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Bersambung di Hal. 11

Aplikasi MyPertamina Dapat Ulasan 
Negatif, Dirut: Ada Misinformasi

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati

KPI dan Dewan Pers 
Siapkan Tim Bahas 
Regulasi Jurnalistik 

Penyiaran

Jakarta, SMN - 
Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI) dan Dewan 
Pers sepakat membentuk 
tim yang akan bertugas 
membahas perkemban-
gan aturan dan dinami-
ka jurnalistik penyiaran. 
Tim ini diharapkan 
menghasilkan rekomen-
dasi yang jelas dan tegas 

sebagai sebuah keputu-
san bersama yang diikat 
dalam bentuk memoran-
dum of understanding 
(MoU).

Usulan pembentukan 
Tim Gabungan KPI dan 
Dewan Pers itu disam-
paikan Ketua Dewan 
Pers, Prof. Azyumardi 
Azra, ketika menerima 
Bersambung di Hal. 11

Kunjungan koordinasi dan konsultasi dari KPI 
Pusat di Kantor Dewan Pers

“QR Code itu di-
print saja, kemu-
dian dilaminating 
di kaca mobil atau 
motor sehingga itu 
memudahkan, seh-

ingga tidak ada lagi 
keributan-keributan 
penggunaan HP di 
SPBU, jadi hanya 
sekali saja untuk 
mendaftarkan no-
mor polisi,” papar 
Nicke Widyawati

Jakarta, SMN - Direk-
tur Utama PT Pertamina 
(Persero) Nicke Widyawati 
menyebut ada misinformasi 
di masyarakat terkait ak-
ses aplikasi MyPertamina 
untuk mendapatkan Bahan 
Bakar Minyak (BBM) 

Jakarta, SMN - Menteri Pen-
dayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (PANRB) 
Tjahjo Kumolo meminta agar 
gedung pusat pendidikan dan 
pelatihan milik instansi pemer-
intah digunakan sebagai fasilitas 
isolasi terpusat atau isoter bagi 
aparatur sipil negara (ASN) yang 
terinfeksi Covid-19. 

Hal ini tertuang dalam Surat 
Edaran (SE) Menteri PANRB 
Nomor 04 Tahun 2022 tentang 
Pemanfaatan Gedung Pusat Pen-
didikan dan Pelatihan Instansi 

Edaran Satgas Covid: Seluruh 
Pelaku Perjalanan Wajib 

Booster

Bersambung di Hal. 11

Bersambung di Hal. 11

Tulungagung, SMN - Adan-
ya Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) yang menjangkit hewan 
ternak di wilayah Kabupaten Tu-
lungagung yang saat ini sudah 
masuk ke dalam kategori kegawat 
daruratan menjadi perhatian khu-
sus oleh Pemkab Tulungagung. 
Guna mencegah dan menangani 
PMK, Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, M.M melaku-
kan sosialisasi pencegahan dan 
penanganan PMK di Balai Desa 
Penjor Kecamatan Pagerwojo, 
Kabupaten Tulungagung, pada 

Rabu (6/7/2022). 
Acara yang juga dihadiri 

Wakil Bupati Tulungagung H. 
Gatut Sunu Wibowo, S.E ber-
sama Forpimda, Forkopimca 
Kabupaten Tulungung, Kepala 
Dinas Peternakan, serta 11 kades 
yang ada di wilayah Kecamatan 
Pagerwojo, dan juga warga yg 
sebagian terdampak PMK salah 
satu tujuanya adalah untuk men-
cari solusi dalam penanganan 
maupun pencegahan terhadap 
menjangkitnya PMK Penya-
kit Mulut dan Kuku tersebut di 

Tulungagung, SMN - Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil 
(Dukcapil) Kabupaten Tulunga-
gung melaksanakan sosialisasi Pe-
manfaatan Data dan Implementasi 
Aplikasi Online, ditandai penan-
datanganan MoU dan Perjanjian 
Kerjasama (PKS), bertempat di 
Meeting room Crown Victori Ho-
tel. Rabu (6/7/2022).

Penandatanganan Naskah Per-
janjian Kerjasama antara Dukcapil 
Tulungagung dengan Pengadilan 
Negeri Tulungagung tentang 
penyediaan tempat pajak penga-
dilan di Dukcapil Tulungagung.

Penandatanganan Naskah Per-
janjian Kerjasama antara Dukcapil 
Tulungagung dengan Kementrian 
Agama Kabupaten Tulungagung 
tentang pelayanan penerbitan kar-
tu keluarga (KK) dan Kartu Tanda 
Penduduk Elektronik (KTP- EL) 
bagi pasangan pengantin baru.

Penandatanganan Naskah Per-
janjian Kerjasama antara Dukcapil 
Tulungagung dengan Badan Pe-
rencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Tulungagung tentang 
hak akses dan pemanfaatan data 

kependudukan pada kegiatan veri-
fikasi dan validasi data kemiskinan 
Kabupaten Tulungagung.

Selanjutnya Penandatangan 
Naskah Perjanjian Kerjasama 
antara Dukcapil Tulungagung 
dengan Kecamatan Kauman ten-
tang pemanfaatan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK), data kepen-
dudukan dan KTP-EL dalam pen-
ingkatan pelayanan adminitrasi 
kepada kecamatan (Paten) di Ke-
camatan Kauman.

Paparan pelaksanaan sosialisasi 
kerjasama pemanfaatan data dan 
implentasi aplikasi online (kabar 
pasutri), diantaranya sosialisasi 
Permendagri Nomor 102 tahun 
2019 dan implementasi aplikasi 
online (Kabar Pasutri).

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo mengungkapkan, 
pelayanan terintegrasi ini sebagai 
wujud pelayanan bersama dalam 
rangka membahagiakan mas-
yarakat.

Melalui kerjasama ini, akan 
mampu memberikan pelayanan 
yang tebaik kepada masyarakat, 
tidak hanya 4 OPD namun semua 

Jakarta, SMN – Anggota 
Badan Legislasi (Baleg) De-
wan Perwakilan Rakyat (DPR) 
Luluk Nur Hamidah mendesak 
pemerintah untuk segera mem-
buat aturan turunan turunan 
dari Undang-undang (UU) 
Nomor 12 Tahun 2020 tentang 
Tindak Pidana Kekerasan Sek-
sual (TPKS).

Adapun aturan turunan 
yang harus dibuat pemerintah, 
kata Anggota Komisi IV DPR 
dari Fraksi Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) ini adalah sepu-
luh Peraturan Pemerintah (PP) 
dan Peraturan Presiden (Per-
pres) sebagai pedoman teknis 
pelaksanaan UU TPKS.

“Meskipun (pemerintah) 
diberikan waktu dua tahun 

Jakarta, SMN - Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) mener-
bitkan larangan untuk bidang 
pasar modal dalam pemasaran, 
promosi atau iklan terhadap pro-
duk dan layanan jasa keuangan 
selain dari yang telah diberikan 
izinnya oleh OJK termasuk efek 
yang diterbitkan di luar negeri 
(offshore products).

Hal ini demi meningkatkan 

Bupati Buka Sosialisasi Pencegahan dan
Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) 

Pada Hewan Ternak

Bupati Tulungagung Saksikan Peluncuran Inovasi 
Layanan Online Kabar Pasutri

Lindungi Korban Kekerasan Seksual, 
DPR Desak Pemerintah Percepat Buat 

PP dan Perpres UU TPKS

OJK Larang Saham dari 
Luar Negeri Promosi di RI

Sejumlah warga mengantre untuk mendapatkan vaksin booster 
di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (22/1/2022)

Suasana sosialisasi pencegahan Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Tulungagung

Acara Peluncuran Inovasi Layanan Online Kabar PasutriOtoritas Jasa Keuangan

Anggota Komisi IV DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) Luluk Nur Hamidah

wilayah Kabupaten Tulunga-
gung. 

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM dalam hal 
ini mengatakan bahwa Penyakit 
Mulut dan Kuku (PMK) ini su-
dah menjangkiti hewan ternak 
sapi milik peternak di wilayah 
Kabupaten Tulungagung.  “Pen-
yakit mulut dan kuku ini secara 
masif sudah menjangkit pada 18 
Kecamatan di wilayah Tulunga-
gung. Hampir semua wilayah 
penduduk yang memelihara he-
wan ternak khususnya sapi sudah 
terkena penyakit tersebut, dan 
ini kita anggap adanya PMK ini 
sudah masuk kategori Force Ma-
jeure,” kata Bupati.

Selanjutnya Bupati menam-
bahkan bahwa semakin masif 
menjangkitnya PMK ini, pihak-
nya sudah melakukan upaya 
pencegahan dan penanganan ter-
hadap penyakit tersebut. “Penyu-
luhan sudah ditingkatkan, selain 
itu kita bantu vaksin terhadap 
hewan ternak, dan lainnya,” tam-
bahnya.

Bupati juga memaparkan bah-

wa Pemkab Tulungagung pada 
saat ini lebih memprioritaskan 
pemberian obat-obatan kepada 
para peternak. “Disamping itu 
dalam pemberian bantuan nan-
ti dari Kementerian juga akan 
membantu,” sambungnya.

Bupati Tulungagung Drs. 
Maryoto Birowo, MM juga men-
gatakan bahwa pihaknya telah 
mempersiapkan anggaran 700 
juta untuk pencegahan dan pen-
anganan PMK disamping untuk 
lainnya. “Paling penting saat ini 
fokus memberikan bantuan obat 
kepada para peternak, sedangkan 
untuk anggaran untuk penan-
ganan tersebut, Selain itu, ang-
garan tersebut sebagai proteksi 
disamping untuk pembinaan dan 
sosialisasi kepada peternak yang 
ada di Kabupaten Tulungagung” 
papar Bupati.

 Dalam acara sosialisasi ini 
juga diisi dengan penyerahan 
cairan Desinfektan oleh Bupati, 
Wakil Bupati dan Anggota For-
pimda Tulungagung kepada para 
peternak desa penjor. (adv/hms/
kan)

OPD harus mengutamakan 
kepentingan masyarakat dan 
memberikan pelayanan yang se-
baik-baiknya, karena ASN di tun-
tut pengabdiannya kepada negara 
dan masyarakat.

Bupati Tulungagung berpesan 
kepada Kepala OPD, bahwa trans-
formasi layanan hendaknya sema-
ta dipahami sebagai peningkatan 
jumlah layanan, akan tetapi meli-
puti kepuasan layanan publik, seh-
ingga masyarakat tidak segan dan 
enggan mengurus kebutuhannya 
sendiri.

Pelayanan Online berbasis 
pada teknologi lebih memudahkan 

sebagai wujud pelayanan yang ce-
pat seperti diharapkan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Dukcapil Kabupaten Tulungagung 
Nina Hartiani menjelaskan, 

“Sebagai instansi layanan mas-
yarakat, adanya kerjasama ini, 
masyarakat Tulungagung yang 
sudah sah pernikahannya langsung 
menerima dokumen negara, baik 
itu buku nikah, Kartu Tanda Pen-
duduk (KTP) dan Kartu Keluarga 
(KK) yang terupdate,” ujarnya 
Nina Hartiani saat acara sosialisasi. 

Menurutnya, “aplikasi ada di 
kami dan belum bisa dikeluarkan 
untuk umum, karena data sangat 
dilindungi, secara otomatis tidak 
semua orang bisa mengakses,” ujar 
Nina (adv/hms/kan)
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Ponorogo Sentuh Lima Lokasi 
Program Kota Tanpa Kumuh

Hadiri Pengukuhan Tim Percepatan Akses 
Keuangan Daerah, Suwito: Semoga Bisa 
Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat Ponorogo, SMN - Ada 

kucuran dana dari Kement-
erian Pekerjaan Umum dan 
Permukiman Rakyat (PUPR) 
yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nasi-
onal (APBN) 2022. Programnya 
bernama Kota Tanpa Kumuh 
dengan akronim Kotaku. Kabu-
paten Ponorogo mendapat jatah 
lima titik yang masing-masing 
berada di Kelurahan Tonatan, 
Keniten, Mangkujayan, Kelura-
han Setono, dan Desa Somoroto.

Bupati Ponorogo Sugiri 
Sancoko dan anggota Komi-
si II DPR RI Ali Mufthi secara 
simbolis me-launching pro-
gram Kotaku di Balai Kelura-
han Tonatan, Rabu (6/7/2022). 
Kucuran dana dari Kementeri-
an PUPR itu untuk membenahi 
infrastruktur di kelurahan atau 
desa. Nominalnya mulai mulai 
Rp 200 juta hingga Rp 750 juta 
di satu lokasi sasaran.

‘’Harapannya Ponorogo leb-
ih banyak mendapat bantuan 

Blitar, SMN - Ketua De-
wan Perwakilan Rakyat Daer-
ah (DPRD) Kabupaten Blitar 
Suwito Saren Satoto mengh-
adiri pengukuhan Tim Perce-
patan Akses Keuangan Daerah 
(TPAKD) Kabupaten Blitar di 
Pendopo Ronggo Hadinegoro, 
Selasa (5/7/2022). 

Suwito hadir bersama jajaran 
Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) Kabu-
paten Blitar, Suwito menaruh 
harapan besar kepada TPAKD 
sebagai sarana percepatan ak-
ses keuangan bagi masyarakat 
agar memiliki kontribusi kon-
struktif yang nyata. 

“Sejak 2016 seharusnya 
tiap daerah harus membentuk 
sebetulnya tim ini guna men-
dorong tentunya akses keuan-
gan dari masyarakat atas jasa 
keuangan. Sehingga tim ini, 
juga sekaligus sebagai lemba-
ga yang mengedukasi agar tahu 
jasa keuangan yang seperti apa. 
Kemudian ini harus mendorong 
adanya pertumbuhan ekonomi, 
artinya bagian dari rekomen-

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito Saren Satoto saat di-
wawancara oleh awak media

Anggota Komisi V DPR RI Ali Mufti ditemani Bupati Ponorogo 
Sugiri Sancoko dalam kegiatan louncing program Kotaku Rabu 

(6/7/2022)

dasi kepada pemerintah daer-
ah untuk kebijakan ekonomi,” 
jelasnya.

Suwito berpesan kepada 
masing-masing kepada un-
sur-unsur yang ada di Tim Per-
cepatan Akses Keuangan Daer-
ah berjalan sesuai dengan tugas 
fungsinya. Ini mesti diperhati-
kan agar tujuan dibangunnya 

TPAKD benar-benar dirasakan 
kemanfaatannya untuk mas-
yarakat Kabupaten Blitar.

Ada 29 orang yang dikukuh-
kan Bupati Rini pada TPAKD 
itu. Unsur-unsur di dalam TPA-
KD ini terdiri dari kepala OPD, 
lembaga luar perbankan dan 
perbankan.

Adanya TPAKD Kabupaten 

Blitar ini sebagai upaya pemer-
intah daerah mempercepat ak-
ses keuangan bagi masyarakat. 
Kemudian percepatan akses 
jasa layanan keuangan agar 
terjadi pertumbuhan ekonomi 
yang optimal untuk kesejahter-
aan masyarakat dan kemajuan 
daerah. 

“Harapan kedepan sinergi 
antara lembaga jasa keuangan 
yang sudah terjalin dengan 
Pemerintah Kabupaten Blitar 
bisa lebih dioptimalkan demi 
meningkatkan literasi keuangan 
kepada masyarakat agar tidak 
terjebak dalam produk keuan-
gan ilegal,” ungkap Suwito.

“TPAKD merupakan solusi 
tetap untuk mengkoordinasikan 
lintas instansi dan pihak ter-
kait, guna mempercepat akses 
keuangan daerah termasuk 
masyarakat. Sehingga mas-
yarakat dapat menuju akses jasa 
layanan keuangan non formal, 
demi terwujudnya Kabupaten 
Blitar yang mengedapankan 
pemerataan ekonomi dan kes-
ejahteraan,” imbuhnya. (mam)

Kunjungan Bupati Blitar Ke Desa Sumberagung 
Ajak Masyarakat Untuk Bersinergi

Blitar, SMN - Bupati Blitar 
Hj. Rini Syarifah melakukan 
kunjungan ke Desa Sumber-
agung, Kecamatan Panggun-
grejo, Kamis (07-07-2022), da-
lam kunjungannya Bupati Rini 
didampingi oleh Kepala OPD 
di lingkungan Pemkab Blitar, 
Forkopimcam serta rombongan 
yang lain.

Bupati Rini menyampaikan 
bahwa kegiatan sambang desa 
ini rutin dilaksanakan ke desa 
yang ada di Kabupaten Bli-
tar yang dikemas dalam pro-
gram One Village One Product 
(OVOP), sehingga kita bisa me-
lihat potensi yang ada di Desa 
Sumberagung.

“Apabila produk UMKM 
yang ada di Desa Sumberagung 
ini belum bisa memasarkan 

Bupati Blitar Rini Syarifah saat berdialog dengan warga Desa 
Sumberagung

produknya, maka Pemerintah 
Kabupaten Blitar siap untuk pe-
masarannya, sehingga akan bisa 
membuat Desa Sumberagung 
yang subur makmur, rakyatnya 
sejahtera sehingga bisa maju 

bersama sejahtera bersama,” un-
gkapnya.

Sementara itu Kepala Desa 
Sumberagung Sukram menyam-
paikan, ada tiga tempat yang 
akan dikunjungi oleh Bupati 

Rini dalam kegiatan sambang 
desa ini, pertama ke kantor desa 
untuk berdialog dengan mas-
yarakat, mengunjungi tempat 
pelaku UMKM salah satunya di 
rumah jenang, dan mengunjungi 
taman aneka hayati.

“Sukram berharap dengan 
adanya kunjungan bupati ini 
nantinya bisa membawa Desa 
Sumberagung lebih baik, kare-
na banyak sekali permasalahan 
yang harus diselesaikan, salah 
satunya terkait dengan infras-
truktur jalan, masalah pertanian 
serta perekonomian,” jelasnya.

Terahir Sukram meminta 
terobosan kepada bupati untuk 
membenahi kantor desa yang 
sedang rusak saat ini, mengin-
gat hal ini sangat menganggu 
pelayanan kepada masyarakat, 
supaya secepat mungkin kantor 
desa ini segera di bangun kem-
bali. (mam)

program dari pemerintah pusat, 
kami akan terus support,’’ kata 
Ali Mufthi.

Sementara itu, Bupati Po-
norogo Sugiri Sancoko men-
yadari bahwa membangun 
daerah memerlukan kerja sama 
semua pihak. Tak urung, Kang 
Bupati –sapaan Bupati Sugiri 
Sancoko—selalu mendengung-
kan semangat gotong royong 
dalam membangun Ponorogo.

‘’Kami tidak pernah berpikir 
benderanya apa. Selama untuk 
membangun Ponorogo, silakan 
semua pihak untuk bergotong 
royong,’’ ungkapnya.

Menurut Kang Bupati, masih 
banyak kawasan yang memer-
lukan sentuhan pembangunan 
untuk mengangkat potensinya. 
Diantaranya, kawasan kota lama 
yang menyatu dengan makam 
Batoro Katong di Kelurahan 
Setono dengan sejarah panjang 
Ponorogo. Selain itu, Masjid 
Tegalsari di Kecamatan Jetis 
yang juga menyimpan sejarah 
syiar Islam di Indonesia. Belum 
lagi, perkembangan peradaban 
manusia di kawasan gunung ka-
pur Sampung. (png)

Demi Keamanan Informasi, Diskominfo 
Ponorogo Gandeng Badan Siber dan
Sandi Negara

Ponorogo, SMN - Ada 
kucuran dana dari Kement-
erian Pekerjaan Umum dan 
Permukiman Rakyat (PUPR) 
yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nasi-
onal (APBN) 2022. Programn-
ya bernama Kota Tanpa Kumuh 
dengan akronim Kotaku. Kabu-
paten Ponorogo mendapat jatah 
lima titik yang masing-masing 
berada di Kelurahan Tonatan, 
Keniten, Mangkujayan, Kelura-
han Setono, dan Desa Somoroto.

Bupati Ponorogo Sugiri 
Sancoko dan anggota Komi-
si II DPR RI Ali Mufthi secara 
simbolis me-launching pro-
gram Kotaku di Balai Kelura-
han Tonatan, Rabu (6/7/2022). 
Kucuran dana dari Kementeri-
an PUPR itu untuk membenahi 
infrastruktur di kelurahan atau 
desa. Nominalnya mulai mulai 
Rp 200 juta hingga Rp 750 juta 
di satu lokasi sasaran.

‘’Harapannya Ponorogo leb-
ih banyak mendapat bantuan 
program dari pemerintah pusat, 
kami akan terus support,’’ kata 
Ali Mufthi.

Direktur Proteksi Pemerintah BSSN Dwi Kardono ditemani 
Kepala Diskominfo dan Statistik Ponorogo Bambang Suhen-

dro dalam acara CSIRT di ruang rapat Bantarangin Rabu 
(6/7/2022)

Sementara itu, Bupati Po-
norogo Sugiri Sancoko men-
yadari bahwa membangun 
daerah memerlukan kerja sama 
semua pihak. Tak urung, Kang 
Bupati –sapaan Bupati Sugiri 
Sancoko—selalu mendengung-
kan semangat gotong royong 
dalam membangun Ponorogo.

‘’Kami tidak pernah berpikir 
benderanya apa. Selama untuk 
membangun Ponorogo, silakan 
semua pihak untuk bergotong 
royong,’’ ungkapnya.

Menurut Kang Bupati, masih 

banyak kawasan yang memer-
lukan sentuhan pembangunan 
untuk mengangkat potensinya. 
Diantaranya, kawasan kota lama 
yang menyatu dengan makam 
Batoro Katong di Kelurahan 
Setono dengan sejarah panjang 
Ponorogo. Selain itu, Masjid 
Tegalsari di Kecamatan Jetis 
yang juga menyimpan sejarah 
syiar Islam di Indonesia. Belum 
lagi, perkembangan peradaban 
manusia di kawasan gunung ka-
pur Sampung. (png)

Kejuaraan Pacuan 
Kuda Meriahkan Lagi 

Grebeg Suro 2022 
Setelah Lama Vakum

juaraan pacuan kuda Eyang Ka-
tong Cup VIII, Rabu (6/7/2022).

Menurut dia, peserta dari se-
jumlah daerah mulai mendaftar. 
Di antara pendaftar berasal dari 

Pacitan, Madiun, Karanganyar, 
dan Solo. Peserta dari lokal Po-
norogo juga tidak ingin keting-
galan dalam kejuaraan pacuan 
kuda yang akan berlangsung 22 

Kejuaraan pacuan kuda pada gelaran Grebeg Suro 2022 dan 
Hari Jadi ke-526 Kabupaten Ponorogo

hingga 24 Juli 2022 di Lapangan 
Desa Nongkodono Kecamatan 
Kauman itu.

‘’Kami sedang menunggu 
peserta dari Trenggalek, Tu-
lungagung, Blitar, dan Kediri 
mendaftar,’’ terangnya.

Apalagi, panitia kali ini juga 
menggelar kejuaraan panahan 
berkuda. Yakni, memanah sam-

bil naik kuda yang perlu keahl-
ian khusus. Kata Bayu, panahan 
berkuda tercatat sebagai cabang 
olahraga yang sudah resmi 
dipertandingkan di kejuaraan 
dunia.

‘’Pacuan kuda di Grebeg 
Suro kali ini akan berbeda den-
gan yang sudah-sudah,’’ jelasn-
ya.

Penonton juga akan diman-
jakan dengan beragam stand 
usaha mikro kecil dan menen-
gah (UMKM) dan lapak kulin-
er. Menyaksikan pacuan kuda 
dan kejuaraan panahan berku-
da sembari berbelanja atau ja-
jan bakal membawa sensasi 
tersendiri. (png)

Ponorogo, SMN - Antara 
gelaran Grebeg Suro dan ke-
juaraan pacuan kuda seolah 
tidak terpisahkan. Namun, ika-
tan itu sempat terputus lima ta-
hun lamanya. Namun, tidak di 
gelaran Grebeg Suro 2022 dan 

Hari Jadi ke-526 Kabupaten Po-
norogo. Event kejuaraan pacuan 
kuda bertajuk Eyang Katong 
Cup VIII kembali dihelat.

‘’Kejuaraan terakhir digelar 
tahun 2016 lalu,’’ kata Bayu 
Mardiyanto, ketua panitia ke-
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Mas Dhito Ajak Kepala SKPD 
Salat Gaib untuk Tjahjo
Kumolo dan Pratu Beryl

Lantik Dewas dan Direksi, Mas 
Dhito : Jangan Ambil Uang 
BUMD

Kediri, SMN – Bupa-
ti Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana memper-
ingatkan dewan pengawas 
dan direksi Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) 
Kabupaten Kediri untuk ti-
dak mengambil uang peru-
sahaan untuk kepentingan 
pribadi. 

Hal ini disampaikan bu-
pati yang kerap disapa Mas 
Dhito saat melantik serta 
mengangkat dewan pen-
gawas dan direksi Perusa-
haan Daerah Pemerintah 
Kabupaten Kediri, Selasa 
(5/6/2022)

Mas Dhito menegaskan 
pihaknya akan memberikan 
gaji yang terukur pada jaja-
ran BUMD tersebut asalkan 
tidak ‘mengambil’ uang dari 
BUMD demi kepentingan 
pribadi. 

“Saya tidak masalah 
pendapatan bapak itu besar, 
tapi jangan pernah bapak 
ambil dari duit kas atau duit 
BUMD,” tegas Mas Dhito. 

Disamping itu, orang 

Kediri, SMN – Bu-
pati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana ikut 
berduka atas meninggal-
nya Menteri Pendayagu-
naan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (Men-
pan-RB) Tjahjo Kumo-
lo dan Prajurit TNI Pratu 
Anumerta Beryl Kholif Al 
Rohman. 

Mas Dhito sapaan akrab-
nya mengajak semua kepa-
la Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) di Pemer-
intah Kabupaten Kediri 
melaksanakan salat gaib 
di Masjid An Nuur, Pare. 
Selain dari jajaran Pem-

kab Kediri, sholat gaib 
yang diadakan pada Senin 
(4/7/2022) malam itu dii-
kuti Forkopimda dan mas-
yarakat umum.

“Malam ini kita melaku-
kan salat gaib, kita berharap 
almarhum bapak Tjahjo 
Kumolo dan Pratu Beryl 
mendapatkan tempat ter-
baik disisi Allah,” kata Mas 
Dhito.

Mas Dhito mengakui 
memiliki kedekatan dengan 
Tjahjo Kumolo. Bahkan, 
saat menikah dengan Eri-
ani Annisa, Tjahjo Kumolo 
menjadi perwakilan keluar-
ga untuk berbicara di depan 

tamu. Termasuk saat anakn-
ya Sanaya lahir, Tjahjo Ku-
molo bersama keluarga pun 
datang.

“Almarhum selama 
hidupnya orangnya baik 
dan bijaksana,” ungkapnya.

Sebelum dimulai salat 
gaib, Ketua Forum Ker-
ukunan Umat Beragama 
(FKUB) Kabupaten Kedi-
ri KH David Fuadi yang 
ikut mengikuti kegiatan itu 
menyampaikan, salat gaib 
adalah salat untuk jenazah 
yang tidak berada di hada-
pan.

“Intinya (salat gaib) 
memohon kepada Alloh 

rahmad dan ampunan ke-
pada kedua almarhum,” 
katanya.

Sebagaimana diketahui 
Prajurit TNI Pratu Anumer-
ta Beryl Kholif Al Rohman 
gugur saat baku tembak 
dengan Kelompok Krim-
inal Bersenjata (KKB) di 
Kabupaten Pegunungan 
Bintang, Papua, pada Rabu 
(29/6/2022).

Kemudian, Menpan-RB 
Tjahjo Kumolo mening-
gal pada Jumat (1/7/2022). 
Setelah salat gaib, seluruh 
jamaah yang hadir melan-
jutkan dengan pembacaan 
tahlil. (adv/kmf/kan)

Mas Dhito hadiri pelantikan dan pengangkatan dewan pengawas dan direksi 
Perusahaan Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (5/6/2022)

Mas Dhito bersama seluruh SKPD Pemkab Kediri melaksanakan sholat gaib di Masjid An Nuur, Pare

Sebagaimana diketahui, 
Kabupaten Kediri memiliki 
dua BUMD. Yakni BUMD 
Perkebunan Margomulyo 
serta BUMD Canda Bhira-
wa. 

Mas Dhito kembali men-
jelaskan pihaknya akan 
terus melakukan evaluasi 
kepada dua BUMD tersebut 
secara berkala untuk meng-
etahui sejauh mana proyeksi 
yang telah dilakukan. 

“Saya minta nanti ada 
evaluasi. Apa yang dilaku-
kan, inovasi hingga capa-
ian,” kata Mas Dhito.

Adapun nama-nama 
yang menjadi jajaran baru 
di dua BUMD tersebut an-
tara lain Nugroho Hery Pra-
stowo sebagai Dewan Pen-
gawas Perusahaan Daerah 
Perkebunan Margomulyo, 
Tri Antono Direktur Utama 
Perusahaan Daerah Perke-
bunan Margomulyo, Hans 
Sidharta sebagai Direktur 
Utama Perusahaan Daerah 
Canda Bhirawa, serta Su-
handiyono sebagai Direktur 
Perusahaan Daerah Canda 
Bhirawa Kabupaten Kediri. 
(adv/kmf/kan)Mas Dhito saat melantik salah satu dewan pengawas dan direksi Perusahaan 

Daerah Pemerintah Kabupaten Kediri, Selasa (5/6/2022)

nomor satu di Bumi Pan-
jalu ini menuturkan poin 
pertama dari BUMD ada-
lah bagaimana caranya 
perusahaan daerah ini bisa 
memberikan penambah-
an Pendapatan Asli Daer-
ah (PAD) bagi Kabupaten 
Kediri.

Menurut Mas Dhito, pen-
ingkatan PAD melalui profit 
BUMD ini didapat melalui 
adanya prioritas usaha yang 

disusun masing-masing 
BUMD serta memiliki man-
agerial yang baik. 

“Saya berharap dengan 
perbedaan sektor ini, bapak 
bisa memberikan prioritas, 
core bisnisnya apa. Diband-
ing banyak tapi enggak 
manageable, mending satu 
atau dua project tapi man-
ageable,” ungkap bupati 
yang kerap mengendarai 
vespa itu. 

Disinyalir Minim Sinyal, Mas 
Dhito Rencanakan Bangun 
BTS di Desa Kalipang

Mas Dhito Bersama Polri
Bersinergi Genjot Vaksin Booster

Kediri, SMN - Bupati 
Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana merencanakan pem-
bangunan tower Base Trans-
ceiver Station (BTS) di Desa 
Kalipang, Kecamatan Grogol 
yang minim sinyal. 

Minimnya sinyal ini 
dikeluhkan salah satu warga 
bernama Kamid saat Jumat 
Ngopi, di Kantor Kecamatan 
Grogol, Kabupaten Kediri, 
Jumat (8/7/2022) siang. 

Menurut Kamid, sinyal di 
desa tersebut sangat minim. 
Pihaknya menuturkan sinyal 
ini sangat krusial karena may-
oritas warga membutuhkan 
untuk sekolah online dan ko-
munikasi bencana. 

“Desa Kalipang potensi 
bencana sangat tinggi, seh-
ingga membutuhkan sinyal 
untuk berkomunikasi dengan 
instansi maupun Badan Pen-
anggulangan Bencana Daerah 
(BPBD),” kata Kamid

Dirinya juga menambah-
kan, bahkan di Desa terse-
but terdapat 4 dusun bagian Mas Dhito hadiri peringatan HUT Bhayangkara Ke-76 di Mapolres Kediri, Kecamatan Pare, Selasa (5/7/2022)

Kegiatan Jumat Ngopi, di Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jumat 
(8/7/2022) siang

Kediri, SMN – Bupati 
Hanindhito Himawan Pra-
mana menyatakan Pemerin-
tah Kabupaten Kediri terus 
bersinergi dengan kepoli-
sian untuk menggenjot vak-
sinasi booster.

Upaya mendongkrak 
vaksinasi dosis ketiga itu 
disampaikan Mas Dhito 
saat menghadiri peringa-
tan HUT Bhayangkara 
Ke-76 di Mapolres Kediri, 
Kecamatan Pare, Selasa 
(5/7/2022). 

“Kita sedang memper-
siapkan menggenjot vak-
sinasi booster, mengingat 
instruksi bapak presiden 
bahwa vaksinasi booster 
akan dijadikan syarat untuk 
bepergian dan keramaian,” 
katanya.

Pelaksanaan vaksinasi 
booster, menurut Mas Dhi-
to, dari laporan yang ada 

saat ini baru mencapai 19 
persen. Pihaknya menarg-
etkan dalam beberapa bulan 
ke depan, setidaknya vak-
sinasi booster sudah bisa 
mencapai 50 persen.

Untuk itu, vaksinasi 
booster menjadi perhatian 
serius saat ini. Terlebih, 
dengan kondisi perekono-
mian yang mulai membaik 
saat ini tak menutup kemu-
ngkinan mesti bakal disusul 
adanya kegiatan keramaian. 

“Kalau akan ada event-
event yang diadakan di 
Kediri nantinya ini perlu 
ada perhatian ekstra untuk 
vaksin booster,” ungkap-
nya.

Sebagaimana diketahui, 
HUT Bhayangkara Ke-76 
tahun 2022 ini mengangkat 
tema Polri yang presisi men-
dukung pemulihan ekonomi 
dan reformasi struktural un-

Mas Dhito saat ditemui awak media seusai hadiri 
peringatan HUT Bhayangkara Ke-76 di Mapolres Kedi-

ri, Kecamatan Pare, Selasa (5/7/2022)

tuk mewujudkan Indonesia 
tangguh-Indonesia tumbuh.

Mas Dhito berharap 
kepolisian dalam hal ini 
Polres Kediri yang ada di 
Kecamatan Pare maupun 
Polresta Kediri yang sa-
ma-sama menaungi Ka-
bupaten Kediri tetap terus 

bersinergi dengan Pemkab 
Kediri. 

“Kita terus bersinergi, 
alhamdulilah komunikasi 
antara Pemerintah Kabupat-
en Kediri dengan pihak Pol-
res sampai saat ini sangat 
baik,” pungkasnya. (adv/
kmf/kan)

Kominfo untuk cek lokasi,” 
terang Mas Dhito. 

Sementara itu, Kepala 
Dinas Kominfo, Sri Ilham 
Wahyu Subekti mengungkap-
nya pihaknya dalam waktu 
dekat akan segera melakukan 
pengecekan lokasi untuk me-
nentukan langkah strategis 
untuk mengatasi persoalan 
minimnya sinyal tersebut. 

“Setelah kita survei dan 
perijinan sudah terpenuhi, 
kita utamakan untuk bangun 
tower,” ungkap Ilham. 

Kemudian, lanjutnya, 
jika medan di Desa Kalipang 
ini dirasa tidak begitu berat 
maka sinyal akan langsung 
(dihubungkan) melalui BTS 
yang dimiliki salah satu pro-
vider. 

Karena menurutnya di 
daerah seperti Desa Kalipang 
maupun beberapa daerah 
pegunungan lain seperti Ke-
camatan Mojo, maka perlu 
adanya BTS. 

“Seperti di Mojo, banyak 
(medan) cekung sehingga 
memerlukan banyak tower,” 
pungkasnya. (adv/kmf/kan)

Kegiatan Jumat Ngopi, di Kantor Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jumat 
(8/7/2022) siang

atas yang sama sekali tidak 
mendapatkan sinyal. 

Menindaklanjuti usulan 
tersebut, Mas Dhito, sapa-
an akrab menginstruksikan 
Kepala Dinas Komunikasi 
dan Informasi (Kominfo) dan 
Dinas Penanaman Modal Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu 

(DPMPTSP) untuk cek loka-
si. 

“Apakah kita (Pemkab 
Kediri) perlu memasang re-
peater atau tower mengingat 
Desa Kalipang ini berdekatan 
dengan bandara, dan mempu-
nyai akses wisata Air Terjun 
Wisata. Saya minta Dinas 
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Deklarasi Muhaimin Iskandar 
di GOR, di Banjiri Simpatisan

Lumajang, SMN - Deklara-
si relawan Gus Muhaimin For 
President 2024 terbuka untuk 
semua orang yang memiliki visi 
dan tujuan yang sama. Deklara-
si ini merupakan permulaan, 
selanjutnya para relawan akan 
mencari dukungan dari berbagai 
elemen di Kabupaten Lumajang.

Ribuan orang, termasuk pen-
gurus dan kader Partai Kebangk-
itan Bangsa (PKB) se-Kabupat-
en Lumajang, membanjiri GOR 
Wira Bhakti, Jum’at (8/7/2022).

Para simpatisan tersebut 
datang mendeklarasikan Ketua 
Umum DPP PKB Abdul Mu-
haimin Iskandar sebagai Capres 
pada Pemilihan Presiden (Pil-
pres) 2024 mendatang.

Deklarasi pencapresan Gus 

Muhaimin tersebut disampaikan 
Halim Iskandar selaku Ketua 
DPW PKB Jawa Timur. Dia 
mengharapkan kepada semua 
kader PKB di Lumajang, agar 
bersama – sama mendukung 
Gus Muhaimin menjadi Pres-
iden 2024, karena Cak Imin 
sendiri merupakan kader Nah-
dahtul Ulama (NU).

“Saya yakin, kader PKB di 
Lumajang mempunyai daya 
tempur dan semangat yang luar 
biasa dalam mengantarkan Gus 
Muhaimin menjadi Presiden 
2024,” ujarnya.

Gus Muhaimin sosok unik. 
Beliau bisa mewakili banyak 
kalangan. Mulai santri, anak 
muda, penggiat vespa, bahkan 
kiaipun melekat padanya. Beliau 

figur bisa diharapkan bisa mem-
bawa perubahan, kemajuan, dan 
kesejahteraan masyarakat.

Disisi lain, Ketua Dewan 
Pimpinan Cabang (DPC) PKB 
Lumajang, H. Anang Akhmad 
Syaifuddin mengatakan, tema 
hari ini adalah konsolidasi akbar 
bersama para kader dan pengu-
rus DPC PKB Lumajang. Ter-
masuk menyatakan dukungan 
pada Muhaimin Iskandar maju 
menjadi Capres 2024.

“Saya pastikan di Kabupaten 
Lumajang, Gus Muhaimin akan 
memperoleh suara sebesar-be-
sarnya,” jelas Ketua DPRD 
Lumajang ini.

Sementara itu, Bupati Luma-
jang Thoriqul Haq sebagai seo-
rang kader PKB menegaskan 
tidak akan pernah mundur se-
langkahpun.

“Kalau ada orang menga-
takan hubungan Partai Ke-
bangkitan Bangsa (PKB) dan 
Nahdahtul Ulama (NU) ma-
cem-macem, para kadernya 
jangan mundur. Saya ingin sa-
ma-sama satu tekad dukung Gus 
Muhaimin 2024,” tegasnya.

Deklarasi ini merupakan 
permulaan, selanjutnya para re-
lawan akan mencari dukungan 
dari berbagai elemen di Kabu-
paten Lumajang. (Tik)

Selain Acungkan Clurit, Tersangka 
Juga Membawa Bondet Palsu

Lumajang, SMN - Pelaku 
pencurian sepeda motor (cu-
ranmor) di 19 Tempat Kejadian 
Perkara (TKP) wilayah Kabu-
paten Lumajang, tertangkap. 
Mereka terdiri dari 4 kelompok.

Kepolisian Resor Lumajang 
Jawa Timur, dibawah kepemi-
mpinan AKBP Dewa Putu Eka 
D, kembali membuktikan kese-
riusannya dalam menangkap 
para pelaku kriminalitas yang 
meresahkan masyarakat.

Seperti halnya ditunjukkan 
dalam press release di Lobby 
Mapolres, jumat, (8-7-2022) 
lalu, sejumlah tersangka di-
hadirkan dihadapan sejumlah 
awak media, yang merupakan 
kelompok aksi curanmor. Tang-
kapan ini, secara tidak langsung 
menambah catatan pelaku keja-
hatan yang berhasil diamankan.

Mereka diantaranya beri-
nisial ‘FY’ (27) warga Desa 
Wonosari Tekung, inisial ‘A’ 
(26) warga Desa Ranu Wurung 
Randuagung, inisial ‘MP’ (27) 
warga Desa Sumberwringin 
Klakah, inisial ‘RM’ (21) warga 
Desa Pajarakan Randuagung, 
inisial ‘Y’ (30) dan ‘S’ (25) war-
ga Desa Pandanwangi Tempeh, 
serta inisial ‘R’ (25) warga Desa 

kan jika sudah beraksi di 19 
TKP di Kabupaten Lumajang. 
“RM ditangkap pasca beraksi 
di salah satu tempat parkir di 
wilayah hukum Polsek Kota 
Lumajang,” imbuh Kapolres.

Sementara inisial ‘A’ dan 
‘MP’ juga diamankan pasca 
aksinya yang juga di wilayah 
hukum Polsek Kota Lumajang, 
di parkiran sebuah cafe. “Dari 
tangan ‘A’ dan ‘MP’ kami temu-
kan berang bukti berupa kunci 
palsu dan sejumlah alat untuk 
melakukan kejahatan. Bahkan 
dari himpunan data yang kami 
kumpulkan, diketahui ‘MP’ ini 
adalah DPO dari wilayah lain, ‘’ 
jelas Kapolres Lumajang.

Kemudian insial ‘FY’ dia-
mankan pasca aksinya di 
wilayah Kecamatan Yosowilan-
gun bersama seorang rekannya 
‘RH’ yang masih dalam penge-
jaran dan sudah ditetapkan se-
bagai DPO atau Daftar Pencar-
ian Orang. 

Dan yang terakhir, inisial 
‘Y’, ‘S’ dan ‘R’ diamankan di 
Kecamatan Kunir pasca aksin-
ya. Kapolres berterima kasih 
pada masyarakat setempat yang 
sudah ⁶membantu dalam men-
gamankan.

“Tiga pelaku ini ketahuan 
saat mengambil sepeda motor 

Plt Bupati Nganjuk Serahkan Bantuan 
Kepada Warga Korban Bencana Alam
Nganjuk, SMN - Rabu 

(6/7/2022) bertempat di balai 
desa Paron Kecamatan Bagor 
Kabupaten Nganjuk, Plt Bupa-
ti Nganjuk Marhaen Djumadi 
menyerahkan bantuan sosial dan 

bedah rumah secara langsung 
kepada 73 warga korban ben-
cana alam 

Hadir dalam kegiatan ini 
Kepala Dinas Sosial Nafhan 
Tohawi, Kepala Dinas Peruma-

han dan Pemukiman(Perkim) 
Agus Frihannendy, Kapolsek 
Bagor, Danramil Bagor serta 
warga penerima bantuan yang 
didampingi Kepala Desa mas-
ing-masing penerima bantuan, 
yaitu Desa Ngumpul, Paron, 
Genjeng, Macanan, Kepel, Gon-
dang Legi, dan Ngetos 

Marhaen berharap agar upa-
ya penanganan korban bencana 
di Kabupaten Nganjuk dapat 
dilakukan secara lebih efektif 
dan intensif, termasuk pen-
dampingan penerima manfaat 
agar pemanfaatannya tepat sasa-
ran 

“Bantuan ini merupakan 
bantuan sosial pasca bencana 
alam sekaligus upaya penguran-
gan resiko bencana dikawasan 
rawan bencana,” ucap Plt Bupati 

Nganjuk Marhaen Djumadi 
“Saya berharap tidak ada lagi 

bencana kalaupun terjadi semua 
komponen harus lebih siap dan 
melakukan mitigasi dengan leb-
ih baik lagi, hal ini penting agar 
dapat meminimalisir terjadinya 
korban, baik korban jiwa mau-
pun materiil,” lanjutnya 

Marhaen juga mengungkap-
kan bahwa pemberian bantuan 
sosial maupun bedah rumah 
jumlahnya sesuai dengan ker-
ugian yang dialami oleh warga 
yang terdampak 

“Bantuan sosial dan bedah 
rumah kami berikan bantuan 
sesuai kebutuhannya Baik rusak 
ringan, sedang maupun berat 
tetap kita bantu sepenuhnya,” 
pungkas Marhaen Djumadi, Plt 
Bupati Nganjuk (yan/gung)

Kemenag, MTsN Diharapkan 
Menjadi Madrasah Favorit

di Kabupaten Lumajang
Lumajang, SMN - Pelajar 

MAN Lumajang kelas XI MIPA 
6 atau kelas percepatan/ SKS 
2 tahun, Allini Ghoni, berhasil 
menjadi juara dalam ajang lom-
ba putra putri Duta Pendidikan 
Jawa Timur dan Nasional. Allini 
berhasil mengharumkan dunia 
pendidikan kabupaten Luma-
jang, setelah dirinya berhasil 
berkompetisi di ajang bergensi 
yang di ikuti 300 peserta dari 
kota dan kabupaten se Provinsi 
Jawa timur, yang diselenggara-
kan di Surabaya.

Kepala kantor Kementerian 
Agama (Kemenag) Kabupaten 
Lumajang, Muhammad Muslim 
berharap, agar Madrasah Aliyah 
Negeri (MAN) lain, bisa men-
jadikan inspirasi, atas presta-
si yang dimiliki anak didik 
dari Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) Lumajang Allini Ghoni, 
pelajar kelas XI mipa, sebagai 
Duta Putri Pendidikan tingkat 
Jatim. Semoga kedepan bisa 
menjadi Putri Pendidikan ting-
kat Nasional.

“Madarasah itu untuk umat, 
untuk negeri, jadi kalau ada 
lomba harus bisa mengikuti. 
Jangan prestasi dibidang pen-
didikan saja yang dibanggakan, 
prestasi diluar pendidikan pun 
bisa menjadi sebuah inspirasi,” 
kata Kepala Kemenag Luma-

jang, Jumat (8/7/2022).
Muslim berharap kepada 

semua lembaga pendidikan 
dibawah Kemenag Kabupaten 
Lumajang, untuk dapat mening-
katkan mutu dan kualitasnya.

“Bila tidak mampu, harus 
bekerjasama dengan lembaga 
profesional lainnya,” imbuhnya 
saat ditemui diruang kerjanya.

Jebolan S3 IAIN Jember 
ini menyampaikan, kalau tidak 
mampu meningkatan mutu dan 
kualitas secara internal, baik ak-
ademik maupun non akademik, 
maka bisa melakukan MoU den-
gan lembaga lain secara profe-
sional.

“Potensi non akademik sep-
erti kegiatan olah raga di se-
kolah, ada Porseni dan prestasi 
lain sudah luar biasa, seperti ke-

las 2, targetnya harus bisa hafal 
Al-Quran 2-3 juz, bahkan bisa 
lebih nantinya,” harapnya lagi.

Menurutnya, selain MTsN 1, 
lembaga MTsN 2 dan MTsN 3 
diharapkan nanti juga menjadi 
Madrasah favorit di Kabupaten 
Lumajang.

Pria asal Kabupaten Jember 
ini mengungkapkan, bahwa pe-
lajar kelas 11 MAN yang ber-
prestasi akan di tampung pada 
satuan Kelompok Kerja Madra-
sah (KKM) masing-masing, biar 
mereka tang membina, dengan 
sistem pembinaan yang biasa 
dilakukan.

“Untuk potensi non akede-
mik, Lumajang sudah beranjak 
menorehkan prestasi. Kedepan, 
madrasah bisa menjadi madra-
sah favorit,” tutupnya. (Tik)

Kegiatan deklarasi relawan Gus Muhaimin For President 2024  

Press release penangkapan pelaku curanmor di wilayah 
Kabupaten Lumajang

Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi (tengah) foto bersama 
penerima bantuan bencana alam

Kepala kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten 
Lumajang, Muhammad Muslim

Jatigono Kunir, serta satu dalam 
pengejaran.

AKBP Dewa Putu Eka D., 
menjelaskan, satu dari sejumlah 
pelaku yang diamankan, diketa-
hui ada kaitan dengan kelompok 
pelaku yang diamankan di wak-
tu sebelumnya.

“Ini merupakan hasil ungkap 
sejak akhir bulan Juni kemarin. 
Yang mana satu tersangka mer-
upakan DPO dari kejadian yang 
sebelumnya, yakni inisial ‘RM’. 
‘RM’ ini partner atau bersama 
- sama melakukan pencurian 
sepeda motor dengan tersangka 
‘T’ dan saat ini sudah di proses 
hukum,” kata Kapolres.

Kapolres menambahkan, 
jika hasil ungkap tersebut, mer-
upakan upaya dari tim resmob 
Satreskrim dan Timsus Polres 
Lumajang yang selalu berko-
laborasi di lapangan. Sehingga, 
tindak kejahatan curanmor bisa 
diungkap secara optimal.

“Kami terus fokus pengem-
bangan dan mencari barang 
bukti, karena beberapa penadah 
masih kita cari juga,” imbuhnya.

‘RM’ mengakui akan per-
buatannya, berikut dengan siapa 
ia beraksi. Hingga dihadapan 
penyidik, ia terang menyebut-

di samping rumah korban, seh-
ingga korban berteriak. Namun 
salah satu dari ketiga pelaku 
mengacungkan celurit pada 
korban. Diwaktu bersamaan, 
warga lain mendengar dan 
mengkepung. Kemudian Motor 
milik korban ditinggal oleh para 
pelaku dan mereka berlarian. 
Karena warga banyak, akhirnya 
lari ke tengah sawah dan motor 
pelaku juga ditinggalkan, lalu 
merekapun berhasil ditangkap 
masa,” terang Kapolres.

Beruntung, komunikasi mas-
yarakat dengan kepolisian sek-
tor Yosowilangun baik, dan juga 
tim resmob berada tak jauh dari 
tempat kejadian, maka akhirnya 
bergerak cepat mengamankan 
ke tiga pelaku.

“Semua pelaku yang sudah 
diamankan ini sudah berstatus 
tersangka dan ditahan di ru-
tan Mapolres Lumajang untuk 
menjalani proses hukum. Juga 
terancam dengan pasal pidana 
363 KUHP pencurian dengan 
pemberatan dengan ancaman 7 
tahun penjara,” tegas Kapolres.

Disisi lain, orang nomer satu 
di Polres Lumajang itu berharap, 
hukuman yang menjerat para 
tersangka akan membuatnya 
jera. Kendati tersangka sempat 
beralibi, akan aksi yang dilaku-
kan didorong oleh kebutuhan 
terhadap rupiah.

“Kami tentu akan terus be-
rupaya menciptakan kenyaman-
an dan keamanan pada mas-
yarakat dengan mengungkapkan 
kejadian - kejadian. Terlepas 
dari itu semua, kami berpesan 
pada masyarakat agar tetap 
waspada dan berhati - hati.

Modusnya, para pelaku mem-
butuhkan uang dengan cara mu-
dah. Namun penadah atau 480 
masih dilakukan pengejaran.

“Untuk 480, mereka sudah 
lari, tapi kami sudah kantongi 
identitasnya, dan sedang dibu-
ru oleh petugas,” pungkasnya. 
(Tik)
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115 Anak Dikhitan Massal di RSUD Dolopo

Ngawi Peringati Hari Jadi ke-664, 
Gelar Jamasan dan Kirab Pusaka

muslim yaitu baju koko, sarung, 
kopyah, sembako dan uang saku. 
Petugas khitanan massal yaitu 
dokter spesialis bedah,dokter spe-
sialis anestesi dan dokter umum, 
4 perawat anestesi dan perawat 
umum”, kata dr. Purnomo Hadi.

Lanjutnya “maksud dan tu-
juan kegiatan khitanan massal 
ini merupakan bentuk kegiatan 
kepedulian pemerintah kabu-
paten madiun dalam membantu 
masyarakat demi terwujudnya 
peningkatan kesehatan dan kese-
jahteraan masyarakat”, tambahn-
ya.

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami menyampaikan dalam 
sambutannya bahwa dalam dua 
tahun ini tidak melaksanakan aca-
ra khitanan massal (baru tahun ini 
dilaksanakan di dua tempat yaitu 

yang kemarin tanggal 5 Juli 2022 
dilaksanakan di RSUD Caruban 
dan hari ini tanggal 7 Juli 2022 
diaksanakan di RSUD Dolopo.

“Walaupun peserta khitanan 
massal melebihi dari pagu yang 
sudah ditetapkan akan tetapi tidak 
masalah karena jadwalnya pas 
liburan anak sekolah jadi sangat 
wajar bila antusias masyarakat 
tinggi untuk ikut serta dalam kh-
itanan massal ini. Dan nanti bila 
mau diadakan resepsi saya minta 
untuk diundang Insya Allah akan 
datang. Hal ini bentuk kepedulian 
pemerintah daerah kepada mas-
yarakatnya dan kegiatan sosial 
yang harus dilaksanakan secara 
rutin agar masyarakatnya biisa 
terbantu dan meringankan beban 
mereka”, jelas Bupati Madiun H. 
Ahmad Dawami. (Sy)

Ngawi, SMN - Prosesi Jama-
san Pusaka kembali digelar di 
Pendopo Wedya Graha Ngawi, 
Jawa Timur, Rabu (5/7/2022). 

Dua tombak dan dua payung 
kuno atau disebut juga songsong, 
semua tertutup kain kuning, 
dibawa hati-hati oleh emoat lela-
ki berbeskap hijau. Diiringi Bu-
pati, Wabup dan Forkompimda 

beserta oasangan mereka. 
Kedua songsong itu mas-

ing-masing akan menaungi tom-
bak pusaka saat dibasuh secara 
hati-hati oleh para tokoh sepuh 
dengan air bunga dan diberi we-
wangian. 

Empat pusaka yang disebut 
sebagai piyandel atau andalan 
leluhur Ngawi, setiap peringa-

132 Anak Dikhitan Massal di RSUD Caruban dalam Rangka
Memperingati Hari Jadi Kabupaten Madiun ke 454 Tahun 2022

Dinas Perdakop dan UM Kab Madiun Ikuti Pameran 
UMKM Internasional Expo di Kab Kebumen Jateng

Kejaksaan Negeri Ngawi Luncurkan Balai Rehab 
Napza Adhyaksa

Madiun, SMN - Dalam 
rangkaian peringatan Hari Jadi 
ke-454 Kabupaten Madiun, 
Pemkab menggelar khitanan 
massal.

Sebanyak 132 anak, mengi-
kuti khitanan massal yang di-

gelar di kegiatan sosial yang 
dilaksanakan di RSUD Caruban 
dan RSUD Dolopo.

Khitanan massal yang dib-
uka oleh Wakil Bupati H. Hari 
Wuryanto, ditandai penyerahan 
baju muslim dan paket sembako 

Madiun, SMN – Pemerintah 
Kabupaten Madiun melalui Di-
nas Perdagangan Koperasai dan 
Usaha Mikro (Dinas Perdakop 
dan UM) Kabupaten Madiun 
ikuti gelar pameran UMKM “In-
ternasional Expo” yang bertem-
pat di alun-alun Kabupaten Ke-
bumen pada tanggal 25 Juni – 2 
Juli 2022.

Kegiatan tersebut adalah 
sebagai bentuk partisipasi dari 
pemerintah Kabupaten Madiun 
pada kegiatan APAKSI (Asosiasi 
Pemerintah Kabupaten Seluruh 
Indonesia) yang diselenggarakan 
di Kabupaten Kebumen.

Adapun produk yang dipro-
mosikan dari pemerintah Kabu-
paten Madiun diantaranya : 1) 
Kerajinan kayu dari gimbol kayu 
jati, 2) Kerajinan batik kampung 
pesilat, 3) Kopi Kare dari lereng 
Gunung Wilis, 4) Aneka Cami-
lan.

Kegiatan pameran ini diikuti 
oleh daerah : 1) Kabupaten/Kota 
se-Jateng, 2) Beberapa Kabupat-
en/Kota dari Jatim, 3) Beberapa 
Kabupaten/Kota dari Jabar, 4) 
Beberapa Kabupaten/Kota dari 
DIY, 5) BUMD se-Jateng.

Yang hadir dari Kabupaten 
Madiun di acara pameran “In-
ternasional Expo” di Kebumen 
diantaranya : 1) Kepala Dinas 
Perdangan Koperasi dan Usa-
ha Mikro Indra Setiyawan, 2) 
Sekdin Perdagangan Koperasi 
dan Usaha Mikro Agus Suyudi, 
3) Kepala Bidang Perdagangan 
Koperasi dan Usaha Mikro, 4) 
Kasi dan Staf Perdagan, 5) Ada 
2 pelaku usaha mikro.

Sedangkan yang hadir di da-
lam pameran “Kebumen Interna-
sional Expo tahun 2022” adalah 
1) Menteri Koperasi dan UM 
Teten Mandoeski, 2) Wakil Ket-

dengan disaksikan oleh Wakil 
Ketua TP PKK Kab. Madiun, 
Ny. Erni Hari Wuryanto, dan 
Direktur RSUD Caruban seka-
ligus Panitia Penyelenggara, 
dr. Arif Amirudin, dan Kepala 
Dinas Kesehatan, dr. Soelistyo 
Widyantono.

Wakil Bupati mengatakan, 
kegiatan ini merupakan wujud 
kepedulian Pemkab Madiun da-
lam membantu masyarakat demi 
terwujudnya peningkatan kes-
ehatan dan kesejahteraan yang 
terprogram dan terintegritas se-
cara berkelanjutan.

“Kami menyadari, cakupan 
khitanan massal ini masih san-
gat terbatas, namun setidakn-
ya niat kami yang tulus dalam 
membantu masyarakat mewu-
judkan generasi yang sehat mer-
upakan modal yang besar serta 
sangat berharga agar kegiatan 
semacam ini (khitanan massal) 
dapat terus berkelanjutan di 
kemudian hari,” demikian sam-
butan tertulis Bupati Madiun 

yang dibacakan Wabup.
Bupati juga titip pesan seben-

tar lagi peserta khitanan massal 
akan memasuki masa akil baligh 
atau masa puber, dimana masa 
tersebut merupakan masa transi-
si dari anak-anak menuju masa 
dewasa.

Untuk itu, ia berharap kepa-
da mereka agar pandai-pandai 
membawa diri, tidak terjerumus 
ke dalam pergaulan yang dapat 
merugikan kehidupan, sehingga 
pada akhirnya peserta khitanan 
massal dapat mencapai tujuan 
hidup yang bahagia sebagaima-
na diharapkan orang tua.

Pada kesempatan ini yang 
turut hadir dlam khitanan mas-
sal di RSUD caruban diantara-
nya wakil bupati Madiun H. 
Hari Wuriyanto, wakil ketua tim 
penggerak PKK Ny. Eni Hari 
Wuriyanto, Direktur RSUD 
Caruban dr. Arif Amirudin, Di-
nas Kesehatan dan jajaranya, 
Camat, Kades dan orangtua pe-
serta khitan massal. (Sy)

ua BPK Dr. Agus Joko Purnomo, 
3) Pejabat pertamina H. Usman, 
4) Kepala BKKBN dr. Hasto 
Wardoyo, 5) Sekjen Perdagan-
gan dalam negeri (kementerian 
perdagangan) Drs. Kuswanto, 
MM, 6) Staf Ahli Meteorologi 
dan Ekonomi Maritim Sugeng 
Santoso, 7) Dirjend Budi daya 
kementerian KKP Dr. Bagusen 
Rahaya, 8) Dirjend Bina tenaga 
kerja kemendagri R. Abdiono, 9) 
Kapolda Jateng (Kepala Bidang 
IV Jateng), 10) Gubernur Jateng 
(diwakili Kepala Disperindag 
Provinsi Jateng), 11)  Gubernur 
DIY (diwakili Kepala Disperind-
ag Provinsi DIY), 12) Bupati dan 
Walikota se-Jateng, 13) DPRD 
beserta anggota Kabupaten Ke-
bumen, 14) Forkopinda Kabu-

paten Kebumen, 15) Kepala 
Disperindag Kabupaten/Kota 
se-Jateng, DIY, Jabar, dan Jatim, 
16) Mantan Bupati Kebumen Ya-
sin Mahmud.

Bupati Kebumen dalam sam-
butannya mengatakan ucapan 
selamat datang dan terima kasih 
atas kehadiran dan partisipasin-
ya kegiatan “ Kebumen Interna-
sional Expo Tahun 2022” pada 
intinya Kabupaten Kebumen 
merupakan Kabupaten termi-
skin di Jateng , namun demikian 
memiliki tekad bagaimana Inter-
nasional Expo bisa diraih. Kebu-
men Internasional Expo ini ber-
tujuan dalam perbaikan ekonomi 
untuk meraih perdagangan high 
dan juga memiliki SDA minyak 
dan batu bara YIA Hulun Progro 

Ngawi, SMN - Balai Rehab 
Narkotika, Psikotropika dan 
Zat Adiktif, diresmikan Ke-
jaksaan Negeri Ngawi, Jumat 
(1/7/2022). 

Balai Rehab Napza Ad-
hayksa itu bertempat di shelter 
Dinas Sosial Ngawi, Jl. Nga-
wi-Caruban, Desa Karangasri, 
Kecamatan Ngawi. 

Fasilitas yang disiapkan 

adalah sebuah kamar dengan 
sebuah ranjang susun, yang se-
lama ini memang sudah tersedia 
di shelter Dinsos Ngawi. 

Kepala Kejaksaan Negeri 
Ngawi, Budi Raharjo, menya-
takan, balai rehab disiapkan un-
tuk penyalahguna, korban dan 
pengguna Napza. 

Pengguna narkoba yang 
menjadi tersangka juga sebagai 

Wakil Bupati Madiun H. Wuriyanto didampingi Wakil Ketua tim 
penggerak PKK Kabupaten Madiun Ny. Erni Hari Wuryanto 

bersama direktur RSUD Caruban dr. Arif Amirudin pada saat 
penyematan seperangkat baju muslim peserta khitan.

Kepala Disperdakop Indra Setyawan dan jajarannya serta UM 
Kabupaten Madiun ikut serta dalam pameran kebumen Interna-
sional Expo di Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh kemen-

trian perdagangan serta jajarannya

Balai Rehab Napza Adhyaksa menempati shelter Dinsos Nga-
wi. Balai Rehab Napza Adhyaksa menempati shelter Dinsos 

Ngawi.

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami didampingi wakil Bupati Madi-
un H. Hari Wuriyanto, direktur RSUD Dolopo dr. Purnomo Hadi, 
ketua tim penggerak PKK Kabupaten Madiun Ny. Penta H. Ah-

mad Dawami pada saat memberikan bingkisan seperangkat baju 
muslim, uang saku dan sembako kepada peserta khitan massal.

Jamasan pusaka digelar di Pendopo Wedya Graha Ngawi dalam 
memperingati Hari Jadi ke-664 (Atas) dan Kirab pusaka diikuti 

para pejabat dan ASN yang mengundang perhatian warga Ngawi 
(Bawah). 

Madiun, SMN - Dalam rang-
ka memperingati Hari Jadi Ka-
bupaten Madiun ke 454 dan hari 
kesatuan gerak PKK Kabupaten 
Madiun tahun 2022 Pemkab. 
Madiun menggelar berbagai aca-
ra dintaranya kegiatan khitanan 
massal ini.

Ada sebanyak 115 anak yang 
ikuti khitan massal di RSUD 
Dolopo, sebenarnya pagu awal 
80 anak dari 7 kecamatan yaitu 
kecamatan Dolopo, kecamatan 
Kebonsari, kecamatan Geger, 
kecamatan Dagangan, keca-
matan Wungu, kecamatan Jiwan 
dan kecamatan Madiun. Karena 
anemo masyarakat Kabupaten 
Madiun yang sangat tinggi yang 
ingin dikhitankan sangat banyak 
melebihi pagu yang ada yaitu 115 
anak.

Acara khitanan massal di 
RSUD Dolopo ini dibuka oleh 
Bupati Madiun H. Ahmad Dawa-
mi yang ditandai penyerahan 
baju muslim dan paket sembako 
dengan disaksikan oleh ketua 
TP PKK Kabupaten Madiun Ny. 
Penta Ahmad Dawami dan Direk-
tur RSUD Dolopo dr. Purnomo 
Hadi juga Kapolres Madiun Dan-
dim 0803 Madiun, Kepala Dinas 
Kesehatan serta jajaran OPD ter-
kait, camat, kades dan orang tua 
anak yang dikhitan massal ini 
yang bertempat di RSUD Dolopo 
pada Kamis (7/7/2022).

Direktur RSUD Dolopo 
Purnomo Hadi mengatakan da-
lam sambutannya jumlah peserta 
khitanan massal sebanyak 115 
anak, peserta khitanan massal 
akan diberikan seperangkat baju 

tan hari jadi, akan dijamas atau 
disucikan. Keempatnya yaitu 
tombak Kyai Singkir dan tombak 
Kyai Songgolangit serta Song-
song Tunggul Warono dan Tung-
gul Wulung. 

Tahun ini, di peringatan hari 
jadi Ngawi ke-664, jamasan 
diikuti lebih banyak orang, ber-
beda dengan tahun lalu ketika 
Covid-19 masih mendera. 

"Jamasan Pusaka ini kita 
lakukan sebagai upaya nguri-uri 
atau melestarikan budaya, meng-
ingatkan lagi pada perjuangan 
nenek moyang kita mempertah-
ankan tanah air dari penjajahan 
dengan senjata piyandel pada 
saat itu," beber Bupati Ony An-
war, usai prosesi. 

Jamasan pusaka juga menjadi 
sarana pengingat akan kekuasaan 
Tuhan yang telah meletakkan 
keberkahan untuk tanah Ngawi, 
tetap subur dan memberi ke-
hidupan. Terbukti dengan bertah-
annya Ngawi sebagai salah satu 
daerah lumbung pangan hingga 
saat ini. 

Prosesi jamasan pusaka-pu-
saka itu dibawa ke tanah Ngawi 
Purba. Lanjutan prosesi sendi-
ri dilaksanakan Kamis hari ini 
(6/7/2022), dengan dikirab dari 
Ngawi Purba menuju ruang 
penyimpanan di Gedong Pusoko 
Pendopo Wedya Graha.

Pada kirab itu, semua pejabat 
teras Ngawi tampak hadir den-
gan berpakaian Jawa dan bersa-
ma-sama mengiringi kembalinya 
pusaka ke pendopo. (ari) 

pemakai terakhir dengan barang 
bukti tak lebih dari satu gram 
dan dalam masa pemakaian se-
hari. 

"Ini merupakan pencanangan 
dari Kejaksaan Agung, jadi ada 
rehab medis yang dilakukan di 
rumah sakit, dan di Ngawi kita 
sudah siap dalam rehab sosial 
bagi penyalahguna, pengguna 
dan korban Napza," ujar Budi 
Raharjo. 

Budi Raharjo menegaskan, 
pihaknya akan tetap bekerjasa-
ma dengan pihak terkait di Pe-
merintah Ngawi dalam aktifitas 
Balai Rehab Napza Adhyaksa. 
Pasalnya, rehab sosial yang 
dilakukan bisa berupa pelatihan 
kerja maupun keterampilan. 

"Kasus yang menimpa ter-
sangka juga tak akan sampai 
ke sidang pengadilan, setelah 
memenuhi syarat untuk bisa di-

rehab, ketetapan direhab akan 
diassesment bersama BNN lebih 
dulu," janji Budi Raharjo. 

Mengenai lamanya rehab 
akan ditentukan setelah melihat 
kondisi tersangka. Sedangkan 
soal daya tampung Balai Rehab 
Napza Adhyaksa Ngawi yang 
hanya satu kamar, disesuaikan 
dengan kasus narkoba di Ngawi 
yang terhitung kecil yakni berk-
isar 10 kasus saja per tahun. (ari)

juga dapat membantu peningka-
tan ekonomi masyarakayt sekitar 
hingga kabupaten Kebumen. Ja-
rak tempuh dari Kabupaten Ke-
bumen ke Bandara YIA kurang 
lebih 1 jam perjalanan darat. Ka-
bupaten Kebumen juga memi-
liki banyak wisata pantai salah 
satunya pantai Kerang Bolong. 
Selain itu juga di sektor perikana 
n laut juga membantu pertumbu-
han perekonomian di Kabupaten 
Kebumen. Contohnya diperbarui 
dan diperluasnya pengelolaan 
tempat penjualan ikan (TPI) 
mencapai kurang lebih 100 Ha 
dan juga memiliki tempat wisata 
Benteng Van Der Wijck. “Ung-
kap Bupati Kebumen”

Selanjutnya dilanjutkan sam-
butan menteri Koperasi dan UM, 
menyampaikan terima kasih 
kepada pemerintah Kabupaten 
Kebumen yang telah berhasil 
menyelenggarakan kegiatan 
Kebumen Internasional Expo 
dalam menggerakan perbaikan 
ekonomi daerah. Harapnya 
Kabupaten Kebumen mampu 
meningkatkan kontribusi per-
tumbuhan ekonomi nasional ta-
hun 2022. Pemulihan ekonomi 
sejak adanya pandemi Covid-19 
masih terus menjadi fokus perha-
tian pemerintah. Dengan adanya 
Kebumen Internasional Expo 
ini dapat meningkatkan jumlah 
barang dan jasa di Kabupaten 
Kebumen dan bisa memenuhi 
target 40% belanja pemerintah 
dan menghadirkan pertumbuu-
han ekonomi sampai 1,8% serta 
bisa menyerap lapangan peker-
jaan dan mampu menciptakan 
KIE 2022 yang menghubungkan 
pedagang investasi dan turisme. 
“jelas menteri perdagangan dan 
UM Teten Mandoeski. (sy)



Pemkot Probolinggo Serahkan 31
Hewan Kurban Untuk Masyarakat

Pemkab Banyuwangi Keluarkan Edaran Pembatasan 
Penggunaan Kantong Plastik untuk Kurban

Tahapan Tim Verifikasi Kota
Layak Anak di Kota Probolinggo

Probolinggo, SMN - Hari 
Raya Idul Adha 1443 Hijriah/
tahun 2022, Pemerintah Kota 
Probolinggo melalui Bagian 
Kesejahteraan Masyarakat 
(Kesra) kembali salurkan he-
wan kurban untuk masyarakat, 
Jumat (8/7) pagi, Plh. Wali 
Kota Probolinggo drg. Ninik Ira 
Wibawati menyerahkan secara 
simbolis hewan kurban kepa-
da perwakilan takmir Masjid 
Agung Raudlatul Jannah dan 
Masjid Al Mujahidin di halaman 

kantor wali kota. 
Plt Kepala Bagian Kesra Nari 

mengatakan, jumlah hewan kur-
ban yang berhasil dihimpun dari 
sumbangan masyarakat seban-
yak 31 ekor. “Perolehan hewan 
kurban sebanyak 31 ekor, terdiri 
dari kambing 28 ekor dan sapi 3 
ekor,” jelas Nari.

Dalam sambutannya, drg. 
Ninik Ira Wibawati menyam-
paikan pesan agar masyarakat 
mengikuti fatwa MUI dalam 
pelaksanaan pemotongan he-

Banyuwangi, SMN - Pem-
kab Banyuwangi mengeluarkan 
surat edaran untuk melakukan 
pembatasan menggunakan kan-
tong plastik untuk tempat daging 
kurban. Hal ini sebagai komitmen 
untuk mengurangi sampah plastik.

"Sebisa mungkin pembagian 
daging kurban tidak harus di-
wadahi dengan kantong plastik. 
Hal ini sebagai bentuk komitmen 
keterlibatan masyarakat dalam 
upaya mengurangi polusi sampah 
plastik di Banyuwangi," ungkap 
Sekretaris Daerah Banyuwangi, 
Mujiono, Jumat (8/7/2022).

Surat edaran yang ditandatan-
gani Bupati Banyuwangi Ipuk 
Fiestiandani tersebut ditujukan 
kepada Kepala Kantor Kemente-
rian Agama Banyuwangi, Ketua 
MUI Banyuwangi, Kepala SKPD 
se-Banyuwangi serta BUMN/ 
BUMD dan Perusahaan Swasta 
di Banyuwangi yang telah dirilis 
sejak 30 Juni kemarin. 

Dalam edaran tersebut, ber-
isi imbauan pembagian daging 
kurban ditempatkan ke wadah 
non-plastik yang dapat didaur 
ulang dengan mudah oleh alam. 
Seperti wadah dari daun atau any-
aman bambu. Atawa disarankan 
untuk para penerima daging kur-
ban membawa wadah sendiri dari 
rumahnya.

"Kami menargetkan pada 
2025 terjadi pengurangan sampah 
anorganik sampai 30 persen di 
Banyuwangi. Serta 70 persen si-
sanya dapat dikelola dengan baik. 

dalam musrenbang serta forum 
konsultasi publik.

"Beberapa upaya percepatan 
dan pengembangan KLA yang 
sudah dilaksanakan seperti ru-
mah sakit ramah anak, pusk-
esmas ramah anak, sekolah ra-
mah anak, tempat ibadah ramah 
anak, pusat informasi sahabat 
anak, pusat kreativitas anak, 
perlindungan anak terpadu ber-
basis masyarakat, desa/kelurah-
an layak anak, kecamatan layak 
anak disertai inovasi-inovasi 
yang terus berkembang untuk 
kota layak anak," jelasnya.

Menurut drg Ninik, ini ada-
lah tindak lanjut dari komitmen 
Pemkot yang didukung berbagai 
pihak, mulai dari bidang kese-
hatan, pendidikan, dan beberapa 
sekolah, hingga perusahaan tek-
stil sudah menjadi ramah anak. 
Pada kesempatan itu, drg. Ninik 
menyampaikan apresiasi seka-
ligus rasa syukur pada segenap 
tim verlap kunjungan karena 
pada penyelenggaraan KLA ta-
hun lalu, Pemkot Probolinggo 
mampu meraih kategori Nindya, 
dari sebelumnya Madya. Hal itu 
merupakan sebuah pencapaian 
yang membanggakan.

Namun demikian drg. Ninik 
juga, menekankan dalam seti-
ap gelaran penghargaan yang 
diselenggarakan oleh pemer-
intah pusat maupun provinsi, 
pentingnya kehadiran Pemkot 
dalam penyelenggaraan pemer-
intahan serta pelayanan pub-
lik, melalui rumusan kebijakan 
yang ada mampu menorehkan 
prestasi, khusus keterkaitan hal 
ini adalah KLA.

Hal itu sesuai dengan Perda 
Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perlindungan Perempuan dan 
Anak dan Perda Nomor 3 Ta-
hun 2020 tentang Penyelengga-
raan Kota Layak Anak. Kedua 
perda tersebut merupakan ben-
tuk komitmen bersama dalam 
mewujudkan Kota Probolinggo 
sebagai kota layak anak dan ra-
mah anak.

“Disamping itu kami mem-
berikan perhatian khusus bagi 
pencegahan perkawinan usia 
anak dengan menggandeng 
berbagai pihak untuk selanjut-
nya bekerja sama melakukan 
gerakan stop perkawinan anak. 
Berbekal semangat kehadiran 
dan partisipasi, kami bertekad 
setiap koreksi, saran serta ma-
sukan yang disampaikan tim 
merupakan bahan pembenahan 
bagi kami semua untuk secara 
bertahap bahwa Kota Proboling-
go,” terangnya.

Sebagai bentuk keseriusan 
dalam menangani penyalahgu-
naan narkotika, psikotropika dan 
obat terlarang, pihaknya juga 
bekerjasama dengan kejaksaan 
negeri meresmikan Balai Reha-
bilitasi Napza Kota Probolinggo 
yang berlokasi di shelter Mas-
trip, yang diresmikan secara ser-
entak di seluruh Indonesia oleh 
Menko Polhukam RI dan baru 
34 balai semacam ini di seluruh 
Indonesia.

Tahapan verifikasi lapangan 
sendiri memiliki andil yang 
signifikan suatu kota/kabupat-
en mampu naik perangkat dari 
yang sebelumnya telah diraih. 
Dengan harapan, suksesnya 
penyelenggaraan kota layak 
anak, sehingga Kota Proboling-
go mampu meraih kategori uta-
ma.

Pada proses ini, Kota 
Probolinggo menjadi satu dari 
sedikit daerah di Jawa Timur 
yang dilaksanakan verifikasi 
lapangan langsung, sementara 
kabupaten / kota lainnya dilaku-
kan secara hybrid dan tanpa ver-
ifikasi.

“Kebanggaan mengikuti ver-
lap secara langsung merupakan 
tantangan kepada kita semua, 
karena tim verifikasi lapangan 
akan benar-benar bisa mengeta-
hui secara langsung potret yang 
sesungguhnya dari eksistensi 
serta daya manfaat KLA ini di 
Kota Probolinggo,” tutupnya. 
(ed )

Plh. Wali Kota drg.Ninik Ira Wibawati saat secara simbolis 
menyerahkan hewan kurban. 

Sekretaris Daerah Banyuwangi, Mujiono

Plh Wali Kota drg Ninik Ira Wibawati dan Kepala DLH men-
dampingi Tim Verifikasi.
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wan kurban di tengah mere-
baknya wabah Penyakit Mulut 
dan Kuku (PMK) pada hewan 
ternak. “Untuk menekan dan 
menghindari penularan wabah 
penyakit mulut dan kuku, Ma-
jelis Ulama Indonesia beberapa 
waktu lalu telah mengeluarkan 
fatwa Nomor 32 tahun 2022 
mengenai hukum dan panduan 
pelaksanaan ibadah kurban saat 
kondisi wabah penyakit mulut 
dan kuku,” pesan Ninik. 

Selain itu sekda Kota 
Probolinggo itu juga menying-
gung mengenai program vak-
sinasi pada hewan ternak yang 
masih berjalan sebagai upaya 
untuk mencegah meluasnya 
penularan PMK. “Pemerintah 
Kota Probolinggo melalui di-
nas terkait telah melakukan up-
aya-upaya pencegahan dengan 
melakukan vaksinasi terhadap 
hewan ternak di beberapa tem-
pat,” jelasnya. 

Lebih lanjut drg Ninik, men-
gatakan untuk program vaksina-
si ini dikecualikan bagi hewan 
ternak yang akan dikurbankan. 
Karena program vaksinasi PMK 
harus melalui 3 tahap dengan 
rentang waktu 1 bulan dan 6 

bulan.
 “Tetapi persyaratan yang 

menjadi hewan kurban ini ti-
dak boleh divaksinasi ya, kare-
na vaksinasi itu ada tiga tahap. 
Vaksinasi pertama kemudian 
1 bulan berikutnya, lalu enam 
bulan berikutnya lagi, dengan 
catatan tidak boleh menjadi he-
wan kurban,” tambahnya. 

Plh Wali kota juga berkun-
jung ke tiga lokasi berbeda un-
tuk menyerahkan hewan kurban 
berupa sapi. Yakni ke Pengurus 
Cabang NU di Jalan Bengawan 
Solo, berikutnya ke Pimpinan 
Daerah Muhammadiyah di Jalan 
Sukarno Hatta dan terakhir ke 
Pondok Pesantren Zainul Islah 
di Jalan Cokroaminoto. 

Salah satu perwakilan pener-
ima, Sekretaris Takmir Masjid 
Agung Raudlatul Jannah, Soli-
hul Hadi menyampaikan akan 
menyalurkan daging hewan kur-
ban kepada orang yang berhak 
menerima. “Ya, mudah-muda-
han-lah dengan (hewan) kurban 
ini bisa membantu orang-orang 
yang tidak mampu, kita yang 
menyalurkan-lah nantinya kepa-
da masyarakat,” ucap Sholihul 
Hadi. (Ed)

Oleh karena itu, kita terus be-
rupaya untuk mengurangi kebo-
coran sampah plastik ini," ungkap 
Mujiono.

Perlu diketahui, potensi 
sampah di Banyuwangi tahun 
lalu diperkirakan mencapai 448 
ribu ton. Sedangkan 34 persenn-
ya merupakan sampah anorganik 
yang tak bisa diurai oleh alam 
dengan mudah. Sampah yang 
mencemari bumi itu, 45 persenn-
ya berupa kantong plastik.

Untuk menunjang hal terse-
but, secara regulatif telah diter-
bitkan Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan 
Sampah Rumah Tangga dan 
Sampah Sejenis Sampah Rumah 
Tangga. Perda ini kemudian di-
revisi pada 2021 yang lalu, untuk 
melakukan penguatan kebija-
kan Pemerintah Daerah dalam 
melakukan pengurangan sampah 
plastik melalui Peraturan Bupati.

"Yang pasti, upaya untuk diet 
kantong plastik ini, tidak semata 
pada pelaksanaan kurban. Na-
mun, dalam berbagai bidang lain 
dan kegiatan lain yang sekiranya 
berpotensi menimbulkan penggu-
naan kantong plastik yang tinggi 

dan masih bisa digantikan dengan 
wadah yang lain, maka kami se-
cara tegas akan mengeluarkan 
aturan," pungkas Mujiono.

Selain penggunaan kantong 
plastik, dalam surat edaran tersebut, 
para penyelenggara penyembeli-
han binatang kurban juga diminta 
untuk memperhatikan protokol 
kesehatan selama pelaksanaan ser-
ta senantiasa menjaga kebersihan 
tempat pembelihan. Mulai dari 
limbah hewannya hingga koto-
ran-kotoran lain yang berpotensi 
menimbulkan ketidaknyaman di 
lingkungan sekitar. (hms/bwi)

Sidoarjo, SMN - Pelebaran 
jalan pertigaan Bangah Aloha, 
Kecamatan Gedangan Kabupaten 
Sidoarjo segera dilakukan Pem-
kab Sidoarjo, Kamis (7/7/2022). 
Targetnya bulan Agustus depan 
sudah mulai dikerjakan. Peleb-
aran itu dilakukan karena perti-
gaan jalan Bangah dinilai menjadi 
penyebab kemacetan. Setidaknya 
ada 58 bangunan yang akan di-
bongkar untuk kepentingan pele-
baran jalan menuju Desa Wage, 
Kecamatan Taman tersebut.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muh-
dlor minta kepada Dinas PU Bina 
Marga SDA agar pelaksanaan 
pembangunan proyek pelebaran 
jalan di bundaran Aloha tersebut 

dilakukan sesuai time line. Pal-
ing lambat Agustus sudah tuntas 
lelang dan langsung dilakukan 
pengerjaan.

"Targetnya Agustus bulan 
depan sudah mulai dikerjakan. 
Pembangunannya kita kebut 
karena harus selesai tahun ini. Ta-
hun 2023 akan dilakukan pemba-
ngunan Flyover Aloha," ujar Gus 
Muhdlor.

Pelebaran jalan pertigaan 
Bangah-Aloha itu menurut Gus 
Muhdlor merupakan proyek 
Pemkab Sidoarjo dan di luar 
proyek Flyover Aloha. Putra KH. 
Agoes Ali Masyhuri itu melihat 
dalam peta pembangunan Fly-
over tidak menyentuh pertigaan 

Probolinggo, SMN - Kota 
Probolinggo mengikuti serang-
kaian tahapan Verifikasi Lapa-
ngan (verlap) Kunjungan Kota 
Layak Anak (KLA) di Kota 
Probolinggo Tahun 2022, Ka-
mis (7/7). Giat yang dipimpin 
Pelaksana Harian (Plh) Wali 
Kota Probolinggo drg. Ninik 
Ira Wibawati itu diterima di 
Command Center (CC) bersama 
dengan instansi dan perangkat 
daerah terkait.

Tim penilai dari Kementeri-
an Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Re-
publik Indonesia (Kementerian 
PPPA RI) Wendi Wijayanto usai 
melakukan peninjauan ke tujuh 
titik lokasi penilaian menyam-
paikan bahwa kegiatan veri-
fikasi lapangan evaluasi KLA 
tersebut bertujuan untuk melihat 
sejauh mana kabupaten/kota tel-
ah melakukan pemenuhan hak 
anak atau perlindungan anak. 
“Secara keseluruhan sudah 
komprehensif. Artinya dari sisi 
komitmen, implementasi kebi-
jakan, kelembagaan dan apapun 
dari lima kluster di 24 indikator 
KLA, sudah terpenuhi,” katan-
ya.

Alasan kenapa Kota 
Probolinggo masuk ke tahapan 
verifikasi, katanya, yaitu kare-
na Pemkot melalui dinas terkait 
telah mengisi indikator yang 
ada diaplikasi yang sudah terse-
dia. Selanjutnya akan dikroscek 
kembali apakah kegiatan yang 
dilakukan, data-data yang diisi 
tersebut memang benar-benar 
telah dilakukan.

Nanti pihaknya akan mem-
berikan beberapa catatan un-
tuk segera ditindaklanjuti dan 
meminta dokumen ataupun 
data-data pendukung lainnya. 
“Kami usulkan tentang pro-
gram ataupun inovasi yang 
telah dilakukan terhadap per-
lindungan anak ataupun pe-
menuhan hak anak. Dari apa 
yang saya lihat dan saya nilai, 
Kota Probolinggo sudah bagus 
ya. Kami akan merekomen-
dasikan yang terbaik pastinya, 
mudah-mudahan hasilnya nanti 
seperti yang diharapkan,” tan-
dasnya.

 Plh Wali Kota didampin-
gi Kepala Badan Perencanaan 
Daerah, Penelitian dan Pengem-
bangan (Bappeda Litbang) 
Tartib Gunawan memaparkan 
upaya percepatan KLA telah 
dilaksanakan mulai dari sarana 
prasarana ramah anak, ramah 
disabilitas serta penganggaran 
responsif anak yang tentunya 
direncanakan dengan menden-
garkan aspirasi anak melalui fo-
rum anak yang selalu dilibatkan 

Agustus Digarap, Kemacetan 
di Pertigaan Jalan Bangah 

Aloha Sidoarjo Segera Terurai
Bangah. Dimana, jalan pertigaan 
itu selama ini menjadi penyebab 
kemacetan karena akses jalan 
yang sempit sudah tidak layak 
lagi menampung kendaraan kel-
uar masuk.

"Pelebaran jalan ini di luar 
proyek Flyover Aloha. Salah satu 
penyebab Kemacetan di Bunda-
ran Aloha ini dikarenakan akses 
keluar masuk di jalan pertigaan 
Bangah sangat sempit. Oleh 
karenanya perlu dilebarkan lagi. 
Pembangunannya kita kebut ta-
hun ini," jelasnya.

Di tempat terpisah, Kabid 
Jalan dan Jembatan Dinas PU 
Bina Marga SDA Rizal Asnan 
menjelaskan, sejauh ini tahapan 
pelaksanaan proyek pelebaran 
jalan pertigaan Bangah Aloha 
berjalan sesuai rencana.

"Sekarang bulan Juli ini sudah 
masuk tahapan lelang. Selanjutn-
ya Agustus bulan depan penger-
jaannya sudah bisa dimulai. Ba-
ngunan yang dibongkar kurang 
lebih 58 bangunan," terang Rizal.

Di pertigaan itu, lanjut Rizal, 
nantinya dilebarkan ke barat seki-
tar 4 meter dengan total panjang 
225 meter. "Termasuk sebelah 
selatan dan utara pertigaan jalan. 
Targetnya sebelum akhir tahun 
rampung," pungkasnya.(kmf/sda)

Kemacetan sering terjadi di jalan pertigaan Bangah Aloha, 
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo

UKPBJ Ngawi Sosialisasikan Kewajiban TKDN 
40 Persen pada Produk yang Dibeli Pemerintah 

makanan dan minuman, jasa 
keamanan, jasa kebersihan dan 
kain," tambah Mamik. 

UKPBJ menghimbau pro-
duk-produk UMKM yang 

udah berizin, tak ragu menjadi 
penyedia di e-katalog. Mereka 
dapat memancing pasar leb-
ih luas, bukan hanya di daerah 
sendiri bahkan bisa ikut me-

Mamik Subagyo, Kepala UKPBJ Ngawi

Ngawi, SMN - Unit Ke-
giatan Pengadaan Barang dan 
Jasa (UKPBJ) Ngawi gencar 
melakukan sosialisasi tentang 
Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) sebesar 40 
persen pada produk yang dibeli 
dengan dana pemerintah. 

"TKDN itu dibagi dalam ma-
terial bahan produk sebesar 25 
persen dan bobot manfaat pro-
duk (BMP) sebanyak 15 pers-
en," ungkap Mamik Subagyo, 
Kepala UKPBJ ngawi. 

Tingkat Kandungan Dalam 
Negeri (TKDN) sebesar 40 
persen itu terdiri dari material 
dalam produk sebesar 25 persen 
dan bobot manfaat produk se-
banyak 15 persen. Bobot man-
faat produk diantaranya berupa 
tempat usaha dan tenaga kerja. 

"Pemkab Ngawi sudah mem-
berikan lapak di e-katalog se-
banyak 10 etalase namun baru 
terisi tujuh. Diantaranya ada 
produk alat tulis kantor (ATK), 
bahan material, bahan pokok, 

menuhi kebutuhan yang dibeli 
pemerintah. 

"Saat ini transaksi e-katalog 
kita baru sekitar Rp4 miliar. Bila 
OPD ingin mengajukan penam-
bahan etalase juga dimungkink-
an," tukas Mamik Subagyo. 

Saat ini, sosialisasi untuk 
kewajiban akan TKDN hingga 
40 persen pada produk yang 
dibeli pemerintah, terus dlaku-
kan. UKPBJ sudah melakukan 
sosialisasi itu ke beberapa OPD 
diantaranya Dinas Koperasi, 
DPUPR dan Dinas Perdagan-
gan, Perindustrian dan Tenaga 
Kerja (DPPTK). 

Namun sayangnya pembeli-
an di e-katalog belum menjadi 
keharusan. Karena itu masih 
ada pengadaan langsung atau 
penunjukan. 

"Nanti setelah sosialisasi, 
akan ada surat edaran dari UK-
PBJ dan emua agar patuh den-
gan membeli produk yang ada 
di e-katalog," pungkas Mamik 
Subagyo. (ari)



Edisi 519/ XIV /11 - 24 Juli 2022 7Jawa Tengah
Kapolda Jateng Lantik 612 Bintara

Remaja Polri, 20 Orang Ditempatkan di IKN

Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., 
M.K., saat memberi selamat kepada 612 Bintara Polri gelom-

bang I Tahun Anggaran 2022 Sekolah Polisi Negara (SPN) 
yang baru saja dilantik

Jelang Pilkades Tahun 2022, 
Wakil Bupati Kendal Beri 

Pembinaan Kepada Linmas

Wakil Bupati Kendal, H. Windu Suko Basuki, S.H saat member-
ikan pembinaan kepada Linmas sekaligus megukuhan Linmas 

Tamtama Praja Tingkat Kecamatan Ringinarum, Kamis (7/7/2022) 

Purwokerto, SMN - Ka-
polda Jawa Tengah Irjen. Pol. 
Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., 
M.K., melantik 612 Bintara 
Polri gelombang I Tahun Ang-
garan 2022 Sekolah Polisi Neg-
ara (SPN) Polda Jateng di Pur-
wokerto, Jumat (8/7/22).

Upacara penutupan pendi-

dikan dan pelantikan serta pen-
gambilan sumpah pembentukan 
Bintara Polri ini dihadiri Pejabat 
Utama Polda Jateng, Kapol-
res jajaran Polda Jateng serta 
Forkopimda Kabupaten Banyu-
mas.

Dalam sambutan Kalem-
diklat Polri Komjen Pol. Prof. 

Dr. H. Rycko Amelza Dahniel, 
M.Si yang dibacakan Kapolda 
Jateng menyatakan bahwa den-
gan selesainya pendidikan pem-
bentukan ini telah menambah 
jumlah personel Polri.

“Dengan penambahan jum-
lah personil ini diharapkan dapat 
meningkatkan kinerja Polri ke 
depan dalam menjaga keaman-
an, memelihara kamtibmas, me-
negakkan hukum, melindungi, 
mengayomi dan melayani mas-
yarakat,” kata Kapolda Jateng.

Rencananya, dari 612 bintara 
remaja yang dilantik hari ini, se-
banyak 20 orang bintara remaja 
lulusan dari SPN Polda Jateng 
akan ditempatkan di Ibu Kota 
Nusantara (IKN) di Kalimantan 
Timur.

Saat memberikan keterangan 
pers di depan media, Kapolda 
mengatakan penempatan se-
bagian dari lulusan SPN Polda 
Jateng di IKN merupakan ben-
tuk dukungan Polri dalam rang-
ka mendukung ibu kota negara 
di IKN.

"Sebagian bintara remaja 
lulusan dari SPN Polda Jawa 
Tengah akan ditempatkan disa-
na. Selebihnya akan kembali ke 
wilayah Polda Jateng,” ujar Ah-
mad Luthfi.

Dirinya memberikan uca-
pan selamat kepada para bintara 
remaja yang telah menyelesaikan 
kegiatan pendidikan pembentu-
kan selama 5 bulan di SPN Polda 
Jateng.

Kapolda berpesan agar para 
Bintara remaja selalu mening-
katkan iman dan taqwa sebagai 
pedoman dalam kehidupan dan 
pelaksanaan tugas.

“Pegang teguh dan amalkan 
nilai-nilai Tribrata dan Catur Pra-
setya dalam setiap langkah peng-
abdian sebagai insan Bhayang-
kara. Jaga nama baik Polri dan 
junjung tinggi Panji-Panji Tribra-
ta. Polisi adalah kita dan kita ada-
lah Polisi, maka Jadilah sosok 
panutan dan teladan serta selalu 
lindungi dan layani masyarakat 
dengan sepenuh hati,” tegas Ka-
polda. (sur)

Kendal, SMN - Wakil Bu-
pati Kendal, H. Windu Suko 
Basuki, S.H memberikan pem-
binaan kepada Linmas seka-
ligus megukuhan Linmas Tam-
tama Praja Tingkat Kecamatan 
Ringinarum, Kamis (7/7/2022) 
bertempat di Aula Kecamatan 
Ringinarum, Kabupaten Kendal.

Acara dihadiri oleh Camat 
Ringinarum, Sobirin, S.Sos, 
beserta jajarannya, para Kepala 
desa di Kecamatan Ringinarum, 
dan diikuti oleh para Linmas 
desa di Kecamatan Ringinarum.

Camat Ringinarum, Sobirin 
menyampaikan, terima kasih 
kepada Wakil Bupati Kendal 
dan para kepala desa serta para 
linmas yang mengikuti kegiatan 
ini, semoga adanya kegiatan ini 
dapat menambah wawasan bagi 
para Linmas.

"Semoga dengan adanya 
kegiatan ini para Linmas dapat 
lebih mempersiapkan diri dalam 
menghadapi pelaksanaan Pemi-
lihan Kepala Desa (Pilkades) 
yang akan dilaksanakan pada 
Okboter 2022 me datang, seh-
ingga dapat terwujud Pilkades 
yang jujur, aman dan tertib," 
tambah Sobirin.

Camat Ringinarum, juga 
menyampaikan, Linmas ini 
nantinya dapat lebih bisa diper-
hatikan, mengingat begitu pent-
ingnya peran Linmas di desa 
masing-masing.

"Semoga Linmas akan lebih 
diperhatikan lagi, baik dari ting-
kat kabupaten hingga tingkat 
desa, sehingga dapat menjalank-

an tugasnya dengan maksimal," 
harap Sobirin.

Sementara itu, Wakil Bupati 
Kendal, H. Windu Suko Basu-
ki mengatakan, bahwa Linmas 
yang berada di setiap kecamatan 
maupun di desa memiliki per-
an yang sangat strategis untuk 
membantu para para camat dan 
para kepala desa dalam melak-
sanakan keamanan di wilayahn-
ya masing-masing.

"Terkait dengan pelaksanaan 
Pilkades nanti hanya Linmas 
yang bisa masuk di area TPS, 
karena Babinsa dan Bhabinkam-
tibmas membantu di luar TPS, 
namun jika kondisi tidak kon-
dusif maka akan ikut masuk 
membantu di dalam area terse-
but, sehingga Linmas ini harus 
benar-bernar mempersiapkan 
diri dengan baik," tutur Wabub 
Kendal.

Wabub Windu Suko Basuki 

juga mengatakan, bahwa kegia-
tan untuk peningkatan kemam-
puan bagi para Linmas ini harus 
sering dilakukan, agar dapat 
menambah pengalaman dan ke-
mampuan, mengingat nantinya 
manfaatnya akan kembali ke 
masyarakat.

"Semoga Pilkades nanti 
berjalan dengan baik, terlak-
sana Pilkades yang jujur, adil, 
tidak ada provokasi dan tidak 
ada intimidasi dari pihak mana 
pun, sehingga demokrasi ini 
dapat berjalan dengan baik. Jika 
pelaksanaannya adil pasti akan 
terpilih juga pemimpin-pemin-
pin yang baik dan adil," tutup 
Wakil Bupati Windu Suko Ba-
suki.

Acara dilanjutkan dengan 
pengukuhan Linmas Tamtama 
Praja Kecamatan Ringinarum, 
dan penandatanganan berita 
acara. (sur)

Ketua Sekber Wartawan Indonesia DPW 
Jateng, Tidak Pernah Meragukan Dewan Pers 

Kendal, SMN - Menanggapi 
pemberitaan dari berbagai me-
dia terkait pernyataan Kapolres 
Sampang dan Dewan Pers, ten-
tunya ada perbedaan pendapat 
bagi perusahaan media dan para 
jurnalis yang ada di seluruh In-
donesia, sebagai jurnalis saya 
juga punya hak berpendapat, 
perlu saya sampaikan kepada 
seluruh rekan rekan wartawan 
yang tergabung di organisasi 
SWI (Sekber Wartawan Indo-
nesia). Saya pribadi selaku war-
tawan sekaligus Ketua Sekber 
Wartawan Indonesia DPW Jawa 
Tengah mendukung pernyataan 
Kapolres Sampang dan Dewan 
Pers.

Memang benar, sesuai 
amanah undang-undang ke-
merdekaan pers harus ditega-
kkan, Namun akan lebih 
berkualitas dan profesional jika 
perusahaan media melalui Ver-
ifikasi dan wartawan melalui 
Sertifikasi Dewan Pers. Pentin-
gnya verifikasi media dan sert-
ifikasi wartawan untuk menja-
di jatidiri dalam menegakkan 
kemerdekaan pers berdasarkan 
kepentingan publik yang profe-
sional dan bermartabat.

Saat ditemui salah satu war-
tawan di kediamannya, Desa 
Pucuk Sari Kecamatan Weleri 
Kabupaten Kendal pada hari 
Jum'at 8/7/2022. Suroto Anto 
Saputro, Wartawan Muda asal 
Kabupaten Kendal mengatakan, 
saya pribadi sedikitpun tidak 
pernah meragukan tentang De-
wan Pers, Walaupun masih ada 
pihak yang menggugat Dewan 
Pers agar membatalkan peratur-
an tentang sertifikasi sekaligus 
juga verifikasi media karena di-
anggap melanggar kemerdekaan 
pers," kata Ketua SWI Jateng.

Ketua SWI DPW Jateng juga 
menjelaskan, Perlu di pahami, 
berbeda pendapat itu hal yang 
biasa, karena bisa dimaklumi, 

masih banyak yang belum pa-
ham tentang urgensi Sertifikasi 
Kompetensi Wartawan (SKW) 
dalam realita media dan kew-
artawanan saat ini. Sesuai yang 
tertuang di Peraturan Dewan 
Pers No. 1 tahun 2010, yang 
diperbarui dengan Peraturan 
Dewan Pers No. 4 tahun 2017 
tentang Sertifikasi Kompetensi 
Wartawan menyebut ada enam 
tujuan SKW.

Pertama, Meningkatkan 
kualitas dan profesionalitas 
bagi wartawan, Kedua, Men-
jadi acuan sistem evaluasi kin-
erja wartawan oleh perusahaan 
pers, Ketiga, Menegakkan ke-
merdekaan pers berdasarkan 
kepentingan publik, Keempat, 
Menjaga harkat dan martabat 
kewartawanan sebagai profesi 
penghasil karya intelektual, Ke-
lima, Menghindarkan penyalah-
gunaan profesi wartawan, Kee-
nam, Menempatkan wartawan 
pada kedudukan strategis dalam 
industri pers.

Dari tujuan di atas dapat di-
simpulkan beberapa hal. Pro-
duk jurnalistik adalah karya in-
telektual, sehingga proses mulai 
dari menggali informasi sampai 
menyiarkan dalam bentuk berita 
harus selalu melalui kerja serius, 
berdasarkan fakta, dapat diper-
tanggungjawabkan, sehingga 
kalaupun ada yang menggugat, 
penyelesaiannya secara intelek-
tual pula.

Tentang UKW, dengan de-
mikian mengukur apakah seseo-
rang yang bekerja sebagai war-
tawan, dengan beberapa ukuran 
yang dibuat, sudah pantas dise-
but sebagai profesional, untuk 
tingkatan muda, madya, atau 
utama. Semua wartawan pasti 
dapat sesuai standar.

Misalnya, Wartawan yang 
profesional juga diharuskan 
memiliki perencanaan, apakah 
dalam meliput suatu acara (un-

Ketua Sekber Wartawan Indonesia DPW Jawa Tengah Suro-
to Anto Saputro, Wartawan Muda asal Kabupaten Kendal

tuk kelompok muda), atau mem-
buat liputan investigasi atau in-
depth (untuk kelompok madya). 
Ada banyak hal bersifat teknis, 
yang disebut sebagai pengeta-
huan atau ketrampilan jurnal-
istik, yang sangat vital dimiliki 
wartawan profesional, sebelum 
dia berhak mendapatkan serti-
fikat dan kartu kompetens.

Dengan mengikuti uji kom-
petensi wartawan di level muda, 
madya, utama, juga sudah me-
mahami pesoalan etik dan hu-
kum terkait pers agar dapat lolos 
ujian. Mulai dari yang bersifat 
elementer seperti sikap profe-
sional terhadap narasumber, 
tidak mengintimidasi, sikap 
berimbang, konfirmasi, sam-
pai dengan sikap independen 
dan berpihak pada kepentingan 
publik di tahapan yang lebih 
rumit. Bahkan, rambu-rambu 
tentang tidak menerima suap, 
tidak menerima imbalan terkait 
berita, tidak plagiat, langsung 
dikaitkan dengan pencabutan 
kartu kompetensi, apabila itu 
dilakukan mereka yang lulus uji 
kompetensi.

Hal seperti itu sungguh 
penting bagi wartawan dari 
media-media kecil baik di kota 
maupun di daerah tingkat dua, 
yang hampir tidak pernah dis-
entuh pelatihan, sebab proses uji 
kompetensi sekaligus dijadikan 
juga sebagai proses berbagi pen-
getahuan dan pengalaman dari 
pengujinya. Apa yang boleh dan 
tidak boleh, ditularkan.

Sementara, mari dilihat 
dari tujuan SKW, wartawan 
didudukkan dalam posisi strate-
gis dalam industri media, tidak 
sekadar buruh, pekerja, yang 
sekedar komponen peleng-
kap. Dengan demikian pemilik 
media tidak dapat seenaknya 
menempatkan orang. Posisi vi-
tal newsroom harus di isi oleh 
orang yang memiliki kompeten-
si sesuai tingkatannya. Promosi 
juga memperhitungkan kom-
petensi, sehingga manajemen 
harus menyiapkannya orang itu, 
agar sesuai kemampuan jabatan-
nya, tidak secara sembarang 
langsung menunjuk. Kedudukan 
strategis sebaliknya juga mem-
buat manajemen tidak semba-
rang membuang orang orang 
yang berkompetensi tinggi, se-
bab newsroom selalu membu-
tuhkan orang kompeten.

Selain itu, kaitannya dengan 
verifikasi media, salah satu tun-
tutan aturan adalah pemimpin 
redaksi dan penanggungjawab 
harus memiliki kompetensi uta-
ma, sementara newsroom juga 
diisi wartawan yang terverfi-

kasi. Alasannya adalah media 
yang berperan dalam memba-
ngun dan membentuk opini 
publik - bahkan menggunakan 
frekuensi publik di media 
penyiaran harus dikelola orang 
yang memiliki kompetensi. 
Artinya orang yang memahami 
etik dengan segala praktiknya, 
agar publik mendapat informasi 
yang sesuai kebutuhannya. Bu-
kan informasi yang telah terpa-
par kepentingan tertentu.

Di sisi lain pentingnya UKW 
adalah semakin terdegradasin-
ya wartawan di mata orang-
orang, katakanlah Kepala Desa, 
Kepala Sekolah, Pejabat oper-
asional di tingkat Kabupaten/
Kota. Hampir setiap hari mere-
ka didatangi sampai diintimida-
si dan diperas oleh orang yang 
mengaku wartawan, karena 
mereka membawa kartu pers 
atau surat penugasan. Mereka 
itu selalu datang dengan men-
gatakan untuk konfirmasi kasus 
penyelewengan, entah dalam 
tender, rencana pengadaan ba-
rang atau pengerjaan proyek. 
Kalau yang didatangi mau ba-
yar, beritanya tidak jadi. Ada 
pula yang ingin dibayar dalam 
bentuk iklan tembak, pasang 
tanpa persetujuan.

Perlu di ketahui, Peman-
faatkan UKW untuk menyar-
ing wartawan sungguhan yang 
mencari informasi untuk diberi-
takan dan wartawan yang hanya 
bertanya-tanya lalu mendapa-
tkan amplop secara rutin. 
UKW menjadi tolok ukurnya 
wartawan, jika ada yang ber-
pendapat bahwa UKW itu tidak 
Penting, menurut saya pendapat 
tersebut, salah besar.

Diseminasi informasi De-
wan Pers dengan kalangan itu 
menunjukkan mereka, perlu 
sesuatu untuk menyaring mana 
wartawan sungguhan dan mana 
wartawan gadungan. Kartu 
kompetensi adalah ukuran yang 
sesuai aturan dan bertujuan 
ganda karena selain melindungi 
masyarakat sekaligus menun-
jukkan jati diri wartawan se-
sungguhnya. Masyarakat jadi 
tahu mana wartawan baik yang 
bertujuan memberitakan, seh-
ingga patut diterima dan diberi 
informasi, dan mana wartawan 
yang hanya memeras dan 
mengintimidasi sehingga patut 
dilaporkan ke Polisi. "Bagi pu-
luhan ribu Kepala Desa, Kepala 
Sekolah, petugas humas di Ka-
bupaten/Kota, media yang ter-
verifikasi Dewan Pers hal yang 
penting, wartawan yang lulus 
UKW juga menjadi hal pent-
ing," jelasnya. (sur)

Breaking News! Kecelakaan di GOR 
Mbesi Rembang Karyawan Pabrik 
Sepatu Tewas, Begini Kronologinya

Motor korban yang mengalami kecelakaan

Rembang, SMN – Ke-
celakaan lalu lintas melibatkan 
dua sepeda motor dan truk ter-
jadi di Jalan Nasional Rem-
bang-Blora tepatnya di depan 
GOR Mbesi, Senin (4/7/22). 
Akibatnya, satu pengenda-

ra, ECS, warga Desa Rowo-
bungkul, Ngawen, Blora tewas 
di tempat.

Dari informasi yang dihim-
pun kecelakaan terjadi sekira 
pukul 17.30. Semula korban me-
laju dari arah utara (Rembang) 

menuju ke arah selatan (Blora). 
Setibanya di TKP, korban yang 
mengendarai Honda Scoopy K 
2279 BE tersebut hendak men-
yalip kendaraan di depannya 
yang diduga truk.

Naas, dari arah berlawanan 
tiba- tiba melaju sepeda motor 
Megapro AD 6479 BU dengan 
kecepatan tinggi. Karena jarak 
yang terlalu dekat, kecelakaan 
pun tak terhindarkan.

“Diduga pengendara Scoopy 
saat menyalip terlalu ke kanan, 
lalu bertabrakan dengan Mega-
pro. Pengendara Scoopy jatuh 
ke kiri dan terlindas kendaraan 
yang hendak disalip,” jelas Kas-
atlantas Polres Rembang AKP 
Dwi Panji Lestari.

Akibat kecelakaan tersebut, 
korban yang mengenakan iden-
titas salah satu pabrik sepatu di 
Rembang itu tewas di lokasi ke-
jadian. (or)

Rembang, SMN - Ke-
celakaan melibatkan dua kend-
araan berat terjadi di Jalan Pan-
tura Kragan, Desa Tegalmulyo, 
Minggu 3 Juli 2022 sekira pukul 
04.15 WIB.Kecelakaan terja-
di antara trailer Nopol B 9074 
PEJ dan Hino Tronton H 9080 
OA.Trailer dikemudikan oleh 
Arif Sugiyanto (38), warga Desa 
Hadipolo Rt 8 Rw 1 Jekulo Ku-
dus.Sedangkan Tronton dikemu-
dikan oleh Jumari (53), warga 
Rt 2 Rw 2 Desa/Kecamatan Pa-
motan Rembang.Korban adalah 
pengemudi trailer.Korban men-
galami luka pada bagian kaki 
dan tangan, serta memar pada 
bagian dahi.

Informasi yang diterima, 
korban sempat terjepit beberapa 
saat di bagian kaki dalam kabin 
kendaraannya.Untungnya kor-
ban bisa diselamatkan petugas 
dan mendapatkan perawatan di 
rumah sakit.

Kanit Laka Satlantas Pol-
res Rembang, Ipda Yeni Dwi 

Sukmawati mengungkapkan, 
kronologi kecelakaan bermu-
la saat trailer melajui dari arah 
Semarang menuju Surabaya.
Saat sampai di lokasi kejadian, 
diduga trailer oleng ke kanan.
Saat bersamaan, dari arah berl-
awanan melaju tronton.

Lantaran jarak sudah dekat, 
tabrakan keras kendaraan berat 
itu pun terjadi.Kendaraan yang 
terlibat kecelakaan diamank-
an oleh Satlantas Polres Rem-
bang.“Korban sempat terjepit 
kabin, selamat dan dirawat di 
rumah sakit,” jelas Yeni. (or)

Trailer vs Tronton di Pantura
Kragan, Sopir Terjepit Kabin

Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan berat di Jalan 
Pantura Kragan, Desa Tegalmulyo
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Sukabumi, SMN - Anggo-
ta Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
Edi Sudrajat dari Fraksi Partai 
Amanat Nasional (PAN) dampin-
gi dan menyambut baik Anggota 
DPRD Provinsi Jawa Barat Da-
vil V (Kota dan Kabupaten Suk-
abumi) Dessy Susilawati, S.Pd.I. 
Lakukan Reses sebagai bentuk 
tanggung jawab dan Tugasnya 
selaku Wakil Rakyat dikediaman 
Ketua Badan Permusyawaratan 
Desa Tenjolaya Kecamatan Ci-
curug Kabupaten Sukabumi 
(BPD). Kamis (07/07/2022).

Terlihat antusiasme Warga 
yang diwakili oleh Rt, Rw, Lem-
baga Desa dan Kader Posyandu 
menyampaikan beberapa usu-
lan dan keluhan yang berkaitan 
dengan kepentingan, keperluan 
Warga yang masih belum terreal-
isasi sampai tahun ini khususnya 

Edi Sudrajat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional saat 

mendampingi Reses Ke III Teh Dessy di Cicurug

dalam urusan Pendidikan.
Dalam sambutannya Edi 

Sudrajat menyampaikan banyak 
terima kasih kepada Teh Dessy 
Susilawati yang telah hadir 
dan meluangkan waktu untuk 
melakukan Reses di Davil II 

Kecamatan Cicurug Kabupaten 
Sukabumi.

"Alhamdulillah hari ini kami 
sebagai Anggota DPRD khusus-
nya teh Dessy telah melakukan 
Reses ke III di Desa Purwasari 
dan Desa Tenjolaya dan banyak 

Edi Sudrajat Dampingi
Reses Ke III Teh Dessy di Cicurug

sekali usulan-usulan masyarakat 
dan saya pribadi sangat senang 
melihat Antusias masyarakat 
yang sudah tanya jawab dengan 
kami sebagai Wakil Rakyat.” 
Ucapnya.

Lanjutnya, bahwa dalam Re-
ses ini banyaknya Warga yang 
menyampaikan keluhan dan As-
pirasinya dalam Bidang Pendi-
dikan yang belum terakomodir 
sampai saat ini seperti.

"Mudah-mudahan Aspirasi- 
aspirasi warga tadi kami mun-
gkin bisa memperjuangkan dan 
realisasikan, karena kami ada 
kewenangan yang berbeda an-
tara DPRD Provinsi dan Kabu-
paten.” Ucapnya

"Usulan tadi akan kami per-
juangankan khususnya dalam 
bidang Pendidikan dari Paud 
sampai dengan SMA karena.” 
Tambahnya. (rob)

Audiensi Berikan Protein 
Foundation, Wabup "Pemkab 
Concern Masalah Gizi Buruk 
dan Stunting"

Sukabumi, SMN - Ketika 
semua berjalan, bisa terbentuk 
sebuah ekosistem yang peduli 
terhadap gizi dan pemenuhan 
protein. 

"Mari kita bahu membahu 
hingga semua masyarakat di 
Kabupaten Sukabumi peduli 
terhadap gizi dan protein," be-
bernya.

Sementara itu, Wakil Bupa-
ti Sukabumi H. Iyos Somantri 
mengatakan, ide yang disam-
paikan sangatluar biasa. Apala-
gi, Pemkab Sukabumi pun 
sangat concern terhadap perma-
salahan gizi buruk dan stunting.

"Hal ini mudah -mudahan 

bisa di kerjasamakan. Nanti hal 
hal yang cocok bisa diprogram-
kan," jelasnya.

Oleh karena itu, H. Iyos 
meminta yayasan tersebut leb-
ih mendetailkan programnya. 
Sehingga, tujuan akhirnya bisa 
lebih seuai dengan kebutuhan 
masyarakat.

"Tinggal didetailkan saja. 
Nanti bisa lebih dikomuni-
kasian dengan dinas terkait," 
pungkasnya.

Wakil Bupati Sukabumi H. 
Iyos Somantri beraudiensi den-
gan perwakilan "Berikan Pro-
tein Foundation" di Pendopo, 
Selasa, 5 Juli 2022. Audiensi 

Sukabumi, SMN - Anggo-
ta Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Sukabumi 
Edi Sudrajat dari Fraksi Par-
tai Amanat Nasional ( PAN 
) dampingi dan menyambut 
baik Anggota DPRD Provinsi 
Jawa Barat Davil V (Kota dan 

Kabupaten Sukabumi) Dessy 
Susilawati, S.Pd.I. Lakukan 
Reses sebagai bentuk tanggu-
ng jawab dan Tugasnya selaku 
Wakil Rakyat di Hotel Itscalton 
Kelurahan Cicurug Kecamatan 
Cicurug Kabupaten Sukabumi. 
Jumat (08/07/2022).

Edi Sudrajat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Sukabumi dari Fraksi Partai Amanat Nasional saat  

kembali mendampingi Reses Ke III Teh Dessy di Cicurug

Terlihat antusiasme Warga 
Desa Benda Kecamatan Ci-
curug Kabupaten Sukabumi 
yang diwakili oleh Rt, Rw, 
Lembaga Desa dan Kader Po-
syandu menyampaikan beber-
apa usulan dan keluhan yang 
berkaitan dengan kepentingan, 
keperluan Warga yang masih 
belum terrealisasi sampai tahun 
ini khususnya dalam urusan 
Pendidikan.

Dalam sambutannya Edi 
Sudrajat menyampaikan ban-
yak terima kasih kepada Teh 
Dessy Susilawati yang telah 
hadir dan meluangkan waktu 
untuk melakukan Reses di Da-
vil II Kecamatan Cicurug Ka-
bupaten Sukabumi.

"Alhamdulillah dari ke-
marin, kami sebagai Anggota 
DPRD khususnya teh Dessy 
telah melakukan Reses ke III 
di Desa Purwasari, Desa Ten-
jolaya dan saat ini Desa Benda, 

banyak sekali usulan-usulan 
masyarakat dan saya pribadi 
sangat senang melihat Antusias 
masyarakat yang sudah tanya 
jawab dengan kami sebagai 
Wakil Rakyat.” Ucapnya.

Lanjutnya, bahwa dalam Re-
ses ini banyaknya Warga yang 
menyampaikan keluhan dan 
Aspirasinya dalam Bidang Pen-
didikan yang belum terakomo-
dir sampai saat ini.

"Mudah-mudahan Aspirasi- 
aspirasi warga tadi kami mun-
gkin bisa memperjuangkan dan 
realisasikan, karena kami ada 
kewenangan yang berbeda an-
tara DPRD Provinsi dan Kabu-
paten.” Ucapnya

"Usulan tadi akan kami per-
juangankan khususnya dalam 
bidang Pendidikan dari Paud 
sampai dengan SMA dan terkait 
PIP akan kami dorong juga ke-
pada sekolah-sekolah dan Di-
nas terkait.” Tambahnya. (rob) 

membahas pengentasan gizi 
buruk dan juga stunting di Ka-
bupaten Sukabumi.

Chief Marketing Officer 
Berikan Protein Foundation, 
Rini Maduratmi mengatakan, 
yayasan tempatnya bernaung 
memiliki sejumlah inovasi 
untuk mengentaskan gizi bu-
ruk dan stunting. Hal itu bisa 
dilakukan dari hulu hingga ke 
hilir.

"Kami memiliki beberapa 
inovasi dari anak muda untuk 
mengentaskan gizi buruk dan 
stunting," ujarnya.

Maka dari itu, yayasan 
tersebut siap berkontribusi dan 
bekerjasama dengan pemda 
dari mulai pemetaan penguku-
ran protein hingga membentuk 
ekosistem UKM melalaui pan-
gan unggulan di suatu daerah.

"Di Kabupaten Sukabumi 
sendiri, memiliki potensi ikan 
yang sangat melimpah. Kami 
ingin mewujudkan rencana be-
sar di Kabupaten Sukabumi," 
ucapnya.

Selain itu, yayasan tersebut 
bisa membantu mengeduka-
si gizi, protein, dan pember-
dayaan UKM. Semua itu bisa 
dilakukan setelah pemetaan.

"Ketika data sudah ada, kita 
bisa mulai dengan roadshow 
gizi yang targetnya anak-anak 
yang masih masa pertumbuhan 
dengan cara yang kreatif," ung-
kapnya. (rob)

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri saat beraudiensi 
dengan perwakilan "Berikan Protein Foundation" di Pendopo, 

Selasa, 5 Juli 2022

Edi Sudrajat Kembali Dampingi 
Reses Ke III Teh Dessy di Cicurug

Walikota Pekanbaru Instruksikan 
Camat dan Lurah Awasi Balap Liar

Pekanbaru, SMN - Pejabat (PJ) Walikota Pekan Baru Mu-

flihum, S.STPM.AP Mengin-
struksikan kepada Camat dan 
Lurah untuk terlibat aktiv dalam 
mengawasi aksi balapan liar.

“Kepada Camat dan Lurah 
Agar memonitor balapan liar di 
lingkungan masing masing,ki-
ta Antisi pasi juga kedepannya 
jangan ada lagi Begal,” ucap-
nya, Selasa (5/7/2022).

Selain Camat dan Lurah,wa-
likota juga memerintahkan ke 
dinas pendidikan agar menso-
sialisasikan ke sekolah-sekolah 
Supaya tidak ada pelajar dikota 
Bertuah yang terlibat aksi Balap 
liar.

“Disamping itu kita meng-
himbau kepada orang tua untuk 
memperhatikan anak-anaknya 
agar tidak terlibat dalam Geng 
motor ataupun balapan liar,” tu-
tupnya. (ud)

Pejabat (PJ) Walikota Pekanbaru Muflihum, S.STPM.AP 

Diduga Sakit, Sopir Truk Ditemukan 
Meninggal di dalam Kabin Truknya

Proses evakuasi korban dari dalam truknya

Tuban, SMN - Seorang so-
pir truk bernama Marsudi Wirno 
(57), warga Kabupaten Sidoarjo 
ditemukan meninggal dunia di 
dalam kabin truknya. Kejadian 
itu terjadi di garasi truk di Desa 

Socorejo, Kecamatan Jenu, 
Kabupaten Tuban pada Jumat 
(8/7/2022).

“Posisi korban duduk di kabin 
truk. Korban memakai baju polo 
motif loreng warna dan menggu-

nakan sarung kotak-kotak war-
na coklat,” kata Kapolsek Jenu 
AKP Gunawan Wibisono, Jumat 
(8/7/2022).

Saksi yang juga rekan kor-
ban bernama Munasir (43), ke-

pada polisi menjelaskan, pada 
Kamis (7/7/2022) sekitar pukul 
21.00 WIB korban tiba di garasi 
truk milik warga setempat untuk 
mengtre muatan di PT SI.

Sekitar pukul 22.00 WIB kor-
ban kemudian berpamitan untuk 
tidur di dalam truk bernomor 
polisi B 9356 TYX. Korban juga 
berpesan kepada saksi agar dib-
awakan sarapan pagi keesokan 
harinya.

Kemudian pada Jumat 
(8/7/2022) sekitar pukul 06.30 
WIB saksi datang membawakan 
sarapan kepada korban. Lalu 
saksi yang melihat korban masih 
di kabin truk mencoba memban-
gunkan.

“Saat korban dibangunkan, 
korban tidak bergerak atau sudah 
dalam keadaan meninggal dun-
ia,” ungkap Gunawan.

Selanjutnya saksi meng-
hubungi rekannya yang lain dan 
melapor kejadian tersebut ke 
Polsek Jenu. Dari hasil pemerik-
saan medis tidak ditemukan tan-
da-tanda kekerasan pada tubuh 
korban. Diduga korban mening-
gal akibat sakit.

“Informasi dari keluarganya, 
korban punya riwayat penyakit 
jantung sudah tiga tahun terakh-
ir,” pungkasnya. (sin/smnnews)
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Ilustrasi
Jakarta, SMN - Pemprov 

DKI terus menata Jakarta agar 
setara dengan kota-kota global. 
Salah satunya dengan menam-
bah kenyamanan pejalan kaki 
dan pengguna transportasi 
umum melalui konsep complete 
street.

Dalam menata trotoar, mis-
alnya, bukan sekadar memper-
lebarnya untuk kenyamanan 
pejalan kaki. Namun juga ditun-
jang dengan berbagai fasilitas 
lain, termasuk penataan kabel 
di atas trotoar. Kabel-kabel yang 
menjuntai di atas trotoar dirapi-
kan dengan pemasangan Sa-
rana Jaringan Utilitas Terpadu 
(SJUT) di bawah tanah.

“Konsep complete street 
pada intinya adalah menomor-
satukan pejalan kaki. Desainnya 
dapat mengakomodir kebutuhan 
mobilitas dan aktivitas seluruh 
pengguna jalan secara inklus-
if, baik pejalan kaki, pesepeda, 
pengguna transportasi umum, 
dan pengguna kendaraan prib-
adi, termasuk pengguna jalan 
dari berbagai kelompok umur, 
gender perempuan, serta berke-
butuhan khusus,” kata Kepala 

Dinas Bina Marga Provinsi DKI 
Jakarta Hari Nugroho.

Hari menambahkan, pengem-
bangan complete street ini harus 
terintegrasi pula dengan pemba-
ngunan sarana, prasarana, dan 
utilitas umum lain, serta dise-
suaikan dengan karakteristik/
konteks penataan kawasan yang 
dikembangkan.

“Contohnya, Jalan Sudirman 
atau Jalan Cikini Raya, Jakarta 
Pusat, konsep complete street 
sangat memungkinkan untuk 
diterapkan. Namun, tidak semua 
trotoar di Jakarta bisa direvit-
alisasi menggunakan konsep 
tersebut,” terangnya.

Terdapat empat pertimban-
gan untuk menentukan sejauh 
apa trotoar di sebuah kawasan 
dapat dikembangkan, yakni ak-
sesibilitas dan mobilitas perger-
akan orang, integrasi antarmoda 
transportasi, aktivitas kawasan, 
serta ruang milik jalan. Selain 
itu, ketersediaan anggaran da-
lam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) atau 
pendanaan lainnya pun menjadi 
pertimbangan.

Satu contoh pengembangan 

trotoar dengan konsep complete 
street yang terintegrasi dengan 
transportasi publik adalah di ka-
wasan Kebayoran Baru. Trotoar 
di kawasan tersebut mengusung 
konsep Transit Oriented Devel-
opment (TOD). Dengan konsep 
ini, pejalan kaki dapat lebih mu-
dah mengakses berbagai moda 
transportasi, seperti MRT, BRT, 
dan bus non–BRT.

Pada 2022, Dinas Bina Mar-
ga Provinsi DKI Jakarta akan 
merevitalisasi trotoar sepanjang 
20,003 kilometer (km). Sedang-
kan selama 2016-2021, panjang 
revitalisasi trotoar di Jakarta su-
dah mencapai 337,02 km.

Lebih lanjut, Hari menutur-
kan, ada 19 trotoar yang akan 
ditata pada tahun ini. Penataan 
awal trotoar dilakukan di ka-
wasan Kebayoran Baru, Jakarta 
Selatan. Trotoar di Kebayoran 
Baru menjadi yang pertama 
direvitalisasi pada 2022 kare-
na merupakan kawasan tempat 
tinggal, bisnis, pusat perbelan-
jaan, dan wisata, dengan potensi 
pengembangan wisata kuliner.

Kemudian, penataan akan 
dilanjutkan di sejumlah ruas 

Tingkatkan Kenyamanan Pejalan Kaki,
Pemprov DKI Kembangkan

Complete Street di Trotoar Jakarta

NTB dan NTT Calon Tunggal
Tuan Rumah PON XXII

Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) resmi dinyatakan sebagai calon 
tunggal tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXII pada 2028 mendatang

Mataram, SMN – Nusa 
Tenggara Barat (NTB) dan Nusa 
Tenggara Timur (NTT) resmi 
dinyatakan sebagai calon tung-
gal tuan rumah Pekan Olahraga 
Nasional (PON) ke XXII pada 
2028 mendatang.

Hal ini dinyatakan setelah 
dua provinsi bertetangga terse-
but bersama-sama mengajukan 
diri sebagai calon tunggal pada 
Selasa, 5 Juli 2022.

Utusan NTB dan NTT 
menyerahkan dokumen pers-
yaratan pencalonan mereka di 
Jakarta. Seluruh persyaratan 
tersebut diterima langsung oleh 
Ketua Panitia Penjaringan dan 
Penyaringan Calon Tuan Rumah 
Pelaksana PON XXII Tahun 
2028, Mayjen TNI (Purn) Su-
warno, yang juga sebagai Wakil 
I Ketua Umum KONI Pusat.

Perwakilan NTB yang di-
wakili Sekda NTB, Lalu Gita 
Ariadi dan Ketua Umum KONI 
NTB, Mori Hanafi mengajukan 
dokumen persyaratan terse-
but.  Sementara dari NTT, hadir 
Wakil Gubernur NTT yang juga 
sebagai Ketua Umum KONI 
NTT, Josef Nae Soi, bersama 
jajarannya.

"Agenda pendaftaran dan 
penyerahan secara resmi do-
kumen persyaratan tersebut di-
saksikan langsung oleh Ketua 
Umum KONI Pusat, Letjen TNI 
(Purn) Marciano Norman, dan 
jajaran pengurus KONI Pusat," 
kata Ketua KONI NTB, Mori 
Hanafi. Nantinya, dokumen 
yang telah diserahkan tersebut 
akan diverifikasi oleh panitia 
penjaringan.

"Beberapa hal yang akan 

diteliti antara lain, dukungan pe-
merintah daerah dan masyarakat 
setempat secara tertulis, dalam 
hal ini dari Gubernur dan Ketua 
DPRD," ujarnya.

Setelah lolos verifikasi, tim 
panitia akan melakukan kun-
jungan lapangan. Kunjungan 
lapangan ini akan memeriksa 
berbagai hal penting terkait per-
syaratan dan juga fisik, seperti 
kondisi arena, akomodasi, trans-
portasi, SDM, dan sebagainya.

Setelah itu, panitia melapor-
kan dan menetapkan tuan rumah 
PON XXII 2028 dalam Musy-
awarah Olahraga Nasional Luar 
Biasa (Musornaslub) yang ren-
cananya digelar Agustus 2022 
mendatang. Pendaftaran tuan 
rumah PON 2028 sendiri telah 
dibuka sejak 1 Juli hingga 8 Juli 
2022. (viva)

jalan (Kawasan Kebayoran Baru 
Lanjutan), yakni Jl. Trunojoyo, 
Jl. Cikajang, Jl. Gunawarman, 
Jl. Pattimura, serta Jl. Sultan 
Hasanudin. Selain itu ditata pula 
trotoar Jl. Juanda, Jl. Pecenon-
gan, Jl. Penataran, Jl. Proklam-
asi, Jl. Matraman, Jl. KH Mas 
Mansyur (segmen selatan), Jl. 
Raden Saleh, Jl. Tanah Abang 
II (lanjutan), Jl. Gereja Ther-
esia, Jl. Yusuf Adiwinata, Jl. 
Agus Salim, Jl. Inspeksi Kali 
Sunter, Jl. Tebet Raya (sisi se-
latan), Jl. Tebet Utara Dalam, 
Jl. Tebet Timur Raya (sisi timur 
depan taman), Jl. Pesanggrah-
an (lanjutan), Jl. Puri Kencana, 
Jl. Puri Wangi (lanjutan), Jl. I 
Gusti Ngurah Rai, Jl. Pahlawan 
Revolusi (selatan BKT), dan Jl. 
Layur (lanjutan).

Sementara, pembangu-
nan SJUT pada tahun ini ber-
langsung di sejumlah lokasi. 
Hari mengungkapkan, pemban-
gunan SJUT yang dikerjakan PT 
Jakarta Propertindo berada di Jl. 
Trunojoyo, Jl. Sultan Hasanu-
din, dan Jl. Pattimura di Jakarta 
Selatan), serta Jl. Pemuda dan 
Jl. Matraman Raya di Jakarta 
Timur. Sedangkan pembangu-
nan SJUT yang dilaksanakan 
oleh PD Sarana Jaya berlokasi 
di Jl. Penataran, Jl. Proklamasi, 
dan Jl. Pecenongan di Jakarta 
Pusat.

“Progres pembangunan 
SJUT pada tahun ini sedang 
menunggu penentuan mitra in-
vestor oleh BUMD Penerima 
Penugasan, sehingga kelanju-
tan pembangunan SJUT dapat 
segera direalisasikan setelah 
mitra investor diperoleh dalam 
waktu dekat,” ungkapnya.

Pengerjaan SJUT terlihat sig-
nifikan di Jl. Cikini, Jl. Truno-
joyo, Jl. Sultan Hasanudin, dan 
Jl. Pattimura di Jakarta Selatan. 
Selain pembangunan SJUT, tro-
toar di sana juga direvitalisasi 
dengan konsep complete street, 
sehingga penataan trotoar beser-
ta jaringan utilitas membuat ka-
bel di udara tidak lagi semrawut. 
(sua)

Polisi Sita 45 Kilogram Sabu Kemasan 'Teh 
China' yang Hendak Diedarkan di Medan

Wali Kota Medan Bobby Nasution bersama Kaporestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa 
Tatareda menunjukkan barang bukti narkoba 

Medan, SMN - Polisi meny-
ita sebanyak 45 kilogram sabu 
yang hendak diedarkan di Med-
an, Senin (4/7/2022). Sabu yang 
dikemas dalam bungkusan "Teh 
China" ini diamankan dari enam 
orang pelaku. Mereka ditang-
kap dari enam lokasi berbeda di 
wilayah Sumut-Aceh.

Kapolrestabes Medan 
Kombes Pol Valentino Alfa Ta-
tareda mengatakan, awalnya 
petugas menangkap RS di pool 
bus Jalan Ngumban Surbakti 
Medan.

"Dari pelaku diamankan ba-
rang bukti 6 kilogram sabu yang 
dibungkus plastik teh china ser-
ta 1 bungkus plastik putih," kata 
Valention, Senin (4/7/2022).

Petugas kemudian menang-
kap IJ alias U (58) di Komplek 
Veteran, Desa Medan Estate, 
Kecamatan Percut Sei Tuan. 
Dari tangannya polisi men-
gamankan barang bukti 1 kilo-
gram sabu.

Selanjutnya, petugas 
menangkap JA alias M (27), A 
alias M (35) dan MA alias M 
(52). Dari ketiganya disita ba-
rang bukti 24,7 kilogram sabu.

"Personel melakukan Un-
dercover Buy (menyaru pem-
beli) dan menangkap tersangka 
JA alias M di Jalan Kangkung 
Binjai, dengan barang bukti 1 
bungkus plastik berwarna hijau 

yang bertuliskan teh China," 
jelas Valentino.

Mantan Dirlantas Polda Su-
mut ini mengatakan, pihaknya 
lalu melakukan pengembangan 
dan melakukan penggerebekan 
di Jalan Sei Batang Hari dan 
menangkap tersangka A alias M.

"Dengan barang bukti 23 
bungkus plastik berwarna hijau 
yang bertuliskan teh China," ka-
tanya. 

Valentino mengatakan, 
pihaknya terus melakukan 

pengembangan. Alhasil, bandar 
narkoba yang berada di Aceh, 
turut dikejar polisi.

"Tersangka berinisial M di-
tangkap di Jalan Dusun Malem 
Puteh Kecamatan Simpang 
Mamplam," ungkapnya.

Petugas juga menangkap 
seorang mekanik sepeda motor 
berinisial A (20) dengan barang 
bukti 14,1 kg di Jalan William 
Iskandar Percut Sei Tuan.

"Total barang bukti yang 
diamankan sabu berjumlah 45,8 

kg," jelasnya.
Selain sabu, petugas juga 

mengamankan barang bukti 15 
kilogram ganja, 350 butir eksta-
si, dan 200 butir erimin, serta 1 
unit mobil, 2 unit sepeda motor, 
8 unit handphone, dan uang tu-
nai Rp 4,7 juta.

Usai diamankan seluruh ba-
rang bukti dimusnahkan den-
gan menggunakan mesin incen-
erator milik Badan Narkotika 
Nasional Provinsi (BNNP) Su-
mut. (ss)

KPI Bertekad Wujudkan 
Penyiaran Berbasis Syariat 
dan Kearifan Lokal di Aceh

Banda Aceh, SMN - Komi-
si Penyiaran Indonesia (KPI) 
Aceh bertekad untuk mewujud-
kan penyiaran berbasis syariat 
Islam, Pendidikan, dan keari-
fan lokal di wilayah Aceh, da-
lam upaya membangun sistem 
penyiaran yang lebih baik di 
Tanah Rencong.

Ketua KPI Aceh Faisal Ilyas, 
Senin, mengatakan upaya terse-
but dilakukan melalui diskusi 
khusus dengan melibatkan ko-
laborasi antara institusi pen-
didikan, lembaga penyiaran, 
dan keistimewaan Aceh dalam 
menjaring ide dan gagasan.

“Melalui acara ini kita juga 
berharap dapat memperoleh 
masukan untuk qanun (peratur-
an daerah) tentang penyiaran,” 
kata Faisal Ilyas di Banda Aceh.

Diskusi khusus itu bertema 
“Kolaborasi Institusi Pendi-
dikan dan Lembaga Keistime-
waan Aceh dengan lembaga 
Penyiaran TV dan Radio”.  

Diskusi itu melibatkan Ket-
ua Komisi I DPR Aceh Tgk 
Muhammad Yunus dan sejum-
lah perwakilan lembaga peny-
iaran di Aceh seperti SCTV, 
TVRI, Radio Republik Indone-
sia (RRI), Net TV, Radio Bai-

turrahman, Radio Three FM, 
Kompas TV, Trans TV, Trans 7, 
Radio Mora Aceh, dan lainnya.

Selain itu juga hadir per-
wakilan Universitas Syiah Kua-
la (USK), Universitas Islam 
Negeri (UN) Ar-Raniry, STAI 
Pante Kulu, STIS Nahdhatul 
Ulama Aceh, Universitas Ser-
ambi Mekkah, hingga Majelis 
Pendidikan Aceh (MPA), Dinas 
Pendidikan Dayah Aceh, dan 
Kementerian Agama Aceh.

Dalam diskusi itu, KPI juga 
melibatkan Kepala Kantor Ber-
ita Antara Biro Aceh Azhari 
yang juga Koordinator Kaukus 
Wartawan Peduli Syariat Islam 
(KWPSI) serta perwakilan or-
mas berbasis pendidikan dan 
syariat Islam.

Komisioner KPI Aceh Teu-
ku Zulkhairi mengatakan, pi-
haknya mendiskusikan secara 
intensif tentang konten ideal isi 
siaran TV dan Radio yang di-
angggap memenuhi nilai-nilai 
pendidikan, syariat Islam, dan 
kearifan lokal di Aceh.

Institusi pendidikan dan 
lembaga keistimewaan Aceh 
diharapkan dapat berger-
ak bersama dengan lembaga 
penyiaran dalam mewujudkan 

agenda Aceh dalam bidang 
pendidikan, syariat Islam, dan 
kearifan lokal.

“Kita juga didiskusikan ten-
tang format kontribusi apa yang 
bisa diberikan oleh institusi 
pendidikan dan lembaga keis-
timewaan Aceh dalam mewu-
judkan konten isi siaran yang 
memiliki muatan pendidikan, 
syariat Islam, dan kearifan lo-
kal Aceh,” katanya.

Ia berharap dengan kolab-
orasi lintas sektor, maka akan 
semakin banyak konten isi 
siaran yang bernuansa pendi-
dikan, syariat Islam, dan kear-
ifan lokal dalam dunia peny-
iaran di Aceh.

Selain itu, para institusi pen-
didikan juga diharapkan dapat 
memproduksi konten-konten 
isi siaran yang edukatif di berb-
agai flatform media sosial.

“Kita berharap dapat seg-
ara menyusun format kerang-
ka kolaborasi antara institu-
si pendidikan dan lembaga 
keistimewaan Aceh dengan 
lembaga penyiaran sehingga 
konten-konten yang edukatif, 
syariat Islam dan kearifan lokal 
dapat semakin diperbanyak di 
masa depan,” katanya. (ant)

Ilustrasi
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Skenario Timnas Indonesia Lolos ke Semifinal Piala AFF U-19

Jakarta, SMN - Peluang 
Timnas Indonesia U-19 ke 
semifinal Piala AFF U-19 2022 
tetap terbuka lebar setelah men-
galahkan Filipina 5-1. Berikut 
skenario Timnas U-19 lolos ke 
semifinal Piala AFF U-19 2022.

Indonesia menang 5-1 atas 
Filipina pada lanjutan Grup A 
Piala AFF U-19 2022 di Stadi-
on Patriot Candrabhaga, Bekasi, 
Jumat (8/7) malam. Sebuah ke-
menangan yang sangat penting 
bagi Timnas U-19.

Meski belum sepenuhnya 
aman, peluang Timnas Indone-
sia U-19 lolos ke semifinal Piala 
AFF U-19 2022 sangat terbuka 
lebar. Namun hanya ada satu 
skenario bagi Indonesia untuk 
bisa lolos.

Timnas Indonesia U-19 wa-
jib mengalahkan Myanmar pada 
laga terakhir Grup A, Minggu 
(10/7). Itu adalah satu-satunya 
cara bagi Indonesia untuk bisa 
lolos ke semifinal Piala AFF 
U-19 2022.

Indonesia saat ini berada di 
posisi tiga klasemen Grup A 
dengan torehan delapan poin. 
Vietnam di puncak klasemen 
dengan 10 poin, begitu juga 
dengan Thailand di posisi kedua 
dengan 10 poin.

Jika Indonesia mampu men-

galahkan Myanmar, maka apap-
un hasil Vietnam vs Thailand di 
laga terakhir, tidak akan mem-
pengaruhi langkah Garuda Nu-
santara ke semifinal Piala AFF 
U-19 2022.

Lalu bagaimana jika Vietnam 
vs Thailand imbang dan Indo-
nesia mengalahkan Myanmar? 
Maka Indonesia, Vietnam, Thai-
land akan sama-sama mengo-
leksi 11 poin.

Kondisi itu akan membuat 
Timnas Indonesia U-19 berada 
di puncak klasemen dan menja-
di juara Grup A karena Indone-
sia punya keunggulan selisih gol 
yang dominan.

Indonesia punya selisih gol 
+11, sementara Vietnam +9, se-
dangkan Thailand +6. Terbukti 
kemenangan 5-1 atas Filipina 
dan 7-0 atas Brunei Darussalam 
sangat penting bagi Rabbani 
Tasnim dan kawan-kawan.

Klasemen Grup A Piala AFF 
U-19 2022

1. Vietnam 10 poin (+9)
2. Thailand 10 poin (+6)
3. Indonesia 8 poin (+11)
4. Myanmar 6 poin (tersing-

kir)
5. Filipina 0 poin (tersingkir)
6. Brunei 0 poin (tersingkir). 

(cnn)Timnas Indonesia U-19

Alasan Shin Tae Yong Tak Pernah
Ganti Kiper Cahya Supriadi

Jakarta, SMN - Dari empat 
pertandingan Piala AFF U-19 
2022 yang dijalani Timnas In-
donesia U-19, hanya satu pe-
main yang tidak pernah digan-
ti, yaitu kiper Cahya Supriadi.

Pemain Persija Jakarta 
tersebut main penuh dalam 
empat pertandingan, termasuk 
saat Indonesia melumat Filipi-
na 5-1 pada laga keempat Grup 
A Piala AFF U-19 2022 di 
Stadion Patriot Candrabhaga, 
Bekasi, Jumat (8/7) malam.

Hal itu tak biasa. Pasalnya 
pelatih Timnas Indonesia U-19 
Shin Tae Yong rutin merotasi 
pemain dari pertandingan ke 
pertandingan untuk menyiasati 
jadwal turnamen yang padat.

Sejak lawan melawan Viet-
nam (2/7) hingga Filipina 
(8/7), sudah 21 pemain yang 
tampil. Dengan kata lain hanya 
ada tujuh pemain yang belum 
dapat jam terbang, sebab Shin 
Tae Yong memboyong 28 pe-
main.

Ketujuh pemain yang belum 
tampil di Piala AFF U-19 2022 
itu adalah Erlangga Setyo, Yogi 
Hermawan, Dimnas Maulana, 
Raka Cahyana, Ricky Pratama, 
Radzky Syahwal Ginting, dan 
Faiz Maulana.

Dari ketujuh pemain terse-
but, tiga di antaranya adalah 

Timnas Indonesia U-19

kiper. Shin sama sekali tak 
memberi kesempatan meski la-
wan yang dihadapi punya kual-
itas di bawah Indonesia, seperti 
Brunei dan Filipina.

Namun bukan tanpa alasan 
Shin menerapkan hal tersebut. 
Menurut pelatih asal Korea 
Selatan ini kiper tak bisa disa-
makan dengan posisi lainnya. 
Kinerja seorang kiper perlu 
diuji demi hasil maksimal.

"Untuk kiper memang po-
sisi yang berbeda. Saya selalu 
jarang mengganti posisi kiper. 
Saya meminimalisir pergan-
tian kiper selama turnamen ini. 
Kiper penting untuk performa 
dan akan jarang diganti," kata 
Shin Tae Yong usai Indonesia 
vs Filipina.

Pemain lain yang paling 
banyak mendapat menit main 
adalah Ahmad Rusadi. Bek ten-

gah ini tiga kali starter dan tak 
diganti selama Piala AFF U-19 
2022, serta sekali sebagai pe-
main pengganti.

Selain itu ada Ronaldo Kwa-
teh, Dimas Juliono Pamung-
kas, Razzaa Fachrezi Aziz, dan 
Marcel Januar Putra yang main 
dalam empat pertandingan. Be-
danya menit main mereka leb-
ih sedikit karena diganti atau 
menggantikan. (cnn)

Kabar Buruk, STY Pastikan 
Marselino Out dari Piala AFF U-19

Marselino Ferdinan mengalami cedera pekan lalu saat menghadapi timnas thailand

Jakarta, SMN - Pelatih 
Timnas Indonesia U-19 Shin 
Tae Yong memastikan Marse-
lino Ferdinan sudah tidak akan 
bermain lagi di Piala AFF U-19 
2022 setelah mengalami cedera 
saat melawan Thailand.

Kepastian itu diungkap Shin 
Tae Yong usai Timnas Indonesia 
U-19 menghajar Filipina pada 
lanjutan Grup A di Stadion Patri-
ot Candrabhaga, Bekasi, Jumat 
(8/7) malam.

Pelatih asal Korea Selatan itu 
berharap absennya Marselino 
hingga Piala AFF U-19 2022 be-
rakhir tidak mengganggu mental 
dan motivasi para pemain Tim-
nas U-19.

"Memang Marselino tidak 

bisa lagi bermain di turnamen 
ini karena cedera, jadi saya men-
gubah mental pemain. Saya mau 
mereka berani mengorbankan 
diri. Dan saat ini tim sudah men-
jadi satu. Saya yakin kami akan 
terus berkembang," ujar Shin Tae 
Yong.

Marselino mengalami cedera 
saat Indonesia ditahan imbang 
Thailand pada laga ketiga Grup 
A Piala AFF U-19. Hilangnya 
Marselino dari skuad menjadi 
pukulan telak bagi Garuda Nu-
santara, karena gelandang Perse-
baya Surabaya itu andalan lini 
tengah Indonesia.

Shin Tae Yong menganggap 
salah satu penyebab Marselino 
mengalami cedera adalah jadwal 

padat di ajang Piala AFF U-19 
2022. Tidak hanya Marselino, 
banyak pemain Timnas U-19 
yang jatuh kesakitan saat menga-
lahkan Filipina.

"Seperti apa yang terlihat di 
lapangan, cuaca sangat panas 
dan dua hari sekali bertanding itu 
sangat berbahaya untuk pemain. 
Seharusnya tiga hari sekali. Itu 
bisa meningkatkan performa pe-
main," ucap Shin Tae Yong.

"Jadi kami antisipasi fisik un-
tuk laga selanjutnya [melawan 
Myanmar]. Hampir semua start-
ing diganti. Jadi semua pemain 
dapat bermain pada hari ini dapat 
bekerja keras dan saya ucapkan 
terima kasih," sambung Shin. 
(cnn)

MotoGP Kangen Dukungan Gila Fans di Mandalika

Jakarta, SMN - Akun In-
stagram resmi MotoGP me-
ngunggah momen fans yang 
begitu antusias menyambut ber-
langsungnya balapan di Sirkuit 
Mandalika, 18-20 Maret lalu.

Hal itu dapat dilihat dari 
unggahan di akun resmi bal-
ap motor nomor satu dunia itu 

pada Selasa (6/7) malam. Da-
lam unggahan berupa video itu 
tampak seorang fans yang asyik 
bergoyang sembari menunggu 
para pembalap beraksi di lin-
tasan.

Fans tersebut bergoyang 
saat balapan MotoGP sempat 
ditunda beberapa saat karena 

alasan cuaca.
Tingkah salah satu fan di 

tribun Sirkuit Mandalika itu 
membuat pembalap Yamaha, 
Fabio Quartararo tak kuasa 
menahan tawa. El Diablo tam-
pak tertawa lepas saat berada 
di paddock tim pabrikan asal 
Jepang.

Gelaran MotoGP Mandalika bulan maret lalu

Akun Instagram resmi Mo-
toGP bahkan mengunggah 
momen-momen lainnya saat 
berlangsungnya balapan di 
MotoGP Mandalika.

Mulai dari selebrasi Miguel 
Oliveira yang menjadi juara, 
aksi Rara sang pawang hujan 
yang menyita perhatian dunia, 
dan momen Marc Marquez be-
raksi di lintasan Sirkuit Man-
dalika.

Gelaran MotoGP Mandalika 
memang mengundang banyak 
pujian dari banyak pihak. Bah-
kan para pembalap MotoGP 
mengaku punya kesan spesial 
selama berlangsungnya bala-
pan perdana di sana.

Selain balapan, Quartararo 
dan pembalap lain seperti Aleix 
Espargaro begitu menikmati 
waktunya di Indonesia. Quar-
tararo mentraktir anak-anak 
penjual gelang di Mandalika 
dengan es krim usai balapan 
MotoGP.

Sementara Espargaro ker-
ap mengunggah momen ia 
bersepeda di Mandalika sem-
bari menikmati pemandangan 
alam yang indah. Apresiasi 
kepada fans Indonesia juga 
dilakukan oleh Espargaro den-
gan melempar helm ke arah tri-
bun usai balapan. (cnn)

Formula E Jakarta 2023
Dijadwalkan Digelar Dua Kali

Jakarta, SMN - Formula E 
Jakarta 2023 diagendakan ber-
langsung dua kali, seperti tercan-
tum dalam kalender sementara 
di situs resmi ajang balap mobil 
listrik tersebut.

Balapan Formula E musim 
mendatang merupakan musim 
kesembilan. Beberapa gebrakan 
baru mewarnai musim balap 
2022/2023. Seperti mobil bal-
ap generasi baru dengan kual-
itas yang dijanjikan lebih baik 
dibanding mobil musim ini.

Selain itu Formula E juga 
akan melaksanakan 18 balapan 
sejak Januari hingga Juli 2023 di 
13 sirkuit jalanan.

Jumlah tersebut lebih banyak 
dibanding musim-musim se-
belumnya, termasuk musim ini 
yang terdiri dari 16 balapan di 10 
kota berbeda.

Pada jadwal sementara untuk 
tahun depan yang dirilis dalam 
situs FIA Formula E, Jakarta 
akan menjadi tuan rumah pada 
seri ke-12 dan ke-13 yang ber-

Ilustrasi Formula E

langsung pada 3 dan 4 Juni.
Selain Indonesia terdapat em-

pat negara lain yang menggelar 
dua balapan yakni Arab Saudi, 
Korsel, Italia, dan Inggris.

"Kalender musim kesembilan 
Kejuaraan Dunia ABB FIA For-
mula E adalah jadwal balapan 
yang paling luas dan dinamis dan 
saya tidak sabar untuk memulai," 
kata Ketua Penyelenggara Ke-
juaraan sekaligus penggagas For-
mula E, Alberto Longo.

"Kami akan terus mendorong 
batas internasional dari balap 
jalanan yang sepenuhnya meng-
gunakan listrik dengan E-Prix di 
Hyderabad dan Sao Paulo, sambil 
mempertahankan balapan yang 
sangat populer di Diriyah, Mex-
ico City, Berlin, Monaco, Roma 
dan London dengan Jakarta dan 
Seoul sekarang mulai mengisi 
kalender," sambungnya.

Longo menjelaskan jadwal se-
mentara balapan Formula E 2023 
akan diperbarui pada akhir tahun.

Indonesia untuk kali pertama 
menggelar balapan Formula E 
pada 4 Juni 2022. (cnn)
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subsidi Pertalite dan biosolar.
Pernyataan Nicke sekaligus 

merespons berbagai ulasan 
negatif tentang MyPertami-
na di Google Playstore jelang 
pelaksanaan pendaftaraan BBM 
jenis Pertalite dan solar subsidi 
menggunakan aplikasi tersebut.

Dalam rapat dengar pendapat 
(RDP) bersama Komisi VI DPR 
RI, Nicke menjelaskan proses 
pendistribusian Pertalite dan 
Solar subsidi untuk kendaraan 
roda empat masih dalam proses 
pendaftaran.

Dengan begitu, pihaknya 
perlu waktu untuk menyosial-
isasikan aplikasi MyPertamina 
sebagai instrumen utama mas-

yarakat memperoleh BBM sub-
sidi.

“Sedikit misleading yang 
terjadi, kami pahami edukasi 
terus kami lakukan. Sebetulnya 
apa yang dilakukan hari ini ada-
lah masa pendaftaran, kenda-
raan-kendaraan mendaftar untuk 
mendapatkan QR code,” ujar 
Nicke, Rabu (6/7/2022).

Dia mengingatkan mas-
yarakat yang mendaftar di ap-
likasi MyPertamina dapat men-
gakses website Pertamina atau 
bisa juga datang langsung ke 
Stasiun Pengisian Bahan Bakar 
Umum (SPBU). Setelah itu, 
masyarakat memperoleh QR 
code dan dipasang di kaca kend-

kunjungan koordinasi dan 
konsultasi dari KPI Pusat di 
Kantor Dewan Pers, Senin 
(4/7/2022).

“Kita buat tim gabungan un-
tuk merumuskan ini. Saya tidak 
tahu apakah dua atau tiga orang 
buat tim kecil merumuskan ini. 
Setelah menjadi rumusan, den-
gan melihat rekaman siang ini 
disistematisasikan. Kalau sudah 
itu bisa dijadikan MOU atau 
kesepakatan yang saya kira 
penting sekali,” ujar Prof. Azra 
di forum koordinasi yang juga 
dihadiri Wakil Ketua Dewan 
Pers, Agung Dharmajaya, Ang-
gota Dewan Pers, Yadi Hendri-
ana, Totok Suryanto, dan Ninik 
Rahayu. 

Usulan ini disambut baik 
Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo 
Hadi Purnomo dan Komisioner 
KPI Pusat, Mimah Susanti. Bah-
kan, KPI langsung menyerahkan 
nama-nama tim yang akan ter-
libat dalam tim gabungan terse-
but.

Mulyo Hadi mengatakan, 
usulan pembentukan tim gabun-
gan yang nantinya membahas 
rumusan sinkronisasi dinilai 
akan membuka ruang yang de-

tail dan jelas atas keraguan me-
mandang berbagai aturan terkait 
jurnalistik di media penyiaran. 
“Kami sepakat dengan usulan 
pembentukan tim yang nanti be-
rujung pada kesepakatan yang 
tertuang dalam MoU,” tegasnya.

Sebelumnya, di awal per-
temuan, Mulyo menyampaikan 
dinamika jurnalistik di media 
penyiaran yang berdasarkan data 
KPI selama 2019 hingga Mei 
2022 paling banyak mendapa-
tkan sanksi. KPI, menurutnya, 
perlu meminta pandangan se-
bagai langkah sinkronisasi dan 
memperjelas aturan pada perso-
alan tersebut. 

“Ada beberapa poin yang 
kami sudah catat, yang penting 
untuk kami mintakan pandangan 
dan sinkronisasi pasal detail di 
dalam P3SPS. Kita bicara atas 
nama produk jurnalistik tidak 
semata penyampaian informasi 
tetapi asas kemanfaatan. Jika ada 
forum yang lebih komprehensif 
maka akan menjadi momentum 
yang baik,” jelas Mulyo.

Setidaknya ada 7 (tujuh) hal 
yang disampaikan pada per-
temuan tersebut. Yakni tentang 
materi yang diambil dari sumber 

Pemerintah sebagai Fasilitas 
Isolasi Terpusat Pasien Corona 
Virus Disease 2019.

“Seluruh instansi pemerintah 
yang memiliki dan mengelo-
la gedung pusat atau lembaga 
pendidikan dan pelatihan un-
tuk segera mempersiapkan dan 
menyediakan gedung dimaksud 
untuk dapat dipergunakan se-
bagai fasilitas isoter,” ujar Tjahjo 
dalam SE yang ditandatangani 
pada 7 Februari tersebut.

Pemanfaatan gedung-gedung 
ini sebagai salah satu langkah 
percepatan untuk memutus 
penyebaran Covid-19 khususnya 
varian Omicron yang saat ini ten-
gah meningkat.

Tjahjo menegaskan, penye-
diaan gedung sebagai fasilitas 
isolasi harus dilakukan dengan 
memperhatikan dua hal.  Perta-
ma, harus diselenggarakan ses-
uai dengan standar pelaksanaan 
isolasi pasien COVID-19 yang 
ditetapkan oleh Menteri Keseha-
tan (Menkes).

Kedua, dilakukan dengan 
berkoordinasi dengan rumah 
sakit atau pusat kesehatan mas-
yarakat, dan pemerintah daerah 
setempat.

Tjahjo mengatakan, bagi in-
stansi pemerintah yang tidak 
memiliki gedung pusat atau 
lembaga pendidikan dan pelati-
han sebagai fasilitas isoter, agar 

dari sejak ditetapkannya 
sebagai UU, namun mengin-
gat urgensi dan kedaruratan 
situasi dan kondisi kekerasan 
seksual yang terjadi di Tanah 
Air, maka seharusnya pemer-
intah segera dan memprioritas-
kan PP dan Perpres tersebut,” 
ungkap Luluk dalam keteran-
gan pers yang diterima, Sabtu 
(9/7/2022).

Terkait UU TPKS, Luluk 
menilai, hingga saat ini, so-
siliasi yang dilakukan oleh pe-
merintah melalui beberapa me-
dia cetak elektronik maupun 
media lainnya masih kurang 
cukup.

Hal itu dikarenakan, so-
sialisasi justru lebih banyak 
dilakukan oleh kelompok mas-
yarakat sipil atau individu-in-
dividu yang sejak awal telah 
melakukan pengawalan terha-
dap pembentukan UU TPKS. 

Ia bahkan mangatakan, hingga 
saat ini, aparat penegak hukum 
di lapangan juga kesulitan 
menjadikan UU TPKS sebagai 
rujukan dalam penanganan ka-
sus kekerasan seksual.

“(Ini) karena tidak adanya 
sosialisasi (UU TPKS)  lebih 
lanjut, standard operating pro-
cedure (SOP), pelatihan dan 
bimbingan teknis terkait hu-
kum acara yang digunakan da-
lam UU TPKS. Seharusnya ini 
menjadi tanggung jawab dari 
pemerintah,” jelasnya.

Untuk itu, dia meminta pe-
merintah melakukan sosial-
isasi UU TPKS dan SOP yang 
nantinya digunakan dalam 
penanganan kasus kekerasan 
seksual setelah UU TPKS di-
sahkan kepada aparat penegak 
hukum (APH).

Meski UU TPKS telah di-
sahkan, Luluk Nur Hamidah 

menyatakan, hingga saat ini 
para korban kekerasan seksual 
tidak langsung mendapat pen-
anganan dengan menggunakan 
hukum acara sesuai UU TPKS. 
Hal ini terjadi karena tidak 
adanya pedoman teknis dalam 
penanganan UU TPKS.

“Berbagai peristiwa ke-
kerasan seksual yang terjadi 
akhir-akhir ini, terutama kor-
ban anak-anak yang terjadi di 
lingkungan keluarga, ataupun 
korban di bawah pelindungan 
suatu lembaga pendidikan, 
termasuk lembaga pendidikan 
keagamaan berasrama-pesant-
ren, panti asuhan, seperti ke-
jadian di Depok, Cianjur, dan 
berbagai daerah lainnya, masih 
terus terjadi dengan intensitas 
yang mengerikan,” katanya.

“Maka dari itu, persoalan 
ini harus menjadi atensi dari 
pemerintah, jangan terkesan 

masih memiliki waktu dua ta-
hun, lalu beranggapan tidak 
ada alasan untuk segera mem-
buat PP dan Perpres,” katanya.

Luluk Nur Hamidah men-
jelaskan, kebuntuan dalam 
prosedur penanganan UU 
TPKS terjadi karena kurang-
nya koordinasi antar institusi. 
Akibatnya korban kekerasan 
seksual akan tetap menderita, 
karena tidak segera mendapat 
pendampingan dan pemulihan.

“Diharapkan pemerintah 
melakukan langkah cepat yang 
berhubungan dengan mas-
alah teknis dan lebih mengin-
tensifkan koordinasi antara 
kelompok atau lembaga ter-
kait. Seharusnya dalam waktu 
enam bulan sejak ditetapkan 
sebagai UU, pemerintah sudah 
siap dengan PP dan Perpres,” 
ujarnya (kmp)

si mengenai produk dan/atau 
layanan yang jelas, akurat, be-
nar, mudah diakses, dan tidak 
berpotensi menyesatkan Kon-
sumen;

(2) Menggunakan istilah, 
frasa, dan/atau kalimat yang se-
derhana dalam Bahasa Indone-
sia dan mudah dimengerti oleh 
Konsumen pada setiap dokumen 
mengenai informasi produk dan/
atau layanan;

(3) Menggunakan huruf, tu-
lisan, simbol, diagram, dan tanda 
yang dapat dibaca secara jelas;

(4) Memberikan penjelasan 
atas istilah, frasa, kalimat dan/
atau simbol, diagram dan tanda 
yang belum dipahami oleh Kon-
sumen;

(5) Menggunakan Bahasa 
Indonesia dan harus disanding-
kan dengan bahasa asing dalam 
dokumen mengenai produk dan/
atau layanan, dalam hal produk 
dan/atau layanan akan digu-
nakan oleh calon Konsumen dan/
atau Konsumen negara asing, 
Selanjutnya, agar ketentuan dan 
pelaksanaan mengenai penye-
diaan informasi produk dan atau 
layanan keuangan melalui me-
dia (iklan) oleh PUJK sejalan 
dengan tujuan periklanan, OJK 
juga telah melakukan beberapa 
kali kegiatan sosialisasi kepada 
PUJK dan bekerja sama dengan 
Persatuan Perusahaan Perikla-
nan Indonesia.

Pada tanggal 7 Juli 2022, 
OJK juga telah menyelenggara-
kan pertemuan dengan seluruh 
Pimpinan Industri Jasa Keuan-
gan mengenai penguatan imple-
mentasi market conduct dalam 
rangka meningkatkan perlind-
ungan konsumen di sektor jasa 
keuangan. (dtk)

perlindungan konsumen dan 
mencegah kesalahpahaman 
informasi yang diterima mas-
yarakat terkait dengan produk 
jasa keuangan yang ditawarkan.

Larangan ini dikeluar-
kan OJK setelah mencermati 
perkembangan pemasaran, pro-
mosi, dan iklan terkait produk 
dan layanan yang menggunakan 
platform aplikasi terintegrasi 
(super apps) yang digunakan da-
lam satu group usaha.

OJK menemukan banyak 
super apps yang memuat pen-
awaran produk investasi beru-
pa efek (saham, obligasi) yang 
diterbitkan oleh entitas di luar 
negeri (offshore products) yang 
berada di luar kewenangan pen-
gawasan OJK.

Kepala Eksekutif Pengawas 
Pasar Modal OJK Hoesen men-
egaskan bahwa pemasaran atas 
efek luar negeri di Indonesia 
sampai saat ini belum diperke-
nankan, mengingat produk ini 
bukanlah produk yang berizin 
dari OJK sehingga memiliki 
risiko yang cukup besar bagi 
masyarakat.

Hoesen mengatakan produk 
Investasi yang diawasi oleh OJK 
antara lain berupa efek (surat 
berharga) yang diterbitkan oleh 
entitas yang berbadan hukum di 
Indonesia dan telah dinyatakan 
efektif oleh OJK untuk ditawar-
kan kepada publik.

“Sementara produk investasi 
lainnya seperti efek yang diter-
bitkan oleh entitas di luar neg-
eri, crypto assets, emas bukan 
merupakan produk yang diberi 

izin dan diawasi oleh OJK,” 
kata dia dalam siaran pers, Sabtu 
(9/7/2022).

OJK telah melakukan pem-
binaan dan mengambil lang-
kah-langkah tegas khususnya 
bagi PUJK yang melakukan 
pelanggaran ketentuan dalam 
praktik pemasaran, promosi atau 
iklan produk dan layanannya 
dengan meminta untuk:

1. Segera menghentikan 
layanan dan atau penawaran pro-
duk di luar izin dan pengawasan 
OJK melalui aplikasi terintegra-
si (satu atap/super apps) yang 
mencantumkan logo OJK atau 
pernyataan bahwa produk dan 
PUJK tersebut telah berizin dan 
diawasi oleh OJK.

2. Melakukan pemisahan 
penggunaan aplikasi, platform, 
dan situs web terhadap pro-
duk dan layanan yang bukan di 
bawah pengawasan OJK dengan 
produk dan layanan yang berizin 
dan di bawah pengawasan OJK.

OJK Perkuat Perlindungan 
Konsumen Sebelumnya OJK 
telah menerbitkan Peraturan 
OJK Nomor 6/POJK.07/2022 
tentang Perlindungan Konsumen 
dan Masyarakat di Sektor Jasa 
Keuangan (POJK Perlindungan 
Konsumen) yang memuat keten-
tuan mengenai norma dan tata 
cara bagi PUJK dalam melaku-
kan pemasaran, promosi, dan 
iklan terkait produk dan layanan 
kepada masyarakat. Ketentuan 
ini diatur dalam Pasal 16 POJK 
Perlindungan Konsumen yang 
menegaskan bahwa PUJK wajib:

(1) Menyediakan informa-

araan atau mobil untuk mem-
permudah verifikasi pembelian. 
Artinya, masyarakat tidak harus 
mengakses berkali-kali MyPer-
tamina untuk menampilkan QR 
Code.

“QR Code itu di-print saja, 
kemudian dilaminating di kaca 
mobil atau motor sehingga itu 
memudahkan, sehingga tidak 
ada lagi keributan-keributan 
penggunaan HP di SPBU, jadi 
hanya sekali saja untuk mendaft-
arkan nomor polisi,” paparnya. 

Penggunaan platform itu, 
kata dia, juga merupakan upaya 
pencegahan potensi terjadinya 
penyelewengan atau kasus pen-
yalahgunaan BBM bersubsidi di 
lapangan.

Pasalnya, BBM bersubsidi 
jenis Pertalite dan solar saat ini 

masih banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat golongan menen-
gah ke atas dengan komposisi 
hampir 60% terkaya menikmati 
hampir dari 80% dari total kon-
sumsi BBM subsidi.

Sedangkan masyarakat mi-
skin dan rentan atau 40 persen 
terbawah hanya menikmati seki-
tar 20% dari BBM bersubsidi 
tersebut.

Bahkan, pemerintah saat ini 
sudah mengeluarkan subsidi en-
ergi hingga Rp520 triliun yang 
sebagian besar adalah BBM ber-
subsidi.

Pengaturan pembelian BBM 
bersubsidi melalui MyPertam-
ina dinilai menekan kuota agar 
tidak melebihi batas yang sudah 
ditetapkan pemerintah. (SN)

asing dan mengandung muatan 
kekerasan dan potensi pelang-
garan lainnya, wawancara anak 
yang orangtuanya menjadi kor-
ban kekerasan dan anak dalam 
keadaaan terkena musibah/ben-
cana, dan penampilan identitas 
pelaku yang merupakan kelu-
arga korban kejahatan seksual/
kekerasan. 

Selain itu juga terkait lipu-
tan interogasi dan reka ulang 
kepolisian, liputan investigasi, 
siaran live demonstrasí, serta pe-
manfaatan sumber media sosial. 
Beberapa hal yang dicarikan 
sinkronisasi kejelasan rumusan 
pengaturannya, didasarkan pada 
kepentingan penegakan regulasi 
dan perlindungan publik uta-
manya anak-anak. Pertemuan 
ini juga dimaksudkan untuk 
membuat rancangan kerja sama 
pelaksanaan Pemilu 2024.

Hal senada turut disampaikan 
Komisioner KPI Pusat, Mimah 
Susanti. Dia menyatakan jika 
siaran berita masih banyak di 
tonton masyarakat dan konsen-
trasi KPI banyak tertuju pada 
berita kekerasan. “Kita butuh 
pandangan agar tujuan tercapai 
yakni adanya perlindungan pada 
khalayak terutama anak-anak,” 
tandasnya. (KPI)

berkoordinasi dan bekerjasama 
dengan instansi pemerintah yang 
memiliki fasilitas isoter. 

“Atau pihak terkait lainnya 
untuk memastikan pegawai ASN 
di lingkungan instansinya yang 
terinfeksi Covid-19 mendapa-
tkan layanan isolasi dan per-
awatan yang diperlukan,” ujarn-
ya dalam keterangan tertulis, 
Jumat (11/2).

Lebih lanjut Menteri PANRB 
menyampaikan, selama penye-
lenggaraan fasilitas isoter maka 
pelaksanaan program pendidikan 
dan pelatihan oleh instansi pe-
merintah untuk sementara waktu 
dialihkan menjadi daring/online.

“Dan dilaksanakan di kantor 
atau lokasi lainnya dengan pen-
erapan protokol kesehatan yang 
ketat,” imbuhnya.

Untuk mengendalikan penye-
baran COVID-19 di lingkungan 
instansi pemerintah, melalui SE 
Tjahjo juga meminta seluruh 
pimpinan instansi untuk men-
goptimalkan peran Tim Pusat 
Krisis Covid-19 di instansi mas-
ing-masing. Tim penanganan 
COVID-19 di setiap instansi 
diimbau untuk melakukan pe-
meriksaan dan pelacakan kontak 
erat pasien terinfeksi.

Seluruh anggota tim juga ha-
rus memastikan ASN dan keluar-
ganya yang terinfeksi Covid-19 
mendapat layanan isolasi. Serta 
perawatan yang diperlukan ser-
ta memastikan setiap ASN telah 
mendapatkan vaksin lengkap 
termasuk booster sesuai jadwal 
yang ditentukan Kementerian 
Kesehatan.(kntn)

Pemkab Manggarai Timur Dorong 
Pengembangan Sorgum Untuk Mandiri 

Pangan

Perayaan Panen Raya Sorgum beberapa waktu lalu di 
Manggarai Timur, NTT

Labuan Bajo, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Manggarai 
Timur, Nusa Tenggara Timur 
terus mendorong pemanfaatan 
sorgum sebagai pangan lokal 
alternatif utama guna mencip-
takan kemandirian pangan di 
daerah itu. 

“Sorgum menjadi cara untuk 
kemandirian pangan di Mangga-
rai Timur. Kami serius menjad-
ikan Manggarai Timur sebagai 
Kabupaten Sorgum, sudah ada 
peraturan bupati juga,” kata 
Bupati Manggarai Timur Agas 
Andreas yang dihubungi dari 
Labuan Bajo, Rabu, (6/7/2022).

Menurutnya sorgum mer-
upakan tanaman pangan yang 
memiliki banyak manfaat dan 
multifungsi. Sorgum pun menja-
di salah satu komoditas pangan 
utama yang terus ditingkatkan 
di Manggarai Timur sehingga 
bisa setara dengan beras, jag-
ung, dan kedelai.

Keseriusan pemerintah itu 
dibuktikan lewat Peraturan Bu-
pati Manggarai Timur Nomor 34 
tahun 2021 tentang Pengemban-
gan Sorgum sebagai Pangan Al-
ternatif. Maksud dari pengem-
bangan sorgum sebagaimana 
tertuang dalam peraturan bupati 

agar sorgum menjadi pangan 
utama dalam rumah tangga dan 
suguhan resmi pemerintahan, 
kebudayaan, dan keagamaan.

Selain itu, sorgum dikem-
bangkan sebagai bentuk upaya 
peningkatan gizi, ekonomi, dan 
mutu lingkungan hidup secara 
berkelanjutan, serta perlindun-
gan benih sorgum jenis lokal 
dari kepunahan.

Agas merinci pengembangan 
sorgum sebagai pangan lokal 
alternatif utama di daerah bertu-
juan untuk meningkatkan sistem 
produksi sorgum secara berke-
lanjutan sesuai dengan potensi 
wilayah dan meningkatkan ket-
ersediaan sorgum yang bermutu 
dengan harga yang wajar dan 
terjangkau sesuai dengan daya 
beli masyarakat.

Selain itu, pengembangan 
sorgum juga bertujuan un-
tuk meningkatkan kesadaran 
dan minat masyarakat untuk 
mengonsumsi sorgum sebagai 
pangan lokal alternatif daerah, 
meningkatkan pendapatan dan 
gizi masyarakat, mengurangi 
angka prevalensi stunting, men-
gurangi lahan tidur, serta me-
lindungi benih lokal.

Diakuinya banyak bencana 
ekologis di Manggarai Timur 
beberapa tahun belakangan ber-
dampak pada kehidupan mas-

yarakat, diantaranya kematian 
ternak, kerusakan panen, hingga 
kekurangan gizi. Kondisi itu 
pun diperparah dengan suplai 
makanan yang bergantung dari 
luar.

“Produksi pertanian menjadi 
rendah dan berdampak pada kri-
sis pangan,” ungkapnya.

Atas dasar itu, Pemkab 
Manggarai Timur terus meng-
galakkan pemanfaatan sorgum. 
Salah satunya melalui Perayaan 
Panen Raya Sorgum beberapa 
waktu lalu guna membuka wa-
wasan masyarakat serta memba-
ngun gerakan ketahanan pangan 
dan gizi di Kabupaten Mangga-
rai dan Manggarai Timur.

Dia mengatakan penanaman 
sorgum sejalan dengan upaya 
pemerintah untuk mengantisi-
pasi krisis pangan yang dise-
babkan oleh perubahan cuaca, 
pandemi COVID-19, dan pen-
ingkatan gejolak konflik antar 
negara.

“Oleh karena itu diperlukan 
daya ungkit pangan lokal di se-
tiap daerah untuk memastikan 
ketersediaan pangan. Di NTT 
salah satunya adalah Sorgum,” 
kata Andriko. (ant)

Kapolda Maluku Serahkan Penghargaan 
Salawaku Emarina Kepada Gubernur

Ambon, SMN - Kapolda 
Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia 
Latif SH.M,hum menyerahkan 
piagam penghargaan sebagai to-
koh teladan Salawaku Emarina 
kepada Gubernur Maluku Irjen 
Pol (pur) Drs Murad Ismail pada 
acara malam ramah tamah Basu-
dara Manise yang digelar Polda 
Maluku di Auditorium Unpatti 
Ambon pada kamis (7/7/2022).

Penyerahan Penghargaan to-
koh teladan Salawaku Emarina 
di bumi para Raja-raja ini di-
saksikan langsung oleh Forkop-

imda Maluku dan seluruh tamu 
undangan yang hadir pada acara 
malam basudara ini.

Gubernur Maluku Murad Is-
mail dalam sambutannya men-
yampaikan ucapan terimakasihn-
ya kepada Kapolda Maluku Irjen 
Latif beserta seluruh personel 
jajarannya,

“Saya Murad Ismail atas nama 
pribadi dan Pemerintah Provinsi 
Maluku menyampaikan ucapan 
terima kasih yang sebesar-be-
sarnya Kepada Kapolda Malu-
ku dan jajarannya yang selama 

ini telah banyak membantu dan 
mendukung pemerintah Provinsi 
Maluku bersama pemerintah Ka-
bupaten Kota di Maluku dalam 
menjaga kamtibmas yang kon-
dusif,” ujar Murad Ismail.

Orang nomor satu di Malu-
ku ini juga mendoakan agar di 
peringatan hari Bhayangkara ke 
76 ini Polda Maluku dapat leb-
ih maju dan sukses lagi, lebih 
profesional dan moderen dalam 
mengikuti perkembangan jaman 
untuk melayani masyarakat di 
bumi Raja-raja. (tm)

Kapolda Maluku Irjen Pol Drs. Lotharia Latif SH.M,hum saat menyerahkan piagam 
penghargaan sebagai tokoh teladan Salawaku Emarina kepada Gubernur Maluku Irjen 

Pol (pur) Drs Murad Ismail



Edisi 519/ XIV /11 - 24 Juli 202212 Jawa Timur
Gubernur Khofifah Berpesan Kepada Semua Kepala OPD

Maksimalkan Seluruh Kinerja Selama Izin Melaksanakan Ibadah Haji

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat berpesan kepada semua Kepala OPD jelang keberangkatannya menjalank-
an ibadah haji di Rumah Dinas Gubernur Jatim, Jumat (1/7) malam

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa menyampaikan pesan 
kepada seluruh kepala Organ-
isasi Perangkat Daerah (OPD) 
di Lingkungan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur untuk tetap 
memaksimalkan seluruh kiner-
janya. Pasalnya mulai tanggal 
3-23 Juli Gubernur Khofifah 
izin untuk menjalankan ibadah 
haji . Sesuai izin dari Kemend-
agri yang terbit pada tanggal 21 
Juni bahwa selama menjalankan 
ibadah haji maka ditunjuk Wakil 
Gubernur untuk memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan 
dengan tetap berkordinasi dan 
bertanggung jawab kepada Gu-
bernur Jawa Timur. Dengan de-
mikian Insya Allah semua roda 
pemerintahan tetap berjalan 
dengan baik.

"Saya mohon semua tetap 
memaksimalkan pelaksanaan 
tugas-tugas utama yang harus 
dilaksanakan" kata Gubernur 

Khofifah dalam sambutann-
ya pada Walimatus Safar yang 
dilaksanakan jelang keberang-
katannya menjalankan ibadah 
haji di Rumah Dinas Gubernur 
Jatim, Jumat (1/7) malam.

Kepada para kepala OPD 
Gubernur Khofifah menegaskan 
bahwa selama ia menjalankan 
ibadah haji maka roda pemer-
intahan dan pelayanan kepada 
masyarakat harus tetap berjalan 
baik. Ia menekankan bahwa ti-
dak ada yang sifatnya menjadi 
lebih longgar selama ia men-
jalankan ibadah haji. Semua ha-
rus berjalan prima.

"Tidak ada sesuatu yang 
kemudian menjadi longgar se-
lama saya izin menjalankan iba-
dah haji karena pada dasarnya 
roda pemerintahan ini menjadi 
bagian dari tugas kita untuk 
menjaga dan mengawalnya,"te-
gasnya.

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Khofifah juga men-

yampaikan bahwa selama ia 
menjalankan ibadah haji, penye-
lenggaraan pemerintahan Jawa 
Timur dipimpin oleh Wakil 
Gubernur Emil Elestianto Dar-
dak sebagai Plt. Gubernur Jatim 
dengan tetap berkordinasi dan 
bertanggung jawab kepada Gu-
bernur Jawa Timur.

"Bahwa surat izin Mendagri 
yang terbit tanggal 21 Juni sela-
ma saya izin melaksanakan iba-
dah haji maka yang memimpin 
penyelenggaraan pemerintahan 
adalah Wakil Gubernur Jawa 
Timur bapak Emil Elestianto 
Dardak yang menjadi Plt Gu-
bernur Jawa Timur dengan tetap 
berkordinasi dan bertanggung 
jawab kepada Gubernur Jawa 
Timur,"ucapnya.

Oleh sebab itu, ia mengajak 
kepada semua yang hadir agar 
mendoakan Wagub Emil agar 
diberikan kemudahan, kelancar-
an selama menjalankan amanah 
Plt. Gubernur Jatim. Karena ten-

tu selama 20 hari ke depan akan 
banyak hal yang harus dikoordi-
nasikan dan dilaksanakan.

"Mohon doa untuk pak Plt 
Gubernur yang efektif mulai  
tanggal tiga Juli, mudah-mu-
dahan pak Emil pada saat 
melaksanakan tugas sebagai Plt 
Gubernur juga diberikan kemu-
dahan, kelancaran dan kesuk-
sesan," tuturnya.

Tak hanya itu, secara priba-
di Khofifah juga memohon doa 
agar perjalanan ibadah hajinya 
di tanah suci dapat berjalan lan-
car, sehat, khusuk dan kembali 
menjadi haji yang mabrur.

"Kami mohon doa supaya 
perjalanan ibadah haji kami 
mudah-mudahan diberikan 
kemudahan kelancaran dan bisa 
melaksanakan ibadah dengan 
baik, tentu mohon do'a semo-
ga menjadi haji yang mabrur," 
ucapnya. 

Sebelumnya, ia mengisahkan 
jika ia sendiri merasa ibadah 

hajinya kali ini adalah hadiah 
langsung dari Allah SWT ke-
padanya lantaran ia bersama 
puteri pertamanya mendapat 
informasi adanya panggilan haji 
atas pendaftaran yang dilaku-
kan almarhum suaminya pada 
tahun 2013. Sementara tahun 

2014 suaminya almarhum In-
dar Parawansa telah mendahu-
lui dipanggil sang Khalik Allah 
SWT. Kepada seluruh warga 
Jawa Timur saya izin pamit un-
tuk menjalankan ibadah haji. 
Mohon do'a agar perjalanan iba-
dah haji kami lancar, sehat dan 

mabrur.
Di akhir nampak para kepala 

OPD yang diawali Wakil Gu-
bernur Jatim beserta istri, PJ. 
Sekdaprov Jatim berjabat tangan 
dan memberikan doa kepada Gu-
bernur Khofifah dengan diiringi 
lantunan bacaan talbiyah. (*)

Cegah Penularan PMK, Emil Dardak Imbau Pembatasan Mobilitas Ternak Bagi Peternak 
yang Menolak Hewannya Divaksin

Surabaya, SMN - Wakil 
Gubernur Jawa Timur Emil 
Elestianto Dardak sedang men-
gupayakan solusi bagi peternak 
sapi yang menolak hewan ter-
naknya divaksin. Sementara ini, 
konsekuensi bagi peternak sapi 
yang menolak vaksin adalah 
membatasi mobilitas hewan ter-
nak menggunakan terminologi 
lockdown.

“Kita mendengar ada peter-
nak sapi perah menolak vaksin 
untuk hewan ternaknya. Setelah 
kami cek ternyata ada di Keca-
matan Lekok, Pasuruan. Kalau 
tidak mau divaksin maka mobil-
itas hewan ternak akan dibatasi. 
Sebab kita ingin memastikan 
secara keseluruhan, kondisi 
penyebaran bisa kita kurangi,” 
ungkap pria yang menjabat se-
bagai Plt. Gubernur Jatim itu 
saat menghadiri Studi Strategis 
Dalam Negeri Program Pendi-
dikan Reguler Angkatan LXIV 
ke 64 Lemhanas RI Tahun 2022 
di Ruang Binaloka, Senin (4/7). 

Menurut Emil panggilan 
akrabnya, ketakutan peternak 
yang belum mau melakukan 
vaksin kepada hewan ternakn-
ya tidak dapat dijadikan alasan 
kuat. Sebab, hal itu sangat mem-
bahayakan peternak-peternak 

sapi lainnya. Maka, kata Emil, 
konsekuensinya, kalau tidak di-
vaksin, maka membatasi ruang 
gerak menjadi salah satu kon-
sekuensi yang sangat logis. 

“Saya ingin memakai bahasa 
konsekuensi. Konsekuensi dari 
tidak mau divaksin adalah mem-
batasi mobilitas karena ke depan 
akan menjadi resiko. Memang 
sapi perah jarang bergerak, tapi 
anaknya biasanya bergerak,” tu-
turnya. 

Meski demikian, Emil men-
gaku akan mematangkan kem-
bali konsekuensi bagi peternak 
yang menolak hewan ternakn-
ya divaksin. Selanjutnya, akan 
dilakukan metode komunikasi. 
Mungkin ada informasi yang 
belum mereka dapat akan diberi 
kesempatan. 

“Makanya kami sudah me-
minta disegerakan kebijakan 
apa yang harus dilakukan apabi-
la peternak tidak ingin hewann-
ya divaksin. Sebab, vaksin yang 
diberikan bukan sembarang 
vaksin karena sudah mendapat 
persetujuan dari para pakar dan 
kementerian,” jelasnya. 

Beberapa hari terakhir, an-
gka penyebaran atau penularan 
menunjukkan trend positif yang 
mana sebelumnya angka men-

Peringatan Idul Adha,
Gubernur Khofifah :

Momentum Umat Islam
Berlomba Menebar Manfaat 

dan Kesholehan Sosial

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak 
foto bersama tamu undangan jelang keberangkatannya menjalankan ibadah haji di Rumah Dinas 

Gubernur Jatim, Jumat (1/7) malam

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E. Dardak 
foto bersama tamu undangan jelang keberangkatannya menjalankan ibadah haji di Rumah Dinas 

Gubernur Jatim, Jumat (1/7) malam

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menyebut bahwa 
berkurban merupakan bentuk 
tanda syukur atas nikmat Allah. 
Inti dari ibadah qurban, kata 
dia, adalah keikhlasan dan ke-
taqwaan bukan hanya daging 
dan darahnya.

"Kurban adalah momentum 
untuk memperkuat jiwa kema-
nusiaan dan sifat utama seorang 
manusia yaitu dengan saling 
memberi, berbagi, tolong me-
nolong, dan menebar manfaat 
dari individu kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Ini wu-
jud kesholehan sosial," ungkap 
Khofifah di Makkah , Kamis 
(7/7).

Menurut Khofifah, di tengah 
upaya kebangkitan ekonomi 
dan sektor lainnya usai pandemi 
Covid-19, berkurban akan san-
gat bermakna dan berarti. 

Tidak hanya bagi kaum dhua-
fa, tapi juga bagi para peternak 
sapi, kambing, dan domba yang 
tengah berupaya bangkit usai di-
hantam pandemi selama dua ta-
hun terakhir. Terlebih, pada kur-
ban tahun ini Pemerintah telah 
memberi kelonggaran terhadap 
berbagai aktivitas.

"Pandemi Covid-19 punya 
pengaruh dahsyat ke berbagai 
sektor terutama sektor pere-
konomian. Untuk itu diperlukan 
kolaborasi dan sinergi berb-
agai pihak dalam mempercepat 
pemulihan ekonomi pascapan-
demi," imbuhnya.

Lebih lanjut, Khofifah men-

gungkapkan bahwa dalam setiap 
peringatan Idul Adha, manusia 
diperingatkan agar rela berkor-
ban seperti cerita Nabi Ibrahim 
AS yang diminta untuk mengor-
bankan puteranya sendiri den-
gan cara menyembelihnya untuk 
menakar derajat keimanan dan 
ketakwaan karena pada dasarn-
ya digantikan dengan domba.

“Sikap Nabi Ibrahim tersebut 
tidak hanya bermakna kepatu-
han seorang hamba, namun juga 
kepasrahan dan keikhlasan da-
lam menerima ketetapan Allah 
SWT," imbuhnya. 

Dalam konteks kekinian, lan-
jut Khofifah, maka makna ber-
korban menjadi sangat luas dan 
menjadi modal untuk mengga-
pai sesuatu. Karenanya, Khofi-
fah yang juga Ketua Umum PP 
Muslimat NU tersebut menga-
jak semua umat Islam untuk 
memaknai momentum  Idul 
Adha atau Idul  kurban sebagai 
cerminan perilaku umat yang 
sesungguhnya. Yakni pengor-
banan dalam segala hal  dalam 
rangka mendekatkan diri ke-
pada Allah SWT. Lalu, Ikhlas 
dalam mengorbankan sesuatu 
untuk mendekatkan diri kepada 
Allah.

"Seorang pelajar harus men-
gorbankan waktu untuk belajar 
agar mendapat nilai yang baik. 
Seorang pelayan publik, harus 
mengorbankan waktu, tenaga, 
dan pikiran untuk melayani 
masyarakat. Pengorbanan 
yang sebenarnya harus disertai 
keikhlasan," pungkasnya. (*)

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat menghadiri Studi 
Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan Reguler Angkatan 
LXIV ke 64 Lemhanas RI Tahun 2022 di Ruang Binaloka, Senin 

(4/7)

capai 6 ribu per hari, kini berada 
di kisaran 2 ribu. Artinya, ada 
perlambatan penyebaran yang 
dapat dikaitkan dengan pening-
katan upaya prevenif untuk mo-
bilitas dari hewan ternak hidup 
maupun potensi petugas ternak 
yang mengunjungi kandang per 
kandang. 

“Ini yang biasa disebut by 
security baik itu pemakaian pa-
kaian pelindung maupun disin-
fektan,” ujarnya. 

Bahkan, sebelum idul adha, 
target vaksinasi bagi sapi per-
ah di Jatim sudah dituntaskan. 
Untuk mencapai target tersebut, 
Emil optimis karena sejauh ini 
sudah tervaksin sebanyak 180 
sapi atau sekitar 51 persen dari 
target 364 ribu vaksin. Artinya 
sudah ada 180 ribu lebih sapi 
yang divaksin. Untuk mengejar 
sisanya, Jatim memiliki total 
950 dokter hewan dan 1.500 
paramedic hewan. “Semuan-
ya memiliki ketrampilan untuk 
melakukan vaksinasi pada he-
wan,” ucap Emil. 

“Jadi, targetnya per hari per 
vaksinator rata-rata berada di 
kisaran 50-75 karena sapi per-
ah memiliki tendensi lokasinya 
berkumpul. Jadi lebih bisa mak-
simalkan kita melakukan cak-
upan vaksinasi,”tambahnya. 

Dari hasil mapping tersebut, 
Emil sangat berharap peternak 
mendukung dan berpartisipasi 
tercapainya herd imunity, na-
mun jika sebaliknya, akan san-
gat berisiko dan membahayakan 
lainnya. 

“Biasanya orang berbon-
dong-bondong ingin divaksin 
supaya bisa terlindungi. Kalau 
tidak mau apakah hak peternak 
atau tidak. Hasil diskusi dengan 
Dinas Peternakan ini manaka-
la ada kebijakan universal atau 
membangun herd imunity dari 
sapi perah dan tidak dilakukan 
akan sangat membahayakan 
bagi yang lain,” urainya. 

Adapun beberapa faktor pe-
ternak takut sehingga hewan ter-
naknya tidak divaksin. Alasan 
takut ketika divaksin berujung 
sakit bahkan sampai meninggal. 
Maka, lanjut Emil, Pemprov 
Jatim bergerak bersama Pe-
merintah Kabupaten dan Kota, 
melakukan pendekatan persua-
sive. “Akan tetapi juga tidak 
bisa terlalu lama, apalagi kalau 
anak sapi mobilitasnya tidak di-
batasi,” tegasnya. 

*Gulirkan BTT, Penuhi 
Kebutuhan Obat-Obatan dan 
Kompensasi*

Tidak sekadar memberikan 
konsekuensi bagi peternak sapi 
yang menolak hewan ternak-
nya di vaksin. Pemprov Jatim 
menjamin uluran tangan bagi 
peternak yang hewannya sakit 
bahkan meninggal akibat Pen-
yakit Mulut dan Kuku (PMK). 
Penggeseran anggaran dari pos 
anggaran Belanja Tidak Terduga 
(BTT) untuk penanganan wa-
bah Penyakit Mulut dan Kuku 
(PMK) pada ternak berupa obat-
obatan dan kompensasi akan 
dilakukan sambil menunggu 
keputusan pemerintah pusat 
melalui Instruksi Mendagri (In-
mendagri) 32 Tahun 2022. 

Disampaikan Emil, Inmend-
agri untuk pengalokasian BTT 
menjadi landasan pengalo-
kasiaan Biaya Tidak Terduga 
(BTT) dalam penanganan daru-
rat terhadap PMK. Nantinya, 
Inmendagri segera ditindaklan-
juti bersama Kab/Kota lainnya 
untuk segera mengimplemen-
tasikan Inmendagri tersebut 
kaitan BTT maupun dengan in-
struksi lainnya. 

“Kami berharap segera ada 
instruksi yang spesifik yang 
memungnkinkan BTT dapat 
dipergunakan untuk penanganan 
bencana dengan prosedur sesuai 
dengan konsep kedaruratan,” 
ungkapnya. 

Bahkan kabarnya, Inmend-

agri 32 Tahun 2022 sudah di-
godok oleh Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) dan sudah berbicara 
dengan kepala BPKP bahwa 
kasus PMK menjadi prioritas 
dan sesegara mungkin menga-
lokasikan BTT sesuai kebijakan 
Gubernur Khofifah untuk men-
gakselerasi ketersediaan obat. 

“Inmedagri tersebut landasan 
yang komphrehensif bukan ha-
nya menjawab BTT, melain-
kan semua hal-hal yang harus 
dilakukan pemerintah daerah 
dalam menyikapi berkembang-
nya penyakit Mulut dan Kuku,” 
imbuh Emil. 

Lebih lanjut, mengenai 
kompensasi bagi peternak sapi, 
Emil menuturkan bahwa Pe-
merintah Provinsi Jatim belum 
dapat mengambil kebijakan. Se-
bab, menunggu keputusan yang 
dikeluarkan pemerintah pusat. 

Pemprov Jatim, kata Emil, 
tidak ingin gegabah agar mence-
gah overlap. Artinya, masih ada 
kebijakan di tingkat nasional 
yang akan digodok seinsentif 
mungkin dan provinsi ingin me-
mastikan konsepnya sehingga 
jelas kemana arah kompensasin-
ya. Apakah peternaknya atau ke-
pada hewan ternaknya. “Dihara-
pkan, kompensasi juga dapat 
diwadahi oleh Kementerian Pu-
sat agar Pemerintah Daerah leb-
ih peka dalam menerapkannya,” 
jelasnya. 

Nantinya, jika pemerintah 
pusat telah mengeluarkan kebi-
jakan kompensasi bagi peternak 
yang hewannya meninggal aki-
bat PMK, Emil berharap dukun-
gan Pemkab maupun Pemkot 
di masing-masing daerah untuk 
ikut bahu membahu sehingga ti-
dak terjadi tumpang tindih. “Ini 
memperluas jangkauan yang te-
pat sasaran dalam memberikan 
kompensasi kepada rekan-rekan 
peternak yang mengalami kesu-
litan,” pungkasnya. (*)


