
memprioritaskan sapi perah.

"Tentang vaksin ini nanti bet-
ul-betul vaksin yang sudah jelas-
kan kita mengutamakan nomor 
satu sapi perah, sapi perah oke 
pasti dia tidak akan dijadikan he-
wan kurban, tetapi plus sapi yang 
ada di sekitar sapi perah," beber-
nya. 

Kendati demikian, Ikfina me-
minta agar saat pelaksanaan vak-

temuannya dengan petani di 
Balai Penyuluhan Pertanian 
(BPP) Kecamatan Papar, 
Mas Dhito meminta petani 
menyampaikan harapannya 
kepada pemerintah daerah. 
Petani pun ada yang men-
gusulkan supaya pemerintah 
dapat memberikan bantuan 
kepada petani saat  harga ko-
moditas anjlok.

Kepala Dinas Pertanian 
dan Perkebunan Kabupat-
en Kediri Anang Widodo 
menambahkan, pemerintah 
selama ini memberikan ban-
tuan kepada petani melalui 
langkah-langkah yang dapat 
dilakukan untuk menekan bi-
aya produksi. 

Terkait keluhan petani 
akan kebutuhan pupuk sub-
sidi, dijelaskan bahwa ke-
wenangan pupuk subsidi 
berada di tingkat produsen. 
Untuk mengurangi ketergan-
tungan petani akan pupuk 
kimia, selain program DITO 
(Desa Inovasi Tani Organik) 
yang 100 persen organik, 
saat ini berjalan pula sistem 
pemupukan 50 persen kimia, 
50 persen organik. 

"Dan contoh demplotnya 
sudah ada di tiap kecamatan," 
tambahnya.(kmf/adv/kan)

sinasi hewan ternak, Dinas Perta-
nian Kabupaten Mojokerto sudah 
mempunyai teknis yang matang 
dan pendataan yang akurat.

"Sehingga nanti per hari ini be-
rapa yang akan divaksinasi, per-
hari ini mau nyuntik berapa dan 
dimana, karna kan harus habis da-

lam satu hari itu. Ini harus cermati 
teknisnya, jadi intinya persiapan, 
ketepatan, efisensi tenaga dan 
waktu ini sangat penting karna 
kita ditarget selesai pada tanggal 7 
juli nah itu sekalian muncul jadw-
al itu sudah jelas," pungngkasnya.
(kmf/kan)
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Kemendagri Jelaskan Nasib KTP Warga 
DKI Usai Anies Ganti 22 Nama Jalan

Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrulloh

Jakarta, SMN - Gubernur 
DKI Jakarta Anies Baswedan 
meresmikan perubahan 22 nama 
jalan di Ibu Kota. Lalu bagaima-
na nasib data kependudukan 
warga?

Kementerian dalam Negeri 
(Kemendagri) melalui Dirjen 
Dukcapil Zudan Arif Fakhrulloh 
menjelaskan perubahan data 
wilayah berkaitan dengan peru-
bahan data administrasi kepen-
dudukan. Jadi, nantinya, warga 
tinggal di alamat yang diganti 
harus memperbarui data kepen-
dudukannya.

"Ini semua memiliki imp-
likasi, hulunya adalah wilayah, 
perubahan data wilayah akan 
berimplikasi pada perubahan 
data administrasi kependudukan 

dan pelayanan publik. Nah ini 
hal yang biasa, kemudian con-
toh seperti di DKI, itu kalau ada 
perubahan nama jalan, KK kita 
buat yang baru, KTP dibuat yang 
baru, kartu identitas dibuat yang 
baru," kata Zudan saat dihubun-
gi, Kamis (23/6/2022).

Zudan menuturkan nantinya 
Kemendagri akan mem-back up 
segala kebutuhan terkait admin-
istrasi kependudukan di daerah. 
Seperti menyediakan tambahan 
blangko e-KTP.

"Dari pemerintah pusat itu 
mem-back up daerah. Seperti 
DKI kami mem-backup penuh 
nanti DKI memerlukan apa, per-
lu didukung fasilitas apa blanko 
KTP dari pusat akan mendukung 
itu. Karena di dalam perubah-

Polda Lampung Gelar Simulasi 
Penanggulangan Terorisme

Polda Lampung menggelar simulasi penanggulangan terorisme dalam rangka peningkatan ke-
mampuan personel agar dapat segera menindaklanjuti dengan cepat dan tepat apabila terdapat 

suatu peristiwa teror. Bandarlampung, Rabu, (22/6/2022)

Bandar lampung, SMN 
- Polda Lampung menggelar 
simulasi penanggulangan teror-
isme dalam rangka peningkatan 
kemampuan personel agar dapat 
segera menindaklanjuti dengan 
cepat dan tepat apabila terdapat 
suatu peristiwa teror.

"Simulasi tersebut merupa-
kan agenda latihan rutin satuan 
yang biasa digelar," kata Ko-
mandan Satuan Brimob Polda 
Lampung Kombes Pol Wahyu 
Widiarso Suprapto,S.IK., M.SI. 
saat dikonfirmasi, di Bandarla-
mpung, Rabu.

Ia mengatakan bahwa latihan 
rutin Sat Brimobda Lampung 
yang dilaksanakan ini bertujuan 
untuk memberikan kemampuan, 
pengetahuan, dan koordinasi an-
tar unit untuk melakukan sebuah 
penanganan tindakan penanggu-
langan serangan teroris maupun 
pelaku kejahatan yang meng-
gunakan senjata api dan bahan 

peledak.
"Kegiatan ini sangat diper-

lukan dimana maraknya tindak 
kriminalitas berintensitas tinggi 
berupa aksi teror dan kelompok 
jaringan teroris yang sampai 
saat ini masih aktif di wilayah 
Indonesia umumnya dan Lam-
pung khususnya," kata dia.

Ia menjelaskan bahwa la-
tihan yang dilakukan yakni 
melakukan pembebasan sande-
ra di dalam kendaraan mini bus 
jenis Toyota kijang warna hitam 
dengan No Pol B 9999 RS yang 
telah diteridentifikasi.

"Menindak lanjuti hal terse-
but dengan segera Tim Wanteror 
Polda Lampung melaksanakan 
pengejaran menggunakan dua 
Kendaraan Taktis dan kendaraan 
bermotor sebanyak 10 Unit," 
kata dia.

Ia mengatakan dalam latihan 
pengejaran, kelompok bersenja-
ta tersebut terus mengeluarkan 

tembakan yang membuat situasi 
Jalan Kartini Kota Bandarlam-
pung mencekam dan memicu 
kepanikan orang-orang yang be-
rada di sepanjang jalan.

"Kejar-kejaran terhenti tepat 
di depan Mall Kartini, dimana 
Tim Wanteror melakukan tin-
dakan tegas. Dengan kesigapan 
tim, akhirnya kelompok bersen-
jata berhasil dilumpuhkan dan 
menguasai keadaan dalam tem-
po yang sangat singkat," ujarn-
ya.

Ia mengatakan, dengan dilak-
sanakannya latihan dan diakhiri 
dengan simulasi keadaan yang 
sesungguhnya diharapkan para 
personel dapat menerapkannya 
dalam setiap pelaksanaan tugas 
yang akan dihadapi.

"Kegiatan ini juga diharap-
kan menjadikan Brimob yang 
profesional dan siap menghada-
pi tantangan tugas yang semakin 
berat ke depan," kata dia. (ant)

Jakarta, SMN - Menteri 
Dalam Negeri (Mendagri) Tito 
Karnavian mengungkap adanya 
aspirasi agar provinsi di Pap-
ua dimekarkan menjadi tujuh 
provinsi. Masukan dua terakh-
ir ialah Provinsi Papua Barat 
Daya dan Papua Utara.

"Yang sudah ada kan dua, 
Papua dan Papua Barat. Se-
karang kita bahas tiga, Papua 
Tengah, Papua Selatan, dan 
Papua Pegunungan Tengah. 
Ada aspirasi lain Papua Barat 
Daya dan Papua Utara," kata 
Tito kepada wartawan, Selasa 
(21/6/2022).

Tito menyebut saat ini pe-
merintah dan DPR RI tengah 
membahas tiga provinsi yakni 
Provinsi Papua Tengah, Papua 
Selatan, dan Papua Pegunun-
gan Tengah.

Tito menyebut akan men-
gupayakan agar Provinsi Pap-
ua Barat Daya juga bisa turut 
disahkan pada prolegnas yang 
sama.

"Tiga ini sudah jalan, yang 
satu aspirasi Papua Barat Daya 
kita akan upayakan kalau me-
mang bisa waktunya pas kare-
na harus sesuai dengan siklus 
anggaran," ucapnya.

"Kita akan bahas menjadi 
undang-undang syukur kalau 
bisa cepat, karena gap-nya itu 
ya, time gap-nya ini cukup ke-
cil," lanjut dia.

Tito mengatakan, jika me-
mang tidak bisa diselesaikan 
pada prolegnas periode ini, 
Provinsi Papua Barat Daya dan 
Papua Utara akan dimasukkan 
ke dalam prolegnas berikutnya.

"Kalau misalnya drafnya be-
lum ada dan belum ada pemba-
hasan ya kita bahas masuk pro-
legnas tahun depan. Kemarin 
waktu saya diskusikan Pak Gu-
bernur, Pak Gubernur oke men-
yampaikan itu. Cuma banyak 
pesannya 'Pak, kalau bisa kami 
ujungnya tujuh', yang penting 
beliau mendukung artinya," 
imbuhnya. (dtk)

Pemekaran Dikebut, Tito 
Dengar Masukan Papua 

Barat Daya dan Papua Utara

Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko saat melakukan Pertemuan dengan pihak bank demi men-
yokong permodalan para peternak

an ini sudah dipikirkan dengan 
baik, sudah dipikirkan dengan 
matang," tuturnya.

Zudan mengatakan perubahan 
data kependudukan karena nama 
jalan diganti tidak memerlukan 
pengantar RT/RW setempat. Dia 
menyampaikan petugas Dukcap-
il akan jemput bola kepada war-
ga memerlukan perubahan data 
identitas kependudukan tanpa 
dipungut biaya.

"Kepada masyarakat tidak 
perlu risau nanti itu diperbaiki ti-
dak perlu pengantar RT/RW, gra-
tis. Nanti tugasnya jemput bola 
datang ke RT, datang ke RW, 
atau kalau pas nggak ketemu, 
masyarakatnya ke Disdukcap-
il langsung diberikan dokumen 
yang baru," ucapnya.

"Misalnya dulu, Jalan Raya 
Bekasi-Jakarta dirubah menjadi 
Jalan si Pitung tinggal diubah 
dalam aplikasinya. Nanti kepada 
masyarakat akan di-entry data 
yang baru. Masyarakat nggak 
perlu bawa pengantar RT/RW 
datang aja ke Dukcapil, beritahu 
Pak, dulu saya alamatnya di sini 
nanti di-printout kan ke alamat 
yang baru, KTP-nya, KK-nya 
untuk anak-anak KIA-nya," lan-
jutnya.

Lebih lanjut, Zudan men-
yampaikan adanya perubahan 
wilayah baik pemekaran desa 
maupun pemekaran kabupaten/
kota dan provinsi merupakan hal 
biasa dalam tata kelola pemer-
intahan. Termasuk perubahan 
nama jalan yang saat ini dilaku-
kan Pemprov DKI.

"Dalam praktik tata kelola pe-
merintahan perubahan wilayah 

itu hal yang biasa, contoh pe-
mekaran desa, pemekaran keca-
matan, pemekaran kabupaten, 
pemekaran provinsi itu namanya 
perubahan wilayah. Kemudian 
scope yang lebih kecil itu peru-
bahan nama jalan. Yang besar 
kita lakukan pemekaran provinsi 
di Kaltara (Kalimantan Utara), 
yang dekat di Jakarta Jawa Barat 
menjadi Banten. Kemudian ka-
lau yang kecil-keci pemekaran 
kelurahan, kecamatan banyak 
sekali," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Bas-
wedan telah meresmikan peru-
bahan 22 nama jalan di wilayah 
Jakarta. Nama-nama jalan itu 
diambil dari nama tokoh-tokoh 
Betawi.

"Alhamdulillah ini sudah di-
bahas bersama baik dengan pi-
hak kepolisian. Karena mungkin 
masyarakat menanyakan nanti 
gimana STNK-nya, Pak? Gima-
na BPKB-nya? Sudah telanjur 
ketulis namanya, sudah dibahas 
dengan itu," kata Anies dalam 
upacara peresmian nama jalan 
tokoh Betawi di Kantor Unit 
Pengelola Perkampungan Bu-
daya Betawi di Jagakarsa, Jakar-
ta Selatan, Senin (20/6).

"Lalu sertifikat tanah sudah 
pula dibahas dengan BPN, jadi 
insyaallah nggak ada masalah. 
Dan kemudian nanti di kepen-
dudukan sudah dibahas juga 
dengan Dukcapil, jadi nanti KTP, 
kartu keluarga, dan lain-lain 
secara bertahap bisa langsung 
diperbarui dengan nama yang 
baru sehingga tidak menimbul-
kan masalah bagi semuanya," 
sambungnya. (dtk)

Bantu Peternak Sapi Terdampak PMK, Bupati
Ponorogo Usulkan Restrukturisasi Kredit Bank

Belasan Ribu Anak Menari Massal
Krido Warok Cilik Demi Catat Rekor MURI

Ponorogo, SMN - Solusi 
demi solusi diberikan kepada pe-
ternak sapi perah di Kecamatan 
Pudak Kabupaten Ponorogo 
yang terdampak penyakit mulut 

dan kuku (PMK). Bupati Sugiri 
Sancoko sengaja mengundang 
pihak perbankan yang selama 
ini menyokong permodalan para 
peternak.

‘’PMK ini bencana yang 
berdampak luar biasa terhadap 
pendapatan para peternak sapi. 
Perlu adanya skema restruktur-
isasi pinjaman,’’ kata Kang Bu-

pati –sapaan Bupati Sugiri San-
coko, Selasa (21/6/2022).

Bahkan, Kang Bupati men-
gusulkan berlakunya grace pe-
riod atau kelonggaran waktu 
pengembalian pinjaman pokok 
beserta bunganya dalam jangka 
waktu tertentu. Bersamaan itu, 
Pemkab Ponorogo bakal ber-
surat ke Otoritas Jasa Keuan-
gan (OJK) supaya bank dapat 
melakukan restrukturisasi kred-
it.

‘’Besok kami kirim suratn-
ya,’’ jelasnya.

Kang Bupati tetap memilih 
berkantor di Kecamatan Pu-
dak lantaran ingin mengetahui 
langsung kondisi di lapangan. 
Dengan begitu, kebijakan konk-
ret dapat segera diambil sesuai 
kebutuhan. Kang Bupati juga in-
gin menemani para peternak da-
lam menghadapi bencana PMK 
yang menyerang ribuan sapi itu.

‘’Populasi sapi terbesar 
itu ada di Kecamatan Pudak. 
Kami ingin setiap permasalah-
an sampai yang kecil-kecil ada 
solusinya,’’ terangnya.

Sementara itu, Pemkab 
Ponorogo telah menanggung 
semua biaya pengobatan ternak 
sapi yang terpapar PMK. Kang 
Bupati juga menggandeng tiga 
perguruan tinggi yang para 
mahasiswanya sedang melak-
sanakan kuliah kerja nyata 
(KKN) bareng di Ponorogo. 
Yakni, Universitas Muham-
madiyah Ponorogo, Universitas 
Darussalam Gontor, dan Insti-
tut Pertanian Bogor (IPB).

‘’Kami juga mengerahkan 
relawan dari dokter hewan 
yang dapat segera menangani 
kasus begitu laporan masuk,’’ 
ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Kepa-
la Dinas Pertanian Ketahanan 
Pangan dan Peternakan (Dis-
pertahankan) Ponorogo Masun 
mengatakan bahwa 80 persen 
dari 6.274 kasus PMK terjadi di 
Kecamatan Pudak.

‘’Populasi sapi di Keca-
matan Pudak sangat padat, ada 
sekitar 12 ribu ekor. Mayoritas 
sapi perah,’’ ujar Masun. (kmf/
adv/kan)

Menari bersama anak-anak. Bupati Sugiri Sancoko ditemani Bunda PAUD Ponorogo Susi 
Susilowati (istrinya) di panggung utama Alun-alun Ponorogo Rabu (15/6/2022).

Ponorogo, SMN - Ketika 
19.271 anak-anak di Ponorogo 
serentak mementaskan tari Kri-
do Warok Cilik, maka pecahlah 
catatan rekor dari Museum Re-
kor Indonesia (MURI). Acara 
pencatatan rekor itu berpusat 
di Alun-Alun Ponorogo, Rabu 
(15/6/2022) pagi, bersamaan pe-
serta didik dari pendidikan anak 
usia dini (PAUD) dan taman 
kanak-kanak (TK) di 21 keca-
matan menari secara massal.

Sri Widayati, perwakilan 
MURI, menyerahkan langsung 
penghargaan ke Bupati Ponoro-
go Sugiri Sancoko. Ikut men-
dampingi Bunda PAUD Susilo-
wati, Kepala Dinas Pendidikan 
Nurhadi Hanuri, Ketua Ikatan 
Guru Taman Kanak-Kanak In-
donesia (IGTKI) dan Himpunan 
Pendidik dan Tenaga Kependi-
dikan Anak Usia Dini Indonesia 
(Himpaudi) Ponorogo.

‘’Dengan bangga kami men-
ganugerahkan penghargaan 
MURI kepada Pemkab Ponoro-
go,’’ kata Sri Widayati.

Bersamaan itu, Bupati Po-
norogo Sugiri Sancoko men-
gatakan bahwa mengerahkan 
belasan ribu anak-anak memen-
taskan tari membutuhkan kerja 
keras. Para guru PAUD dan TK 
di Ponorogo sudah menunjukkan 
dedikasi mereka. Kang Bupati –
sapaan Bupati Sugiri Sancoko—
menyampaikan apresiasi yang 
tinggi.

‘’Anak-anak yang saya bang-
gakan ini adalah harta termahal 
sepanjang masa,’’ kata Kang 
Bupati sambil menitipkan anak-
anak ke para guru PAUD dan 
TK.

Menurut dia, Ponorogo sudah 
menyandang predikat Kabupat-
en Layak Anak (KLA). Menjadi 
kewajiban semua pihak untuk 
memenuhi hak-hak anak. Meny-
iapkan masa depan anak bermula 
dari sisi pendidikan untuk mem-
bentuk karakter yang hebat.

‘’Mari kita perkuat kolaborasi 
demi mengangkat derajat anak-
anak di Ponorogo,’’ jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan 

Ponorogo Nurhadi Hanuri me-
ngungkapkan, pentas tari Krido 
Warok Cilik itu juga bertujuan 
melatih kreativitas dan menam-
bah rasa percaya diri. Anak-anak 
tampil mengenakan busana lay-
aknya warok lengkap dengan 
udeng dan kolor. Tatkala menari 

di depan banyak pasang mata, 
maka kepercayaan diri bakal 
muncul.

‘’Ini menjadi modal penting 
bagi seorang anak,’’ ungkapnya.

Serampung menerima peng-
hargaan dari MURI di Alun-alun 
Ponorogo, Kang Bupati bersama 

Bunda PAUD Susilowati Sugiri 
Sancoko bertolak ke Lapangan 
Desa Glinggang Kecamatan 
Sampung untuk mengikuti aca-
ra yang sama. Kang Bupati dan 
istrinya menyempatkan diri 
bernyanyi bersama anak-anak. 
(kmf/adv/kan)

Mendagri Tito Karnavian (Dok. Kemendagri)
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Bupati Kendal Sampaikan Poin Penting
Pada Verifikasi Lapangan KLA

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto memberikan sambutan dalam 
acara Verifikasi Lapangan Evaluasi Kabupaten Layak Anak 

(KLA) tahun 2022 secara daring bersama tim 8 penilaian KLA, 
Kamis (23/6/2022)

Ngaku Anggota Brimob, Brio
Milik Janda Digondol

Konferensi Pers di Mapolres Kudus Kamis (16/6/2022).

Kendal, SMN – Pemerintah 
Kabupaten Kendal mengikuti 
Verifikasi Lapangan Evaluasi 
Kabupaten Layak Anak (KLA) 
tahun 2022 secara daring bersa-
ma tim 8 penilaian KLA, Kamis 
(23/6/2022).

Adapun terkait Kabupaten/
kota Layak Anak adalah Kabu-
paten/Kota yang mempunyai 
sistem pembangunan berbasis 

hak anak melalui pengintegra-
sian komitmen dan sumber daya 
pemerintah, masyarakat dan 
dunia usaha, yang terencana se-
cara menyeluruh dan berkelan-
jutan dalam kebijakan, program 
dan kegiatan untuk menjamin 
terpenuhinya hak dan perlind-
ungan anak.

Kabupaten Kendal pada ta-
hun 2017 Kabupaten Kendal 

berhasil mendapatkan penghar-
gaan sebagai Kabupaten Lay-
ak Anak Pratama. Kemudian 
di tahun 2018 Kendal kembali 
meraih penghargaan tersebut 
untuk kedua kalinya.

Bupati Kendal Dico M. 
Ganinduto pada sambutannya 
menjelaskan, jika Kabupaten 
Kendal dalam pembangunan 
turut memperhatikan tentang 
ramah anak, Sebagai perhatian 
dari pemerintah Kendal dalam 
meuwujudkan KLA terdapat 
lima kluster yang menjadi 
pokok perhatian diantaranya 
Hak kewajiban Anak, Lingkun-
gan keluarga, Kesehatan, Pendi-
dikan dan perlindungan khusus 
terhadap anak.

“Kita selalu memperhatikan 
terkait sarpras dalam melaku-
kan suatu pembangunan, seperti 
halnya kita membangun Perpus-
da banyak sekali sarpras yang 
kita perhatikan agar ramah anak 
dan semua juga bisa digunakan 
untuk perkembangan anak da-
lam mengkreasikan ide kreatif 
anak,” jelas Dico M. Ganinduto.

Hal lain yang menjadi pen-

yampaian Dico M. Ganinduto 
adalah sektor pendidikan selalu 
menjadi prioritas dari Pemerin-
tah Kabupaten Kendal, lantara 
pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) sangat diuta-
makan sehingga permasalahan 
pendidikan kabupaten Kendal 
memprioritaskan pemerataan.

Untuk sektor Kesehatan per-
masalaan stunting juga men-
jadi fokus pemerintah dalam 
penurunan angka stunting ter-
masuk menjadi pokok kerja uta-
ma dari PKK Kendal.

Sementara Asisten Deputi 
Perlindungan Khusus Anak dari 
Kekerasan Ciput Eka Purwianti 
Koordinator tim 8 mengatakan 
bahwa Kemen PPPA memiliki 
misi besar dalam muwujudkan 
Indonesia Layak anak di tahun 
2023.

Pihaknya juga menyam-
paikan, tujuan evaluasi memas-
tikan bahwa semua berada di 
jalur yang tepat, termasuk anak 
– anak mendapat akses bahwa 
penetapan KLA sesuai dan men-
getahui apa yang menjadi hak 
mereka. (sur)

Rembang, SMN - Jajaran 
Polres Kudus menangkap Bri-
mob gadungan berinisial AA 
(40) Warga Desa Bandungrejo, 
Kecamatan Mranggen, Kabu-
paten Demak. Brimob gadungan 
itu berhasil memperdaya janda 
yang tinggal di Kudus, satu unit 
mobil Brio raib ditangan AA.

Kapolres Kudus AKBP Wira-
ga Dimas Tama mengatakan, 
tersangka AA melakukan tin-
dak pidana penipuan atau peng-
gelapan kepada D (32), warga 
Kabupaten Rembang yang saat 
ini tinggal di Kudus. ”Tersang-
ka mengaku kepada korban 
sebagai anggota Brimob Sema-
rang,” katanya saat Konferensi 
Pers di Mapolres Kudus Kamis 
(16/6/2022).

Tersangka menggelapkan 
mobil Honda Brio warna merah 
dan sejumlah barang milik kor-
ban yang saat itu ada di dalam 
mobil. Penggelapan itu dilaku-
kan pada 31 Mei 2022.

Untuk kronologi penggela-
pan berawal saat korban kenal 
tersangka melalui media sosial. 
Saat itu tersangka mengakus 
ebagai anggota Brimob. Singkat 
cerita, keduanya bertemu di Ku-
dus sebanyak dua kali.

Pada pertemuan ketiga, Bri-
mob gadungan itu mengajak 
janda kelahiran 1989 di seki-
tar Makam dan Masjid Menara 
Kudus. ”Korban membawa mo-
bil pribadinya, lalu keduanya 
melaksanakan salat di masjid. 
Namun saat korban salat, ter-
sangka keluar masjid dan mem-
bawa kabur mobil milik kor-
ban,” terangnya.

Tersangka leluas amembawa 
mobil korban karena sebelum 
salat, keduanya sempat jalan-
jalan dan kunci mobil dipegang 
tersangka. Saat itu tersangka 
menyetir, sehingga korban tidak 
ada kecurigaan.

Setelah sadar menjadi kor-
ban penipuan, korban langsung 
melaporkan peristiwa yang dial-
aminya ke Polsek. Jajaran Pol-
res langsung melakukan tindak 
lanjut dan akhirnya menangkap 
tersnagka AA di Kecamatan 
Mranggen, Demak pada Minggu 
(5/6/2022).

Saat penangkapan, jajaran 
kepolisian berhasil mengamank-
an barang bukti berupa satu 
unit mobil Honda Brio dan dua 
handphone. Selain itu, juga men-
gamankan softgun.

”Softgun sempat ditunjukkan 
ke korban untuk meyakinkan 
bahwa tersangka AA memang 
anggota kepolisian, untuk kartu 
anggota Brimob dan KTP pal-
su kemungkinan dibuat pelaku 
sendiri,” jelasnya.

Kapolres menambahkan, se-
benarnya kasus seperti ini yang 

mengaku anggota Polri dan TNI 
sudah sering terjadi. Untuk itu 
masyarakat diminta jangan mu-
dah percaya. Jika menemukan 
modus seperti ini, diharapkan 
masyarakat bisa mengecek ke 
kantor polisi dan instansi terkait.

Karena aksi yang dilakukan, 
tersangka dijerat dengan pasal 
372 KUHP dengan penjara mak-
simal empat tahun. Selain itu 
akan dilaksanakan pendalaman 
dan pemeriksaan lebih lanjut un-
tuk pasal-pasal lainnya.

Dari keterangan tersnagka, 
ternyata AA merupakan pria ber-
istri, dia mengaku sebagai Bri-
mob gadungan sudah satu bulan.

Sementara itu, AA yang 
diketahui merupakan pria yang 
sudah beristri mengaku telah 
menjadi Brimob abal-abal ini 
selama sebulan lamanya. Ben-
da-benda seperti KTP dan soft-
gun dibelinya dari online.

”Saya mengaku Brimob yang 
bertugas di Semarang, untuk 
softgun dan kartu anggota saya 
dapatkan dari online. Baru kali 
ini saya melakukan penipuan,” 
imbuhnya. (or)

Rapat Paripurna, Setujui Raperda
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021

Kendal, SMN - DPRD 
Kendal Gelar Rapat Paripurna 
Persetujuan Bersama Terhadap 
Raperda Tentang Pertanggu-
ngjawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Kendal Tahun Ang-
garan 2021, Jumat (24/6/2022) 
bertempat di Gedung DPRD 
Kabupaten Kendal.

Acara dihadiri oleh Bupa-
ti Kendal Dico M. Ganinduto, 
B.Sc, Ketua DPRD Kabupaten 

Kendal, H. Muhammad Mak-
mun, S.H.I beserta para Wakil 
Ketua DPRD Kendal, dan diiku-
ti oleh Anggota DPRD Kendal 
dan para Kepapa OPD Kendal 
Forkopimda Kendal, Pj. Sekda 
Kendal, Ir. Sugino, S.T., M.T.

Dalam kesempatan itu Ket-
ua DPRD Kendal, Muhammad 
Makmun mengatakan, rapat Par-
ipurna ini dilaksanakan setelah 
disampaikannya Nota Keuangan 

Bupati Kendal Dico M. Ganinduto, B.Sc, saa mengahdiri Ra-
pat Paripurna Persetujuan Bersama Terhadap Raperda Tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal 
Tahun Anggaran 2021, Jumat (24/6/2022)

Pertanggungjawaban Pelaksa-
naan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Ken-
dal Tahun Anggaran 2021 oleh 
Bupati Kendal pada hari Jumat 
tanggal 27 Mei 2022 yang lalu, 
dan selanjutnya telah dibahas 
dalam Rapat koordinasi Fraksi 
menyusun Pandangan Umum 
terhadap Rancangan Peratur-
an Daerah Kabupaten Kendal 
Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2021, 
dan telah disampaikan dalam 
Rapat Paripurna pada hari Ka-
mis tanggal 8 Juni 2022.

"Selain itu, juga Penyam-
paian Jawaban Bupati Kend-
al terhadap pandangan umum 
Fraksi-fraksi DPRD Kabupat-
en Kendal terhadap Raperda 
Tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2021 
oleh Wakil Bupati Kendal dalam 
Rapat Paripurna pada hari Senin 
tanggal 9 Juni 2022 lalu," tam-
bah Makmun.

Dalam acara itu, telah dilaku-
kan kesepakatan bersama, ditan-
dai dengan penandatanganan 
dan penyerahan naskah beri-
ta acara persetujuan bersama 

Bupati Kendal dengan Ketua 
DPRD beserta para Wakil Ketua 
DPRD Kabupaten Kendal.

Ketua DPRD Kendal me-
minta, agar selanjutnya Raperda 
tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan APBD Tahun Ang-
garan 2021 untuk segera dikirim 
ke Gubernur Jawa Tengah untuk 
mendapatkan evaluasi.

Sementara itu, Bupati Ken-
dal, Dico M. Ganinduto usai 
rapat Paripurna mengatakan, 
bahwa apa yang direkomen-
dasikan teman-teman Legislatif 
semuanya baik, termasuk tu-
juan kapan Pasar Weleri akan 
dibangun dan merekomedasikan 
membuat Satgas, dan pihaknya 
akan melakukan hal yang lain, 
agar dapat disinkronisasi.

"Intinya sama, jadi apa 
yang yang direkomendasikan 
semuanya menjadi prioritas uta-
ma," tutur Bupati Dico.

Bupati Dico juga menga-
takan, tidak ada kendala ataupun 
persoalan, karena semuanya su-
dah sesuai dengan harapan Pem-
kab Kendal, dan mengingatkan 
pihaknya agar bekerja dengan 
efektif untuk menyelesaikan 
permasalahan yang ada di mas-
yarakat Kendal. (sur)

Catat! Polisi di Rembang Kini 
Bisa Tilang Pelanggar lewat HP, 
Begini Caranya

Satlantas Polres Rembang kini mulai memberlakukan 
Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mobile atau tilang 

elektronik menggunakan Handphone (HP). 

Wakapolres Kendal Kompol Edy Sutrisno yang didampingi 
PJU Polres Kendal dan Pengurus Bhayangkari Cabang Kendal 
saat melaksanakan kegiatan anjangsana ( tali kasih ) ke kedia-
man Alm AKP Sulistiyarso SH dukuh Langensari RT 02/2 Desa 

Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal, 
Kamis (23/6/2022).

Kendal, SMN - Mukaromah 
Istri Alm AKP Sulistiyarso tak 
bisa membendung tangis dan 
menyembunyikan rasa haru 
nya saat dikunjungi Wakapolres 
Kendal Kompol Edy Sutrisno 
yang didampingi PJU Polres 
Kendal dan Pengurus Bhayang-
kari Cabang Kendal saat melak-
sanakan kegiatan anjangsana 
( tali kasih ) ke kediaman Alm 
AKP Sulistiyarso SH dukuh 
Langensari RT 02/2 Desa Plan-
taran Kecamatan Kaliwungu Se-
latan Kabupaten Kendal, Kamis 
(23/6/2022).

Anjangsana yang dilak-
sanakan ini, dalam rangka men-
yambut Hari Bhayangkara ke-
76, 1 Juli 2022.

Wakapolres Kendal Kompol 
Edy Sutrisno pada kesempatan 
tersebut Bersama para rom-
bongan menyampaikan turut 
berduka cita dan memberikan 
semangat kepada pihak keluar-

ga terutama kepada istri yang 
ditinggalkan atas apa yang telah 
terjadi, namun semua ini adalah 
sudah menjadi takdir Allah yang 
Maha Kuasa, untuk itu kita se-
bagai umat manusia hanya bisa 
menerima dengan tulus ikhlas.

“Kita hanya bisa mendoakan, 
semoga Almarhum ditempatkan 
di surganya Allah SWT,” ucap-
nya.

Lebih lanjut Kompol Edy 
Sutrisno menambahkan,"Bahwa 
Kegiatan Anjangsana dan pem-
berian tali asih ini sebagai ben-
tuk rasa syukur Polri Khususn-
ya Polres Kendal kepada Allah 
SWT karena di usia 76 tahun 
Polri semakin dewasa dan mem-
benah ke arah yang lebih baik 
dalam melindungi, mengayomi, 
serta melayani masyarakat", 
pungkas Kompol Edy Sutrisno.

Sebelum mengakhiri ke-
giatan anjangsana tersebut 
Wakapolres Kendal beserta 

Dihari Bhayangkara Ke 76, Polres Kendal
Anjangsana ke Keluarga Alm AKP Sulistiyarso

Rembang, SMN - Satlan-
tas Polres Rembang kini mulai 
memberlakukan Electronic Traf-
fic Law Enforcement (ETLE) 
mobile atau tilang elektronik 
menggunakan Handphone (HP). 
Terkini,  telah ada 25 anggo-
ta yang mengantongi aplikasi 
tersebut untuk melakukan pen-

indakan terhadap pelanggar lalu 
lintas.

Kasat Lantas Polres Rem-
bang AKP Dwi Panji Lestari 
menyampaikan, terkait pener-
apan ETLE Mobile, pihakn-
ya mengaku sudah menerap-
kan inovasi tersebut per Senin 
(13/6).

“Beberapa anggota memang 
ada aturan tersendiri terkait ino-
vasi tersebut. Kini, kami sudah 
lengkapi. Itu berlaku di Rem-
bang,” katanya.

Ia mengaku, ke depan ke-
giatan penilangan tersebut akan 
dilaksanakan secara terus  me-
nerus. Mengingat, setiap harin-
ya akan dilakukan operasi di 
sejumlah titik.

Nantinya, apabila pengenda-
ra melakukan pelanggaran, 
seperti melawan arus dan se-
bagainya, pihaknya mengaku 
akan tetap mengirimkan surat 
konfirmasi kepada yang ber-
sangkutan.

Lebih lanjut, ia menuturkan 
sistem aplikasi ini sebagaimana 
tilang elektronik yang terpantau 
dari CCTV. Sehingga, para pen-
gendara bisa terpantau kapan-
pun dan dimanapun.

Penggunakan ETLE mobile, 
lanjut AKP Dwi Panji Lestati, 
dilakukan untuk menjangkau 
daerah-daerah yang tidak ter-
pantau kamera sirkuit. “14 hari 
ke depan akan kami gunakan,” 
imbuhnya. (or)

rombongan memberikan ban-
tuan berupa sembako dan tali 
asih kepada istri Almarhum, 
Harapannya bantuan ini dapat 

meringankan beban dan dapat 
membantu keluarga dalam me-
menuhi kebutuhan sehari-hari. 
(sur)

Asisten I Bupati Karimun Hadir Dalam
Acara Serah Terima Sertifikat PTSL Oleh BPN

Kepala BPN Karimun Junaidi Hutasoit, Asisten 1 Sularno 
dan anggota DPRD Nyimas Novi Ujiani

Karimun, SMN – Asisten I 
Bupati Karimun Sularno meng-
hadiri acara penyerahan serti-
fikat tanah program PTSL oleh 
Badan Pertanahan Nasional 
(BPN) di Aula Kelurahan Parit 
Benut, Kamis (23/6/2022).

Asisten I dalam kesempatan 
tersebut untuk mewakili Bupati 
Karimun Aunur Rafiq. Asisten I 

Pemkab Karimun Sularno men-
yampaikan bahwa penyerahan 
sertifikat PTSL merupakan pro-
gram nasional yang dicetus oleh 
Presiden Jokowi melalui Ke-
menterian Agraria dan Tata Ru-
ang. Melalui program ini mas-
yarakat mendapat kemudahan 
untuk mendapatkan sertifikat 
tanah yang menjamin kepas-

tian dan kekuatan hukum atas 
kepemilikan tanah mereka. 

“Program PTSL juga ditetap-
kan sebagai program nasion-
al karena memilliki manfaat 
yang kompleks terutama bagi 
masyarakat dan Pemerintah 
Daerah,” kata Sularno. Sularno 
mengatakan, disamping itu juga 
melalui program PTSL mem-
beri kekuatan hukum atas tanah 
milik masyarakat serta memini-
malisir terjadinya sengketa dan 
konflik atas tanah menjadi tu-
juan dari dilaksanakannya pro-
gram ini.

“Sertifikat ini ialah bukti 
secara hukum kita mempunyai 
hak disitu sehingga anak cucu 
kita tidak bertengkar di kemudi-
an hari,” ujar sularno “Sehingga 
kedepan kita giat kan program 
ini, dan buat warga yang belum 
melengkapi berkas permohon-
an untuk melengkapi lampiran 
berkas permohonan karena ada 
waktu sebulan lagi untuk mem-
buat sertifikat ini,” tambahnya. 
(bul)
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Sukabumi, SMN - Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Ka-
bupaten Sukabumi kembali 
mengelar Rapat Paripurna yang 
ke-9 (Sembilan) untuk mem-
bahas 2 Raperda yang belum 
terselesaikan waktu lalu. Ra-
pat tersebut salahsatunya untuk 
membahas Raperda Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung 
(PBG) dan Raperda Tentang 
Retribusi Penggunaan tenaga 
kerja Asing. Bukan hanya itu 
dalam rapat juga pihak DPRD 
akan membahas Nota Penjelas-
an Raperda tentang Pertanggu-
ngjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2021. 

Saat memasuki rapat Ketua 
DPRD Kabupaten Sukabumi Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten 
Sukabumi Bahas 2 Raperda, Salah 

Satunya Raperda PBG
Yudha Sukmagara menyam-
paikan banyak terima kasih 
kepada Bupati dan Pimpinan 
DPRD yang telah menyetu-
jui Raperda Tentang Retribusi 
Persetujuan Bangunan Gedung 
dan Raperda Tentang Retribusi 
Penggunaan Tenaga Kerja As-
ing

"Kami berharap kedua rap-
erda yang telah disetujui bersa-
ma tersebut agar segera disam-
paikan kepada Gubernur untuk 
dievaluasi, sesuai pasal 98 Un-
dang-Undang No. 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pe-
merintahan Daerah.” Ucapnya. 
(rob)

Kementerian PPPA Verifikasi
Lapangan KLA, Bupati "Kab.

Sukabumi Targetkan Kategori Nindya" 

Sukabumi, SMN - Kement-
erian Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak (KemenPPPA) Re-
publik Indonesia memverifikasi 
Kabupaten Sukabumi. Hal itu 
dilakukan dalam rangka Verifi-
kasi Lapangan Hybrid (VLH) 
Kabupaten/Kota Layak Anak 
(KLA) Kabupaten Sukabumi 
tahun 2022. 

Berkaitan verifikasi tahun 
ini, Bupati Sukabumi H. Mar-
wan Hamami menargetkan hasil 
terbaik. Bahkan, Kabupaten Su-
kabumi ditargetkan bisa meraih 
KLA kategori nindya. 

"Semoga lewat evaluasi 
KLA ini, Kabupaten Sukabumi 
bisa mendapatkan predikat yang 
lebih baik dari tahunbsebelum-
nya. Tentu saja, bisa memenuhi 
semua persyaratan yang laik un-
tuk mendapatkan kategori nin-
dya," ujarnya. 

Apalagi, untuk mencapai hal 
tersebut Kabupaten Sukabumi 
hanya kekurangan beberapa 
poin. Sebab dalam penilaian 
verifikasi administratif, poin 
Kabupaten Sukabumi sudah ma-
suk kategori madya. 

"Hanya kurang 14 poin un-
tuk mencapai kategori nindya. 
Lewat evaluasi ini, semoga bisa 
masuk ke kategori nindya," 
ucapnya.

Maka dari itu, Pemkab Su-
kabumi melaksanakan lima 

strategi utama dalam mewujud-
kan KLA. Terutama dari sisi pe-
menuhan hak-hak anak. 

"Pertama, kami melibatkan 
Forum Anak Daerah Kabupaten 
Sukabumi dalam musrenbang. 
Termasuk meningkatkan per-
an forum anak daerah sebagai 
pelopor dan pelapor dalam se-
tiap kegiatan yang ada di lima 
klaster. Termasuk penyusunan 
Perda nomor 1 tahun 2018 ten-
tang penyelenggaraan perlind-
ungan anak," ungkapnya. 

Selain itu, dibuatkan Per-
da nomor 1 tahun 2019 tentang 
pengasuhan terhadap anak da-
lam keluarga dan pengasuhan 
alternatif. Hal itu termasuk Per-
da nomor 7 tahun 2020 tentang 
penyelenggaraan pembangunan 
ketahanan keluarga.

"Semua itu untuk pemenu-
han kebutuhan keluarga, peran 
orangtua dalam menjaga dan 
mendidik anak," bebernya.

Tak hanya itu saja, semua ting-
katkan sekolah sudah ditetapkan 
ramah anak. Bahkan, persentase 
dari PAUD hingga SLTA sudah 
di atas 75 persen

"Di layanan kesehatan, sudah 
100 persen ditetapkan puskes-
mas ramah anak. Kami pun telah 
membangun lingkungan yang 
ramah anak. Mulai dari taman 
desa, taman bermain, dan kam-
pung ramah anak," jelasnya.

Serah Terima Rehabilitasi SDN Pamoyanan,
Wabup "Pendidikan Adalah Prioritas"

Sukabumi, SMN - Wakil 
Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri menyampaikan bahwa 
pendidikan adalah hal yang san-
gat prioritas dan penting khu-
susnya dalam membentuk sum-
ber daya manusia (SDM) yang 
beriman, bertakwa, dan berdaya 
saing.

"Dalam mewujudkan vi-
si-misi Kabupaten Sukabumi, 
pendidikan menjadi salah satu 
hal yang diprioritaskan," ujarnya 
saat menghadiri kegiatan serah 
terima program donasi rehabili-
tasi bangunan SDN Pamoyanan, 
Kecamatan Cibitung, Kabupat-
en Sukabumi, dari Danone In-

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri saat serah terima 
program donasi rehabilitasi bangunan SDN Pamoyanan, 
Kecamatan Cibitung, Kabupaten Sukabumi, dari Danone 

Indonesia, Jumat (24/6/2022)

donesia, Jumat (24/6/2022).
Semua itu bisa lebih 

diperkuat melalui kolaborasi 
dengan berbagai stakeholder 
terkait. Seperti halnya rehabil-
itasi bangunan SDN Pamoy-
anan, yang berada di Kecamatan 
Cibitung,  dapat terwujud lewat 
adanya kolaborasi. Sehingga, 
para pelajar bisa belajar dengan 
nyaman, dan aman setelah ban-
gunannya diperbaiki.

"Saya atas nama pribadi, 
dan Pemerintah Kabupaten Su-
kabumi berterima kasih kepada 
semua pihak yang membantu 
dalam rehabilitasi sekolah ini. 
Terutama Danone Indonesia, 
Jabar Quick Respons, Kemen-
terian Pendidikan, dan mas-
yarakat semuanya," ucapnya.

Goverment and External 
Scientific Affairs Manager Da-
none Indonesia, Uray Cami-
la Insani mengatakan, aksi 
ini merupakan gerakan sosial 
untuk mendukung kemajuan 

anak Indonesia. Apalagi, pen-
didikan merupakan landasan 
untuk menjawab, dan mencip-
takan generasi penerus bangsa. 
Selain itu, semua anak berhak 
mendapatkan akses pendidikan 
yang baik.

"Kami hadir dalam mengem-
bangkan SDM. Sehingga, kami 
bermitra dengan Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi dalam 
mendukung rehabilitasi seko-
lah," ungkapnya.

Selain itu, kegiatan ini un-
tuk memberikan semangat baru 
bagi anak-anak. Ditambah, un-
tuk menginspirasi berbagai pi-
hak dalam  berbagi kebaikan. 

"Semoga bantuan kami ber-
manfaat dan memberikan inspi-
rasi," bebernya.

Bantuan dari Danone Indo-
nesia berupa tiga ruang belajar, 
satu ruang guru, dan tiga pintu 
toilet. Bantuan tesebut untuk 
memberikan kelas yang aman, 
nyaman, dan laik. (rob)

Pemkab Sukabumi pun me-
maksimalkan peran dan fungsi 
gugus tugas KLA. Termasuk 
membangun wilayah yang layak 
anak. Semua itu, demi terwujud-
nya Kabupaten Sukabumi men-
jadi KLA.

"Bahkan, Pemkab Sukabumi 
bersama DPRD melalui hak ini-
siatif legislatif menyusun pera-
turan daerah tentang penyeleng-
garaan KLA," bebernya.

Maka dari itu, Pemkab Su-
kabumi menyambut baik veri-
fikasi lapangan hybrid Sebab, 
penilaiannya memicu semangat 
dalam memunculkan ide serta 
gagasan semua komponen yang 
terlibat. 

"Semoga verifikasi ini, bisa 
menghasilkan penilaian yang 
terbaik untuk Kabupaten Suka-
bumi. Apalagi, KLA masuk ke 
dalam visi-misi Kabupaten Suk-
abumi," bebernya.

Asisten Deputi Perumusan 
Kebijakan Pemenuhan Hak Anak 
Kementerian PPPA Sri Prihantini 
Lestari Wijayanti berterima kasih 
kepada Pemkab Sukabumi. Teru-
tama, komitmen kepala daerah 
yang tinggi dalam mewujudkan 
Kabupaten Sukabumi layak anak 
melalui programnya.

"Semua itu, tentu saja dengan 
memenuhi 5 kluster hak anak. 
Dimulai dari hak sipil dan kebe-
basan, lingkungan keluarga dan 
pengasuhan alternatif, kesehatan 
dasar dan kesejahteraan, pendi-
dikan pemanfaatan waktu luang, 
dan kegiatan budaya, serta per-
lindungan khusus," terangnya. 

Selain itu, dirinya berteima 
kasih ke Bupati Sukabumi yang 
telah memberikan dukungan 
tinggi. Terutama dalam pros-
es evaluasi KLA yang dimulai 
evlauasi mandiri, verifikasi ad-
ministrasi, dan verfikasi lapan-
gan hybdrid. 

"Untuk Pemerintah Kabu-
paten Sukabumi, selama melak-
sanakan verifikasi lapangan hy-
brid," pungkasnya. (rob)

Acara Verifikasi Lapangan KLA Kabupaten Sukabumi yang 
dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak (KemenPPPA) Republik Indonesia

Wajo, SMN - Bupati Wajo, 
Amran Mahmud, mengakui 
pentingnya menanamkan bu-
daya untuk mengutamakan kes-
elamatan dan kesehatan kepada 
seluruh masyarakat, termasuk 
anak usia dini. Dia pun men-
dukung penuh Pelatihan Gera-
kan Keselamatan dan Keseha-
tan Kerja (K3) Usia Dini yang 
berlangsung di Desa Patila, 
Kecamatan Pammana, Kamis 
(23/6/2022).

Amran Mahmud hadir seka-
ligus membuka kegiatan yang 
terlaksana berkat kolaborasi 
antara Universitas Hasanuddin 
(Unhas), PT Energy Sengkang, 
dan Pemerintah Provinsi Su-
lawesi Selatan (Pemprov Sulsel) 
melalui Dinas Ketenagakerjaan 
dan Transmigrasi.

Menurut kepala daerah 
bergelar doktor ini, sangat pent-
ing untuk memberikan pema-
haman kepada anak sejak dini 
yang menjadi usia emas mereka 
untuk menyerap banyak penge-
tahuan. "Misalnya, bagaimana 
tindakan ketika terjadi bencana, 
bagaimana kalau mau menye-
berang, dan bagaimana meng-
hindari kecelakaan dalam berb-
agai aktivitas lainnya," ucap 

Libatkan Universitas Hasanuddin, Bupati Wajo
Gerakkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Usia Dini

Bupati Wajo, Amran Mahmud saat membuka pelatihan Ger-
akan K3 Usia Dini

Amran Mahmud.
Kegiatan ini turut dihadiri 

Ketua Unit Pusat Pengkajian 
dan Penelitian Keselamatan 
dan Kesehatan Kerja (UP2K3) 
Unhas, Prof. Ilyas Renreng seka-
ligus sebagai pemateri, Direktur 
PT Energi Sengkang, Hasnaeni 
Asri, Camat Pammana, Junisa-
tri Rasyid, Kepala Desa Patila, 
Patmawati, tokoh masyarakat, 
Ahsanul Hak Nawawi, puluhan 
peserta dari PT Energy Seng-
kang, serta para guru dan siswa 
SD/sederajat dari Desa Patila 
dan sekitar. 

Amran Mahmud berharap 

para peserta bisa mendapatkan 
wawasan tentang K3. "Ada 
begitu banyak aspek dalam ke-
hidupan yang dianggap sepele, 
tetapi justru hal tersebut bisa 
membahayakan. Olehnya itu, 
semoga melalui pelatihan ini 
bisa mendapatkan wawasan K3 
yang kita harapkan juga akan 
dibagikan dan disampaikan ke-
pada orang-orang di sekitarn-
ya," ucapnya.

Amran Mahmud juga men-
yampaikan apresiasi ke Unhas 
melalui UP2K3. Selain itu, ke 
PT Energy Sengkang yang sela-
ma ini selalu berkolaborasi dan 

bersinergi dengan pemerintah 
daerah dalam berbagai kegia-
tan, khususnya kegiatan sosial 
dan pemerintahan juga Pemprov 
Sulsel atas dukungannya dalam 
pelaksanaan kegiatan ini.

Sementara, Ketua UP2K3 
Unhas, Prof. Ilyas, menyam-
paikan bahwa K3 yang ini di-
tanamkan sejak dini atau SD 
diharapkan terbawa hingga 
mereka bertumbuh. "Jadi nanti 
setelah naik ke tingkat SMP dan 
SMA diadakan lagi. Begitupun 
kalau masuk Fakultas Teknik 
(Unhas), itu ada mata kuliah 
tentang K3 sehingga ketika sele-
sai kuliah akan mendapatkan 
sertifikat pendamping ahli K3 
umum," bebernya.

Direktur PT Energy Seng-
kang, Hasnaeni Asri, menyam-
paikan bahwa melalui kegiatan 
ini pihaknya ingin lebih me-
masyarakatkan dan memasifkan 
gerakan K3 usia dini. "Alham-
dulillah tahun ini bisa kita lak-
sanakan dengan peserta sekitar 
15 guru serta 50 murid dari lima 
SD Desa Patila dan sekitar Desa 
Patila. Bisa saja ke depannya ini 
bisa kita kembangkan seluruh 
kecamatan yang ada di Kabupat-
en Wajo," ucapnya. (and)

Bupati Karimun Serahkan Bonus 
Kepada Atlet Peraih

Medali PON dan Peparnas Papua 

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menyerahkan bonus kepa-
da atlet-atlet berprestasi asal Kabupaten Karimun pada ajang 

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Pekan Paralimpik Nasion-
al (Peparnas) XVI Papua 2021 

Karimun, SMN - Bupati 
Karimun Aunur Rafiq menyer-
ahkan bonus kepada atlet-at-
let berprestasi asal Kabupaten 
Karimun pada ajang Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XX 
Pekan Paralimpik Nasional 
(Peparnas) XVI Papua 2021 di 
Rumah Dinas Bupati Karimun, 
Kamis (23/06/2022).

Penyerahan bonus ini turut 
dihadiri oleh Ketua DPRD 
Karimun Muhammad Yusuf 
Sirat, Sekretaris Daerah Kari-
mun Muhammad Firmansyah 
dan Kepala Dinas Kepemudaan 
dan Olahraga Karimun Usman. 
Bonus pertama kali diserahkan 
kepada Andri Martias sebesar 
Rp25 juta atas keberhasilann-
ya meraih emas pada cabang 
olahraga renang 50 meter gaya 
dada putra di Peparnas XVI 
Papua 2021. Kemudian bonus 
kepada Deni Iskandar, Elfian 
Isdiansyah dan Dedi Setiawan 
masing-masing sebesar Rp10 
juta atas keberhasilan meraih 
medali perunggu untuk nomor 
beregu putra Sepak Takraw 
PON XX Papua.

Tak hanya atlet, dua pelatih 
tim sepak takraw ketiga atlet 
tersebut juga mendapat bonus 
masing-masing sebesar Rp10 
juta. Bupati Karimun Aunur 
Rafiq menyampaikan bahwa 
bonus yang diberikan mer-
upakan bentuk apresiasi dan 
pemerintah daerah kepada at-
let-atlet berprestasi di KKarim-
un "Bonus yang diserahkan ini 
adalah terima kasih dan apre-
siasi yang setinggi-tingginya 
kepada atlet kita yang berhasil 
mengharumkan nama Karim-
un dengan torehan prestasi di 
PON dan Peparnas Papua tahun 
lalu," kata Bupati.

Bupati dalam kesempatan 
tersebut juga memuji Andri 
Martias yang dalam keter-
batasannya berhasil mendulang 
prestasi gemilang pada cabang 
olahraga renang. Bupati Kari-
mun bahkan memberikan se-
buah pekerjaan kepada Andri 
Martias di salah satu unit kerja

 "Andri adalah contoh bagi 
kita semua, meski ada keter-
batasan dia dengan kemam-
puannya tetap semangat hingga 

berhasil meraih medali emas 
dalam cabang olahraga renang. 
Saya sangat mengapresiasi," 
terang Bupati.

Pujian juga disampaikan 
Bupati kepada tiga atlet sepak 
takraw yang berhasil meraih 
medali perunggu di PON 
Papua. "Ketiga atlet kita ini 
berhasil menyumbang meda-
li perunggu untuk kontingen 
Kepulauan Riau, tentu kita san-
gat bangga karena sepak takraw 
ini memang menjadi salah satu 
cabang olahraga andalan Kabu-
paten Karimun," kata Bupati.

Bupati juga menjelaskan 
kepada para atlet bahwa ket-
erlambatan pemberian bonus 
atas prestasi yang diraih bukan 
hal yang disengaja. "Keterlam-
batan bonus ini karena tidak 
bisa dicairkan saat akhir tahun 
2021, sehingga baru bisa diang-
garkan tahun 2022 ini. Bulan 
Mei mulai diproses dan alham-
dulillah hari ini dapat kita ser-
ahkan ke atlet-atlet kita," papar 
Bupati.

Bupati menyampaikan bah-
wasannya pemerintah daerah 
sangat berkomitmen terhadap 
atlet-atlet Kabupaten Karimun 
yang mendulang prestasi. Ia 
berharap bonus yang diberikan 
nantinya dapat menjadi motiva-
si kepada para atlet untuk terus 
berusaha mendulang prestasi di 
ajang manapun.

"Semoga atlet-atlet kita se-
makin termotivasi dan seman-
gat untuk meraih prestasi kede-
pannya," harap Bupati. 

Terpisah, Andri Martias 
mengaku senang bisa meneri-
ma bonus sekaligus pekerjaan 
oleh Bupati Karimun Aunur 
Rafiq. "Alhamdulillah saya 
sangat senang, terima kasih ke-
pada bapak Bupati atas bonus 
dan pekerjaan ini," katanya.
(bul)
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Kurang dari Sepekan, Bea Cukai Batam
Gagalkan Pengiriman Dua Paket Ganja

Barang bukti Paket Ganja yang diamankan Bea Cukai Batam

Batam, SMN - Bea Cukai 
Batam menggagalkan dua pa-
ket kiriman ganja dari Medan 
menuju Samarinda pada 13 Juni 
2022 dan Bandung pada 16 Juni 
2022. Modus yang sama digu-
nakan dalam dua kasus terse-
but dengan cara memasukkan 
ganja dalam paket barang kiri-
man. Melalui sinergi dengan 
Direktorat Interdiksi Narkotika, 
Kantor Wilayah Bea Cukai Ka-
limantan Bagian Timur, Kantor 
Wilayah Bea Cuka Jawa Barat, 
Bea Cukai Bandung, dan Bea 
Cukai Samarinda, informasi 
olahan tim cyber crawiing Bea 
Cukai mampu gagalkan pengi-
riman paket ganja dengan total 
4,1 kilogram.

Strategi Bea Cukai Batam 
dalam melindungi dan menga-
wasi negeri terus berkembang 
dari waktu ke waktu. Dengan 
tren penyelundupan narkotika 
yang semakin beragam, Bea 
Cukai Batam berupaya untuk 
melakukan cyber crawiing guna 
mendapatkan dan mengolah 
informasi melalui intemet dan 
media sosial. Kesuksesan yang 
dicapai oleh tim cyber crawiing 
Bea Cukai Batam dalam operasi 
ditunjukkan dari keakuratan dan 
ketepatan olahan informasi da-
lam menggagalkan penyelund-
upan ganya.

Hasil olahan informasi yang 
diperoleh dari cyber crawling 
Bea Cukai Batam bermanfaat 
bagi Bea Cukai Batam sendiri 
dan kantor Bea Cuka lainnya 
Dengan simergi dan kolaborasi, 

informasi hasil cyber crawling 
Bea Cukai Batam dapat ditinda-
klanjuti dengan baik, sehingga 
mampu menggagalkan pereda-
ran ganja di Indonesia.

Undani, Kepala Seksi 
Layanan Informasi Bea Cukai 
Batam menyampaikan, infor-
masi olahan cyber crawling dani 
Bea Cukai Batan telah mem-
bantu menggagaikan peredaran 
ganja di Kota Sarmannda.

“Pada Senin, 13 Juni 2022, 
berdasarkan informasi yang di-
olah oleh tim cyber crawiing 
Bea Cukai Batam dan sinergi 
Direktorat Interdiksi Narkoti-
ka, Kantor Wilayah Bea Cukai 
Kalimantan Bagian Timur. Bea 
Cukai Samarinda, dan Badan 
Narkotika Nasional Kota Sa-
marinda, penyelundupan ganja 
dapat digagalkan,” Ujar Undani.

Penyelundupan yang dilaku-
kan dengan modus barang 
kiriman melalui jasa ekspedisi 
tersebut berhasil digagalkan. 
Dengan cepat. Bea Cukai Sama-
rinda melakukan pemeriksaan 
dan penegahan barang yang di-
duga berisi ganja. Bersama den-
gan Badan Narkotika Nasional 
Kota Samarinda, tim gabungan 
melaksanakan Control Delivery 
untuk mengetahui posisi pener-
ima barang dan modus operandi.

“Dari hasil pemeriksaan 
tim gabungan, telah diamank-
an pria dengan inisial W yang 
diduga adalah penerima ba-
rang. Setelah dilakukan pe-
meriksaan, didapati satu buah 
paket kiriman yang berisi tiga 
bungkus plastik transparan ber-
isi narkotika golongan dengan 
jenis ganja, dengan total be-

Menko Perekonomian Resmikan
Masjid Tanwirun Naja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Air Langga 
Hartarto Meresmikan Masjid Tanwirun atau yang dikenal den-

gan Masjid Tanjak Jumaat Siang (24/6/2022)

Batam, SMN - Masjid Tan-
wirun Naja atau yang telah 
dikenal dengan Masjid Tanjak, 
telah diresmikan oleh Menteri 
Koordinator Bidang Perekono-
mian RI, Airlangga Hartarto 
pada Jum'at siang pukul 11:15 
(24/6/2022).

Prosesi Peresmian Mas-
jid Tanjak dimulai dengan 
penekanan tombol sirine oleh 
Menko Airlangga, yang diiringi 
dengan Salawat Nabi dan tepu-
kan kompang khas melayu.

Selanjutnya, ia didampingi 
Kepala BP Batam Muhammad 
Rudi, menanam pohon Khaya 
Senegalensis, di taman kecil di 
samping Masjid. Pohon peng-
hias kebun ini nantinya dapat 
tumbuh setinggi 60 meter dan 
mampu menaungi tanaman 
lainnya.

Ia melanjutkan langkah 
dengan melakukan penan-
datanganan prasasti tepat di 
pintu masuk Masjid. Menuju 
aula masjid, Menko Airlang-
ga bersama Kepala BP Batam 
Muhammad Rudi, melakukan 
pemotongan pita disertai uca-
pan Bismillahirahmanirahim.

Berada atas lahan 15.100 m2 
dan total luas bangunan 4.983 
m2, Masjid Tanwirun Naja di-
harapkan mampu menjadi sa-
rana ibadah masyarakat Batam 
sekaligus menjadi ikon baru 
wisata religi di kota Batam. Hal 

ini disampaikan Menko Air-
langga dalam sambutannya.

"Masjid ini artinya menjadi 
penerang keselamatan, kami 
berharap jadi tempat beribadah 
dan sekaligus mendukung per-
wujudan Batam menjadi kota 
industri, investasi dan destinasi 
pariwisata di Kepri dan Indone-
sia." ungkap Airlangga.

Airlangga menambahkan, 
pemulihan ekonomi daerah 
setelah covid-19 memang harus 
disiasati dengan inovasi. Segala 
potensi industri harus dimaksi-
malkan, dan Batam menunjuk-
kan diri untuk dapat memaksi-
malkan semua sektor yang ada.

"Potensi pariwisata dan in-
dustri utama lainnya, ini harus 
terjaga. Batam membuktikan 
itu. Kita tidak dapat lagi ber-
gantung pada satu atau dua 
sektor industri saja. Kita harus 
terus bergerak." Katanya.

Masjid Tanjak sebagai tem-
pat ibadah, sarana meningkat-
kan keimanan dan ketaqwaan, 
yang akan mendorong aqidah 
berdasar Al Qur'an dan sunah.

Airlangga juga berharap 
Masjid ini dapat memperkokoh 
tali silaturahmi dalam bersa-
ma membangun pulau Bat-
am, membangun Kepri lebih 
maju lagi, untuk kesejahteraan 
seluruh masyarakat.

Sementara itu, Kepala BP 
Batam Muhammad Rudi, men-

gatakan Masjid yang berdiri 
megah ini merupakan masjid 
yang berbentuk Tanjak.

"Ide awal pemikiran bentuk 
masjid ini berhubungan erat 
dengan budaya daerah, di mana 
Tanjak merupakan salah satu 
penutup kepala pria pakaian 
khas daerah di Tanah Melayu, 
begitu juga dengan di Batam." 
kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan dalam 
memutuskan untuk pembangu-
nan masjid ini, pihaknya telah 
meminta saran dan masukan 
dari para ulama dan tokoh mas-
yarakat kota Batam. Masjid ini 
disiapkan untuk menjadi salah 
satu ikon Kota Batam dan nan-
tinya dapat menjadi salah satu 
destinasi wisata di kota Batam.

Rudi juga menyebutkan  
Masjid Tanwirun Naja yang 
biasa disingkat dengan nama 
Masjid Tanjak berasal dari usu-
lan Dewan Pimpinan Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) kota 
Batam, yang berarti ‘penerang 
keselamatan’.

"Sehingga masjid sebagai 
tempat ibadah, Pendidikan dan 
dakwah bisa menjadi penerang 
keselamatan kaum muslimin 
dan muslimat." katanya.

Pembangunan Masjid Tan-
jak dimulai pada tahun 2021 
sampai 2022. Lokasinya yang 
strategis di area Bandar Udara 
Internasional Hang Nadim pun 
membawa Masjid Tanjak se-
bagai daya tarik bagi wisatawan 
lokal maupun mancanegara.

Muhammad Rudi turut men-
yampaikan apresiasi atas ben-
tuk kerjasama yang baik den-
gan berbagai stakeholder yang 
memberikan dukungan luar 
biasa, sehingga pembangunan 
Masjid Tanjak dapat selesai te-
pat waktu.

Kegiatan dilanjutkan dengan 
Salat Jum'at berjamaah. Den-
gan lantai bawah seluas 1.963 
m2 serta lantai mezzanine selu-
as 460 m2, Masjid Tanjak mam-
pu menampung 1.250 jemaah. 
1.000 jemaah berada pada lan-
tai dasar dan 250 jemaah berada 
di lantai mezzanine. (ph)

rat kotor 2,563 kilogram. Atas 
barang bukti tersebut dibawa 
ke Badan Narkotika Nasional 
Kota Samarinda untuk dilaku-
kan pemeriksaan lebih lanjut,” 
sambung Undani.

Undani juga memaparkan 
kronologi kejadian pengaman-
an paket barang kiriman ganja 
menuju kota Bandung.

“Kamis, 16 Juni 2022, den-
gan sinergi dan kolaborasi den-
gan Kantor Wilayah Bea Cu-
kai Jawa Barat dan Bea Cukai 
Bandung. penyelundupan ganja 
berhasil digagalkan. Paket ba-
rang kiriman yang diduga berisi 
ganja diamankan dan diperiksa. 
Dari pemeriksaan, diketahui 
penerima barang tersebut beri-
nisial A dan ditemukan barang 
bukti diduga ganja dengan be-
rat kotor 1,6 kilogram. Melalui 
keordinasi dengan Polrestabes 
Kota Bandung, bersama sama 
dilakukan proses Control De-
livery. Barang bukti yang tel-
ah diamankan kemudian dis-
erahkan kepada Polrestabes 
Kota Bandung untuk dilakukan 
pengembangan lebih lanjut,” 
Ucap Undani.

Tren penyelundupan yang 
semakin beragam menuntut 
Bea Cukai untuk semakin ber-
peran aktif dan melakukan ini-
siatif dalam melindungi neg-
eri. Dengan terus melakukan 
sinergi dan kolaborasi. tim cy-
ber crawing Bea Cukai Batam 
dapat terus melakukan penga-
wasan dengan suplai informasi 
yang diberikan. (ph)

Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi
Ajak PKK Batam Berkreasi Ciptakan Menu
Makan Berbahan Ikan

Wakil Gubernur Kepri yang juga Ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Batam Marlin Agustina Rudi Memberikan Hadiah Lomba 

Masak Serba Ikan2022 yang di ikuti dari Tim Penggerak PKK12 
Kecamatan 

Batam, SMN - Wakil Gu-
bernur Kepulauan Riau yang 
juga Ketua Tim Penggerak PKK 
Kota Batam, Marlin Agustina 
Rudi mengajak ibu-ibu PKK 

Kota Batam untuk berkreasi 
dalam menciptakan menu ber-
bahan dasar ikan. Hal ini disam-
paikan Marlin saat menghadiri 
Lomba Masak Serba Ikan yang 

diselenggarakan Dinas Peri-
kanan Kota Batam bersama Tim 
Penggerak PKK Kota Batam 
di Dataran Engku Putri Batam 
Centre, Kamis (23/6).

“Ikan ini bagus untuk kita. 
Nutrisinya sangat baik untuk 
pertumbuhan. Manfaatnya juga 
banyak. Salah satunya untuk 
mendukung program pencegah-
an stunting,” tutur Marlin.

Selain untuk konsumsi kelu-
arga, kreasi olahan ikan ini juga 
bisa ibu-ibu PKK kembangkan 
menjadi produk makanan yang 
dipasarkan. Namun Marlin ber-
pesan, apabila ingin mencip-
takan menu baru, harus melihat 
ketersediaan bahan baku di tem-
pat kita.

“Covid sudah mulai berlalu, 
saya yakin tamu akan kembali 
datang ke Batam. Punya ilmu 
harus kita kembangkan, jangan 
berhenti di diri kita sendiri. Ibu-
ibu juga harus punya manaje-
men, berdayakan orang sekitar. 
Suatu waktu pesanan banyak, 
kita sudah punya jaringan, kare-
na kalau kita kerjakan sendiri 
tidak akan sanggup,” pesannya.

Kepala Dinas Perikanan 

Kota Batam, Husnaini menga-
takan Lomba Masak Serba Ikan 
ini merupakan agenda tahunan. 
Namun sempat vakum pelaksa-
naannya pada 2020-2021 akibat 
pandemi Covid-19.

Lomba Masak Serba Ikan 
2022 ini diikuti peserta dari Tim 
Penggerak PKK 12 Kecamatan. 
Tiap tim diminta membuat 3 
menu berbahan dasar ikan, yak-
ni menu keluarga, menu kuda-
pan, dan menu balita.

“Untuk bahan bakunya ada-
lah ikan kerapu. Karena di Bat-
am sangat berpotensi. Budidaya 
ikan kerapu ada di tiga sentra 
perikanan, Galang, Belakang-
padang, dan Bulang. Sehingga 
sangat memungkinkan ibu-ibu 
memperoleh bahan baku,” ujar 
Husnaini.

Pada lomba kali ini, juri yang 
dihadirkan terdiri dari Chef ho-
tel, ahli gizi, ahli perikanan, 
serta perwakilan Gabungan Or-
ganisasi Wanita (GOW) Kota 
Batam. Adapun tim yang kel-
uar sebagai juara umum pada 
Lomba Masak Serba Ikan 2022 
ini adalah TP PKK Kecamatan 
Bengkong. (ph)

Kuala Kapuas, SMN - Se-
banyak lebih kurang 25 orang 
warga masyarakat di wilayah 
Kelurahan Pulau Kupang, Ke-
camatan Bataguh Kab. Kapuas 
dilibatkan dalam proyek Padat 
Karya Tunai (PKT).

Proyek yang dikerjakan 
masyarakat tersebut merupakan 
Proyek Percepatan Pembangu-
nan Tata Guna Air Irigasi (P3A-
TGAI), berupa pembuatan Box 
Jembatan kecil dengan volume, 
panjang 4 m x 1, 20 m, Lobang 
Box 80 x 100 cm bersih, disertai 
dengan pembuatan parit cacing 
sepanjang 1100 meter dengan 
ukuran luas dan kedalaman 1 x 
1 meter untuk permukaan atas, 
dan 80 cm x 1 meter pada ba-
gian bawah. Proyek ini diban-
gun di area persawahan warga 
yang terkait untuk menunjang 
program food estate.

Pemerintah Pusat, melalui 
Kementerian PUPR, Direktorat 
Jendral Sumber Daya Air, Balai 
Wilayah Sungai Kalimantan 
II. Satker Operasi Dan Peme-
liharaan Sumber Daya Air Ka-
limantan. Jl. Cilik Riwut Km 
3,5 Palangkaraya Prov. Kali-
mantan Tengah. Dalam Tahun 
Anggaran 2022, P3A Karang 
Paci Kelurahan Pulau Kupang 
Kec. Bataguh. Kab. Kapuas, 
termasuk salah satu wilayah 
Kelurahan/Desa yang mendapat 
alokasi dana dengan pagu Rp 
195.000.000, yang bersumber 
dari dana APBN, untuk biaya 
pekerjaan proyek P3A-PTGAI 
tersebut, dimana waktu pelaksa-
naan 90 Hari Kalender, dengan 
No. Kontrak HK 0203/0P. SDA.
KAL-II/0P. SDA.KAL II/P3-
TGAI/2022. Ketentuan waktu 
dan batas pekerjaan mulai 22 
April 2022 s/d, selesai 20 Juli 

2022. 
Dengan program pekerjaan, 

Percepatan Peningkatan Tata 
Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Je-
nis Pekerjaan Peningkatan Jar-
ingan Irigasi Pulau Kupang, dan 
dikerjakan secara sewa kelola, 
padat karya tunai Pelaksana P3A 
KARANG PACI.

Untuk Kelurahan Pulau 
Kupang, menurut ketua P3A Ka-
rang Paci. H. Sugiannor, pihak-
nya dalam pekerjaan proyek se-
lalu melibatkan warga setempat 
dalam upaya untuk memberday-
akan masyarakat, dengan upah 
mengacu pada standart Upah 
Minimum Kabupaten (UMK).

H. Sugiannor telah mengu-
tarakan, bahwa dalam pekerjaan 
ini waktu pelaksanaan berbeda 
dengan pihak pengelola desa/ 
kelurahan yang lain, karena me-
makan waktu agak lama, sebab 
pekerjaan proyek tidak boleh 
menggunakan alat berat, dan ha-
rus dikerjakan manual sehingga 
banyak melibatkan tenaga kerja, 
dan juga tidak boleh di borong-
kan, "Ungkapnya kepada awak 
media SMN saat mengkonfirma-
si dan pantau proyek tersebut, 
dilokasi. Kamis (17/06/2022).

Menurut H. Sugiannor, P3A 
Karang Paci kali ini hanya 
mengerjakan dua (2) buah box 
jembatan saja, dan 1100 meter 
untuk pembuatan galian parit 
cacing (saluran air), dan pi-
haknya yakin tepat sasaran dan 
tepat waktu. Saat ini pihaknya 
memgakui, memang banyak 
kendala dilapangan, karena 
kondisi air yang cukup dalam se-
hingga waktu pekerjaan proyek 
ini kadang menunggu kondisi 
air sedang surut karena area per-
sawahan tersebut juga termasuk 
wilayah pasang surut.

Sementara itu secara terpisah 
Wartawan SMN telah mehu-
bungi Kepala Kelurahan Pulau 
Kupang Udit, SE. Terkait proyek 
tersebut, pihaknya menginfor-
masikan bahwa proyek P3A 
Karang Paci Kelurahan Pulau 
Kupang yang sedang dilak-
sanakan ini selalu diawasi oleh 
aparat Kelurahan mengingat 
proyek ini harus benar2 diker-
jakan sesuai juklak dan juknis, 
karena ini untuk kepentingan 
umum yang asas menfaatnya 
harus dinikmati masyarakat se-
tempat, " Ungkap H. Sugiannor 
menmbahkan. Dmk (ahza).

Ketua P3A Karang Paci H. Sugiannor saat dilokasi proyek, 
Box Jembatan. Kamis, (17/06/2022)

Ketua P3A Karang Paci Kelurahan
Pulau Kupang, H. Sugiannor,

Berdayakan Masyarakat untuk
Kerjakan Padat Karya Tunai

DPRD Maluku Harapkan Prioritas
Pembangunan Kelistrikan di Kepulauan Aru

Saudah Tuanakotta Tethool, SH, Ketua Komisi II DPRD 
Maluku

Ambon, SMN - Komisi II 
DPRD Maluku mengharapkan 
perhatian pemerintah untuk 
memprioritaskan pembangunan 
kelistrikan pada pulau-pulau 
yang belum tersentuh layanan 
listrik di Kabupaten Kepulauan 
Aru.

"Untuk Provinsi Maluku dan 
Maluku Utara ada 97 titik yang 
belum teraliri listrik dan salah 
satunya adalah di Pulau Laulau, 
Kabupaten Kepulauan Aru," 
kata ketua komisi II DPRD se-
tempat, Saudah Anakotta/Tethol 
di Ambon, Selasa.

Belum semua rakyat di Malu-
ku menikmati listrik secara baik 
sehingga pemerintah diminta 
membantu memberikan dispen-
sasi dalam bidang kelistrikan, 
walau pun ada regulasi baru 
tentang energi baru terbarukan 
untuk membangun tenaga listrik 
dengan tenaga alam yang ada.

Menurut dia, memang sangat 
miris kalau sampai hari ini be-
lum ada daerah yang sama seka-
li belum teraliri listrik, apalagi 
dengan regulasi yang baru ten-

tang energi baru terbarukan. Se-
mentara dengan menggunakan 
fosil, itu saja belum semua orang 
menikmati listrik secara utuh.

"Dari hasil pembahasan be-
rulang kali antara komisi II den-
gan PLN itu sudah ada bebera-
pa titik boleh teraliri, contoh di 
Pulau Dulla dan Toyando (Kota 
Tual) yang sudah teraliri walau 
pun hanya 12 jam," ucapnya.

Sementara untuk Kepulauan 
Aru memang sangat miris kare-
na banyak desa yang belum ter-
aliri dan akan menjadi evaluasi 
komisi untuk mengundang PLN 
dalam melihat daerah-daerah 
tersebut.

Ada pun yang berdiri di sana 
hanyalah solar sel sebanyak dua 
titik yang dibangun meskipun 
tidak 24 jam sehingga menjadi 
tanggungjawab bersama baik 
selaku wakil rakyat maupun 
tanggungjawab negara.

"Kami meminta para wakil 
rakyat di DPR RI tetap men-
dorong agar masyarakat di daer-
ah terpencil juga bisa mendapa-
tkan layanan listrik," tandasnya.

Kabupaten Kepulauan Aru 
dan Kabupaten Seram Bagian 
Timur itu sangat miris dan ter-
utama adalah Kepulauan Aru, 
padahal daerah penghasil ikan 
dan Rp 200 triliun yang digam-
barkan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan itu dari Aru.

"Tetapi hasilnya apa, infra-
struktur jalan dan listrik belum 
memadai," tegas Saudah.

Jadi program pemerintah 
membangun dari desa itu ha-
ruslah diimplementasikan pada 
daerah 3T di Maluku, termasuk 

Kepulauan Aru yang justeru 
belum mengalami kemajuan 
karena infrastruktur saja belum 
terbangun secara memadai lalu 
bagaimana mau menerapkan 
energi baru terbarukan.

Untuk itu komisi II juga 
akan mengagendakan pemba-
hasan program pembangunan 
kelistrikan bersama PT. PLN 
(Persero) wilayah Maluku/
Malut di Kabupaten Kepulauan 
Aru yang kebanyakan pulaunya 
belum tersentuh layanan listrik. 
(ant)
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(wakil ketua), Asmono 
Wikan (anggota dan ketua 
Komisi Pemberdayaan Organ-
isasi), Ninik Rahayu (anggota 
dan ketua Komisi Penelitian, 
Pendataan, dan Ratifikasi), ser-
ta Paulus Tri Agung Kristan-
to (anggota dan ketua Komisi 
Pendidikan dan Pengembangan 
Profesi). Berikut ini pernyataan 
Dewan Pers tentang audiensi 
pernyataan Kapolres Sampang.

1. Dewan Pers men-
dukung penuh setiap upaya para 

pejabat publik termasuk TNI/
Polri dalam mendorong war-
tawan dan perusahaan pers se-
makin profesional.

2. Profesionalisme war-
tawan dan perusahaan pers da-
lam hemat Dewan Pers ditandai 
antara lain oleh sertifikasi bagi 
wartawan dan verifikasi perusa-
haan pers yang diselenggarakan 
oleh Dewan Pers.

3. Pernyataan Kapolres 
Sampang, AKBP Arman SIK 
MSi, di hadapan jajaran Polres 

dan media di Sampang beberapa 
waktu lalu, yang meminta agar 
wartawan harus tersertifikasi 
dan perusahaan pers sudah lu-
lus verifikasi oleh Dewan Pers, 
patut diapresiasi. Dewan Pers 
berharap semakin banyak peja-
bat publik dan penegak hukum 
bersikap senada dengan Kapol-
res Sampang, guna mendorong 
kian mekarnya profesionalisme 
wartawan dan perusahaan pers 
di Indonesia. 

4. Dewan Pers berharap 

agar wartawan dan perusahaan 
pers yang sudah lulus mengikuti 
sertifikasi dan verifikasi senan-
tiasa bekerja berlandaskan UU 
Pers dan Kode Etik Jurnalistik. 
Perlu ditegaskan, bahwa De-
wan Pers tidak mengakui ke-
giatan sertifikasi wartawan yang 
diselenggarakan oleh organisasi 
lain, di luar yang dilaksanakan 
oleh Dewan Pers bersama para 
lembaga uji yang telah ditunjuk. 
(*)

untuk pengiriman Agustus 
di divisi Comex New York Ex-
change, melonjak 30,3 dolar AS 
atau 1,67 persen, menjadi ditut-
up di 1.849,9 dolar AS per ounce, 
memperpanjang keuntungan un-
tuk hari kedua berturut-turut.

Emas berjangka terangkat 
6,1 dolar AS atau 0,34 persen 
menjadi 1.819,60 dolar AS pada 
Rabu (15/6), setelah merosot 18,3 
dolar AS atau satu persen menja-
di 1.813,50 dolar AS pada Selasa 
(14/6), dan anjlok 43,7 dolar AS 
atau 2,33 persen menjadi 1.831,80 
dolar AS pada Senin (13/6).

Penurunan tajam dalam indeks 
saham Amerika di tengah kekha-
watiran tentang prospek ekonomi 
setelah kenaikan suku bunga ter-
besar Federal Reserve sejak 1994 
juga mendukung emas.

Federal Reserve AS menaik-
kan suku bunga sebesar 75 basis 
poin pada Rabu untuk menjinak-
kan inflasi setelah indeks harga 
konsumen AS naik 8,6 persen 
YoY di bulan Mei, terbesar sejak 
1994.

Ketua Fed Jerome Powell 

mengatakan pada Rabu (15/6) 
bahwa bank sentral akan mem-
berikan kenaikan besar lainnya 
pada Juli, tetapi "Kenaikan 75 
basis poin hari ini adalah yang 
luar biasa besar dan saya tidak 
mengharapkan pergerakan sebe-
sar ini menjadi hal biasa."

Keputusan The Fed men-
dorong imbal hasil obligasi 
pemerintah Amerika yang ber-
jangka waktu lebih lama lebih 
rendah dan mendorong dolar dari 
tertinggi dua dekade, yang mem-
bawa emas lebih tinggi.

Pembelian lindung nilai infla-
si, potensi permintaan safe-haven 
versus tekanan dari rezim suku 
bunga yang lebih tinggi menjaga 
harga emas seimbang, Michael 
McCarthy dari Tiger Brokers 
mengatakan seperti dikutip oleh 
Reuters.

Data ekonomi yang dirilis 
Kamis (16/6) lebih lanjut men-
dukung emas. Departemen Tena-
ga Kerja AS melaporkan bahwa 
klaim pengangguran awal AS 
turun 3.000 menjadi 229.000 da-
lam pekan yang berakhir 11 Juni. 

Angka tersebut lebih tinggi dari 
ekspektasi pasar sebesar 215.000.

Departemen Perdagangan 
Amerika melaporkan bahwa 
jumlah pembangunan rumah 
baru dan perizinan untuk mendi-
rikan bangunan (housing starts) 
anjlok 14,4 persen menjadi 1,55 
juta pada Mei, merupakan level 
terendah sejak April 2020.

Logam mulia lainnya, perak 
untuk pengiriman Juli naik 46,5 
sen AS atau 2,17 persen, menja-
di ditutup pada 21,885 dolar AS 
per ounce. Platinum untuk pen-
giriman Juli naik 26,5 dolar AS 
atau 2,87 persen, menjadi ditutup 
pada 951,10 dolar per ounce.

 Emas Antam hampir sentuh 
Rp1 jita

Harga dasar emas batangan 
yang dijual oleh produsen emas PT 
Aneka Tambang Tbk atau Antam 
tercatat mencapai Rp994.000 per 
gram pada perdagangan hari ini.

Harga emas Antam pagi ini 
naik 1,01 persen atau sebesar 
Rp10.000 bila dibandingkan 
harga emas pada Rabu kemarin 
(15/6) yang dijual seharga 

Rp984.000 per gram.
Sementara itu, harga buyback 

Antam hari ini ada pada angka 
Rp870.000 per gram naik 1,39 
persen atau senilai Rp 12.000 
bila dibandingkan harga kemarin 
Rp858.000 per gram. Kenaikan 
harga emas di pasar domestik 
terjadi mengikuti lonjakan harga 
emas di pasar mancanegara men-
jelang kenaikan suku bunga oleh 
Federal Reserve (Fed) Amerika 
Serikat.

Kontrak emas paling aktif 
untuk pengiriman Agustus pada 
Divisi Comex New York Ex-
change terangkat 6,1 dolar AS 
atau 0,34 persen, menjadi ditu-
tup pada 1.819,60 dolar AS per 
ounce pada akhir perdagangan 
Rabu atau Kamis pagi waktu In-
donesia.

Analis pasar menyatakan 
emas berjangka bergerak naik-
turun dalam perdagangan elek-
tronik setelah keputusan Fed-
eral Reserve. Investor telah 
memperkirakan kemungkinan 
kenaikan suku bunga 75 basis 
poin. (ant)

Medan, SMN - Walikota 
Medan, Bobby Nasution ber-
harap kepengurusan Persatuan 
Bulutangkis Seluruh Indonesia 
(PBSI) Kota Medan dapat men-
jadikan seluruh atlet dan pelatih 
bulutangkis menjadi daya dorong 
dan dobrak yang sangat luar biasa 
dalam memajukan bulutangkis di 
Kota Medan. Sebab, bulutangkis 
di Indonesia merupakan cabang 
olahraga (cabor) yang menjadi 
kebanggaan dan keunggulan.

"Tidak hanya Kota Medan, 
bulutangkis merupakan cabor un-
ggulan di negara kita. Indonesia 
sering mendapat apresiasi di ting-
kat internasional dan lagu Indo-
nesia Raya berkumandang di luar 
negeri karena atlet bulutangkis 
kita keluar sebagai juara," kata 
Bobby Nasution ketika mengh-

adiri Pelantikan Pengurus PBSI 
Kota Medan Masa Bakti 2021-
2025 di Swiss Bell Inn Jalan Ga-
jah Mada Medan, Jumat (24/6).

Didampingi Ketua TP PKK 
Kota Medan, Kahiyang Ayu, 
Bobby Nasution selanjutnya me-
ngungkapkan, tugas pengurus 
PBSI Kota Medan yang baru 
dilantik tentunya sangat sulit dan 
cukup berat dalam upaya mema-
jukan bulutangkis. Oleh kare-
nanya Bobby Nasution berharap 
agar seluruh pengurus yang baru 
dilantik untuk saling bekerjasama 
dan terus membangun kolaborasi 
guna memajukan bulutangkis di 
Kota Medan hingga tingkat nasi-
onal hingga internasional.

Dikesempatan itu Bobby juga 
menyampaikan keinginannya 
agar atlet bulutangkis di tingkat 

Jakarta, SMN – Jakarta be-
rulang tahun ke-495 pada Rabu, 
22 Juni 2022 lalu. Untuk sebuah 
kota, Jakarta memasuki usia cukup 
tua. Masalah yang dihadapi Jakarta 
merupakan persoalan klasik yang 
perlu dicarikan terobosan solusin-
ya.

Pengamat tata kota Universitas 

Trisakti, Yayat Supriatna, menga-
takan persoalan di Jakarta mer-
upakan masalah klasik dari tahun 
ke tahun mulai dari banjir, kema-
cetan, air bersih, dan lainnya yang 
perlu dicari terobosan solusi.

“Usia Jakarta boleh tua tetapi 
inovasi kebijakan, program selalu 
yang terbaru. Transportasi umum 

Menurut Pengamat, Perlu Terobosan Atasi 
Masalah Klasik Jakarta

Hadiri Pelantikan Pengurus PBSI Kota Medan, Bobby Nasution : Harus 
Jadi Daya Dorong & Dobrak Kemajuan Bulutangkis

Ilustrasi logam mulia

Walikota Medan, Bobby Nasution menghadiri Pelantikan Pen-
gurus PBSI Kota Medan Masa Bakti 2021-2025 di Swiss Bell 

Inn Jalan Gajah Mada Medan, Jumat (24/6)

Dolar AS Melemah . . .
Sambungan dari hal. 1

nasional maupun internasional 
harus ada yang berasal dari Kota 
Medan. "Jadi ini tugas kita bersa-
ma untuk mewujudkannya. Apa 

yang menjadi keluhan atlet sep-
erti fasilitas lapangan untuk ber-
latih maupun fasilitas peralatan 
untuk berkreasi di lapangan harus 

dipenuhi," ungkapnya.
Terkait itu menantu Presiden 

Joko Widodo ini minta kepada 
Ketua Umum PBSI Kota Med-
an yang baru dilantik agar dapat 
berkoordinasi dengan Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Med-
an agar seluruh gelanggang-ge-
langgang olahraga di Kota Medan 
maupun areal-areal kosong milik 
Pemko Medan silahkan untuk 
dipergunakan dalam memajukan 
cabor bulutangkis.

"Begitu juga dengan sarana 
yang dimiliki Perusahaan Umum 
Daerah (PUD) seperti gelanggang 
olahraga dapat dioptimalkan," pa-
parnya seraya menambahkan agar 
pengurus PBSI Kota Medan dapat 
meneladani capaian prestasi yang 
telah dilakukan pengurus PBSI 
Sumut.

Dihadiri Ketua Umum PBSI 
Sumut, Drs. Suripno Ngadimin, 
Ketua KONI Kota Medan, Drs. 
Eddy Sibarani, Ketua Askot PSSI 
Kota Medan, Iswanda Nanda 
Ramli, SE, Kadispora Kota Med-
an, Pulungan Harahap, Ketua 
Umum PBSI Pengkab/Pengkot 
serta atlet dan pelatih bulutangkis, 
Bobby Nasution kemudian ber-
pesan agar pengurus PBSI Kota 
Medan yang baru dilantik, selain 
di lapangan, para atlet dan pelatih 
juga harus diperhatikan di luar 
lapangan.

"Menjadi atlet yang tangguh 
di lapangan pasti persentasenya 
juga sangat besar pengaruhn-
ya ketika mereka berada di luar 
lapangan. Hal ini harus bisa kita 
perhatikan, termasuk disiplin dan 
kesejahteraan. Faktor ini sangat 

krusial untuk membentuk seorang 
atlet. Untuk itu saya minta kepada 
para pengurus, selain memberi-
kan fasilitas dan lapangan latihan 
yang baik, juga harus memperha-
tikan atlet dan pelatih di luar lapa-
ngan," pesannya.

Sementara itu Ketua Umum 
PBSI Kota Medan, Ade Jona Pra-
setyo, SH berharap agar kepengu-
rusan yang baru dapat membawa 
PBSI Kota Medan menjadi lebih 
baik ke depannya. Untuk itu ia 
mengajak seluruh pengurus untuk 
menjaring bibit-bibit pebulutan-
gkis mulai dari tingkat lingkun-
gan, kelurahan, kecamatan dan 
kota. Disamping itu, kata Jona, 
seluruh pengurus juga siap men-
dukung Pemko Medan dalam 
memajukan olahraga, terutama 
bulutangkis. (kmf)

yang diintegrasikan dengan bus 
Transjakarta.

“Semua ini, berkaitan dengan 
mobilitas masyarakat. Selanjutn-
ya, kita buat indeks kinerja utama 
(IKU) misalkan menggunakan 
transportasi massal ke Jakarta, 
kurang dari 1 jam. Jalanan diper-
lancar, jalur bus Transjakarta steril 
dari kendaraan lain. KRL, MRT 
dan LRT tepat waktu, kecepatan 
kendaraan antara 30-60 km per 
jam dan sebagainya. Bagaimana 
ini bisa terwujud, kalau program 
electronic road pricing (ERP) 
atau jalan berbayar, belum juga 
direalisasikan. Yang ada, warga 

semakin berlomba-lomba mem-
beli mobil baru untuk menyiasati 
program ganjil genap, karen pelat 
nomor kendaraan bisa dibeli se-
suai keinginan kita. Ditambah 
lagi, aturan Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah atau PPnBM 0% 
untuk mobil baru,” tuturnya.

Menurutnya, ada hal-hal ke-
bijakan makro yang di luar kend-
ali Gubernur DKI Jakarta dalam 
mengatasi persoalan klasik di 
wilayahnya.

Yayat menyinggung kembali 
program work from home (WFH) 
yang diterapkan saat mengatasi 
pandemi Covid-19. “Mengapa 

program WFH tidak diberlakukan 
kembali? Karena mampu me-
nekan mobilitas warga di Jakarta. 
Polusi udara semakin berkurang 
dengan adanya kebijakan WFH 
tersebut,” bebernya.

Dia menyarankan, daerah-daer-
ah dengan tingkat mobilitas mas-
yarakatnya tinggi seperti Jakarta 
Selatan dan Jakarta Pusat, kembali 
diterapkan WFH 50%. “Saat pan-
demi, program WFH tidak ada ge-
jolak. Kantor-kantor dapat berop-
erasi meski menerapkan WFH. 
Kecuali perusahaan jasa pengiri-
man barang, yang memang harus 
ke kantor,” pungkasnya. (bs)

semakin maju, kendaraan ramah 
lingkungan, ruang terbuka hijau 
(RTH) diperbanyak. Semakin ber-
tambah usia satu kota, seharusnya 
semakin bertambah muda program 
inovasinya,” kata Yayat Supriatna 
saat dihubungi Jumat (24/6/2022).

Dia mencontohkan persoalan 
jumlah penduduk di Jakarta yang 
kini mencapai 11 juta jiwa. Apa-
kah, semua warga DKI Jakarta 
harus memiliki kendaraan?

“Bila semua warga harus pu-

nya kendaraan mobil, Jakarta se-
makin macet. Perlu ada program 
terobosan agar warganya beralih 
menggunakan transportasi umum 
seperti yang ada dalam Rencana 
Induk Transportasi Jabodetabek 
(RITJ) 2018-2029,” katanya.

Warga Jakarta serta daerah 
penyangga di Bodetabek dapat 
menggunakan angkutan massal 
berbasis rel seperti moda raya 
terpadu (MRT), lintas raya terpa-
du (LRT), kereta rel listrik (KRL) 

Makassar, SMN - Pendaft-
aran peserta didik baru (PPDB) 
Makassar tahun 2022 tingkat 
SD/SMP untuk jalur zonasi ma-
sih menemui sejumlah kendala. 
Bahkan ada pendaftar yang titik 
koordinat domisilinya berada di 
luar Kota Makassar, Sulawesi 
Selatan (Sulsel), lantaran posis-
inya terlempar ke negara Afrika 
hingga Antartika.

"Operator sekolah di TK/
RA dan di SD/MI meletakkan 
koordinat rumah siswa pada lin-
tang -0,0000000000 dan bujur 
0,0000000 sehingga terdapat 
sekumpulan siswa yang tinggal 
pada lokasi koordinat lintang 
dan bujur di luar wilayah Kota 
Makassar, seperti di Afrika dan 
Antartika," ungkap Kepala Di-
nas Pendidikan (Disdik) Kota 
Makassar Muhyiddin dalam ket-
erangannya kepada detikSulsel, 
Selasa malam (21/6/2022).

Dia mengaku ketidaktepatan 
letak lintang dan bujur loka-
si rumah dari pendaftar (calon 
siswa), dengan letak masih jadi 
permasalahan yang sering dia-
dukan. Hal itu berdasarkan lapo-
ran PPDB Makassar jalur zonasi 
hingga hari kedua pendaftaran.

"Operator sekolah di TK/
RA dan di SD/MI meletakkan 
koordinat rumah siswa di lokasi 
sekolah asal, sehingga terdapat 
sekumpulan siswa yang tinggal 
pada lokasi koordinat lintang 
dan bujur yang sama," urai dia.

Selain itu sejak awal pendaft-
aran, sempat ditemukan pula 
beberapa akses yang belum ter-

buka. Namun Muhyiddin men-
gatakan persoalan ini secara 
terus-menerus diperbaharui oleh 
tim IT PPDB.

"Pada saat ini, perbaikan 
koordinat lintang dan bujur dis-
erahkan secara mandiri kepada 
orang tua, sehingga orang tua 
calon pendaftar dapat menen-
tukan dengan jelas letak lokasi 
rumahnya. Selanjutnya divalida-
si oleh operator sekolah tempat 
mendaftar, dan disetujui oleh 
tim operator Dinas Pendidikan 
Kota Makassar," ucap Muhyid-
din.

Disdik Kota Makassar turut 
melaporkan hingga per tanggal 
21 Juni 2022 pukul 13.00 Wita, 
total pendaftar PPDB Makassar 
SD/SMP jalur zonasi sebanyak 
13.584 orang. Di mana 6.101 di 
antaranya telah divalidasi oleh 
sekolah.

"Kelambatan validasi banyak 
disebabkan oleh kehati-hatian 
operator sekolah dalam mem-
berikan validasi terkait pengi-
sian dan perubahan data sudah 
dilakukan pula secara mandiri 
oleh orang tua pendaftar," tu-
turnya.

Pihaknya pun mengimbau 
tim IT dan operator sekolah 
mengantisipasi setiap laporan 
terkait kendala PPDB Makas-
sar SD/SMP. Apalagi dia tak 
menampik masih banyak orang 
tua yang masih gagap dengan 
sistem PPDB yang pendaftaran-
nya dilakukan secara online.

"Kami sudah perintahkan tim 
IT dan operator untuk mengan-

tisipasi kesalahan serta mere-
spon cepat pengaduan orang 
tua siswa karena masih banyak 
orang tua mengadu terkait ku-
rang pemahaman IT. Jadi saya 
minta kepada seluruh operator 
sekolah untuk membantu dan 
melayaninya," tegas Muhyiddin.

Diketahui pendaftaran PPDB 
Makassar tingkat SD/SMP untuk 
penerimaan jalur zonasi dibuka 
sejak 20-24 Juni 2022. Selanjut-
nya akan disusul pengumuman 
pada 25 Juni, lalu pendaftaran 
ulang yang dijadwalkan 25-28 
Juni 2022.

Walikota Makassar Moh. 
Ramdhan 'Danny' Pomanto me-
minta manajemen pendaftaran 
PPDB Makassar 2022 diatur 
dengan baik. Imbauan ini meny-
usul server PPDB sempat down 
atau bermasalah pada hari perta-
ma untuk jalur zonasi.

"Saya selalu sampaikan, ma-
najemen yang harus diperbaiki. 
Karena kalau (pendaftar) ser-
entak, biar server di mana juga 
jebol," beber Danny saat dikon-
firmasi, Senin (20/6).

Dirinya pun akan mengawal 
langsung PPDB Makassar ting-
kat SD/SMP jalur zonasi yang 
banyak dikeluhkan tiap tahun 
tidak sesuai titik koordinat den-
gan domisili.

"Itu insya Allah kita jaga ini. 
Masa ada orang tinggal di kelas 
titik koordinatnya, tidak masuk 
akal itu. Ini kita, ini yang saya 
konsen ini, menjaga itu. Jadi 
mengawasi tentang domisili 
itu," pungkasnya. (dtk)

PPDB Makassar, Ada Koordinat 
Pendaftar yang

Terlempar ke Afrika - Antartika

Orang tua calon siswa mendatangani kantor Disdik Makassar mengeluhkan PPDB Makassar hari 
pertama
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Gubernur Kalimantan 
Utara (Kaltara) Drs H Zainal 

A Paliwang SH, M.Hum OPD 
Pacu Serapan APBD Realisasi 
Belanja Dukung Pertumbuhan 

Ekonomi Nasional

Kaltara, SMN - Gubernur 
Kalimantan Utara (Kaltara) 
Drs H Zainal A Paliwang SH, 
M.Hum meminta seluruh Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) 
dan Biro dilingkup Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kaltara, 
untuk memacu realisasi belanja 
daerah pada Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah (APBD) 
tahun 2022.

Hal tersebut mengacu pada 
data Badan Keuangan dan Aset 
Daerah (BKAD) Kaltara, perihal 
realisasi anggaran belanja daerah 
dalam APBD per 31 Mei 2022 
yang baru Rp 602,7 miliar dari 
total pagu APBD 2022 sebesar 
Rp 2,4 triliun.

“Mengingat bulan Juni akan 
segera berakhir, saya minta ke-
pada seluruh kepala OPD/Biro 
untuk memacu percepatan belan-
ja daerah, terus monitor secara 
berkala PPTK, PPK serta pihak 
ketiga agar terlaksana dengan 
baik, efektif dan efisien,”ujar 
Gubernur, Selasa (21/6).

Secara global, Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) 
mencatat, realisasi belanja daer-
ah hingga 31 Mei 2022, masih 
sangat rendah, baru mencapai Rp 
253,3 triliun atau baru mencapai 
21,43 persen dari keseluruhan 
belanja daerah.

“Kaltara termasuk provin-
si yang realisasi belanjanya 

Kaltara, SMN - Dana Alo-
kasi Khusus (DAK) fisik bidang 
pendidikan 2023 direncanakan 
mencakup revitalisasi sarana 
prasarana serta pembangunan 
sekolah baru untuk mendukung 
peningkatan partisipasi siswa 
dan pembelajaran berkualitas 
yang inklusif.

Gubernur Kaltara, Drs. 
H. Zainal A Paliwang, S.H., 
M.Hum meminta agar peman-
faatan DAK dapat dikelola se-
cara maksimal. Salah satunya 
sebagai upaya peningkatan sara-
na dan prasarana pendidikan di 
provinsi termuda ini. 

Sesuai kewenangannya, 
DAK 2023 oleh Pemprov 
Kaltara diusulkan untuk pem-
bangunan baru satuan pendi-
dikan Sekolah Menengah Atas 
(SMA), Sekolah Menengah 
Kejuruan (SMK), dan Sekolah 
Luar Biasa (SLB).

“Jadi berdasar laporan Dinas 
Pendidikan dan Kebudayaan 
(Disdikbud) Kaltara hingga 18 
juni 2022, kita (Pemprov) telah 
menginput sebanyak 926 usu-
lan, dengan pagu anggaran Rp 
588,7 miliar,” kata Gubernur.

Gubernur mengungkapkan 
ketersediaan anggaran DAK-
Fisik 2023 diperkirakan turun 
sebanyak 17 persen atau sekitar 
Rp 10,4 triliun dibanding DAK 

2022. 
Ia menuturkan turunnya nilai 

DAK 2023 menyebabkan pen-
gelolaan DAK kedepan harus 
dilakukan secara optimal dan 
fokus pada penajaman. Hal ini 
menurutnya agar alokasi DAK 
2023 dapat lebih signifikan dan 
secara bertahap menyelesaikan 
sasaran.

“Sesuai arah kebijakan DAK-
Fisik 2023, DAK 2023 difokus-
kan pada penajaman. Diantaran-
ya lokasi prioritas pembangunan 
berdasarkan kesesuaian prioritas 
nasional dan major project nasi-
onal, isu, tahapan target yang 
akan dituntaskan, serta kawasan 
prioritas,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan khu-
sus bidang pendidikan, pengu-
sulan dilakukan melalui menu 
usulan berdasarkan referensi. 
Dimana perangkat daerah han-
ya dapat memilih referensi di-
antaranya metode pengadaan, 
desa, geotagging dan berkas 
pendukung usulan.

Sementara lokus, volume dan 
unit cost telah ditetapkan Ke-
menterian/Lembaga berdasar-
kan Data Pokok Pendidikan 
(Dapodik) guna mendukung 
prinsip ketuntasan. “Jadi total 
usulan sementara Rp 588,4 mil-
iar. Rinciannya SMA Rp 333,4 
miliar, SMK Rp 219,1 mliar, 

dan SLB Rp 36,2 miliar,” teran-
gnya.

Gubernur menjelaskan 
bawah usulan pada bidang pen-
didikan di Provinsi Kaltara ma-
sih akan melalui proses verifi-
kasi dan validasi. “Jadi ada dua 
tahap, dilakukan oleh Kement-
erian/Lembaga. Yakni pertama 
verifikasi berdasarkan usulan 
awal dalam sinkronisasi dan 
harmonisasi, lalu verifkasi usu-
lan akhir dalam penetapan RK 
Kegiatan,” jelasnya. 

Sementara melalui Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daer-
ah (APBD), tahun ini Pemprov 
mengalokasikan anggaran se-
besar Rp 69 miliar lebih untuk 
membangun sekolah.

“Saya sudah mengin-
struksikan langsung Kepala Dis-
dikbud Kaltara untuk mengalo-
kasikan anggaran pembangunan 
dan rehab sekolah. Kita tidak in-
gin fasilitas di sekolah mengala-
mi kekurangan. Karena itu akan 
berdampak pada kemampuan 
siswa dalam kegiatan belajar 
mengajar,”terang Gubernur.

Tidak sampai disitu, pemer-
intah mengucurkan anggaran 
melalui DAK untuk pemban-
gunan sekolah pada tahun ini. 
Nilainya, lebih Rp103 miliar.

“Jadi melalui dua sum-
ber pendanaan, lewat APBD 

Kaltara, SMN – Gubernur 
Kaltara, Drs H Zainal A Pali-
wang SH, M.Hum mengungkap-
kan neraca perdagangan kegiatan 
ekspor-impor melalui pelabuhan 
di Provinsi Kalimantan Utara 
menunjukan nilai yang positif 
(surplus). Di mana neraca perd-
agangan pada periode Januari – 
April 2022 sebesar US$ 687,62 
juta dibandingkan Januari – April 
2021 sebesar US$ 347,23 juta.

Di mana ia menyebutkan nilai 
ekspor non-migas periode Janu-
ari – April 2022 mencapai US$ 
729,51 juta atau naik sebesar 
95,83 persen dibanding periode 
Januari – April 2021. 

“Alhamdulillah, potensi ek-
spor kita kian menjanjikan. Po-
tensi itu harus kita manfaatkan 
sebaik-baiknya,”kata Gubernur 
usai membaca Rilis Badan Pusat 
Statistik Kaltara.

Pada bulan April 2022, ekspor 
hasil industri mengalami pening-
katan menjadi US$ 11,81 juta 
atau naik sebesar 34,87 persen. 
Gubernur mengungkapkan se-
bagian besar komoditas ekspor 
melaui barang non-migas. Hal 

Gubernur Minta OPD Pacu 
Serapan APBD Realisasi

Belanja Dukung Pertumbuhan 
Ekonomi Nasional

Neraca Perdagangan
Kaltara Surplus US$ 687,62 juta

ini dipicu oleh banyak permint-
aan negara terhadap barang non 
migas yang berasal dari provinsi 
termuda ini. 

Pada Bulan April 2022 ek-
spor Provinsi Kalimantan Utara 
melalui pelabuhan di Kalimantan 
Utara sebesar US$ 236,83 juta, 
mengalami penurunan 9,26 pers-
en dibandingkan dengan kondisi 
bulan sebelumnya (Maret 2022) 
yang mencapai US$ 261,01 juta.

Namun, di sisi lain, total ek-
spor Provinsi Kalimantan Utara 
yang dilakukan melalui pelabu-

han di luar Provinsi Kalimantan 
Utara pada April 2022 mencapai 
US$ 11,27 juta, masing-masing 
melalui pelabuhan di DKI Jakar-
ta sebesar US$ 0,0002 juta, Jawa 
Timur sebesar US$ 10,21 juta, 
dan Sulawesi Selatan sebesar 
US$ 0,96 juta.

Negara tujuan utama ekspor 
melalui pelabuhan di Provinsi 
Kalimantan Utara pada April 
2022 adalah Negara India, Chi-
na, Korea, Malaysia dan Filipina. 
Dengan nilai masing - masing 
mencapai US$ 48,92 juta, US$ 

menjadi perhatian pemerintah 
pusat. Selain pemantauan saya 
minta agar OPD/Biro juga ha-
rus melakukan evaluasi realisasi 
belanja APBD setiap pekan,” ka-
tanya.

Percepatan terhadap realisasi 
belanja pada APBD ini menjadi 
salah satu arahan Presiden Joko 
Widodo (Jokowi). Gubernur me-
nuturkan realisasi belanja daerah 
sangat berperan dalam men-
dukung pertumbuhan ekonomi 
secara nasional.

“Di sisa waktu yang ada, 

Input 926 Usulan ke Pemerintah Pusat, Rp. 172 Miliar 
Dikucurkan Tahun ini

Provinsi dan dari DAK-APBN. 
Untuk APBD, nilainya Rp 
69.408.418.458 sedangkan 
melalui DAK-APBD nilainya 
Rp 103.458.144.000, jika ditotal 
nilainya Rp 172.866.562.458,” 

katanya.
Seperti diketahui, sebagai 

upaya penjabaran misi Guber-
nur dan Wakil Gubernur Kaltara 
pada program wajib belajar 16 
tahun. Pemprov saat ini tengah 

mengkaji rencana pembangu-
nan SMA di daerah yang sulit 
dijangkau.

Yakni di Sungai Ular, Lum-
bis Pansiangan, Lumbis Ogong 
dan Lumbis Hulu di Kabupaten 

Nunukan, dan Desa Long Boh 
yang berada di Kabupaten Mali-
nau. Serta terdapat juga rencana 
pembangunan SMA di Keca-
matan Sajau, Kabupaten Bulun-
gan. (syah)

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum mengunjungi salah satu sekolah di Kabupaten Malinau beberapa waktu 
lalu

40,36 juta, US$ 32,70 juta, US$ 
28,66 juta dan US$ 25,35 juta. 

“Peranan kelima negara terse-
but dalam ekspor Provinsi Kali-
mantan Utara mencapai 84,87 
persen terhadap total ekspor pada 
April tahun 2022. Jika diband-
ingkan dengan Maret 2022, terja-
di peningkatan ekspor ke negara 
Malaysia, Philippines, Pakistan, 
Italy, dan Vietnam dan terjadi 
penurunan ekspor ke negara In-
dia, China dan Korea,”papar Gu-
bernur.

Sedangkan untuk komod-
iti barang non migas tercatat 
melakukan impor hingga men-
capai US$ 9,32 juta. Peningkatan 
nilai impor pada April 2022 dise-
babkan oleh peningkatan nilai 
impor komoditi barang hasil in-
dustri menjadi sebesar US$ 9,25 
juta atau naik 23,87 persen.

“Secara kumulatif nilai impor 
Provinsi Kalimantan Utara peri-
ode Januari-April 2022 mencapai 
US$ 41,89 juta dan bila diband-
ingkan dengan periode yang 
sama tahun 2021 terjadi pening-
katan sebesar 65,63 persen,”jelas 
Gubernur. (syah)

Neraca perdagangan Kaltara mengalami Surplus US$ 687,62 
juta. Salah satu kapal bongkar muat yang sedang melewati perai-

ran Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan

saya ingatkan kembali bekerja 
maksimal, kejar serapan belanja 
APBD,” jelasnya.

Selain itu, pemerintah daerah 
juga diwajibkan mengalokasikan 
paling sedikit 40 persen angga-
ran pengadaan barang dan jasa 
dalam APBD membeli produk 
dalam negeri. 

“Kalau ada pengajuan APBD 
dari daerah, lampirannya harus 
dilihat apakah sudah mencan-
tumkan rencana pembelian ba-
rang dalam negeri yang 40 pers-
en. Kalau tidak ada akan ditolak 
Kemendagri,”jelasnya.

Penggunaan produk dalam 
negeri bakal membantu jajaran 
pemerintah daerah terhindar 
dari potensi pelanggaran hukum. 
Lebih dari itu, pembelian barang 
dan jasa melalui e-Katalog dapat 
pula membantu pemerintah daer-
ah mengetahui harga barang dan 
jasa secara terukur dan transpar-
an.

Dikatakannya, ribuan item 
produk lokal UMKM akan di-
masukkan ke dalam e-Katalog 
supaya mudah diakses untuk 
pembelian kebutuhan barang dan 
jasa. 

“e-Katalog dapat mengantisi-
pasi celah korupsi, mempercepat 
realisasi belanja barang dan jasa, 
serta meningkatkan pendapatan 
masyarakat melalui UMKM,”ka-
tanya. (syah)

Potensi Rumput Laut Menjanjikan, Kaltara 
Siap Pasok Kebutuhan Luar Negeri

Tanjung Selor, SMN - Po-
tensi budidaya rumput laut di 
Kaltara kian menjanjikan. Tak 
hanya memenuhi kebutuhan na-
sional, Kaltara pun siap menja-
di pemasok kebutuhan rumput 
laut untuk negara lain. Untuk 
memaksimalkannya perlu wa-
dah sebagai penunjang seperti 
mendirikan koperasi.

Gebrakan ini bertujuan agar 
produk lokal tidak hanya bersinar 
didalam negeri, namun mampu 
bersaing di mancanegara den-
gan meningkatkan dan memper-
tahankan standar mutu kualitas. 
Dengan begitu akan berdampak 
pada nilai jual rumput laut.

Gubernur Kaltara, Drs H 
Zainal A Paliwang SH M.Hum 
menyambut gembira atas diben-
tuknya Koperasi Multi Pihak 
(KMP) Kaltara Di Hati yang 

berkecimpung pada usaha 
rumput laut pada pekan lalu. 
Menurutnya kelompok anggota 
dalam KMP memiliki hak suara. 
Berbeda dengan koperasi kon-
vensional.

"Jadi kekhasan KMP terletak 
pada pengelompokan keang-
gotaannya. Pengelompokan ini 
berbeda dengan dengan di kop-
erasi konvensional, yang mana 
biasanya pengelompokan dilaku-
kan berdasar teritori atau pertim-
bangan lain," jelasnya.

Hadirnya KMP Kaltara Di 
Hati ini dapat mempercepat 
proses ekspor. Tidak perlu lagi 
melalui kota lain seperti Makas-
sar atau Surabaya. Tetapi dari 
Bumi Benuanta (Kaltara, red) 
langsung menuju negara yang 
dituju. 

"Karena beberapa komoditas 

unggulan perikanan dan kelautan 
dimana salah satunya ialah rum-
put laut harus dilintasi terlebih 
dahulu melewati kota lain diluar 
Kaltara sebelum diekspor," jelas-
nya lagi.

Sebagai informasi, pada tahun 
2021 total produksi rumput laut 
di Kaltara mencapai 627.875,45 
ton dari luas budi daya rumput 
laut 9.662,22 hektare. Angka ini 
merupakan bukti potensi besar 
rumput laut di Kaltara.

Maka dari itu, Gubernur men-
gapresiasi beroperasinya KMP 
Kaltara Di Hati serta sangat 
bangga dengan pelaksanaan ek-
spor rumput laut perdana yang 
dilakukan langsung dari Kota 
Tarakan. Tentunya perlu dibaren-
gi dengan edukasi langsung ke 
petani dalam hal budidaya hing-
ga pengemasan.

"Sehingga pada akhirnya roda 
ekonomi di Kaltara akan terus 
berjalan kearah yang positif dan 
dapat mensejahterakan mas-
yarakat," bebernya.

Setelah ini, nantinya hasil 
panen rumput laut di Kaltara 
yang akan diekspor akan memi-
liki merk dagang. Jadi calon 
pembeli ataupun pihak lain dilu-
ar sana akan mengetahui bahwa 
rumput laut tersebut berasal dari 
Kaltara. Sebab, rumput laut dari 
Kaltara merupakan salah satu 
rumput laut terbaik di Indonesia.

"Kita berharap bahwa kalau 
barang-barang Kaltara yang kel-
uar harus kita beri merek kalau 
perlu kita daftarkan dan terdaftar 
sebagai salau satu merek yang 
ada di Kaltara, sehingga mas-
yarakat Kaltara bangga," tun-
tasnya. (syah)

Gubernur Kaltara, Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H, M.Hum meresmikan KMP Kaltara Di Hati beber-
apa waktu lalu


