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Ciri-ciri Uang Baru 2022 Tiap Pecahan, Begini Bedanya!

Ciri-ciri uang baru 2022

Arsul Sani :
Reformulasi 14 Pasal 
RKUHP dari Dewan 
Pers Wajib Dibahas
dalam Rapat DPR

Jakarta, SMN - De-
wan Pers melanjutkan sa-
fari reformulasi 14 pasal 
dalam Rancangan Kitab 

Undang-Undang Hukum 
Pidana (RKUHP). Pada 
Senin (15/8) sore ini, De-
wan Pers menemui ang

Bersambung di Hal. 11

Dewan Pers saat menemui anggota Komisi III 
DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 

(FPPP) di Gedung DPR Jakarta

Tujuh Pecahan Uang Rupiah 

Kertas Emisi Baru Tahun

Emisi 2022, Punya ciri khas 

dan Ciri-ciri Keaslian

Masing-Masing!

Tulungagung, SMN - 
Momen Peringatan Hari Ulang 
Tahun ke-77 Republik Indonesia 
menjadi salah satu momen untuk 
bangkit seperti tema yang diam-
bil “Pulih Lebih Cepat, Bangkit 
Lebih Kuat”. Bupati Tulunga-
gung, Maryoto Browo mengajak 
seluruh lapisan masyarakat untuk 
tetap semangat dan memperkuat 
pertumbuhan ekonomi.

Bupati Maryoto mengatakan, 
hasil peruangan kemerdekaan 
saat ini sudah dinikmat bersama. 
Tinggal sebagai generasi penerus 
semakin kompak, bersatu dan 
solid untuk NKRI. Indonesia ha-

rus diisi sebaik-baiknya dengan 
berjuang untuk kemasyarakatan 
dalam meningkatan perekono-
mian.

“Mari kita berjuang keras 
untuk mengatasi percepatan 
pertumbuhan ekonomi der kes-
ejahteraan masyarakat,” ungkap 
Maryoto Birowo, selepas memi-
mpin Upacara Hari Ulang Tahun 
ke-77 RI di Halaman Pemkab 
Tulungagung, Rabu (1718/2022)

Bupati Maryoto menambah-
kan, peringatan HUT ke-77 RI 
mengandung satu makna bah-
wa harus tetap semangat tinggi 
dalam rangka persatuan dan ke-

Peringati HUT ke-77 RI, Bupati Maryoto 
Ajak Perkuat Pertumbuhan Ekonomi

satuan mengingatkan jasa para 
pahlawan pejuang kemerdekaan.

Bupati Marmoyo mene-
gaskan, dengan tema tersebut, 
harapan untuk selalu mengisi 
kemerdekaan. Khususnya para 
generasi muda sebagai penerus 
perjuangan bangsa harus mem-
punyai semangat yang tinggi.

“Dengan bangkit lebih cepat 
tumbuh lebih kuat itu akan men-
guatkan tidak diera pardemi yang 
sudah mulai reda,” imbuhnya. 

Selanjutnya, Maryoto men-
gaku, salah satu parameter di-
mana covid sudah mulai mere-
da dan landai, maka sudah 
leluasa melakukan semua aktvi-
tas. Maka tidak ada alasan untuk 
terus bergerak dan maju menuju 
Tulungagung “Ayem Tentrem 
Mulyo Lan Tinoto”.

Sementara, Ketua DPRD 
Tulungagung. Marsano men-
gungkapkan, Indonesia merdeka 
sudah 77 tahun silam, menunjuk-
kan sudah tidak lagi muda. Kede-
wasaan dalam berbangsa dan 
bernegara di dalam masyarakat 
maupun di sebuah instansi Sudah 
harus menjadi pegangan.

“Berarti kematangan, kede-
wasaan, dalam bernegara itu su-
dah menjadi sebuah tuntutan dan 

Bupati Maryoto saat menyerahkan secara simbolis SK remisi 
WBP Lapas Kelas Il B Tulungagung

Tegas Soal Judi, Kapolri : Jika Ketahuan Ada Perjudian
di Daerah, Kapolres, Direktur, Kapolda Saya Copot!

Bersambung di Hal. 11Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

capaian, ujar Marsono. Menurut-
nya, spirit dengan kondisi saat 
ini, sedikit bergeser lepas dari 
pandemi. Seperti tema pulih leb-
ih cepat bangkit lebih kuat. Mar-
sono mengatakan, kalau di jaja-
ran Pemkab Tulungagung dan 
legislatif dengan mengkonsol-
idasi tata kelola permerintahan 
dari masing-masing Organisasi 
Perangkat Daerah (OPD) yang 
dikendalikan oleh Sekretaris 
Daerah.

“Harus ada kolaborasi, serasi 
dan harmoninsasi untuk dalam 
rangka mendorong kemasla-
hatan umat yaitu mereka yang 
terdampak oleh pandemi,” pa-
parnya,

Perihal ego struktural pihakn-
ya menuturkan dengan khidmat-
nya upacara ini, seluruh kepent-
ingan kebutuhan yang sifatnya 
kelompok atau person semua 
wajib dan harus dilepaskan. 
Karena kebersamaan dan gotong 
royong merupakan ciri khas In-
donesia

“Kebersamaan adalah se-
buah tuntunan dan kewajiban itu 
saja,” tandasnya.

Rangkaian upacara diakh-
iri acara seremonial, Pemkab 
Tulungagung memberikan se-
cara simbolis remisi. Remisi 
diberikan langsung oleh Bupati 
Maryoto kepada dua warga bi-
naan pemasyarakatan (WBP) 
Lapas Kelas 118 Tulungagung. 
(adv/hms/kan)

Jakarta, SMN - Uang 
baru 2022 terdiri dari peca-
han Rp 1.000, Rp 2.000, 
Rp 5.000, Rp 10.000, Rp 
20.000, Rp 50.000, dan Rp 
100.000. Tujuh pecahan 
uang Rupiah kertas emisi 
baru Tahun Emisi 2022 ini 
punya ciri khas dan ciri-ciri 
keaslian masing-masing.

Pemesanan penukaran 
uang baru 2022 dapat 
dilakukan di laman pintar.
bi.go.id dengan dokumen 
KTP. Penukarannya dapat 
dilakukan di bank atau kas 
keliling yang disediakan 
Bank Indonesia.

Agar tidak tertipu, pasti-
kan untuk mengenal ciri-ci-
ri uang baru 2022 yang asli. 
Berikut ciri-ciri keaslian 
dan desain uang baru 2022 
seperti dikutip dari laman 
Bank Indonesia.

Ciri-ciri Uang Baru 
2022 Asli

1.Saat dilihat: memili-
ki gambar utama, nominal 
pecahan, dan benang pen-
gaman.

2.Saat diraba: terasa 
kasar pada bagian tertentu, 
memiliki kode tunanetra 

Walikota Madiun H. Maidi Jadi IRUP Upacara
Memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022

Walikota Madiun H. Maidi bersama Wakil walikota Madiun Inda 
Raya dan jajaran forkopimda kota Madiun, ketua DPRD Kota 

Madiun, ASN, mahasiswa dan pelajar dalam acara upacara 
memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-77 tahun 2022 di alun-

alun Kota Madiun

Madiun, SMN - Pemerin-
tah Kota Madiun mengadakan 
upacara bendera dalam rang-
ka memperingati HUT ke-
merdekaan RI ke-77 tahun 2022 
di alun-alun kota Madiun Rabu 
(17/8/2022).

Dalam acara ini walikota Ma-
diun H. Maidi bertindak sebagai 
Irup/Inspektur upacara mempe-
ringati HUT kemerdekaan RI 
ke-77 tanggal 17 Agustus 2022 
yang diikuti oleh wakil walikota 
Madiun Inda Raya, ketua DPRD 
Kota Madiun Andi Raya, ASN, 
TNI, POLRI, forkopimda, ma-
hasiswa, pelajar di kota Madiun.

Dalam dua tahun ini da-
lam memeperingati HUT Ke-
merdekaan RI dilaksanakan 
dengan sederhana dan terbatas 
dikarenakan adanya pandemi 
covid-19, akan tetapi untuk tahun 
2022 ini digelar dengan meriah 
namun tetap khitmad juga tetap 
tidak mengabaikan prokes.

Walikota Madiun H. Maidi 
dalam sambutannya menga-
takan dalam upacara ini untuk 
mengenang jasa ara pejuang 
para pahlawan yang telah gugur 
dalam mencapai kemerdekaan 
bangsa Indonesia. Oleh kare-
na itu ia minta kepada generasi 
muda bangsa harus lebih se-

mangat lagi dari para pendahulu 
bangsa.

“yang artinya dalam usia 
ke-77 kemerdekaan RI, para 
pejuang masa kini harus lebih 
semangat lagi karena pejuang 
dahulu sarana dan prasaranan-
ya sangatlah terbatas sedang-
kan pejuang saar ini sarana dan 
prasarananya terpenuhi maka 
dari itu dengan kemerdekaan 
ini akan lebih menyempurnakan 
kehidupan kita semua,” kata Wa-
likota Madiun.

Lanjutnya generasi kedepan 
harus lebi baik dan sukses kare-
na sudah dimodali kemerdekaan 
oleh para pejuang / para pahla-
wan maka dari itu kemerdekaan 
ini harus diisi dengan hal yang 
baik dan positif.

Untuk terkait tema HUT ke-
merdekaan RI ke-77 ini adalah 
“Pulih lebih cepat, Bangkit lebih 
Kuat” menurutna untuk kota Ma-
diun sudah sangat siap.

“Contohnya setelah normal 
kembali dari covid-19 dari segi 
ekonomi dari segi kegiatan, insya 
Allah kota Madiun semua sudah 
kita dapatkan buktinya ekonomi 
kita bagus, tidak ada masyarakat 
yang kesulian, angka kmiskinan 
sudah menurun, angka stanting 
juga menurun, angka kebodo-

han juga semakin menurun, 
SDM nya semakin meningkat, 
ekonomi semakin kuat dan kita 
bisa kuat semuanya,” tandasnya.

Usai upacara di alun-alun wa-
likota Madiun H. Maidi, wakil 
Walikota Madiun Inda Raya ber-
sama jajaran OPD, Forkopimda 
kota Madiun mengikuti upacara 
detik-detik proklamasi di gedung 
GCIO dinas kominfo kota Madi-
un secara birtual.

Menurutnya, upacara detik-
detik proklamasi di Istana merde-
ka ini menambah semangat da-
lam mempetingati kemerdekaajn. 
Masyarakat yang menyaksikan 
jalannya upacara tersebut pasti 
ikut terbawa suasana.

Walikota Madiun H. Maidi 
menyampaikan para pejuang 
memiliki semangat luar biasa 
dalam memperjuangkan ke-
merdekaan. Biarpun dengan per-
alatan tempur sedanya, semangat 
para pejuang tidak pernah berku-
rang. Untuk itu, walikota Madiun 
H. Maidi mengajak masyarakat 
untuk lebih bersemangat lagi da-
lam mengisi kemerdekaan, sebab 
untuk generasi sekarang sudah 
didukung sarana dan prasarana 
juga teknologi lebih lengkap, 
maju dan canggih,” harapnya. 
(adv/kmf/sy)

Hadiah Kemerdekaan RI ke-77, PLN
Sambung Pasang Baru Listrik Gratis di Banten

Jakarta, SMN - Kapolri 
Jenderal Listyo Sigit Prabowo 
tegas terhadap tindak pidana 
perjudian. Dia memastikan akan 
memecat anggota yang terlibat 
apapun pangkat dan jabatannya.

“Saya tidak memberikan tol-
eransi kalau masih ada kedapa-
tan, pejabatnya saya copot, 
saya tidak peduli apakah itu 
Kapolres, apakah itu Direktur, 
apakah itu Kapolda saya copot. 
Demikian juga di Mabes tolong 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui 
PT PLN (Persero) menyalurkan bantuan dari program Bantuan 

Pasang Baru Listrik (BPBL) di Provinsi Banten, Jumat (19/8)Bersambung di Hal. 11

Tangerang, SMN - Kemen-
terian Energi dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) melalui PT 
PLN (Persero) menyalurkan 
bantuan dari program Bantuan 
Pasang Baru Listrik (BPBL) di 
Provinsi Banten, Jumat (19/8).

Program ini diperuntukkan 
bagi rumah tangga tidak mam-
pu yang terdaftar dalam Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS), berdomisili di daerah 
Terdepan, Terpencil, Terting
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Peringati HUT RI ke-77 Tahun, Pemerintah 
Desa Sumberarum Gelar Malam Tirakatan

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Sumberarum, Kecamatan 
Wates menggelar malam tiraka-
tan dalam rangka memperingati 
HUT RI yang ke-77 Tahun, per-

ingatan 1 Muharram 1444 H dan 
santunan anak yatim piatu. Ber-
tempat di balai Desa Sumbera-
rum, Selasa (16/08/2022).

Acara malam tirakatan dihad-

Suasana malam tirakatan di Desa Sumberarum

Menggugah Masyarakat untuk 
Peduli Potensi Desa

Pemerintah Desa Mojorejo, Kecamatan Wates saat menebar 
benih ikan di telaga mardido

Blitar, SMN - Desa Mojore-
jo, Kecamatan Wates memiliki 
banyak sekali potensi yang ma-
sih belum dimanfaatkan secara 
baik, terutama pada sektor wisa-
ta. Padahal sektor pariwisata 
merupakan salah satu sumber 
penghasilan dan mampu mem-
berikan sumbangan yang sangat 
baik untuk kemandirian desa.

Mengelola potensi desa un-
tuk dijadikan tempat wisata 
merupakan hal yang cukup sulit 
jika seluruh masyarakat tidak 
ikut mengambil peran dalam 
mengelola. Meskipun memiliki 
potensi yang sangat baik tetapi 
lingkungan masyarakat tidak 
mendukung, bisa jadi seluruh 
potensi tersebut bisa tidak 
memiliki hasil atau malah akan 
diambil oleh kelompok dari luar 
desa sendiri.

Salah satu sektor pariwisa-
ta yang ada di Desa Mojorejo 
adalah Telaga Mardido, yang 
mana Telaga Mardido ini di-
anggap mampu menjadi daya 
tarik wisata yang cukup tinggi, 
sehingga Pemerintah Desa Mo-
jorejo bersama masyarakat ber-
gotong royong untuk membersi-

hkan serta memperbaiki akses 
menuju Telaga Mardido.

Adapaun kegiatan yang 
dilaksanakan oleh Pemerintah 
Desa Mojorejo adalah men-
gadakan penanaman pohon di 
sepanjang jalan menuju Telaga 
Mardido dan tebar benih ikan di 
Telaga Mardido.

Diharapkan kegiatan yang 
sudah dilaksanakan oleh Pe-
merintah Desa Mojorejo ini bisa 
menggugah masyarakat Desa 
Mojorejo untuk semakin peduli 

dengan alam sekitar serta poten-
si yang dimiliki, mengajak dan 
menarik minat masyarakat un-
tuk terus bersemangat memaksi-
malkan potensi desa.

Semoga dengan adanya 
penanaman pohon dan peneb-
aran benih ikan di Telaga Mar-
dido keseimbangan ekosistem 
alam bisa terjaga dan pemerin-
tah daerah nantinya juga akan 
ikut menyentuh demi pengem-
bangan potensi wisata yang ada 
di Desa Mojorejo. (mam)
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Penanggung jawab :
Kanti Wiyoto

iri oleh tokoh masyarakat, tokoh 
agama, organisasi kepemudaan, 
perangkat, Camat Wates, Danra-
mil Wates dan Kapolsek Wates 
serta seluruh lapisan masyarakat 
yang berada di Desa Sumbera-
rum.

Agus Widodo Kepala Desa 
Sumberarum menyampaikan, 
malam tirakatan ini dalam 
rangka untuk mendoakan para 
pahlawan yang telah gugur da-
lam medan pertempuran untuk 
merebut kemerdekaan Republik 
Indonesia. Tidak hanya itu saja 
Pemerintah Desa Sumberarum 
juga memberikan santunan ke-
pada anak yatim piatu, yang 
mana juga sudah dianggarkan 
dari ADD sebesar 5 juta,” jelas-
nya.

Untuk memeriahkan HUT RI 
yang ke-77 tahun ini, Pemerin-

tah Desa Sumberarum juga akan 
mengadakan bola volly mem-
perebutkan piala kades cup serta 
lomba tarik tambang.

Diharapkan dengan adanya 
malam tirakatan ini masyarakat 
lebih guyub rukun dan ini juga 
merupakan penyemangat bagi 
seluruh masyarakat Desa Sum-
berarum agar mengenang jasa 
para pahlawan yang telah gugur 
untuk merebut kemerdekaan,” 
terangnya.

Agus juga berpesan kepada 
seluruh masyarakat Desa Sum-
berarum agar terus semangat 
untuk memperingati HUT RI 
ke-77 tahun terutama yang telah 
menyumbangkan sumbangsihn-
ya baik tenaga maupun pikiran-
nya untuk mewujudkan Desa 
Sumberarum yang lebih maju,” 
pungkasnya. (mam)

Gelar Operasi Jayastamba 2022, Polres 
Nganjuk Tindak 1.452 Pelanggar

Nganjuk, SMN - Kapolres 
Nganjuk AKBP Boy Jeckson Si-
tumorang memastikan bahwa ja-
jarannya akan terus melakukan 
berbagai upaya untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat 
dalam berkendara untuk selalu 
mematuhi aturan lalu lintas.

Hal ini disampaikan AKBP 
Boy Jeckson dalam koferensi 
pers hasil Operasi Jayastamba 
2022 Polres Nganjuk, Sela-
sa(16/8/2022).

“Operasi Jayastamba 2022 
ini merupakan satu dari serang-
kaian program dan upaya jajaran 
Polres Nganjuk untuk mening-
katkan kesadaran masyarakat 
agar selalu mematuhi aturan 
lalu lintas, dengan tujuan demi 
kenyamanan dan keselamatan 
pengguna jalan itu sendiri,” 
ucap AKBP Boy Jeckson.

Operasi Jayastamba 2022 ini 
sendiri digelar selama 9 hari, 
yaitu mulai 5-13 Agustus 2022.
Selama 9 hari operasi ini Polres 
Nganjuk beserta Polsek Jajaran 
telah menindak 1.452 pelanggar, 
dengan bukti kendaraan roda 
dua sebanyak 695 unit, STNK 
sebanyak 684 lembar dan SIM 
sebanyak 73 lembar.

Prioritas penindakan pelang-
garan lalu lintas dalam Operasi 
Jayastamba 2022 ini adalah pen-

gendara yang mengendarai ran-
mor tidak sesuai spektek seperti 
knalpot brong,pelaku balap liar 
serta pengendara yang dalam 
pengaruh narkoba atau alkohol.

“Operasi seperti ini akan ru-
tin kita gelar untuk membuat pe-
langgar lalu lintas tidak nyaman.
Tidak itu saja, Kegiatan sosial-
isasi aturan lalu lintas juga tetap 
dilaksanakan,” tegas AKBP Boy 

Jeckson.
“Penegakkan hukum atau 

penindakan pelanggaran lalu 
lintas sebenarnya rutin dilaku-
kan setiap saat oleh Satuan Lalu 
Lintas dan Operasi Jayastamba 
2022 ini adalah langkah strate-
gis Polres Nganjuk untuk lebih 
memantapkan kegiatan rutin 
tersebut,” imbuhnya.

AKPB Boy Jeckson juga 

mengatakan bahwa Operasi 
Jayastamba 2022 ini juga ter-
bukti tak cuma berdampak pada 
kepatuhan lalu lintas,melainkan 
juga dapat mengantisipasi gang-
guan keamanan berupa konflik 
antar kelompok.

“Langkah ini juga diambil 
sebagai antisipasi terjadinya 
gangguan keamanan saat ada 
penyelenggaraan acara yang 
cukup besar diwilayah Polres 
Nganjuk. Jika saat kegiatan 
tersebut juga terjadi arak-arakan 
atau konvoi roda dua dengan 
suara knalpot yang berisik oleh 
kelompok masyarakat lain,bisa 
jadi dapat menimbulkan gang-
guan keamanan atau gesekan. 
Jadi inilah bentuk ekses lanju-
tan yang diantisipasi oleh Polres 
Nganjuk,” pungkas Kapolres 
Nganjuk AKBP Boy Jeckson Si-
tumorang.

Sementara itu, Kasat Lantas 
Polres Nganjuk AKP Dini An-
nisa Rahmat mengatakan bah-
wa pelanggar terbanyak berada 
diwilayah Kecamatan Nganjuk 
Kota dan Kecamatan Lengkong.

“Rata-rata pelanggar berusia 
17-25 tahun serta pelanggar ter-
banyak berada diwilayah Keca-
matan Nganjuk Kota dan Keca-
matan Lengkong,” ungkapnya.
(gung/yan)

Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson saat konferensi pers 
hasil giat Operasi Jayastamba 2022

Ketua dan Pengurus TP. PKK Desa/
Kelurahan Dibekali Materi Kepemimpinan

Ketua TP.PKK Kabupaten Sidoarjo Hj.Sa’adah Ahmad Muhdlor, 
S.Hum

Sidoarjo, SMN - Masih 
dalam nuansa euforia Ke-
merdekaan RI ke-77 TP. PKK 
Kabupaten Sidoarjo menye-
langgarakan Pelatihan Kepemi-
mpinan Bagi Ketua TP.PKK 
Desa/Kelurahan, Kamis 
18/08/2022 di Pendopo Delta 
Wibawa.

Kurang lebih 150 orang ket-
ua/pengurus PKK Kecamatan, 
Ketua TP.PKK Desa/Kelurahan 
se Kabupaten Sidoarjo serta per-
wakilan dan yang hadir dari de-
sa-desa yang baru saja dilantik 
diajak dan dibekali ilmu tentang 
kepemimpinan.

Hadir secara langsung 

Ketua TP.PKK Kab Sidoarjo 
Hj.Sa’adah Ahmad Muhdlor, 
S.Hum beserta jajaran pengurus 
TP.PKK Kabupaten.

Dalam sambutannya Ning 
Sasha menyampaikan banyak 
sekali pelatihan sejenis yang 
diselenggarakan sebelumnya 
bahkan  dari berbagai sumber, 

namun yang perlu ditekankan 
yaitu dimana tidak boleh lupa 
tentang amanah yang sudah 
diberikan  sebagai ketua atau 
pengurus PKK Kabupaten yai-
tu untuk bagaimana sama-sama 
membangun khususnya Kabu-
paten Sidoarjo.

Patut berbangga bahwa  pada 

saat ini dengan mengenakan se-
ragam PKK karena dunia inter-
nasional mengakui bahwa PKK 
adalah Green Angle (malaikat 
hijau), suatu organisasi yang 
berasal dari masyarakat terkecil 
yang bisa menjadi penggerak 
masyarakat tingkat bawah, yang 
beranggotakan para Ibu-ibu jadi 
unit terkecil yaitu keluarga, se-
hingga sampai di tingkat inter-
nasional tidak ada organisasi 
seperti PKK yang pengurusnya 
diambil dari berbagai macam 
latar belakang,  tidak  meman-
dang dari mana berasal tidak 
memandang apa yang kenakan 
akan tetapi apa yang bisa diberi-
kan, bisa  dikontribusikan kepa-
da negara ini khususnya kepada 
Kab. Sidoarjo.

Semoga materi yang diberi-
kan oleh narasumber pada pagi 
hari ini bisa diaplikasikan kepa-
da masyarakat.

“Pesan saya hanya satu saat 
kita menjadi pengurus atau 
bahkan ketua kita harus selalu 
terbuka pada masyarakat men-

dengarkan keluhan masyarakat, 
mudah-mudahan selepas acara 
ini tidak ada lagi warga desan-
ya yang curhat kepada saya 
kalau ketua TP. PKKnya tidak 
bisa diajak ngomong/di curha-
ti, monggo lebih dekat ke mas-
yarakat anggap saja masyarakat 
itu adalah kita, karena jika ibu-
ibu sudah berkumpul apapun 
bisa menjadi topik pembicaraan, 
bisa masalah tumbuh kembang 
anak, masalah ekonomi, mas-
alah keluarga bagaimana bisa 
bersama-sama membangun 
desa, dan ibu-ibu jika sudah 
ngobrol dan sharing itu lebih 
luwes dari situ bisa disampaikan 
ke perangkat desa bisa disam-
paikan ke kepala desa,” himbau 
Ketua TP. PKK.

Selain itu Ning Sasha 
menambahkan apa yang menja-
di inti dari mengemban amanat 
PKK ini, bagaimana kita mau 
mendengarkan keluhan mas-
yarakat, bersedia membantu 
mengupayakan menyelesaikan 
masalah yang ada di masyarakat 

yaitu di tingkat keluarga jadi al-
angkah baiknya dengan sesama 
warga desa untuk saling peduli, 
terlebih lagi sudah mengenakan 
seragam dan atribut PKK.

Sementara itu pada kes-
empatan yang istimewa ini 
menghadirkan 2 narasumber 
yaitu Khoirul Ummah, S.Ag 
yang menyampaikan tentang 
Kepemimpinan Ketua TP.PKK 
Desa/Kelurahan Kabupaten Si-
doarjo, serta menjelaskan ten-
tang organisasi TP.PKK mulai 
dari struktur, tupoksi serta ke-
giatan yang ada di TP.PKK.

Kemudian dilanjutkan nara-
sumber ke 2 Uays Hasyim 
dari Protokol dan dokumentasi 
Pimpinan Setda Kab.Sidoarjo 
yang memberikan bekal ilmu 
kepada peserta tentang 8 Prinsip 
Kepemimpinan Change to Great 
untuk Latihan Kepemimpinan 
PKK.

Dimana dijelaskan bahwa 
seorang pemimpin haruslah 
memilik 8 prinsip yang ter-
urai sebagai berikut : karakter 
Kepemimpinan level 6 adalah 
pribadi rendah hati, ekseku-
tor tingkat tinggi dan spiritual 
maksimal, Pribadi multi talenta, 
HQD - High Quality Dicipline, 
Life for service, GPS - Great 
Public Speaker, Wacon - The 
Water Concistent, 9 Sasaran 
Prioritas dan Self Leadership. 
Selain itu juga harus meneladani 
prinsip kepemimpinan Ki Hajar 
Dewantara, yakni Ing Ngarso 
Sung Tulodho, Ing Madyo Ma-
ngun Karso dan Tut Wuri Han-
dayani.

“Pada prinsipnya kepemi-
mpinan adalah aksi bukan posi-
si, kepemimpinan adalah tang-
gung jawab. Jika tindakan kita 
menginspirasi orang lain untuk 
bermimpi lebih baik, belajar 
lebih baik, berbuat lebih baik 
dan menjadi lebih baik, maka itu 
adalah seorang pemimpin”ka-
tanya. (S7)
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Punya Cita-Cita Jadi Pilot! 
Bupati Kediri Beri Inspirasi 

Siswa SMAN 1 Wates

Mas Dhito Disebut
Satu-Satunya Bupati yang

Bisa Menyatu dengan Rakyat
Kediri, SMN – Bupa-

ti Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana menjadi 
inspektur upacara pengiba-
ran bendera dalam rangka 
HUT Kemerdekaan ke-77 
Republik Indonesia di Sta-
diun Canda Bhirawa, Pare, 
Rabu (17/8/2022).

Usai upacara, Mas Dhito 
sapaan akrab bupati muda 
itu tidak langsung mening-
galkan lokasi, melainkan 
berjalan ke tengah lapan-
gan. Mas Dhito berkeliling 
menyalami peserta upacara 
dari berbagai kalangan, ter-
masuk petugas.

Momen itu pun diman-
faatkan untuk mengajak 
orang nomor satu di Bumi 
Panjalu tersebut foto ber-
sama. Termasuk dari tamu 
undangan yang sebelumnya 
duduk di bawah tenda, mer-
eka masuk lapangan me-
minta foto bareng bupati.

Ditengah momen itu, 
Mas Dhito pun menyem-
patkan mendatangi petugas 
PMI yang tengah merawat 
para peserta yang sakit dan 
tidak bisa mengikuti jalan-
nya upacara sampai selesai. 

“Ada berapa yang sakit, 
perkembangan kondisinya 
bagaimana?,” tanya Mas 
Dhito kepada petugas PMI.

Upacara yang dimulai 
sekitar pukul 08.00 WIB 
itu, dibawah terik matahari 
beberapa peserta terlihat ti-
dak kuat dan pingsan. Mer-
eka dibawa ke belakang 
untuk mendapat perawatan 
dan beristirahat.

Domi Jus Prabowo, 
salah satu staf PMI yang 
bertugas mengaku senang 
melihat langsung bupati 

Kediri, SMN – Suasana 
halaman SMAN 1 Wates, 
Kabupaten Kediri terlihat 
hangat. Perwakilan siswa 
mulai berkumpul untuk 
mengikuti kelas inspirasi. 

Usut punya usut, guru 
kelas inspirasi pada Kamis 
18 Agustus 2022 itu adalah 
Bupati Kediri, Hanindhito 
Himawan Pramana. 

Tak banyak yang men-
getahui, ternyata dulunya 
orang nomor satu di Kabu-
paten Kediri ini mempunyai 
cita-cita menjadi seorang 
pilot. 

Hal ini disampaikannya 
langsung saat memberikan 
motivasi di acara tersebut. 
Kepada para siswa, bupati 
yang akrab disapa Mas Dhi-
to itu bercerita bahwa dirin-
ya saat menduduki bangku 
SMA bercita-cita ingin 
menjadi pilot. 

Namun, lanjutnya, takdir 
berkata lain. Tuhan meng-
gariskan dirinya menjadi 
seorang kepala daerah di 
Bumi Panjalu. 

“Saya dulu punya ci-
ta-cita jadi pilot. Namun Al-
lah SWT berkata lain, akh-
irnya jadilah saya sebagai 
kepala daerah,” tuturnya. 

Cita-cita menjadi juru 
terbang itu dipilihnya kare-
na alasan yang sederhana. 
Menurutnya, menjadi seo-
rang pilot bisa pergi kema-
na saja dengan gratis. 

“Supaya saya bisa pergi 
kemanapun dengan mudah 
dan gratis,” ceritanya di de-
pan siswa SMAN 1 Wates. 

Dari cerita tersebut, Mas 
Dhito berbagi kisah dima-
sa sekolah hingga dirinya 
diangkat menjadi bupati. 

yang menghampiri war-
ganya itu. Dia berharap apa 
yang dilakukan Mas Dhito 
sebagai kepala daerah itu 
dapat dipertahankan.

“Beliau satu-satunya 
bupati yang bisa dekat den-
gan rakyat, habis upacara 
nyamperi bagian kesehatan, 
anak-anak pelajar, guru-gu-
ru dan lainnya,” ungkap-
nya.

Tak hanya Domi, apa 
yang dilakukan Mas Dhito 
itu mendapat apresiasi dari 
Legiun Veteran Republik 

Indonesia (LVRI) Kabupat-
en Kediri. Soepardji salah 
satu anggota LVRI asal Ke-
camatan Puncu mengaku 
senang melihat Mas Dhito 
yang mau menemui para 
peserta upacara dari berb-
agai kalangan dan diajak 
foto.

“Seingat saya baru kali 
ini,” ucapnya.

Upacara pengibaran 
bendera dalam rangka HUT 
Kemerdekaan melibatkan 
peserta dalam jumlah ban-
yak memang baru tahun 

2022 ini dilakukan selama 
pandemi. Mas Dhito tak 
menampik ada evaluasi 
yang dilakukan Pemerintah 
Kabupaten dari kegiatan 
upacara itu.

Termasuk mengenai per-
siapan tenda. Hal itu melihat 
pada upacara pagi itu ban-
yak peserta yang berjatuhan 
karena kepanasan berdiri di 
bawah terik matahari. 

“Harapannya ke depan 
upacara dapat dilakukan 
lebih meriah lagi,” tandasn-
ya. (adv/kmf/kan)

Mas Dhito saat berkeliling menyalami peserta upacara dari berbagai kalangan, 
termasuk petugas

Mas Dhito saat foto bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten 
Kediri

Mas Dhito saat Beri Inspirasi kepada Siswa-Siswi SMAN 1 Wates

Menjadi pemimpin, kata 
Mas Dhito, harus memiliki 
kontrol diri untuk memba-
gi pikiran, tenaga dan hati 
untuk menyelesaikan per-
soalan. 

“Jadi pemimpin su-
sah-susah gampang. Tiap 
hari harus switch pikiran di 
pagi, sore,malam. Bahkan 

per jam dan per menit den-
gan topik yang berbeda,” 
katanya.

Untuk mencapai taraf 
itu, Mas Dhito menambah-
kan, yang wajib dimiliki 
siswa adalah pattern atau 
target. Menentukan target 
jangka pendek, menengah, 
dan panjang. 

Usai memberikan mo-
tivasi, orang nomor satu di 
Kabupaten Kediri ini dice-
gat salah satu siswa kelas 
11 IPS 1, Cindy Aulia Ra-
madhani. Ia bertanya men-
genai cara Mas Dhito dalam 
menanggapi haters. 

“Bagaimana caranya 
menanggapi orang yang 
kurang suka dengan jenen-
gan?” tanya Cindy. 

Menjawab pertanyaan 
tersebut. Mas Dhito men-
gatakan bahwa dalam se-
tiap keputusan yang diam-
bil, tidak mungkin akan 
menyenangkan 100 persen 
masyarakat Kabupaten 
Kediri. 

“Jadi, jika mayoritas 
masyarakat merasakan 
dampak positifnya, maka 
keputusan akan tetap diam-
bil,” pungkasnya. (adv/kmf/
kan) 

Mas Dhito saat Beri Inspirasi kepada Siswa-Siswi 
SMAN 1 Wates

Bagi Tips Jadi Pemimpin Muda, Wali 
Kota Kediri : Semua Punya Peluang 
Sama untuk Jadi Pemimpin Muda

Kota Kediri, SMN - Wali 
Kota Kediri Abdullah Abu 
Bakar berbagi tips menjadi 
pemimpin di usia muda. Salah 
satunya, generasi muda harus 
memiliki growth mindset. Hal 
itu diungkapkan Wali Kota 
Kediri saat menjadi pemateri di-
hadapan 1500 mahasiswa baru 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Islam (FEBI) UIN Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung, Ka-
mis (18/8). 

“Orang itu ada dua yakni 
yang memiliki growth mindset 
dan fixed mindset. Di era pe-
rubahan yang begitu cepat ini 
orang yang memiliki growth 
mindset lah yang bisa terus 
berkembang dan melihat banyak 
peluang. Ini penting untuk adik-
adik mahasiswa,” ujarnya.

Abdullah Abu Bakar me-
ngungkapkan selain growth 
mindset, mahasiswa juga harus 
solutif. Sehingga peluang-pel-
uang yang ada bisa dimanfaat-
kan. Semua memiliki kesem-
patan dan peluang yang sama. 

Sukses tidak harus di Ibu Kota, 
sekarang sudah banyak yang 
sukses di daerah-daerah. “Sudah 
banyak contoh anak-anak suk-
ses dari daerah. Seperti Denny 
Caknan, Happy Asmara, Farel, 
dan sebagainya. Jadi kalian pun 
punya peluang yang sama,” un-
gkapnya.

Untuk menjadi pemimpin 
muda yang sukses, Wali Kota 
Kediri menjelaskan beberapa 
kebiasaan yang dapat menun-
jang kesuksesan. mengenali dan 
mengoptimalkan potensi, bela-
jar berkomunikasi, membangun 
jaringan, berani menghadapi 
tantangan, humble, menentu-
kan prioritas, disiplin, dan per-
banyak prektek kepemimpinan 
dengan mengikuti organisasi. 
“Sekarang kalian sudah ma-
hasiswa jadi pandai-pandailah 
mengenali diri kalian. Bangun 
jaringan yang luas dan harus 
bisa berkomunikasi yang baik 
dengan siapa saja. 

Wali Kota Kediri juga 
menambahkan bahwa menjadi 

seorang pemimpin muda memi-
liki banyak tantangan. Untuk 
itu, sebagai calon pemimpin 
mudah harus bisa menghadapin-
ya. Berbagai tantangannya mu-
lai dari memimpin orang yang 
lebih tua, menghadapi kritik, 
tidak sabar, berani mengakui 
kesalahan, belum pengalaman, 
kontrol emosi, dan cepat puas. 
“Kalau kita mau sukses kita 
harus menjadi pendengar yang 
baik. Kalian juga harus mau 
mencoba tidak boleh takut salah 
dan gagal. Nanti kalian akan be-
lajar dari banyak kesalahan dan 
kegagalan untuk bisa sukses,” 
pungkasnya.

Dalam acara ini moderator 
didapuk oleh Samsyul Umam. 
Turut hadir Wakil Dekan I FEBI 
UIN Sayyid Ali Rahmatullah 
Tulungagung Mashudi, Wakil 
Dekan II FEBI UIN Sayyid Ali 
Rahmatullah Tulungagung Umy 
Zahroh, Wakil Dekan III FEBI 
UIN Sayyid Ali Rahmatullah 
Tulungagung Sutopo, dan tamu 
undangan lainnya. (*)

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakaraat menjadi pemateri dihadapan 1500 mahasiswa baru 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Kamis 

(18/8)

Berhasil Sabet Dua Kategori Penghargaan di BKN 
Award 2022, Wali Kota Kediri : Harapannya Kita 

Bisa Tingkatkan Mutu Pemerintah Kota Kediri

Kota Kediri, SMN - Prestasi 
kembali diraih oleh Kota Kediri. 
Kali ini, Pemerintah Kota Kediri 
berhasil menyabet dua penghar-
gaan dalam BKN Award 2022. 
Yakni pada kategori Penilaian 
Kompetensi dan kategori Pener-
apan Pemanfaatan Data-Sistem 
Informasi dan CAT. Keduanya 
untuk kategori Kota sedang.

“Alhamdulillah kita kembali 
dianugerahi penghargaan. Kita 
terus lakukan perbaikan-per-
baikan agar kinerja kita sema-
kin lebih baik,” ujarnya, Kamis 
(18/8) di Balai Kota Kediri.

Wali Kota Kediri menjelas-
kan Pemerintah Kota Kedi-
ri berkomitmen untuk terus 
meningkatkan mutu. Mulai 
dari meningkatkan kompetensi 
pegawai di lingkungan Pemer-
intah Kota Kediri. Lalu dalam 
pelayanan juga terus melakukan 
perbaikan. Termasuk layanan 
terhadap pegawai. “Sampai saat 
ini sudah sesuai dengan hara-
pan. Ke depan kita tidak lagi 

berbicara tentang kuantitatif 
tapi kualitatif. Harapannya kita 
ini semakin bermutu,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota 
Kediri Bagus Alit mengung-
kapkan pemberian BKN Award 
bagi Pemerintah Kota Kediri 
ini diharapkan menjadi pemacu 
peningkatan kualitas pengelo-
laan ASN. Khususnya dalam 
mendukung sistem manajemen 
ASN berbasis sistem merit. “Ini 
jadi semangat kita semua di Pe-
merintah Kota Kediri untuk leb-
ih baik lagi,” ungkapnya.

Kepala BKPSDM Kota 
Kediri Un Ahmad Nurdin 
menambahkan di Pemerintah 
Kota Kediri terus melakukan uji 
kompetensi. Seperti pada eselon 
3 dan 2 bukan hanya ditunjuk 
namun diuju kompetensinya. 
Jadi benar-benar kompeten. 
Dalam layanan kepegawaian 
BKPSDM telah memanfaatkan 
teknologi. “Jadi semua lebih 
efektif dan efisien. Sehingga 
Kota Kediri meraih dua kategori 

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat menerima secara simbolis dua penghargaan Kota Kediri dalam BKN Award 2022. Yakni 
pada kategori Penilaian Kompetensi dan kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan CAT 

penghargaan di BKN Award 
2022,” imbuhnya.

Adapun penilaian BKN 
Award 2022 dibagi menjadi 
3 kategori. Pertama, kategori 
utama berupa Implementa-
si Manajemen ASN Terbaik. 
Kedua, kategori elemen imple-
mentasi manajemen ASN dan 
pemanfaatan sistem informasi. 

Mencakup perencanaan kebu-
tuhan dan mutasi kepegawaian, 
penilaian kompetensi; imple-
mentasi penerapan manajemen 
kinerja, penerapan pemanfaatan 
data-sistem informasi dan CAT. 
Ketiga, kategori special men-
tion yakni pilot project SIASN, 
dan momitmen peningkatan pe-
layanan kepegawaian BKN. (*)

Dua Penghargaan yang berhasil diraih Kota Kediri
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Sampang, SMN - Dalam 
rangka HUT RI ke-77, Senin 
16 Agustus 2022 DPRD Kabu-
paten Sampang menggelar rapat 
paripurna dengan agenda men-
dengarkan Pidato Kenegaraan 
Presiden RI. Momen ini digelar 
dalam sidang tahunan MPR RI, 
dan sidang bersama DPR RI 
dan DPD RI tahun 2022. Rapat 
paripurna yang digelar di Ge-
dung DPRD Sampang tersebut 
dipimpin Ketua DPRD Sam-

pang Fadol dan dihadiri unsur 
Forkopimda Sampang.

Ketua DPRD Sampang 
Fadol mengatakan, setiap ta-
hun menjelang peringatan hari 
proklamasi kemerdekaan dan 
jadi kebiasaan politik presiden 
menyampaikan pidato keneg-
araan. Dalam hal ini, pihaknya 
meyakini semangat perjuangan 
dapat membuat Indonesia ber-
tahan dalam badai pandemi ini. 
Untuk itu, masyarakat dihimbau 

DPRD Gelar Paripurna Pidato Kenegaraan 
HUT RI ke-77

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang dengan-
agenda mendengarkan pidato kenegaraan

tetap menerapkan protokol kes-
ehatan guna menekan penyeba-
ran Covid-19.

“Kita semua merasakan 
dampaknya, terutama di bidang 
ekonomi masyarakat. Pandemi 
ini juga memaksa kita untuk 
beradaptasi dengan cara-cara 
baru dalam penanggulangan 
Covid-19. Berimbas pula di 
bidang pendidikan dengan pem-
belajaran jarak jauh yang bisa 
mempengaruhi pembangunan 
karakter anak,” katanya, dalam 
salah satu poin sambutannya.

Dikatakannya pula, upaya 
vaksinasi untuk menekan penye-
baran Covid-19 perlu didukung 
semua pihak. Termasuk, upaya 
menggalakkan vaksinasi ideolo-
gi untuk mempertahankan ide-
ologi Pancasila. “Hal itu mampu 
mencegah rusaknya ideologi 
bangsa di tengah pandemi ini,” 
tegasnya.

Selain itu, pihaknya men-
gaku sangat mendukung upaya 
keras pemerintah selama ini 
dalam penanganan Covid-19. 
“Pandemi ini seperti kawah 
candradimuka yang merupakan 
tantangan sekaligus mengasah 
dan menguji kebersamaan kita. 

Itulah proses untuk bangsa yang 
tahan banting dan kokoh dalam 
setiap pertandingan,” ucapnya 
kembali.

Ia mengatakan kemerdekaan 
ini merupakan perjuangan keras 
bangsa, termasuk setiap rese-
si yang telah mampu dijalani 
bangsa setelah kemerdekaan. 
Adaptasi terhadap kebiasaan 
baru saat ini telah merubah cara-
cara kehidupan bangsa untuk 
semakin kreatif dan inovatif 
menghadapi Revolusi Industri.

“Kapasitas lembaga negara 
menjadi responsif dan konsoli-
datif selama pandemi. Birokra-
si pusat hingga desa bergerak 
terpadu dalam penanganan 
Covid-19. Saya meyakini, den-
gan sikap responsif itu, akan 
memperkokoh ketahanan bang-
sa,” katanya.

Ditegaskannya, upaya pem-
bangunan infrastruktur terus 
dilanjutkan untuk menyatukan 
bangsa sekaligus mempermudah 
akses perekonomian. Diakuinya 
pula, pandemi telah mengham-
bat pertumbuhan ekonomi tapi 
pemerintah tetap fokus pada 
perekonomian masyarakat dan 
investasi. (adv/why)

Komisi Merupakan
Alat Kelengkapan

DPRD yang Bersifat Tetap

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Lumajang, Supratman

Lumajang, SMN - Komi-
si merupakan alat kelengka-
pan DPRD yang bersifat tetap 
dan dibentuk oleh DPRD pada 
awal masa jabatan keanggotaan 
DPRD. Setiap anggota DPRD 
kecuali pimpinan DPRD wa-
jib menjadi anggota salah satu 
komisi.

Wakil Ketua DPRD Kabu-
paten Lumajang, H Akhmat 
menyampaikan, jika ada 4 
komisi pada tubuh DPRD Ka-
bupaten Lumajang, yaitu Komi-
si A, Komisi B, Komisi C dan 
Komisi D.

“Masing-masing komisi 
memiliki mitra kerja sendi-
ri-sendiri, yang dikoordina-
tori oleh salah satu Pimpinan 
DPRD, kalau saya sebagai 
koordinator Komisi D,” katanya 
kepada awak media ini, via chat 
WhatsApp, Jumat (19/8/2022).

Menurut H Akhmat, mas-
ing-masing komisi harus bermi-
tra dengan Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) yang membidan-
gi, dan ketentuan itu ditetap-
kan dalam Rapat Pimpinan 
DPRD dalam bentuk Keputusan 
Pimpinan DPRD.

“Untuk jumlah keanggotaan, 
setiap komisi ditetapkan dengan 
mempertimbangkan perimban-
gan dan pemerataan jumlah an-
ggota antar komisi,” imbuhnya.

Keanggotaan dalam komisi, 
diputuskan dalam Rapat Pari-
purna, atas usulan Fraksi pada 
awal tahun anggaran.

“Ketua, Wakil Ketua dan 
Sekretaris Komisi, dipilih dari 
dan oleh anggota komisi dan di-
laporkan dalam Rapat Paripur-
na,” terangnya lagi.

Masa jabatan Ketua, Wakil 
Ketua dan Sekretaris Komi-
si, dapat dilakukan pergantian 
setelah masa keanggotaannya 
dalam komisi paling singkat 2 
tahun 6 bulan berdasarkan usu-

lan Fraksi.
“Jika ada pergantian, tinggal 

meneruskan sisa masa jabatan 
yang digantikan, dan anggota 
DPRD pengganti antar wak-
tu menduduki tempat anggota 
komisi yang digantikan,” ung-
kapnya.

Namun perpindahan Anggo-
ta DPRD antar Komisi, dapat 
dilakukan setelah masa keang-
gotaannya dalam komisi paling 
singkat 1 tahun berdasarkan 
usulan Fraksi.

Sementara itu, Ketua Komisi 
D DPRD Kabupaten Lumajang, 
Supratman, ketika ditanya war-
tawan, menjawab, kalau Komisi 
ini mempunyai tugas dan we-
wenang untuk memastikan ter-
laksananya kewajiban daerah 
dalam penyelenggaraan urusan 
pemerintahan, yang menjadi ke-
wenangan daerah dan kewajiban 
lainnya sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan.

“Kami bertugas melakukan 
pembahasan rancangan Peratur-
an Daerah (Perda) dan Keputu-
san DPRD sesuai dengan ruang 
lingkup tugas komisi,” ujarnya.

Politisi PDIP ini menerang-
kan, pihaknya juga mempu-

nyai tugas membantu Pimpinan 
DPRD dalam menyelesaikan 
masalah yang disampaikan Bu-
pati atau masyarakat kepada 
DPRD.

“Kami juga bertugas me-
nerima, menampung dan mem-
bahas serta menindaklanjuti 
aspirasi masyarakat. Dan juga 
mengupayakan peningkatan 
kesejahteraan rakyat di daerah,” 
terangnya.

Lebih jauh Supratman 
mengatakan, ada juga tugas 
untuk melakukan kunjungan 
kerja komisi atas persetujuan 
Pimpinan DPRD. Selain itu, pi-
haknya juga mengadakan Rapat 
Kerja (Raker) dan Rapat Dengar 
Pendapat (RDP).

“Kami juga mengajukan usul 
kepada Pimpinan DPRD yang 
termasuk dalam ruang lingkup 
bidang tugas komisi dan mem-
berikan laporan tertulis kepada 
Pimpinan DPRD tentang hasil 
pelaksanaan tugas komisi,” tut-
upnya.

Dalam melaksanakan tugas, 
komisi dapat melakukan pem-
bahasan bersama dengan komisi 
yang lain dengan persetujuan 
pimpinan DPRD. (tik) 

Sego Kelor, Makanan
Khas Masyarakat Lumajang

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati (Bunda Indah) bersa-
ma Ketua TP PKK Jawa Timur, Arumi Bachsin Emil Dardak saat 

menikmati makanan khas masyarakat Lumajang yaitu Sego 
Kelor

Lumajang, SMN - Sego 
kelor, adalah nasi khas luma-
jang. Selain memiliki banyak 
khasiat untuk kesehatan tubuh, 
sego kelor juga cocok dihi-
dangkan dengan berbagai ma-
cam lauk pauk dan disukai oleh 
semua kalangan.

Sego kelor atau nasi kelor 
memiliki warna hijau muda. 
Cara membuatnya cukup mu-
dah, yakni seperti menanak nasi 
biasa.

Pertama cuci bersih beras 
dan masak dengan cara dikeron-
cong dengan santan yang telah 
direbus. Lalu masukkan daun 
kelor, yang telah dihaluskan 
dan dicampur bumbu tradision-
al. Diamkan hingga matang dan 
sego kelor pun siap dihidang-
kan.

Sego Kelor atau Nasi Kelor 
kini mulai dikenal masyarakat, 
tidak hanya masyarakat Luma-
jang melainkan juga luar Luma-
jang. Sejak dikenalkan beberapa 
tahun yang lalu, Sego Kelor mu-
lai disajikan diberbagai kesem-
patan sebagai menu hidangan, 
utamanya pada kegiatan pemer-
intahan.

Kali ini, Tim Penggerak 
PKK Kabupaten Lumajang 
menggelar sosialisai terkait 
Sego Kelor, sebagai alternatif 
makanan sehat bagi anak yang 
susah makan sayur.

Secara khusus, Ketua TP 
PKK Jawa Timur, Arumi 
Bachsin Emil Dardak datang di 

Kabupaten Lumajang dan turut 
mendukung memperkenalkan 
Sego Kelor kepada masyarakat 
umum. Menurutnya, selain rasa 
yang enak, sayur kelor juga mu-
dah didapat di lingkungkan tem-
pat tinggal.

“Kelor itu kan gampang dib-
udidaya, memberikan warna 
yang bagus pada nasinya, kemu-
dian untuk anak-anak yang tidak 
suka sayur bisa jadi solusi juga, 
rasanya enak pol,” ungkapnya 
memberikan sambutan di ke-
giatan Penyuluhan Tempe yang 
Baik dan Sehat, serta Festival 
Jajanan Pasar dan Demo Ma-
sak, di Pendopo Arya Wiraraja 
Lumajang, Jumat (19/8/2022).

Sementara itu, Wakil Bupati 
Lumajang Indah Amperawati 
(Bunda Indah) menerangkan, 
bahwa banyak manfaat yang 
terkandung dalam Sego Kelor, 
salah satunya mencegah sel 
kanker dalam tubuh.

“Dia punya zat besi yang 
tinggi, vitamin A nya juga ting-
gi, dan anti oksidan yang bisa 
mencegah sel kanker,” terang-
nya.

Selain itu, diterangkan Bunda 
Indah, bahwa untuk mendukung 
memperkenalkan Sego Kelor, 
pemerintah melalui Dinas Ko-
perasi, Usaha Kecil Menengah, 
Perindustrian dan Perdagan-
gan Kabupaten Lumajang akan 
melakukan pembinaan terhadap 
pelaku UMKM untuk menye-
diakan atau menjual menu Sego 
Kelor.

“Nanti dinas akan membi-
na itu di setiap warung untuk 
menyediakan agar menjadi 
nasi khas unggulan Kabupaten 
Lumajang,” pungkasnya.

Wabup berharap masyarakat 
Lumajang ikut serta mem-
promosikan sego kelor, agar 
makanan ini lebih dikenal dan 
diminati banyak orang. (tik)

SMPN 1 Bangil Membangun Mental dan 
Karakter Siswa dengan Latihan Baris Berbaris 

Pasuruan, SMN - Menana-
mkan kedisiplinan sejak dini 
sangatlah baik karena dapat 
memerkuat mental dan karak-
ter siswa untuk bekal masa de-
pan dalam meraih cita-cita serta 
menjalani hidup kedepan. 

Bertempat di lapangan 
olahraga SMPN I Bangil, Ke-
camatan Bangil, Kabupaten 
Pasuruan. Telah dilakukan lati-
han baris-berbaris yang diikuti 

peserta didik sebanyak -+ 500 
siswa putri ditambah pelatih 
10 orang dari personil yonkav 
dan Koramil beserta guru pen-
damping yang kegiatannya dim-
ulai pukul 07,00 WIB Selasa 
(16/08/2022).

Saat media ini menemui Ibu 
Prapti di ruang kerjanya selaku 
kepala sekolah SMPN I Bangil 
bliau menjelaskan, kalau lati-
han baris-berbaris ini tujuannya 

Para Siswa-Siswi SMPN 1 Bangil saat mengikuti Latihan Baris 
Berbaris

adalah membangun mental dan 
karakter para siswa, juga paling 
tidak memiliki rasa cinta tanah 
air serta menumbuh kembang-
kan rasa nasionalisme kepada 
bangsa dan negaranya.

Ini bukan hanya berbicara 
tentang disiplin dan juga bukan 
hanya sekedar baris-berbaris 
saja, tapi akan menanamkan 
kekompakan diantara siswa se-
hingga nantinya mampu diter-
apkan baik di sekolah maupun 
dilingkungan tempat tinggal 
masing- masing serta bekal 
masa depan mereka nanti,” 
pungkasnya.

Sebenarnya kami juga ka-
sian melihat anak- anak ber-
panas-panas ria, ‘tapi kalau tidak 
dimulai dan diajarkan dari seka-
rang kapan lagi’ nanti keterusan 
manjanya lagian cuma berapa 
jam saja kami curi waktu mere-
ka,” ucap Prapti panggilan akrab 
Ibu kepsek.

Kami juga ingin mereka cepat 
tanggap setelah ikut baris-berba-
ris yang ditakutkan kalau mereka 
tidak ikut baris-berbaris nantinya 
akan menjadi siswa yang man-
ja, saya tidak ingin siswa yang 
manja yang punya mental dan 
karakter yang lemah tapi saya in-

gin siswa punya komitmen,kritis 
serta kreatif,” tambahnya.

Dalam giat ini pihak seko-
lah menggandeng teman- teman 
dari TNI khususnya yonkav juga 
Koramil, karena mereka ahlinya 
dan juga punya kecakapan da-
lam melatih, ada juga wali siswa 
yang merespon pada saat disurati 
dan bersedia memberikan ban-
tuan untuk melatih para siswa 
kami,” bebernya.

Ahmad Jufrianto dan Andre 
yang terlibat langsung mela-
tih para siswa SMPN I Bangil 
mengatakan, kegiatan ini sangat 
bagus karena untuk membentuk 
karakter seorang siswa biar lebih 
disiplin dan juga melatih mental-
nya.

Sebulan yang lalu sekolah ini 
juga mengundang teman-teman 
Polres Pasuruan untuk sosialisasi 
tentang tata tertib berlalu lintas, 
pentingnya apa?. Yaitu menga-
jarkan siswa akan disiplin dalam 
berlalu lintas, karena biasanya 
siswa kami belum saatnya naik 
kendaraan sudah berani kejalan 
raya yang seharusnya cukup 
dilingkungan rumahnya saja, 
apalagi biasanya siswa belum 
punya SIM,” tutup kepala seko-
lah. (dir)

Kapolres Lumajang Resmikan Rumah 
Inspirasi Pergerakan Perempuan

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D., saat meresmi-
kan Rumah Inspirasi Pergerakan Perempuan Lumajang 

Lumajang, SMN - Pere-
smian Rumah Inspirasi Perger-
akan Perempuan Lumajang, 
dihadiri Kapolres Lumajang 
AKBP Dewa Putu Eka D., Ke-
giatan dengan Tema “Wani 
Rekasa Nggayuh Mulya”, 
diselenggarakan di Kantor 
Graha Pergerakan IKA PMII 
di Jalan Delima no 8 Desa Ku-
torenon Kecamatan, Kamis 
(18/08/2022).

Dalam acara tersebut, hadir 
ketua PMII Kabupaten Luma-
jang Ahmad Taufiq Hidayatul-
lah S.Pd serta Candra Ayu S.Pd 
selaku ketua Kopri PMII Luma-
jang dan para undangan yang 
hadir.

Kegiatan Peresmian Rumah 
Inspirasi pergerakan perempuan 
lumajang di lakukan dengan 
pemotongan pita oleh Kapolres 
Lumajang, dengan disaksikan 
oleh pengurus PMII Kabupaten 

Lumajang dan para undangan.
Dalam sambutannya, Ka-

polres mengapresiasi kegiatan 
ini, karena kegiatan ini merupa-
kan suatu langkah yang positif, 
dikarenakan sejak ibu kartini 
ada, telah dilakukan perjuangan 
untuk disetarakan gender nya 
dengan kaum pria.

Kaum wanita saat ini sema-
kin diberikan kesempatan untuk 
berkarya dan bisa berdampingan 
dengan pria, contohnya banyak 
sekali wanita yang menduduki 
kursi di parlemen, namun de-
mikian tidak sedikit kaum wan-
ita juga menjadi korban tindak 
pidana kekerasan seksual mau-
pun KDRT.

“Saya berharap, dengan 
adanya rumah inspirasi perger-
akan perempuan Lumajang, ke 
depan dapat bersinergi dengan 
stakeholder lainnya seperti kami 
yang berada di Polres, melalui 

PPA, bisa juga bersinergi den-
gan Dinas Pendidikan, Dinas 
Sosial dan Kodim 0821 Ka-
bupaten Lumajang, dalam hal 
menyampaikan pesan sosial, 
dengan melakukan sosialisasi 
ke Kampus maupun ke sekolah 

sekolah yang ada di Lumajang.
“Berikan pemahaman dan 

perkenalkan kepada adik adik 
sekolah apa itu yang dinamakan 
tentang pelecehan seksual, biar 
mereka paham sejak usia dini,” 
harap Kapolres. (tik) 
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DPRD Ngawi Hearing Sekda 
Ihwal SE Bupati Ngawi yang 
Wajibkan TPP ASN untuk 
Beli Beras Rp15 Ribu/Kg

Bupati Madiun H. Ahmad
Dawami Memberikan Sejumlah

Bendera Merah Putih kepada Warga
Masyarakat Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Dalam 
rangka menyambut HUT RI 
ke-77, Pemkab Madiun, Jawa 
Timur, membagikan 10 bendera 
merah putih di beberapa kepada 
warga, Senin 15 Agustus 2022.

Kegiatan ini diawali oleh 
Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami, Wakil Bupati, H. Hari 
Wuryanto dan Forkopimda se-
cara simbolis di dua tempat. 
Yakni Pasar Dolopo dan Pasar 
Caruban.

“Kegiatan ini dalam rangka 
membangkitkan nasionalisme, 
juga mengenang perjuangan 
para pahlawan. Maka program 

berbagi bendera ini kita perban-
yak dimana-mana,” Bupati Ma-
diun, H. Ahmad Dawami.

Bupati menegaskan, jika 
pembagian bendera gratis terse-
but dilakukan serentak dan 
masif mulai kecamatan hingga 
desa.

“Pemkab Madiun akan 
membagikan 10 ribu bendera 
hingga nanti sampai pada hari 
puncaknya di tanggal 17 Agus-
tus,” tandasnya.

Selain membagikan bendera, 
bupati juga menyapa para ped-
agang dan mendengarkan keluh 
kesah mereka. (sy)

Walikota Madiun H. Maidi Menghadiri 
Hari Anak Nasional (HAN) Tahun 2022 

di Ngrowo Bening Kota Madiun

Madiun, SMN - Walikota 
Madiun, Jawa Timur, bersa-
ma Bunda PAUD, Ny. Yuni S 
Maidi, menghadiri peringatan 
Hari Anak Nasional (HAN) ta-
hun 2022, di Ngrowo Bening, 
Jumat 19 Agustus 2022.

Walikota Madiun, H. Maidi, 
mengatakan, anak adalah aset 
orang tua, aset pemerintah dan 
aset negara. Untuk berinven-
tasi terhadap anak, ia berpesan 
jangan dilihat dari segi materi. 
Namun yang terpenting ada-
lah kasih sayang dari orang tua 
dan memperhatikan pendidikan 

anak.
“Itu diantaranya modal uta-

ma untuk anak. Maka di hari 
anak ini, saya mengharapkan 
tingkatkan kasih sayang orang 
tua terhadap putranya. Kedepan, 
anak harus lebih baik daripada 
orang tua. Ini penting sekali,” 
pesan H. Maidi.

Anak yang sudah mendapat-
kan penghargaan karena presta-
sinya, walikota minta kepada 
Dinas Pendidikan harus mem-
beri pembinaan sampai tuntas 
secara profesional.

“Jangan hanya diberi hadiah. 

Walikota Madiun H.  Maidi bersama anak-anak mulai dari PAUD 
sampai pelajar dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 
(HAN) tahun 2022 di halaman wisata Edupark Ngrowo Bening 

Kota Madiun yang diikuti juga oleh sejumlah guru dan OPD 
terkait

Anak anak SD yang berpresta-
si, mau masuk SMP mana saja, 
saya recomendasikan. Itulah 
yang dinamakan pembelaja-
ran merdeka. Jadi anak yang 
mendapatkan penghargaan dan 
mempunyai bakat, harus ter-
us dibina. Misalnya mereka 
bisa menari, menyanyi. Kalau 
Pemkot Madiun mempunyai 
kegiatan, harus ditampilkan. 
Pembelajaran merdeka harus 
diselesaikan sampai tuntas,” 
tandasnya.

Walikota kembali menegas-
kan, tak hanya anak SD ber-
prestasi saja yang bisa memilih 
SMP. Namun anak SMP yang 
berprestasi dan mempunyai 
bakat, juga akan direkomen-
dasikan mana SMA/SMK yang 
dipilih.

“Untuk anak SMP yang ber-
prestasi, mau melanjutkan ke 
SMA mana, saya rekomendasi. 
Biar prestasinya terus berlanjut. 
Kalau tidak ada keadilan, lapor-
kan ke saya,” tegasnya.

“Kepada orang tua, kepada 
guru PAUD, saya sangat ber-
terima kasih sekali. Hari ini ada 
peringatan HAN, nanti pada saat 
resepsi, 3000 anak PAUD harus 
diundang semua. Mereka semua 
harus ikut bahagia. Dia punya 
hak, punya Hari Anak Nasional. 
Mereka harus merayakan bersa-
ma,” ucapnya.

Walikota menambahkan, 

pada resepsi HAN nanti, Pemkot 
Madiun juga akan mengundang 
seluruh anak yang mengalami 
stunting. Bahkan, mereka akan 
diajak pesta tersendiri oleh wa-
likota.

“Selain sekitar 3000 anak 
PAUD, nanti 536 anak stunting 
di Kota Madiun kita undang 
semua. Mereka akan saya ajak 
pesta. Masa keemasannya, anak 
harus dibahagiakan. Karena 
masa keemasan anak itu usia 
antara 1-6 tahun. Mereka nan-
ti akan ingat sampai tua kare-
na pernah datang di Hari HAN 
tahun 2022. Kita semua harus 
memberi semangat anak anak 
sebagai modal pembelajaran di 
hari berikutnya,” tuturnya.

“Nanti semua biaya dari 
saya. semua anak stunting harus 
didata dan harus hadir semua. 
Harus meriah. Anak stunting 
harus kita beri semangat seperti 
anak lainnya,” pungkasnya.

Dalam kesempatan ini, wa-
likota juga menyerahkan had-
iah secara simbolis kepada pe-
menang lomba batik UMKM 
tahun 2022, dan siswa ber-
prestasi.

Selain Bunda PAUD dan 
walikota, hadir dalam peringa-
tan HAN 2022 ini diantaranya 
Kepala Dinas Pendidikan Kota 
Madiun, Lismawati, dan dari 
Dewan Pendidikan Kota Madi-
un, Hariyadi. (sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami memberikan bendera merah 
putih kepada warga Kabupaten Madiun dalam rangka memeri-
ahkan HUT RI kemerdekaan RI tahun 2022 di beberapa titik di 

wilayah Kabupaten Madiun 

Hearing yang dilakukan Komisi I bersama Sekdakab Ngawi

Ngawi, SMN - SE Bupati 
yang mewajibkan TPP (Tamba-
han Penghasilan Pegawai) bagi 
ASN, untuk membeli beras or-
ganik seharga Rp15 ribu per ki-
logram, jadi sorotan.

Komisi I pun mengundang 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Ngawi, M.Sodik Tri Widianto 
untuk rapat dengar pendapat, 
Senin (15/8/2022).

Surat yang jadi bahasan 
adalah SE Bupati Ngawi No 
144/03.72/404.102.1/2022 yang 
terbit Maret lalu, tentang Pem-
belian Beras Organik bagi ASN 
Lingkup Pemkab Ngawi. 

Di dalamnya disebutkan ASN 
diwajibkan untuk membeli beras 
dengan jumlah variatif mulai 5 
kilogram, 10 kikogram dan 15 
kilogram, melalui dana TPP ses-
uai eselon. Harga ini, lebih ma-
hal dari pasaran beras biasa yang 
berkisar Rp10 ribu per kilogram. 

Pendampingan kebijakan soal 
beli beras dari TPP ASN ini juga 
melalui nota kesepahaman den-

gan Kejaksaan Negeri Ngawi 
pada 1 Agustus 2022. 

Penyebutan beras organik 
sendiri saat ini terkesan digan-
ti dengan istilah beras sehat. 
Penyematan label organik harus 
disertifikasi dan tak boleh asal 
catut. 

Sertifikasi organik juga bu-
tuh proses panjang. Tak seka-
dar berpatokan telah menanam 
tanpa pupuk kimia, maka boleh 
mengklaim menghasilkan pro-
duk organik.. 

“Harus ada klarifikasi dan 
garansi atas beras yang didistri-
busikan. Tetapi semangat untuk 
menuju pertanian ramah lingkun-
gan, kita tetap mendukung,” 
ungkap Supeno, Ketua Komisi I 
DPRD Ngawi. 

TPP ASN Ngawi, saat ini 
disalurkan melalui BPRS Nga-
wi sedangkan penyediaan ber-
as melalui PD. Sumber Bhakti. 
Dewan telah meminta evaluasi 
atas beberapa celah yang dapat 
menjadi kelemahan atas kebija-

kan ini. 
Diantaranya, beras yang di-

jual harus terjamin kualitasnya, 
produksi terkontrol sejak hulu 
yakni persawahan non kimia m. 
Pengemasan diminta juga men-
cantumkan petunjuk yang diper-
lukan agar beras tetap aman sam-
pai dikonsumsi. 

“Secara kasat mata tak ada 
pembeda antara beras memakai 
pupuk kimia atau tidak. Jadi ha-
rus ada upaya melindungi pem-
belinya bahwa harga tinggi itu 
sesuai kualitas yang disebutkan,” 
ujar Supeno. 

Sekda Ngawi, M. Shodiq TW, 
mengaku siap mengevaluasi pa-
kacging untuk ASN itu. Namun 
dia berharap kebijakan itu tidak 
disorot dari segi negatif dan 
kontroversial saja, melainkan 
sebagai kiat memajukan perta-
nian Ngawi menerapkan sistem 
organik. 

“Saat ini ada 13 hektar sawah 
yang sudah berkategori seritfika-
si organik. Ada 88 hektar lainnya 
sedang dalam tahap konversi. 
Artinya ada 101 hektar sawah 
petani Ngawi yang siap men-
dukung kebijakan beras sehat,” 
ungkap Sodik.

Artinya, saat ini ada lebih dari 
600 ton gabah dari sistem perta-
nian tanpa kimia yang btersedia 
di Ngawi. Konversi gabah ke be-
ras diperkirakan 50 persen, maka 
terdapat sekitar 300 ton beras per 
musim tanam atau hanya sekitar 
75 ton per bulan.

Diperkirakan ada sekitar 4-5 
ribu ASN terimbas SE Bupati 
tentang wajib beli beras itu. Bila 
per hektar sawah menghasilkan 6 
ton gabah per musim tanam yang 
sekitar 4 bulan sekali. (ari)

Pemberian Remisi di Lapas Ngawi, 
Delapan Penghuni Urung Bebas

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, menyerahkan remisi pada 3 
warga binaan yang langsung bebas hari itu, Rabu (17/8/2022)

Ngawi, SMN - Remisi di 
Lapas Ngawi, selalu dinanti 
penghuninya. Pada peringatan 
hari Kemerdekaan RI ke-77,  
remisi kembali diberikan dan 
diserahkan secara simbolis oleh 
Bupati Ngawi, Ony Anwar, 
yang datang ke Lapas bersama 
Wabup Dwi Rianto Jatmiko dan 
jajaran Forpimda.

“Saya juga menunggu-nung-
gu, aemoga tahun ini mendapat 
remisi. Bila dapat remisi, 
rasanya kian banyak harapan 
untuk bisa segera merdeka dari 
penjara,” ujar Sw, seorang war-
ga binaan Lapas Ngawi. 

Sedangkan Kalapas Ngawi, 
Alzuarman, menjelaskan, pihak-
nya mengusulkan lebih 300 pen-
ghuni bakal mendapat remisi, 
namun tak semua dikabulkan. 

“Di peringatan HUT RI ta-
hun 2022 ini, Lapas Ngawi 
mengusulkan 310 orang dire-
misi. Sedangkan yang disetujui 
Kementerian Hukum dan HAM 
sebanyak 282 orang,” ujar 

Alzuarman, Kalapas Ngawi. 
Pemberian  remisi pada 11 

orang sebenarnya bisa mem-
buat mereka langsung bebas 
meninggalkan Lapas.

Sayangnya, ada delapan 
warga binaan yang tidak me-
menuhi denda sebagai putusan 
atas vonis subsidernya, seh-

ingga harus mengganti dengan 
menjalani tambahan masa hu-
kuman lagi.

“Rinciannya, ada 271 orang 
mendapatkan pengurangan hu-
kuman, 8 orang masih urung 
bebas karena menjalani subsid-
er dan tiga orang langsung be-
bas,” ungkap Alzuarman. (ari)

Pemkab Madiun Peringati Upacara
HUT Kemerdekaan RI ke-77 di

Alun - Alun Reksogati Mejayan Caruban

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Wakil Bupati Madi-
un H. Wuriyanto dan jajaran Forkopimda, ASN, OPD, Pelajar, 

mahasiswa pada saat memperingati upacara HUT RI Ke-
merdekaan RI ke-77 di alun-alun Reksogati Mejayan Caruban 

Kabupaten Madiun

Madiun SMN, Upacara 
peringatan HUT ke – 77 Ke-
merdekaan RI di Kabupaten 
Madiun kali ini dipusatkan di 
Alun-Alun Reksogati, Caruban. 
Pindahnya tempat upacara per-
ingatan hari paling bersejarah ini 
bukannya tanpa alasan. Selain 
area Alun-Alun Reksogati yang 
luas, saat ini pemerintah lebih 
melonggarkan peraturan dalam 
melaksanaan kegiatan.

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami, menjadi Inspektur Up-
acara. Dengan langkah tegap 76 
Pasukan pengibar bendera yang 
merupakan siswa-siswwi SMA/
SMK terbaik di Kabupaten Ma-
diun ini mulai bergerak menuju 
tempat upacara. Adapun pemba-
wa Baki, Celsi Regina Putri dari 
SMAN 2 Mejayan, sedangkan 
pengibar bendera adalah Reval-
do Abrian Ilmidinata, Fitra Ragil 
Prayoga dari SMAN 1 Nglames 
dan Mulianta Mahesa Galang 
dari SMAN 1 Geger.

Pada momen ini, seketika 
suasana menjadi hening lantaran 
hanya petugas pengibar bendera 
yang melaksanakan tugasnya. 

Nuansa sakral sangat terasa saat 
Sang Merah Putih perlahan naik 
ke ujung tiang bendera dengan 
diiringi Lagu Kebangsaan Indo-
nesia Raya. Berkat latihan dan 
disiplin yang tinggi, momen 
‘mendebarkan’ ini sukses dilalui 
petugas Paskibraka. Mereka 
dapat menjalankan tugasnya 
dengan baik dan rapi, sehingga 
upacara Peringatan HUT ke-77 
Kemerdekaan RI di Kabupaten 
Madiun berjalan lancar.

Usai penaikan bendera, dilan-
jutkan persembahan lagu medley, 
Hari Merdeka dan Garuda Pan-
casila, Aubade dan penampilan 
kolaborasi tari dan paduan suara 
bertema Nusantara dari pelajar 
SMAN 1 Mejayan, yang disisipi 
kearifan lokal Tarian Dongkrek 
dan Seni Bela Diri Pencak Silat. 
Dilanjutkan penampilan drum 
band dari Yonif Para Raider 501 
Bajrayudha Madiun.

Seusai upacara, Bupati men-
gatakan sebagaimana tema HUT 
Kemerdekaan RI kali ini, “Pu-
lih Lebih Cepat Bangkit Lebih 
Kuat” merupakan momen ke-
bersamaan semua elemet mas-

yarakat di Kabupaten Madiun. 
“Semua harus bergerak. Kita 
akan dongkrak semua sektor 
karena kemarin (waktu pandemi) 

sempat tertinggal, baik ekonomi 
maupun sosial budaya sehingga 
semua harus segera dipulihkan,” 
ungkapnya. (sy)
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HUT RI ke-77, Bupati Gus Muhdlor Komitmen 
Merdekakan Sidoarjo dari Kemacetan

Sidoarjo, SMN - Peringa-
tan Kemerdekaan HUT ke 77 
RI jadi momentum membangun 
komitmen bersama membawa 
Sidoarjo merdeka dari kemac-
etan. Sinergi lintas instansi lebih 
diperkuat agar setiap pembangu-
nan berjalan tepat sasaran.

Komunikasi dengan instansi 
pemerintah pusat terus dijalin 
oleh Pemkab Sidoarjo. Pemba-
ngunan infrastruktur jalan dike-
but demi mengurai kemacetan. 
Sharing pembangunan proyek 
infrastruktur antara pemerintah 
pusat dengan Pemkab Sidoarjo 
yang kini sedang diupayakan 
telah menghasilkan proyek strat-
egis.

“Semangatnya kemerdekaan 
mendorong Pemkab Sidoarjo 
mengatasi kemacetan, bagaima-
na caranya Sidoarjo merdeka 
dari macet. Ini penting, kare-
na menyangkut kelancaran 
ekonomi,” jelas Gus Muhdlor 
usai memimpin upacara Ke-
merdekaan HUT ke 77 RI di 
Alun-alun. Rabu, (17/8/2022).

Tahun 2022, kolaborasi itu 
membawa hasil bagi pemban-
gunan Sidoarjo. Pertama proyek 
pembangunan Forntage Road 
ruas Aloha, Flyover Aloha, 
kemudian proyek pembangunan 
jalan perlintasan sebidang Fly-
over JPL Krian dan Flyover JPL 
Tarik.

“Pembangunan jalan perlin-
tasan sebidang Flyover Krian 
sudah memasuki tahap lelang, 
sedangkan proyek Flyover Alo-
ha targetnya sebelum akhir ta-
hun lelang sudah tuntas. Flyover 
Krian pembangunannya akan di-
realisasikan mulai tahun ini dan 

dilanjutkan tahun depan sampai 
tuntas,” ujar Gus Muhdlor.

Kemudian, lanjut Gus Muh-
dlor, progres pelebaran jalan di 
pertigaan Bangah Aloha ditar-
get Bupati Sidoarjo tuntas se-
belum akhir 2022. Di titik ini 
yang menjadi sebab kemacetan 
panjang karena kawasan Aloha 
merupakan kawasan padat lalu-
lintas dan banyak titik crossing 
kendaraan yang datang dari arah 
Gedangan, Juanda dan putar 
balik arah dari Waru.

“Proyek strategis lainnya, 
yakni jalan Frontage Road yang 
pembangunannya juga sedang 
dikebut, ditarget tuntas akhir 
2022. Mulai ruas Aloha hingga 
Buduran Jalan Lingkar Timur 
bakal segera bisa dilalui kend-
araan. Kemudian untuk ruas 
Waru-Deltasari pembangunan-
nya dilaksanakan tahun 2023,” 
katanya.

Tinggal mengatasi kemac-
etan di perempatan Gedangan 
yang kini sedang diupayakan 
Gus Muhdlor. Solusinya juga 
dibangunkan flyover atau un-
derpass. Kebutuhan untuk 

megaproyek itu akan dirasion-
alkan dengan kekuatan APBD 
yang dimiliki Pemkab Sidoarjo.

Oleh karenanya, komunikasi 
dengan pemerintah pusat terus 
dilakukan agar pembangunan-
nya tidak menyedot APBD Si-
doarjo. Secara hitung-hitungan, 
bila dipaksakan menggunakan 
APBD maka proyek startegis 
lain akan terhambat pemba-
ngunannya. Padahal, masih 
banyak infrastruktur yang ha-
rus ditingkatkan. Seperti, nor-
malisasi kali, betonisasi ruas 
jalan kabupaten, peningkatan 
jalan kabupaten, pembangunan 
jembatan, penambahan jum-
lah sekolah, kemudian subsidi 
modal usaha bagi ribuan pelaku 
ekonomi kreatif serta peningka-
tan layanan kesehatan.

Kebutuhan lainnya, penataan 
taman atau ruang terbuka hijau 
(RTH) yang juga penting untuk 
segera dilakukan. “Mengingat, 
Sidoarjo daerah padat penduduk 
dimana, dibutuhkan banyak 
RTH yang representatif sebagai 
tempat warga bersantai,” pung-
kasnya. (S7)

Bupati Sidoarjo, Gus Muhdlor bersama sang istri

Polda Jatim Bongkar Judi 
Online Beromset Jutaan Rupiah

Surabaya, SMN - Polda 
Jawa Timur, Senin (15/8/2022) 
siang, merilis hasil ungkap judi 
online selama 8 bulan, mulai 
Januari sampai pertengahan 
bulan Agustus 2022. Dari pe-
ngungkapan judi ini, sebanyak 
500 tersangka diamankan.

Hal itu disampaikan Kabid 
Humas Polda Jatim Kombes Pol 
Dirmanto, bersama Dirkrimsus 

Kombes Pol Farman dan Dirkri-
mum Kombes Pol Totok Su-
haryanto, di ruang press release 
Humas Polda Jatim.

“Tersangka yang diamankan 
sebanyak 500, untuk Ditreskri-
mum 261 LP, dengan 429 ter-
sangka, sedangkan Ditreskrim-
sus 66 LP, dengan 71 tersangka, 
mereka diamankan mulai bulan 
Januari sampai pertengahan 

Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Dirmanto, bersama 
Dirkrimsus Kombes Pol Farman dan Dirkrimum Kombes Pol 

Totok Suharyanto ungkap kasus judi online

Wali Kota Probolinggo Ikuti Rangkaian Kegiatan HUT RI ke-77 Tahun 2022
Ika mempersatukan bangsa dalam 
menghadapi tantangan yang ada. 
Langkah ini merupakan perwuju-
dan harapan untuk pulih bersama 
lebih cepat dan bangkit lebih kuat 
menuju Indonesia maju di masa 
depan,” ujarnya.

Wali kota Hadi, juga menga-
takan bahwa perjuangan yang 
dihadapi saat ini adalah kembali 
pulih dan bangkit setelah pandemi 
selama 2 tahun terakhir. “Kita pa-
tut berbangga karena saat ini bera-
da di masa transisi dari pandemi 
menuju endemi. Kemampuan 
bertahan dari segala aspek berkat 
kebersamaan kita, kegotongroy-
ongan bersatu padu secara massif, 
dan saling tolong menolong mele-
wati masa-masa sulit. Gotong 
royong adalah kunci utama pemu-
lihan sosial dan ekonomi bagi kita 
semua,” katanya.

Lebih lanjut Wali kota Hadi, 
menjelaskan keberhasilan Kota 
Probolinggo dalam mengenda-
likan kasus covid-19. Bahkan di 
tingkat provinsi, Kota Proboling-
go berada di peringkat 14 dengan 
capaian vaksinasi 89,91 persen. 

Wali kota Hadi, juga berharap 
pembangunan rumah sakit Ar 
Rozi yang saat ini sedang berpros-
es serta kebijakan-kebijakan lain 
demi kemaslahatan masyarakat 
Kota Probolinggo. “Saya men-
gajak seluruh elemen masyarakat 
di Kota Probolinggo untuk men-
dukung terwujudnya pencapaian 
Probolinggo yang hebat dan han-
dal dengan kerja keras dan komit-
men bersama, semoga Allah SWT 
meridhoi upaya kita,” harapnya.

Wali Kota Hadi juga berpesan 
sekaligus menginformasikan bah-
wa di awal bulan September men-
datang Kota Probolinggo akan 
menyambut hari jadinya yang ke-
663.Di tanggal 2-11 September 
ada festival pendalungan di Stadi-
on Bayuangga.

Setelah upacara selesai Wali 
kota Hadi Zainal Abidin bersama 
para pejabat langsung menuju 
Lapas klas IIB kota probolinggo 
untuk memberikan Remisi secara 
simbolis kepada 545 warga binaan 
yang mendapatkan remisi secara 
berjenjang.

Wali kota Hadi Zainal Abidin 

berpesan kepada warga binaan 
Lapas tersebut agar dalam mo-
ment ini yang menerima remisi 
ataupun yang tidak menerima 
agar tidak berkecil hati, karena 
masih ada keluarga yang menung-
gu dirumah ,sehingga anda masih 
punya harapan untuk kehidupan 
mendatang.” Disini sebagai bahan 
introspeksi diri untuk selanjutnya 
di kehidupan mendatang.” pesan-
nya.

Rangkaian selanjutnya Wali 
kota Hadi Zainal Abidin mengi-
kuti kegiatan secara virtual detik 
detik proklamasi dan upacara 
yang diselenggarakan oleh pemer-
intah pusat, dan kegiatan tersebut 
dipusatkan di Bundaran Gladag 
Serang (Glaser).

Bundaran Gladak Serang (Gla-
ser) Wali kota Hadi Zainal Abidin 
bersama Forkopimda dan OPD 
serta seluruh masyarakat peng-
guna jalan menghentikan laju 
kendaraannya dan memberikan 
Penghormatan kepada sejumlah 
77 bendera merah-putih yang 
dibentangkan di Bundaran Glaser 
tepat Saat Detik-detik Proklamasi 

Rangkaian kegiatan Walikota Hadi Zainal Abidin saat upacara, 
pemberian remisi dan detik detik di Glaser

90,7 kg Sabu dan 13,6 kg Ganja Disita Polrestabes 
Surabaya

Surabaya, SMN - Satuan 
Reserse Narkotika, (Satresnar-
koba) Polrestabes Surabaya 
menangkap delapan tersangka 
dalam kasus peredaran narkotika 
dengan total barang bukti yang 
disita Narkotika jenis sabu 90,7 
kilogram dan Narkotika jenis 
ganja 13,6 kilogram .

Kombes Pol Achamad Yusep 
Gunawan Kapolrestabes Suraba-
ya mengatakan, puluhan kilogram 
narkotika jenis sabu dan ganja 
yang diamankan oleh kepolisian 
dalam penangkapan tersebut.

“Narkotika jenis sabu seban-
yak ratusan bungkus, kalau ditim-
bang dengan berat keseluruhan 
90,7 kilogram juga 13,6 kilo-
gram ganja kering,” ujar Kombes 
Yusep di Mapolrestabes Suraba-
ya, Kamis (18/8/2022).

Menurut Kapolrestabes Sura-
baya, penangkapan dari delapan 
tersangka berawal dari salah satu 
tersangka RM (38) warga Kabu-
paten Deli Serdang  Sumatera 
Utara, yang diamankan anggota 
Satresnarkoba Polrestabes Sura-
baya. 

“Anggota Satresnarkoba Pol-
restabes Surabaya, menangkap 
RM di Lobby salah satu Hotel di 
Surabaya, kemudian polisi men-
emukan 5,3 Kilogram sabu yang 
disimpan di dalam tas jinjing mi-
lik RM,” katanya.

Perwira Polisi dengan tiga 
melati di pundaknya Kombes 
Pol Achmad Yusep Gunawan 

Kapolrestabes Kombes Pol Achmad Yusep Gunawan men-
gamankan narkoba jenis sabu dan ganja

dibawa ke Pekanbaru, kedua ter-
sangka mengaku sudah berop-
erasi sejak tahun 2021,” tegas 
Kombes Yusep. 

Kemudian sambung Kapol-
restabes Surabaya, pada Rabu, 
(20/07/2022) sekitar pukul 16.30 
Wib, di wilayah Sidoarjo, ang-
gota Satresnarkoba Polrestabes 
Surabaya, mengamankan seorang 
tersangka yaitu, AZ (24) di kedia-
mannya Sidoarjo Jawa Timur. 

“Saat dilakukan penggeleda-
han oleh petugas tersangka AZ 
menyimpan beberapa bungkus 
ganja diantaranya, satu bungkus 
ganja 197 gram, satu bungkus 
ganja 36 gram, satu poket ganja 
4,48 gram, dan satu paket ganja 
4,14 gram, barang tersebut dib-
ungkus tas kain di loteng rumahn-
ya,” jelas Yusep. 

Kombes Yusep menambah-
kan, Dari pengakuan AZ kepada 
petugas bahwa ia mengedark-
an narkotika jenis ganja untuk 
meraih keuntungan pribadi. 

“Selanjutnya atas informasi 
yang diberikan oleh AZ, Ang-
gota melakukan pengembangan 
pada Rabu, (20 Juli 2022) sekitar 
Pukul16.30 WIB, di Jalan Kedun-
grejo Sidoarjo, polisi melakukan 
penangkapan tersangka berinisial 
EK (27) di kediamannya,”

Terakhir Kapolrestabes, Saat 
dilakukan penggeledahan di da-
lam rumahnya ditemukan 45 
bungkus ganja seberat 13.356,17 
gram, satu poket sabu seberat 
0,71 gram, EK mengaku sudah 
3 kali sebagai kurir atas perintah 
atasannya yang berinisial GG 
(DPO) untuk menyimpan barang 
kiriman dari Jakarta dan kemudi-
an diedarkan kepada pemesannya 
sesuai arahan dari atasannya. 

“Akibatnya, para tersangka 
dikenakan Pasal 114 ayat 2 sub-
sider Pasal 112 ayat 2 juncto Pasal 
132 Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
dengan ancaman hukuman mati,” 
pungkas Kombes Yusep. (Dn)

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Berkunjung ke Kodim 
0830/Surabaya Utara dan Kodim 0832/Surabaya Selatan

Surabaya, SMN - Koman-
dan Korem 084/Bhaskara Jaya 
Brigjen TNI Terry Tresna Purna-
ma, S.I.Kom., M.M. berkunjung 
ke Kodim 0830/Surabaya Utara 
dan Kodim 0832/Surabaya Sela-
tan pada hari Senin (15/8/2022).

Didampingi oleh Kasiren Ko-
rem 084/BJ, Kasi Ops, Kasi Pers, 
Kasilog dan Kasiter Kasrem 084/
BJ serta Ketua Persit KCK Koor-
cab. Rem 084 PD V/Brw beserta 
pengurus, Danrem 084/Bhaskara 
Jaya mengawali Kunjunganya di 
Kodim 0832/Surabaya Selatan. 
Kedatangan Danrem dan rom-
bongan disambut oleh Dandim 
0832/Surabaya Selatan Kolonel 
Kav. Jacob Janes Patty, Kasdim 
Ltk Inf arief widiyantoro, S.Pd., 

para Danramil, Pa Staf dan Pen-
gurus Persit KCK Cab. LI Kod-
im 0832/Surabaya Selatan.

Setelah foto bersama dilanjut-
kan pengarahan kepada Prajurit, 
PNS, dan Persit di Ballroom ho-
tel Bisanta Bidakara Jl. Tegalsari 
No. 89 Surabaya sampai pukul 
11.00 WIB. Setelah peninjauan 
pameran UMKM yang digelar 
oleh ibu-ibu Persit KCK cabang 
LI Kodim 0832/Surabaya Sela-
tan, Danrem 084/BJ dan rom-
bongan melanjutkan kunjung-
anya ke Kodim 0830/Surabaya 
Utara dan kehadiranya disambut 
dengan pengalungan bunga dan 
tari penyambutan. Dandim 0830/
Surabaya Utara Letkol Inf Budi 
Handoko, S. Sos., didampingi 

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna 
Purnama, S.I.Kom., M.M. berkunjung ke Kodim 0830/Surabaya 

Utara dan Kodim 0832/Surabaya Selatan 

Kasdim Letkol Inf Djarno Dju-
madi, S.Pd., para Perwira Staf 
dan pengurus Persit KCK Cab. 
XLIX Kodim 0830/SU memi-
mpin langsung kehadiran Dan-
rem 084/BJ dan rombongan.  

Sebagaimana di Kodim 0832/
Surabaya Selatan, selesai melak-
sanakan shalat dzuhur berjamaah, 
Danrem 084/Bhaskara Jaya juga 
berkesempatan memberikan 
pengarahan kepada Prajutit, PNS 
dan Persit KCK Cab. XLIX di 
Makodim 0830/Surabaya utara 
Jl. Gresik No. 52 Surabaya sam-
pai pukul 15.00 Wib kemudian 
dilanjutkan peninjauan UMKM 
yang digelar oleh ibu-ibu Persit 
KCK Cab. XLIX.

Dalam pengarahanya Danrem 
mengatakan, “era digitalisasi 
saat ini mempermudah semua 
orang mengakses berbagai in-
formasi dari berbagai belahan 
dunia dengan cepat. Namun 
demikian ada segi positif dan 
negatifnya tergantung bagaima-
na kita mensikapinya. Segi posi-
tif dari media sosial antara lain 
sebagai sarana menambah ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sos-
bud, menjalankan bisnis online, 
pencitraan, mendekatkan yang 
jauh, e-book, jendela dunia dan 
menambah wawasan yang semua 

akan membentuk kemajuan kel-
uarga, organisasi dan negara 
sehingga terwujud keadilan dan 
kemakmuran,” kata Danrem.

“Segi negatif dari media so-
sial antara lain pornografi, hoax, 
ujaran kebencian, pembunuhan 
karakter, fitnah, black campaign, 
menjauhkan yang dekat, judi on-
line, hacking, penipuan dan anti 
sosial. Apabila kita salah dalam 
menggunakan media sosial maka 
akan merugikan diri sendiri, kel-
uarga, satuan dan organisasi,” 
tambah Danrem.

Selajutnya orang nomor satu 
di Korem 084/Bhaskara Jaya 
menambahkan dalam arahanya, 
“keluarga sangat berperan dalam 
mendukung kesuksesan suami 
dan keluarga, maka jaga dan bina 
keharmonisan keluarga, beri tau-
ladan yang baik kepada anak dan 
anggota keluarga lainya. Kel-
uarga juga berperan mencegah 
masuknya pengaruh masuknya 
ajaran ekstrim dan radikal ke-
pada anak. Implementasikan 
rasa syukur dengan menerapkan 
pola hidup sehat serta hindari 
kebohongan karena dengan ber-
bohong seseorang akan terjebak 
dalam fitnah,” tegas Brigjen TNI 
Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., 
M.M. (Dn)

Agustus 2022,” kata Kabid Hu-
mas Polda Jatim, Kombes Pol 
Dirmanto.

Para tersangka akan dike-
nakan Pasal 27 ayat 2 Jouncto 
pasal 45 ayat 2 UU no 19 tahun 
2016 tentang perubahan atas 
UU no 11 tahun 2008 tentang 
ITE dan atau Pasal 303 KUHP. 

Sementara Kombes Farman, 
Direktur Reserse Kriminal Khu-
sus, (Dirkrimsus) menjelaskan, 
ada yang main slot ada yang 
main melalui YouTube termasuk 
yang memberikan iklan tentang 
perjudian.

“Omset masih dikembang-
kan sejauh mana omset sampai 
ke pusatnya, ini yang sementara 
ditangkap omset puluhan juta,” 
jelasnya.

Ditambahkan, modus di You-
Tube memberikan iklan - iklan 
terkait perjudian online, men-
gajak dan mengiklankan terkait 
perjudian online. Mereka seperti 
mengendorse.

“Sementara untuk aplikasi 
bermacam macam,” pungkasn-
ya. (Dn)

menjelaskan, Berdasarkan hasil 
pengembangan tersebut, kemudi-
an polisi melakukan penyelidikan 
di wilayah Kepahiang Kabupat-
en Bengkulu Tengah Provinsi 
Bengkulu. 

“Setelah melakukan serang-
kaian penyelidikan di sana, kemu-
dian anggota mengamankan AN 
(28) BA (27) dan AY (28) ketiga 
tersangka yang berhasil diamank-
an polisi merupakan warga Sura-
baya, dari dalam Bus penumpang 
tujuan Pulau Jawa,” ucap Yusep. 

Kapolres menambahkan, Saat 
dilakukan penggeledahan dari 
tiga tersangka, polisi menemu-
kan 42 bungkus sabu yang sudah 
dikemas dalam bungkus teh cina 
dengan seberat 43,9 Kilogram 
dan satu poket sabu seberat 3,70 
gram. 

“Ketiga tersangka mengaku 
baru saja mengambil barang ha-
ram sabu tersebut, dari seseorang 
di sebuah hotel di Pekanbaru 
Riau,” kata Yusep. 

Tidak sampai berhenti disini 
kata Kombes Yusep, kemudian 
pada Rabu (15/06/2022) sekira 
pukul 03.00 WIB, di sebuah ru-
mah makan kota Medan, anggo-
ta Satresnarkoba meringkus dua 
tersangka yakni, AL (25) dan CH 
(27) kedua tersangka merupakan 
warga Banjarmasin, Saat dilaku-
kan penggeledahan ditemukan 40 
bungkus kemasan teh cina yang 
berisi sabu dengan berat 41,8 Ki-
logram. 

“Saat diinterogasi kedua ter-
sangka mengaku baru saja men-
gambil sabu tersebut, di sebuah 
Hotel di kota Medan dan hendak 

Rangkaian kegiatan Walikota Hadi Zainal Abidin saat upacara, 
pemberian remisi dan detik detik di Glaser

Probolinggo,SMN - Upacara 
peringatan HUT RI ke-77 tahun 
2022 digelar oleh Pemerintah 
Kota Probolinggo di Alun alun 
dengan tema “Pulih Lebih Cepat 
Bangkit Lebih Kuat” .Rabu (17/8) 

Bertindak sebagai Inspektur 
upacara Wali kota Hadi Zainal 
Abidin, dan selaku komandan 
upacara Kapten Czi. Lalu Fahrial 
dari Yon Zipur .

Wali Kota Probolinggo Hadi 
Zainal Abidin selaku inspektur 
upacara dalam amanatnya men-
yampaikan terkait tantangan dan 
ujian sejarah serta kecemasan 

sosial hingga tekanan ekonomi 
yang berat yang dirasakan oleh 
rakyat Indonesia termasuk di Kota 
Probolinggo selama 2 tahun ini.

 Di tengah keterpurukan semua 
elemen bangsa bergerak bersa-
ma dan bergotong royong untuk 
mewujudkan harapan. Kinerja 
pemerintah dan gerakan dari mas-
yarakat bersinergi untuk mencapai 
percepatan pemulihan kondisi di 
semua sektor dan siap bangkit un-
tuk menghadapi tantangan global. 
“Hari kemerdekaan ini mere-
fleksikan bagaimana nilai-nilai 
Pancasila dan Bhineka Tunggal 

HUT RI ke-77, tepat pukul 10.17 
WIB saat sirine berbunyi. Dalam 
momen tersebut juga dibagikan 
bendera merah putih kepada para 
pengendara yang melintas di 
bundara Glaser tersebut 

Wali Kota Hadi, kepada awak 
media usai membagikan bendera 
pada masyarakat menyampaikan 
bahwa kegiatan ini adalah mo-
mentum untuk mengajak mas-
yarakat dan mengenang perjuan-
gan para pahlawan. “Tentunya 
ini suatu komitmen kita bersama, 

tanpa perjuangan para pahlawan 
mustahil kita bisa sampai pada 
hari ini. Dengan kebersamaan 
yang luar biasa ini pula, tadi kita 
saksikan kekompakan, keber-
samaan dan rasa cinta tanah air, 
menjadi kunci keberhasilan masa 
depan kita,” katanya.

Wali kota Hadi, berpesan pada 
masyarakat untuk tidak melupa-
kan jasa para pahlawan dan ter-
pecah belah oleh apapun. “Tetap 
di bawah naungan bendera merah 
putih,” pesannya. (ed/adv) 
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DR John N. Palinggi, M.M., MBA : Berubah, Hentikan 
Perbuatan Jahat, Berubah Kearah yang Lebih Baik

DR John N. Palinggi, MM, MBA pengamat Sosial Politik

Jakarta, SMN – Pada Sela-
sa (16/8/2022) Presiden Jokowi 
menyampaikan pidato keneg-
araan menyambut HUT ke-77 
Kemerdekaan RI pada saat Si-
dang Tahunan MPR dan Sidang 
Bersama DPR RI dan DPD RI 
di Gedung Nusantara, Kom-
pleks Parlemen, Senayan, Jakar-
ta. Ada beberapa agenda yang 
disampaikan Jokowi dalam isi 
pidatonya. Diantaranya capaian 
vaksinasi Indonesia terbesar ke-
lima di dunia, ekonomi Indone-
sia tumbuh positif, sumber daya 
alam diindustrikan kepercayaan 
internasional terhadap Indone-
sia meningkat, ekonomi Indo-
nesia tumbuh merata, Hilirisasi 
bauksit, tembaga, dan timah, Op-
timalisasi sumber energi bersih, 
Pemberantasan korupsi jadi pri-
oritas, Pembangunan IKN, per-
siapan pemilu dan dorong pen-
gamalan Pancasila. 

Pengamat Sosial Politik DR. 
John N. Palinggi M.M., MBA 
mengatakan, rencana Presiden 
Jokowi meneruskan hal yang 
sudah ada. Ditahun 2016 Joko-
wi telah membuat Keputusan 
Presiden tentang projek infras-
truktur nasional baik 256 projek 
terdiri dari jembatan, jalan, laut, 
udara, perumahan, bendungan 
dan sebagainya, berjalan di berb-
agai wilayah ini nampak ada. 
Semua masyarakat menikmati 
sekarang berpergian gampang 
kemana-mana. Dan pertumbu-
han ekonomi juga ada kemajuan. 
Sementara disisi lain kata John 
semua Negara di dunia ini men-
galami masalah sesudah Covid 
19 termasuk negara besar di-

tambah lagi dampak peperangan 
antara Rusia dan Ukraina timbul 
masalah pangan. Dari pandangan 
John, kesulitan pangan sangat 
dirasakan di berbagai belahan 
dunia Pangan dan energy. Kena-
pa demikian, karena kapal-kapal 
yang mengangkut tidak ada 
yang mau karena asuransi tidak 
mau menerima kapal itu diasu-
ransikan. Takut di bom. Semua 
alat berat sulit untuk di dapat. 
Sehingga mata rantai hubun-
gan Internasional terkait energy 
dan pangan terganggu. Menurut 
Presiden kata John, ada 60 neg-
ara mengalami krisis dan itu ter-
jadi resesi, dan itu benar. Semua 
Negara hingga Negara besar pun 
mengalami hal yang sangat par-
ah. 

“Jadi intinya, bersukur kita 
masih bisa hidup, dan bisa 
makan, dan kita harus jujur pada 
diri kita sendiri yang tidak punya 
makanan itukan orang pemalas 
yang sering berkoar-koar saja, 
Lebih baik cangkul tanah supaya 
kita bisa hidup,” ujar John Pal-
inggi saat ditemui Suara Media 
Nasional di ruang kerjanya Wis-
ma Mandiri, Menteng, Jakarta 
belum lama ini. 

Terkait dengan pembangunan 
IKN John melihat dirinya sangat 
mendukung atas pembangunan 
IKN. Ini didasari Jakarta sudah 
berat terkait dengan kepadatan 
penduduk kemudian masalah 
trasnportasi yang sangat menye-
sakan ditambah polusi udara yang 
semakin parah. Disatu sisi John 
melihat bahwa pembanguna di 
IKN di Kalimantan membuka 
luang pemerataan pembangunan. 

Dengan pemerataan pemban-
gunan tentu saja kata John akan 
menyerap tenaga kerja sangat 
banyak sekali. Kedua, pengem-
bangan akan dimungkinkan kare-
na tanah masih banyak. Masalah 
gempa bumi di Jakarta sangat 
menonjol sekali. Bahkan gempa 
bumi benturan manusia banyak di 
jakarta.

“Kalau di Kalimantan tidak 
ada gempa bumi. Baik alam mau-
pun manusianya semua rukun 
rukun. Berikut keterbatasan air di 
Jakarta ada, sedangkan di Kali-
mantan berlimpah limpah airnya. 
Banyak aspek aspek lingkungan 
yang memenuhi syarat. Jadi Ka-
limantan adalah produksi Sum-
ber daya alam kedua Papua yang 
merupakan sumber pendapatan 
negara jadi harus diamankan. 
Karena Kalimantan itu berada 
di perbatasan dari negara-negara 
persemakmuran,” ungkap John. 

Saat disinggung pemberan-
tasan korupsi jadi prioritas Ket-
ua Harian Badan Interaksi Sosial 
Masyarakat (BISMA) menga-
takan, itu sudah benar. Kadang 
kita bisa tenggelam. John melihat 
prilaku aparatur negara yang ko-
ruptor merajalela, ini akan mem-
buat bangsa ini bisa hancur. 

“Seberapa pun pinjaman luar 
negeri yang Presiden usahakan 
tapi itu tenggelam di dalam kan-
tong di masing-masing orang 
yang tidak jujur. Jadi sudah saat-
nya hentikan perilaku “busuk” 
yang sangat jahat terhadap negara 
melalui koruspsi seperti ini. Jadi 
harus ada lebih keras lagi kede-
pan masalah pemberantasan ko-
ruspi. Saatnya sekarang mengenai 
ekstradisi Singapur di Indonesia 
diterapkan. Sudah harus berubah 
aparatur negara yang kerjanya ha-
nya korupsi ini tidak semua, tapi 
hampir merata bahwa korupsi itu 
merajalela,” tegasnya. 

Namun disisi lain kata Ketua 
Harian BISMA (Badan Interak-
si Sosial Masyarakat) ancaman 
yang dahsyat di negara ini adalah 
peredaran heroin dan narkoba. 
“Jadi kalau kita memaknai bangsa 
dan negara kita harus bisa beru-
bah kearah yang lebih baik tetapi 
kita juga bisa sepakat bahwa kita 
Bhineka Tunggal Ika, bersatu 
rukun dan damai,” ungkapnya. 

Bagi John Palinggi, persiapan 
Pemilu 2024, harus orang-orang 
yang memiliki tekad atau niat baik 
bagi bangsa dan negara bukan 
berniat bagaimana untuk datang 
mencuri lagi. Dengan berlabelkan 
politik, politisi tapi pencuri dima-
na-mana. “Jadi dosa bagi negara 
ini sudah harus terhenti akibat 
menderita dengan cara itu. Kare-
na keunggulan partai itu adalah 
mampu menyelesaikan masalah 
masalah yang dihadapi rakyat se-
cara umum sekalipun beda partai, 
tungkasnya. 

Bicara pengamalan pancasila 
sudah tepat. Sekarang bagaima-
na bangsa ini dapat menerapkan 
pancasila itu di dalam kehidupan, 
prilaku dan perbuatannya bagi 
bangsa ini kedepan. 

Melihat perjalanan kinerja 
Presiden Jokowi hingga saat ini 
dari pandangan John Palinggi, 
Jokowi itu adalah kiriman Tuhan 
untuk Bangsa Indonesia. Kiriman 
Tuhan untuk membangun dan 
berbuat kemajuan. 

“Inilah Presiden bagi saya 
yang berprestasi selama saya 
hidup di negara ini. Jadi sisa dua 
tahun ini saya yakin Jokowi akan 
terus bekerja dan berupaya men-
gamankan, menyamakan orang. 
Saya yakin Jokowi bisa menyele-
saikan tugasnya dengan baik nan-
tinya. 

DR John N. Palinggi, M.M., 
MBA berharap, tidak mungkin 
lagi hidup kedepan kalau kerjan-
ya hanya caci maki, saling hina 
menghina, saling merendahkan, 
tanpa memahami tugas sesung-
guhnya siapa. 

“Marilah kita apapun profesi 
kita, kita jalani dengan baik. Ber-
sukur kehadirat Allah sambil kita 
menjaga kesatuan dan persatuan 
bangsa dan yang paling pokok 
kalau kita Aparatur Sipil Nega-
ra, DPR, dan lainnya jangan lagi 
kita melakukan korupsi supaya 
Negara ini tidak tenggelam, dan 
masih panjang perjalanan bangsa 
ini. Tapi kalau korupsi terus mera-
jalela, kemudian di siram dengan 
obat-obat terlarang ini dipastikan 
kita akan saling cakar nantinya. 
Pengharapan saya kedepan, kita 
berubah, hentikan perbuatan ja-
hat, kita berubah kearah yang leb-
ih baik,” tutupnya. (lian)

HUT Kemerdekaan, Bupati Sukabumi 
“Jangan Lupakan Sejarah, 

Teladani Perjuangan Para Pahlawan”
Sukabumi, SMN - Pemer-

intah Kabupaten Sukabumi 
melaksanakan Upacara Perin-
gatan HUT ke 77 Kemerdekaan 
Republik Indonesia tahun 2022 
di Lapang Cangehgar Palabu-
hanratu, Rabu, 17 Agustus 2022. 
Kegiatan itu diikuti Forkopim-
da,TNI, Polri, Perangkat Daer-
ah, hingga masyarakat. 

Pada upacara tersebut, Bupa-
ti Sukabumi H. Marwan Ham-
ami bertugas sebagai inspektur 
upacara. Sementara AKP Roni 
Haryanto sebagai komandan up-
acara. Pembaca naskah Pancas-
ila Kapolres Sukabumi AKBP 
Dedy Darmanwansah, pembaca 
naskah UUD 45 Komandan Ko-
dim 07/622 Letkol (inf) Anjar 
Ari Wibowo, dan pembaca teks 
proklamasi Ketua DPRD Ka-
bupaten Sukabumi Yudha Suk-
magara.

Dalam amanatnya, H. Mar-
wan Hamami bersyukur bisa 
memperingati, HUT ke 77 Ke-
merdekaan Republik Indone-
sia secara lebih leluasa. Hal itu 
setelah dua tahun hanya bisa 
dilaksanakan secara terbatas 
akibat pandemi covid 19. 

“Alhamdulillah hari ini 17 
Agustus 2022, seluruh warga 
negara Indonesia yang tersebar 
di seluruh nusantara, baik di 
dalam maupun di luar negeri se-
dang memperingati Hari Ulang 
Tahun Ke-77 secara lebih lelua-

sa,” ujarnya. 
Menurutnya, peringatan ini 

menjadi momen mengingat dan 
berterima kasih kepada para 
pahlawan yang telah berjuang 
dan mengantarkan Indonesia se-
bagai bangsa yang merdeka.

“Atas jasa-jasa para pahla-
wan tersebut, kita patut meng-
hargainya jangan sekali-kali 
melupakan sejarah. Sebab, 
bangsa yang besar adalah bang-
sa yang pandai menghormati 
jasa para pahlawan,” ucapnya.

Banyak nilai-nilai kepahl-
awanan yang dapat diteladani 
dari para pejuang. Salah satunya 
jiwa nasionalisme dan patrio-
tisme. 

“Kita bisa meneladanin-
ya dengan cara melanjutkan 
kebaikan melalui karya nyata 
yang bisa dirasakan manfaat 
oleh banyak orang. Bisa dimulai 
dengan melestarikan kekayaan 
daerah dan bangga dengan pro-
duk lokal,” ungkapnya.

Tak hanya itu, di HUT ke 77 
Kemerdekaan Republik Indone-
sia tahun 2022 ini, mengambil 
tema pulih lebih cepat, bangkit 
lebih kuat. Substansi dari tema 
tersebut mengamanatkan dua 
harapan besar yang ingin diwu-
judkan oleh Bangsa Indonesia 
melalui ikhtiar bersama yang 
terintegrasi, terkolaborasi, dan 
bersinergi.

“Saya mengajak semua pihak 

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami saat bertugas sebagai 
inspektur upacara

Ketua Umum Forum Pemberdayaan 
Perempuan Indonesia Mendapat 

Penghargaan BNN Pelopor BERSINAR

Bersama pengurus FPPI stop narkoba

Jakarta, SMN - Forum 
Pemberdayaan Perempuan In-
donesia (FPPI) merupakan 
organisasi perempuan tingkat 
nasional yang berdampak pada 
masyarakat di seluruh Indonesia 
bahkan global.

Dimana Perempuan Indo-
nesia sampai saat ini, masih 
menghadapi berbagai kom-
pleksitas tantangan berupa bias 
gender dalam kehidupan sosial. 
Diskriminasi terhadap perem-
puan dalam hal akses dan kon-
trol atas sumber daya, kesem-
patan, status, hak, peran dan 
penghargaan, peminggiran, pe-
nomorduaan, pelabelan negatif 
dan sebagainya.

Pada perayaan hari ulang 
tahun FPPI ke -13 dengan mo-
mentum yang sangat spesial hari 
Kemerdekaan RI diselenggara-
kan di Ruangan Bamus DPRD 
DKI Jakarta, Rabu, 18/8/2022. 
Dengan busana Nasional men-
gandung makna yang sangat 
kuat dan kental terkait keber-
agaman budaya nusantara, nasi-
onalisme, perdamaian, toleransi 

dan persatuan bangsa.
Ketua Umum FPPI Marlinda 

Irawanti mengatakan bahwa per-
an perempuan Indonesia dalam 
berkontribusi terhadap mema-
jukan bangsa dan negara sudah 
teruji dan terbukti. Momentum 
perayaan ulang tahun FPPI ke-
13 ini menjadi momentum bagi 
FPPI untuk ikut berpartisipasi 
aktif dalam pencegahan Narko-
ba, data menunjukkan bahwa 
semakin banyak kematian kare-
na Narkoba dan peningkatan 
pengguna Narkoba dikalangan 
anak muda, sebagai Ibu Bangsa 
dalam mempersiapkan gener-
asi Emas dan calon pemimpin 
yang akan datang maka Perem-
puan atau Ibu harus peduli pada 
lingkungan yang Bersih dari 
Narkoba 

Marlinda mengingatkan 
seluruh jajaran DPD dan DPC 
FPPI untuk membantu program 
BNN ditingkatkan daerah den-
gan memberikan sosialisasi ke-
pada ibu- ibu dan para milenial 
FPPI, yang juga sdh terbentuk 
di 34 propinsi tentang Bahaya 

Batak Center Pelaksana Pra Kongres I Kebudayaan 
Batak Toba di Jakarta Gelar Bulan Kebudayaan Batak 

Akan Dilaksanakan Pada Tanggal 27-28 September 2022
Jakarta, SMN - Saat ini, ke-

budayaan Batak Toba telah men-
galami banyak perubahan dan 
mendesak untuk dilestarikan/
direvitalisasi. Sejumlah produk/
kebudayaan Batak Toba mulai 
ditinggalkan dan banyak yang 
hilang. Pengguna bahasa Batak 
Toba semakin menurun ditand-
ai dengan keengganan dan/atau 
ketidaktahuan generasi mileni-
al Batak menggunakan Bahasa 
Batak, terutama mereka yang 
tinggal di kawasan Danau Toba, 
tempat asal-usul masyarakat 
Batak, begitu juga mereka yang 
di diaspora di dalam dan luar 
negeri. Demikian pula halnya 
penggunaan aksara Batak. Seba-
gian besar atau dapat dikatakan 
amatlah sedikit orang Batak 
(dibandingkan dengan jumlah 
populasi masyarakat Batak Toba 
di seluruh dunia) yang dapat 
membaca dan menulis aksara 
Batak.

Batak adalah suku yang 
memiliki aneka ragam adat istia-
datnya dan patut terus menjaga 
keaslian adat istiadatnya, karena 
budaya harus terus diaktualisasi 
dan direvitalisasi. Kebudayaan 
Batak harus dirawat sehingga tak 
lapuk oleh zaman. Itulah salah-
satu latar belakang munculnya 
ide/ gagasan para intelektual dan 
pegiat budaya Batak menggelar 
kongres kebudayaan yang untuk 
pertama sekali fokus pada ke-
budayaan Batak Toba. Dengan 
harapan akan dilanjutkan dengan 
kongres-kongres kebudayaan 
yang fokus pada puak-puak 
Batak lainnya seperti Simalun-
gun, Angkola/Mandailing, Karo 
dan Pakpak. Hal ini penting 
untuk memberikan dampak be-
sar dan dirasakan oleh seluruh 
lapisan masyarakat.

Batak Center dipercayakan 

sebagai pelaksana Pra Kongres 
I Kebudayaan Batak Toba di 
Jakarta - yang atas kesepakatan 
dikolaborasikan dengan Bulan 
Kebudayaan Batak akan dilak-
sanakan pada tanggal 27 – 28 
September 2022 bertempat di 
Museum Nasional. Jalan Merde-
ka Barat Jakarta. Pra kongres di 
Jakarta adalah kesempatan bagi 
banyak orang untuk berkontri-
busi dalam pengembangan ke-
budayaan Batak Toba. Secara 
khusus, dalam kegiatan tanggal 
27-28 September 2022 akan di-
adakan studi pengembangan 
wawasan yang membahas topik-
topik berikut: 1) Kebudayaan 
Batak dalam Pusaran Peradaban 
Global, 2) Pedoman Tata Bahasa 
Batak Toba, 3) Paradigma Baru 
Tata Kelola Adat Batak Toba (3E: 
Esensial, Efektif dan Efisien), 
4) Perempuan Pedesaan dan 
Ekonomi Kreatif Inklusif. Pada 
penutupan kegiatan 28 September 
2022, akan diadakan pagelaran 
kebudayaan yang dimeriahkan 
dengan berbagai penampilan 
generasi muda dalam mengek-
spresikan kecintaan kepada ke-
budayaan Batak. Pra Kongres I 
yang rencananya dibuka Menteri 
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 
Sandiaga Uno ini akan digelar di 
Museum Nasional, Jakarta, 27-28 
September 2022.

Dalam keterangan Pers Ketua 
Panitia Irjen Pol (Purn) Drs Erwin 
TP Tobing menjelaskan, tujuan 
diadakannya acara ini adalah un-
tuk mengaktualisasi kembali dan 
merevitalisasi kebudayaan Batak, 
khususnya di kalangan generasi 
muda milenial.

“Dalam rangka Bulan Ke-
budayaan Batak yang dimulai 5 
Juli sampai 30 Agustus, Batak 
Center menggelar enam perlom-
baan yang diikuti khusus kalan-

gan generasi muda yakni lom-
ba menulis aksara Batak Toba, 
menulis artikel berbahasa Batak 
Toba, Marumpasa, pidato berba-
hasa Batak Toba, Martumba Versi 
Tiktok, dan Maruning Uningan. 
Perlombaan diadakan dengan 
menggunakan platform digital 
dan media sosial dan pengumu-
man juara pada tanggal 28 Sep-
tember 2022,” urainya.

Sedangkan pada 27 Sep-
tember 2022 kata Erwin, akan 
diselenggarakan Pra Kongres I 
Kebudayaan Batak Toba dengan 
kegiatan, antara lain, seminar Ba-
hasa Batak dan seminar Women 
20 (W20) dengan menghadirkan 
tokoh-tokoh perempuan Batak 
nasional.Diakhiri tanggal 28 Sep-
tember 2022 dengan pagelaran 
malam budaya dan musik Batak, 
ungkapnya.

Sementara itu sebagai Ketua 
Panitia Pengarah, Dr Pontas Sina-
ga mengatakan, dalam kegiatan 
ini Batak Center mengajak semua 
lembaga Batak seperti Lokus Bu-
daya Batak dan para tokoh marga 
Batak untuk membahas semisal 
tentang tata kelola adat Batak 
dengan paradigma baru.

“Supaya orang Batak, semis-

al, kalau berpesta itu tidak terlalu 
memboroskan waktu dari pagi 
hingga malam, namun bagaimana 
pesta itu berlangsung efektif dan 
efisien serta esensial,” ujar Pon-
tas.

Sebagai Ketua Umum Batak 
Center, Ir Sintong M Tampubolon 
menambahkan, bahwa kegiatan 
tahun ini memang berfokus ke-
pada Bahasa Batak, khususnya 
Batak Toba. Sebab ada kecend-
erungan tergerusnya penggunaan 
Bahasa Batak.

“Di antara 600-700 bahasa lo-
kal di Indonesia, dikatakan salah 
satu bahasa lokal yang terancam 
punah adalah bahasa Batak. Kare-
na itu, melalui kegiatan seperti ini 
di Kongres Kebudayaan Batak 
I di Balige nanti diharapkan ada 
semacam panduan penggunaan 
bahasa Batak Toba agar orang-
orang bergairah lagi berbicara ba-
hasa Batak,” pinta Sintong.

“Melalui kegiatan ini juga 
akan menggugah orang-orang 
Batak di seluruh dunia untuk me-
lihat potensi wisata Danau Toba 
sebagai destinasi super prioritas 
seperti yang telah dicanangkan 
oleh Presiden Jokowi,” pungkas 
Sintong Tampubolon. (*lian)

Ir Sintong M Tampubolon, Irjen Pol (Purn) Erwin TP Tobing 
dan Dr Pontas Sinaga. Berdiri dari Kanan : Ir Lambok Sianipar, 

Johanes Marbun SSn MA, Tiomora Sitanggang ST MM, Susi 
Rio Panjaitan MPsi dan Freddy Pandiangan. saat menggelar 

Batak Center menggelar jumpa pers di Kantor Sekretariat Batak 
Center di Jakarta, Sabtu (13/8)

Narkoba dan mendeteksi dini 
dengan pengenalan jenis- jenis 
Narkoba. Perempuan bertang-
gungjawab terhadap generasi 
penerus Indonesia yang Cerdas 
baik IQ, EQ maupun SQ. 

“Sebagai Ibu Bangsa pendi-
dik utama dan pertama dalam 
Keluarga, organisasi FPPI yang 
merupakan bagian dari Kow-
ani harus dapat mendidik IBU 
dengan pengetahuan mengenai 
Narkoba dan menjaga lingkun-
gan sekitarnya agar Bersih dari 
Narkoba. FPPI diseluruh In-
donesia harus menjadi bagian 
dalam kampanye atau gerakan 
atau sosialisasi Bersih Narko-
ba (BERSINAR), “ tutur Mar-
linda Irwanti di Jakarta, Rabu 
(18/8/2022).

Selain itu, kata Marlinda, 
FPPI bersama pengurus yang 
tersebar di seluruh Indonesia 
harus menjadi ujung tombak 
dalam menjaga anak- anak 
dari penggunaan Narkoba dan 
dalam Rakernas nanti akan 
diberikan penilaian DPD dan 
DPC yang aktif dalam gerakan 
BERSINAR, baik di sekolah, 
masyarakat maupun keluarga.

“Sehingga penghargaan ke-
tum FPPI sebagai PELOPOR 
BERSINAR benar- benar diim-
plementasikan sampai ke Ka-
bupaten/ kota. Mengucapkan 
terimakasih yang setinggi-ting-
ginya atas dukungan DPD dan 
DPC FPPI di seluruh Indonesia 
telah memberikan kontribusi 
terbaik terhadap FPPI, tutup 
Marlinda Irawanti. (*lian)

untuk terlibat aktif guna memu-
lihkan kondisi bangsa ini pasca 
pandemi covid 19, khususnya 
di Kabupaten Sukabumi. saya 
berharap semua melaksanakan 
perannya dengan baik hingga di 
tingkat global mari terus berger-
ak secara bebas aktif dan Din-
amis, serta bersama menyele-
saikan berbagai masalah dan 
tantangan yang dihadapi dengan 
semangat Bhinneka Tunggal Ika 
sebagai Semboyan Bangsa In-
donesia yang Besar, Kuat, dan 
Bersatu,” bebernya.

H. Marwan berpesan agar 
momentum ini dijadikan ajang 
memunculkan energi positif 
guna meningkatkan kinerja. Ter-
masuk memberikan pelayanan 
prima yang lebih cepat, terjang-
kau, dan lebih baik. 

“Terus ciptakan berbagai ino-
vasi program berbasis teknologi 
informasi sesuai tuntutan dan 
kebutuhan masyarakat yang se-
makin dinamis,” terangnya.

Apalagi, di tengah dunia 
yang penuh disrupsi ini, karak-
ter berani berubah, mengubah, 
dan mengkreasikan hal baru 
merupakan pondasi untuk mem-
bangun Indonesia maju 

“Untuk mewujudkan hal itu, 
kita telah berusaha bermigrasi 
ke cara-cara baru di era revolu-
si industri 4.0. semua ini agar 
bekerja lebih efektif, efisien, 
dan produktif. Sehingga, terwu-
judnya community satisfaction 
di Kabupaten Sukabumi,” be-
bernya.

Di akhir kegiatan, H. Mar-
wan berterima kasih kepada 
seluruh komponen yang terlibat 
dalam peringatan HUT ke 77 
Kemerdekaan Republik Indone-
sia tahun 2022 tingkat Kabupat-
en Sukabumi.

Usai melaksanakan Upacara, 
H. Marwan bersama Forkop-
imda beralih ke Aula Setda 
untuk mengikuti upacara detik-
detik proklamasi secara virtual. 
(Roby)
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DPRD Kabupaten Kendal Gelar Rapat 
Istimewa Mendengarkan Pidato Presiden RI

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kendal

Kendal, SMN - DPRD 
Kendal Gelar Rapat Paripurna 
Istimewa dalam rangka Men-
dengarkan Pidato Kenegaraan 
Presiden RI dalam rangka mem-
peringati Hari Ulang Tahun 
(HUT) Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-77 Tahun 2022, 
Selasa (16/8/2022) di ruang Ra-
pat Paripurna DPRD Kendal.

Dalam rapat tersebut had-
ir Bupati Kendal, H. Dico M. 
Ganinduto, B.Sc, Wakil Bupati 
Kendal, H. Windu Suko Basu-
ki, S.H., Ketua DPRD Kendal 
Muhammad Makmun beserta 
anggotanya, Forkopimda Ken-
dal, para Kepala OPD beserta 
Forkopimcam.

Dalam rapat istimewa, salah 
satu penyampaian dari pidato 
Presiden Republik Indonesia 
melalui virtual, yaitu mengajak 
semuanya untuk bersatu padu 
untuk mensukseskan 5 agenda 
besar bangsa Indonesia untuk 
maju.

Ia juga menegaskan, agen-
da bangsa tidak boleh berhenti, 
langkah-langkah besar harus ter-
us dilakukan, sehingga seluruh 
komponen bangsa harus bersatu 
padu mendukung agenda bagi 

ternasional. Tentunya kami di 
daerah Kabupaten Kendal ha-
rus benar-benar mencermati 
dan menindaklanjuti apa yang 
menjadi pesan-pesan Presiden 
Republik Indonesia,” tutur H. 
Muhammad Makmun.

Sementara itu, Bupati Dico 
menyampaikan, bahwa pada 
prinsipnya optimisme ini ha-
rus dibangun bersama dengan 
seluruh masyarakat Indonesia. 
Karena dengan situasi saat ini 
Indonesia mampu melewati 
pandemi Covid-19 dan mampu 
menahan inflasi di bawah dunia.

“Artinya kita memang harus 
bangun optimisme, dan harus 
pulih lebih cepat bangkit lebih 
kuat. Kemudian, pada prinsipnya 
visi misi yang disampaikan oleh 
pak Presiden RI ini harus bisa 
diterjemahkan ke daerah, seh-
ingga pembangunan kita terinte-
grasi dengan pembangunan yang 
ada di Pemerintah Pusat,” tutur 
Bupati Dico.

Ia juga mengungkapkan, bah-
wa pidato dari Presiden RI ini 
menambah semangat baru un-
tuk menjalankan Pemerintahan 
di Kabupaten Kendal lebih baik 
lagi. (SAS)

Berantas Tuntas Segala Bentuk 
Perjudian, Ini Pesan Kapolda Jateng 

Kepada Jajaran Kapolres 
Semarang, SMN - Korps 

Kepolisian Wilayah Provinsi 
Jawa Tengah menabuh keras 
genderang untuk memerangi se-
gala bentuk perjudian. Kapolda 
Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad 
Luthfi menginstruksikan jaja-
rannya untuk betul-betul tegas 
dalam pemberantasan judi, Hal 
itu disampaikan saat member-
ikan arahan pada seluruh PJU 
dan Kapolres usai mengikuti 
video conference Kapolri pada 
Kamis sore 18/8/2022.

“Secara nasional, Kapolri 
sudah memerintahkan seluruh 
Kapolda se Indonesia untuk 
menindak tegas terhadap segala 
bentuk perjudian. Polda Jateng 
siap melaksanakan instruksi Ka-
polri,” kata Kapolda Jateng.

Untuk itu Kapolda meminta 
komitmen seluruh jajaran Ka-
polres untuk menindak tegas 
segala bentuk perjudian. Dirin-
ya juga memberikan peringatan 
tegas pada seluruh pelaku judi 
untuk menghentikan kebiasaan-
nya itu. Pasalnya Polda Jateng 
tak akan pandang bulu dan siap 
menindak tegas setiap pelaku 
tindak pidana perjudian, 

“ini warning, kalau masih 
buka segera tutup. Polisi tidak 
akan pandang bulu,” lanjutnya.

Sebagai langkah nyata, Ka-
polda Jateng juga memerin-
tahkan jajaran untuk mening-
katkan patroli pemberantasan 
judi. Pelaksanaan pemberan-
tasan judi, dilaksanakan setiap 
hari dan hasilnya agar dilapor-
kan secara berjenjang kepada 
pimpinan.

“Dengan leading sector Di-
rektur Reskrimum dan Dir Re-
skrimsus segera perkuat pen-
indakan terhadap perjudian. 
Laksanakan operasi-operasi 
agar diikuti seluruh jajaran Re-
skrim di tingkat Polres,” terang 
Kapolda Jateng.

Secara internal, dia juga 
memberikan warning kepada 
para Kasatwil bahwa dirinya 
tak segan-segan mengganti Ka-
polres yang kurang tegas dalam 
penindakan judi, “Masih banyak 
pemain cadangan yang antri jadi 
Kapolres” tegas Kapolda Jateng.

Lebih lanjut, dirinya meng-
himbau agar sejumlah warga 
masyarakat yang masih suka 
berjudi untuk menghentikan 
kebiasaannya. “Syukur-syukur 
sebelum ditindak sudah sadar,” 
ujarnya.

Agar pemberantasan perju-
dian dapat dilaksanakan den-
gan tuntas, Kapolda Jateng 

Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi saat memberi-
kan instruksi mengenai pemberantasan judi online

Santri di Rembang Dibakar 
Oknum Petugas Keamanan

Pondok, Begini Kronologinya
Rembang, SMN – Seorang 

santri di salah satu pondok pe-
santren di Kecamatan Sarang 
berinisial AM (21) yang beras-
al dari Kecamatan Jenu, Tuban 
menjadi korban pembakaran oleh 
oknum pengaman pondok pada 
Senin (15/8). Akibatnya, korban 
menderita luka bakar hampir di 
sekujur tubuhnya.

Kepala Satuan Reserse Dan 
Kriminal Polres Rembang, AKP 
Heri Dwi Utomo saat dikonfir-
masi awak media membenarkan 
kabar tersebut.

Ia menuturkan, berdasarkan 
dari hasil olah TKP dan pemerik-
saan saksi. Peristiwa itu bermula 
saat korban terlibat cek-cok den-
gan petugas keamanan pondok 
MI (20). Lantaran, korban di-
minta mengumpulkan HP pada 
Minggu (14/8) lalu.

Namun, korban menganggap 
batas waktu pengumpulan HP 
pukul 18.00, tapi kenapa justru 
dikumpulkan lebih cepat. Saat 
itulah petugas keamanan pon-
dok, MI diduga menjadi sasaran 
bullyan serta olok-olokan oleh 
korban dan santri lainnya.

“Permasalahan bermula saat 
korban menganggap pengumpu-
lan HP waktunya lebih cepat. Se-
hingga, MI jadi sasaran bullyan. 
Kemudian, ada kesalahpahaman 
di situ, “ tuturnya, Kamis (18/8).

Lebih lanjut, Heri menambah-
kan, selang sehari kemudian atau 
Senin (15/8), setelah mendapat 
bullyan. Tempat baju milik 
petugas keamanan pondok itu, 
kembali diberi sampah berupa 
puntung rokok. MI yang mera-
sa kesal lantaran menjadi bahan 
bullyan kemudian tersulut emosi, 

seraya menuduh korban lah yang 
menaruh sampah puntung rokok 
tersebut.

Gelap mata, ia akhirnya mem-
beli satu liter pertalite di sekitar 
pondok, selanjutnya ia bergegas 
menuju kamar korban. Pada saat 
korban tertidur, MI langsung 
menyiram pertalite dan menyu-
lutnya dengan korek gas.

“Korban yang terbangun be-
rusaha memadamkan api meng-
gunakan tangannya sendiri, se-
dangkan pelaku yang kakinya 
terbakar langsung lari ke kamar 
mandi. Api yang berkobar di ka-
mar, berhasil dipadamkan oleh 
santri lain,” imbuh AKP Heri.

Korban pun kemudian dilar-
ikan ke RSUD dr. R. Soetrasno 
Rembang. Namun, karena luka 
bakarnya lumayan parah, sehing-
ga harus dirujuk ke Surabaya.

Usai kejadian tersebut, poli-
si menerima laporan pada hari 
Selasa (16/8). Aparat Polres 
Rembang kemudian bergerak 
menggelar olah TKP, sekaligus 
menangkap tersangka pelaku di 
rumahnya di Kecamatan Jatiro-
go, Tuban, Jawa Timur.

“Dari Tim Inafis dan Resmob 
sudah gelar olah TKP. Setelah 
pengumpulan alat bukti cukup, 
tersangka kita amankan. Kasus 
ini dilaporkan oleh pihak keluar-
ga korban,” terangnya. (or)TKP pembakaran santri oleh petugas keaman pondok

Gubernur Jawa Tengah: Uang Baru
Pemberian BI Ditukar 

yang Lama Biar Nggak Gratifikasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menukar uang yang 
diberikan Bank Indonesia (BI), Kamis (18/8)

kantornya, bersama perwakilan 
BI Provinsi Jawa Tengah.

Usai seremoni perilisan uang 
emisi baru tahun 2022 itu, Kepa-
la Perwakilan Bank Indonesia 
Provinsi Jawa Tengah, Rahmat 
Dwisaputra menyerahkan buku 
album berisi Tujuh uang rupi-
ah dengan desain baru itu mu-
lai peca han Rp1.000 sampai 
Rp100.000.

“Ini pak uang kertas yang 
baru, dari pecahan Rp1.000 sam-
pai Rp100.000,” kata Rahmat.

Ganjar menerima itu dan 
langsung membuka setiap lem-
bar buku untuk melihat desan 
dari pecahan uang kertas rupiah 
yang baru.

“Ini nomor serinya angka can-
tik pak, angka tahun kelahiran ba-
pak,” ujar Rahmat.

Sambil membalik lembaran 
buku berisi uang kertas baru, 
Ganjar menghitung nominal dari 
uang-uang tersebut. Total, Gan-
jar menerima Rp188.000 dalam 
pecahan rupiah yang baru.

“Karena ini uang dan buat saya 
pribadi, biar nggak jadi gratifika-
si, maka saya tukar,” ujar Ganjar 
sambil mengeluarkan uang rupiah 
lama dengan jumlah yang sama 
dan diberikan ke Rahmat.

Aksi Ganjar ini memicu tawa 
seluruh tamu undangan baik dari 
OPD Pemprov Jateng hingga 
lembaga terkait. “Ini disaksikan 
ya, kita tukar semua,” seloroh 
Ganjar.

Sebagai informasi, ketujuh 
pecahan Uang TE 2022 tersebut 
secara resmi berlaku, dikeluar-
kan, dan diedarkan di wilayah 
Negara Kesatuan Republik In-
donesia (NKRI) bertepatan pada 
HUT-77 Kemerdekaan RI, 17 
Agustus 2022.

Uang TE 2022 tetap memper-
tahankan gambar utama pahla-
wan nasional pada bagian depan, 
serta tema kebudayaan Indonesia 
(gambar tarian, pemandangan 
alam, dan flora) pada bagian be-
lakang sebagaimana Uang TE 
2016. (SAS)

Ilustrasi

Rembang, SMN – Citayam 
Fashion Week (CFW) ternyata 
masih memberi inspirasi bagi 
beberapa daerah di Indonesia, 
tidak terkecuali warga Kabupat-
en Rembang. Tepatnya di Desa 
Pulo, Kecamatan Rembang, Ka-
bupaten Rembang, nuansa Ci-
tayam Fshion Week kian melo-
kal kemerihan warga dalam 
melakukan peragaan busana.

Namun yang berbeda dari 
pagelaran fashion show ini, para 
model melakukan catwalk den-
gan setelan baju muslim. Seh-
ingga tema yang diangkat dari 
kegiatan tersebut bertemakan 
Fashion Hijab Week. Kegiatan 
ini pun disambut antusias war-
ga, terutama anak-anak muda 
yang memiliki hobi fashion dan 
bergaya.

Kepala Desa Pulo, Rudi Pav-
endi menuturkan dengan adanya 
kegiatan semacam ini, ia ingin 
memberikan wadah agar gener-
asi muda desanya berani tampil 
di depan publik.

“Biar kedepan bisa lebih 
berkembang generasi mudanya 
dan menjadikan lebih meriah 
suasana,” ujarnya.

Tidak hanya dari kalangan 
remaja, anak-anak pun turut 
berpartisipasi dalam event terse-
but dan semakin menambah 
keramaian acara. Mengingat 
banyaknya orangtua yang ikut 
mengantarkan anaknya ramai 

menjadi penonton dalam acara 
itu.

Bintang tamu yang sudah ak-
tif di dunia fashion show juga 
dihadirkan, harapannya agar 
pamor pagelaran di desa Pulo 
itu semakin terangkat.

Sementara itu, seorang war-
ga Dusun Sugihan Desa Pulo, 
Supandi mengungkapkan event 
ini mendapat sambutan baik 
dari warga. Penontonnya di sab-
tu malam juga cukup banyak, 
bahkan ada yang dari luar desa. 
Menurutnya masih ada yang 
perlu diperbaiki jika pagelaran 
ini nantinya akan dilaksanakan 
lagi. Seperti lokasi catwalk yang 
kurang panjang dan pengaturan 

penonton agar lebih tertib.
“Yang nonton banyak dari 

luar desa juga. Bahkan penonton 
merangsek ke dekat arena fash-
ion show, kedepan kita atur,” 
tuturnya.

Tidak hanya berani menga-
dakan acara fashion show, Desa 
Pulo Kampung Sugihan sendi-
ri sudah dikenal sebagai salah 
satu dusun yang kreatif di Ka-
bupaten Rembang. Warga disa-
na juga pernah melukis jalanan 
kampung dengan lukisan tiga 
dimensi, menghias jalan kam-
pung dengan aneka bentuk hi-
asan lampu dan membuat pasar 
yang menjual jajanan tradisional 
di malam hari. (OR)

Terinspirasi CFW, 
Desa Pulo Rembang Adakan 

Fashion Hijab Week

pencapaian Indonesia maju, den-
gan komitmen, kerja keras, ino-
vasi, dan kreativitas.

Presiden juga menyampaikan 
agar semuanya selalu berha-
ti-hati dan waspada, selalu cer-
mat dalam bertindak, dan selalu 
berhati-hati dalam melangkah, 
karena krisis demi krisis masih 
menghantui dunia, geo politik 
dunia mengancam kawasan.

Presiden berharap, semo-
ga apa yang menjadi cita-cita 
untuk kebaikan bersama, yaitu 
Indonesia maju diridhoi oleh Al-
lah SWT, dan negara Indonesia 
pulih lebih cepat bangkit lebih 
kuat. Dirgahayu Indonesia Dir-

gahayu Negeri Pancasila yang 
ke 77. Merdeka.

Usai mendengarkan pidato 
Presiden Republik Indonesia, 
Ketua DPRD Kendal, H. Mu-
hammad Makmun, S.H.I men-
yampaikan syukur alhamdulil-
lah, bahwa DPRD Kabupaten 
Kendal pada hari ini mengelar 
Rapat Paripurna Istimewa dalam 
rangka mendengarkan pidato 
Presiden Republik Indonesia di 
HUT Kemerdekaan ke 77 tahun.

“Banyak intisari yang bisa 
kita ambil dari apa yang disam-
paikan oleh Presiden RI, Bapak 
H. Joko Widodo, baik terkait 
kondisi nasional maupun in-

secara terbuka meminta peran 
serta masyarakat segera mel-
aporkan setiap kegiatan tindak 
pidana termasuk judi yang ada 
di wilayahnya, “silahkan lapor 
polisi, nanti akan di tindak-
lanjuti, Selain perjudian, Pol-
da Jateng juga akan menindak 
tegas pada tindak pidana lain 
seperti BBM illegal dan illegal 
mining,” tegasnya.

Ditempat terpisah, Suroto 
Anto Saputro Ketua Sekber 
Wartawan Indonesia Jateng juga 

menyampaikan, “Saya sebagai 
masyarakat Jawa Tengah sangat 
mengapresiasi dan mendukung 
langkah tegas yang disampaikan 
oleh Kapolda Jateng Irjen Pol 
Ahmad Luthfi kepada jajaran-
nya, kami sebagai masyarakat 
juga ingin berperan aktif bersin-
ergi dengan Kepolisian,” ucap 
Ketua DPW SWI Jateng saat 
diwawancarai awak media pada 
Kamis malam (18/8/2022) di 
Kantor Sekretariat DPW SWI 
Jawa Tengah. (SAS)

Semarang, SMN - Gubernur 
Jawa Tengah Ganjar Pranowo 
menukar uang yang diberi-
kan Bank Indonesia (BI), Ka-
mis (18/8). Penukaran uang ini 
dilakukan Ganjar setelah mener-
ima tujuh lembaran uang kertas 
rupiah yang baru diluncurkan 

Bank Indonesia.
Acara peluncuran uang tahun 

emisi 2022 oleh BI dan Kemen-
terian Keuangan ini dilakukan 
serentak se Indonesia, terpu-
sat di Istana Merdeka dipimpin 
Presiden Joko Widodo. Ganjar 
mengikuti secara virtual dari 
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Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S. Sos M.Si saat pimpin 
perayaan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-77

Karimun, SMN - Bupati 
Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, 
S. Sos M.Si pimpin perayaan 
upacara Hari Kemerdekaan Re-
publik Indonesia Ke-77 yang 
bertemakan “Pulih Lebih Cepat, 
Bangkit Lebih Kuat”, di Pang-
gung Putri Kemuning Coastal 
Area, Rabu (17/8/2022). 

Polres Karimun menjadi 
panitia pelaksanaan upacara 
pengibaran bendera merah putih 
Hari Kemerdekaan Republik In-
donesia Ke-77. 

Upacara pengibaran bendera 
merah putih langsung dipimp-
in oleh Bupati Karimun Dr. H. 
Aunur Rafiq, S.Sos, Msi dan 
dihadiri oleh Kapolres Karim-
un AKBP Tony Pantano, S.I.K, 
S.H., beserta Forkopimda Kabu-
paten Karimun, perwakilan TNI 
Polri, instansi vertikal Karimun, 
organisasi masyarakat dan Vet-
eran/Purnawirawan/Warakauri 
se-Kabupaten Karimun. 

Bupati Karimun mengatakan, 
seluruh masyarakat Kabupaten 
Karimun harus berpegang teguh 

pada nilai-nilai toleransi, Bhin-
neka Tunggal Ika, gotong roy-
ong, Pancasila dalam bermas-
yarakat dan bernegara. 

Ia mengajak seluruh elemen 
masyarakat untuk berganden-
gan tangan, bahu membahu, 
meningkatkan silaturahmi serta 
menumbuhkan rasa kekeluar-
gaan untuk bersama-sama mem-
bangun Kabupaten Karimun. 

Lebih lanjut Bupati Karimun 
menyampaikan tentang pertum-

buhan ekonomi dan penurunan 
angka kemiskinan serta tingkat 
pengangguran yang juga men-
galami penurunan. 

Usai upacara Bupati berserta 
Forkopimda Karimun langsung 
menuju ke Gedung Nasional 
Tanjungbalai karimun untuk 
mengikuti detik-detik proklam-
asi dengan Presiden Republik 
Indonesia, Joko widodo secara 
daring di gedung nasional. (tbl)

Bupati Pimpin Upacara 
Bendera Peringatan HUT RI  
ke-77 Kabupaten Karimun

Ramah Tamah Bupati Karimun 
Bersama Para Veteran dan Paskibraka

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si saat menyerah-
kan piagam kepada salah satu perwakilan paskribaka

Karimun, SMN - Bupati 
Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, 
S.Sos, M.Si mengelarkan acara 
Ramah Tamah bersama anggota 
veteran dan pasukan pengiba-
ran bendera pusaka (paskibra-
ka) dalam rangka HUT RI ke-
77 di Gedung Nasional, Rabu 
(17/08/2022). 

Kegiatan ini dihadiri oleh 
Wakil Bupati Karimun, sekretar-
is daerah, ketua DPRD, wakil 
DPRD, Kapolres serta jajaran 
OPD kabupaten Karimun. Ke-
giatan ini mengusung tema “Pu-
lih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat”. 

Bupati Karimun memberi 

sambutan bahwasanya diada-
kan kegiatan ramah tamah ingin 
mengucapkan apresiasi seluruh 
rangkaian dan dalam mengibar-
kan dan menurunkan bendera 
Merah Putih dalam memperin-
gati HUT RI Ke-77 berjalan den-
gan lancar dan sukses. 

“Atas nama Pemerintah Ka-
bupaten Karimun mengucapkan 
terimakasih kepada semua untuk 
menyukseskan pelaksanaan ke-
giatan HUT RI Ke-77 di Kabu-
paten Karimun,” ucap Bupati. 

Bupati Karimun mengucap-
kan terimakasih kepada veteran 
yang telah lalu memperjuangkan 
NKRI dengan penuh semangat 

juang. 
“Dengan adanya malam ra-

mah tamah juga Pemerintah 
Kabupaten Karimun berterima 
kasih dan menghargai perjuan-
gan veteran yg telah lalu mem-
perjuangkan dan mempertahank-
an NKRI dengan semangat.” ujar 
Bupati. 

Dan juga Bupati Karimun 
menyampaikan bahwa pesan dari 
veteran mengenai tanah makam 
pahlawan. “Lahan yang digu-
nakan untuk makam pahlawan 
dibebaskan di tahun 2023 untuk 
memilih dimana letaknya sesuai 
dengan harga tahan yang diper-
lukan dan yang diinginkan oleh 
bapak veteran,” kata bupati. 

Bupati Karimun juga men-
gucapkan apresiasi kepada 
paskibraka telah melaksanakan 
pengibaran bendera merah putih 
dengan baik dan lancar. 

“Paskibraka ini sangat luar 
biasa dan manfaat kan sertifikat 
untuk nilai tambah supaya dapat 
melanjutkan ke sekolah tinggi 
yang diinginkan,” ujar Bupati. 

Terakhir Bupati Karimun dan 
segenap jajaran OPD Karimun 
memberikan sertifikat dan piag-
am penghargaan untuk 5 orang 
veteran dan 2 orang paskibraka 
atau yang mewakili. (tbl)

Rapat Virtual Bupati 
Karimun Bersama Sekretaris II/

KONSUL Johor Bahru
Karimun, SMN -  Bupati 

Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, 
S.Sos, M.Si Melaksanakan rapat 
secara virtual (Vidcon) dengan 
Sekretaris II/KONSUL Bapak 
Sandy Alexander K Johor Bahru 
Malaysia. Kamis,(18/08/2022). 

Pada pertemuan tersebut 
Bupati Karimun menyam-
paikan beberapa peluang In-
vestasi di Kabupaten Karimun 
serta beberapa isu diantaranya 
dibidang pariwisata, pengem-
bang UMKM tenaga kerja, kes-
ehatan, dan pendidikan serta  in-
vestasi yang menjadi titik fokus 
pada pertemuan tersebut yang 
dapat menimbulkan multiplayer 
effeck bagi kedua belah pihak 
anatara Kabupaten Karimun 
dengan Johor Baharu Malaysia. 

Tambah Bupati Karimun akan 
merancang membuka Pelabuhan 
Roro antara Karimun dengan Jo-
hor, dengan maksud untuk mem-
permudah sistem perdagangan 
dan pertanian antara Karimun 
dan  Johor. 

Selain di bidang perdagangan 
Bupati Karimun berharap nantin-
ya juga dapat melakukan kerjasa-
ma dengan Usaha Mikro Kecil 
dan Menengah (UMKM) serta 
pertukaran pelajar siswa maupun 

Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq, S.Sos, M.Si Melaksanakan 
rapat secara virtual (Vidcon) dengan Sekretaris II/KONSUL Bapak 

Sandy Alexander K Johor Bahru Malaysia

Pansus Pembahasan Ranperda Tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 

Meminta Masa Kerjanya Diperpanjang
Batam, SMN – Panitia Khu-

sus (Pansus) DPRD Kota Batam 
Pembahasan Ranperda tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
meminta Pimpinan DPRD Kota 
Batam agar menunda pengambi-
lan keputusan terhadap Ranper-
da tersebut sampai terbitnya ha-
sil Pasilitas dari Gubernur Kepri 
Ansar Ahmad.

Pansus juga meminta per-
panjangan waktu selama 30 hari 
lantaran masa kerja Pansus akan 
segera berakhir.

Hal itu disampaikan Tan A 
Tie selaku Wakil Ketua Pansus 
pada rapat paripurna yang dip-
impin oleh Ketua DPRD Kota 
Batam Nuryanto SH di damp-
ing Wakil Ketua I Muhammad 
Kamaluddin dan Wakil Ketua II 
Muhammad Yunus Muda pada 
Jumat (12/8/2022) di Ruang Si-
dang Utama DPRD Kota Batam, 
Batam Center, Batam, Kepri.

Rapat paripurna ini dihadiri 
oleh Walikota Batam Muham-
mad Rudi, unsur Forkopimda 
Kota Batam, sejumlah Kepala 
OPD di Lingkungan Pemko Ba-
tam, Camat, Lurah dan Tokoh 
Masyarakat Kota Batam.

Lebih lanjut Tan A Tie selaku 
juru bicara Pansus mengatakan 
bahwa Pansus selama 3 bulan 
ini telah melakukan serang-
kaiaan kunjungan kerja ke 
DPRD Depok, ke Kementerian 

Rapat Paripurna Laporan Pansus mengenai Pembahasan Ran-
perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang Dipimpin Ket-

ua DPRD Kota Batam Nuryanto di Ruang Sidang Utama DPRD 
Kota Batam, Batam Center, Batam, Kepri, Jumat (12/8/2022)

Dalam Negeri dan Biro Hukum 
Pemprov Kepri dan terakhir 
melakukan rapat koordinasi ber-
sama Tim Pemko Batam.

Dari hasil rangkaian kunjun-
gan kerja yang dilakukan Pan-
sus, Tan A Tie menyampaikan 
beberapa hal diantaranya :

Pertama pada prinsifnya 
Ranperda Pengelolahan Keuan-
gan Daerah yang mengacu pada 
PP No 12 Tahun 2019 yang ha-
nya mengatur hal-hal yang nor-
matif dan berlaku umum sehing-
ga pasal- pasal tambahan yang 
bermuatan lokal disarankan un-
tuk tidak dimasukkan.

Kedua ketentuan teknis lain 
dapat diatur secara lebih rin-
ci dalam sistim dan prosedur 

melalui Peraturan Walikota Ba-
tam.

Ia menyebut setelah Pansus 
mencermati substansi Ranper-
da Perubahan Perda No 3 Ta-
hun 2015 tentang Pokok-Pokok 
Pengelolahan Keuangan Daerah 
Kota Batam dan berdasarkan 
hasil rapat pengawasan dengan 
Tim Teknis Pemko Batam ser-
ta hasil kunjungan konsultatif 
maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut :

1.       Draf akhir Ranperda 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
yang diajukan kepada Pansus 
pada prinsifnya telah sesuai 
dengan ketentuan atau substan-
si yang bersifat sesuai dengan 
ketentuan pasal perpasal dalam 

Menteri Luar Negeri Kedua Singapura Sambangi 
Kepala BP Batam

Batam, SMN - Kepala Badan 
Pengusahaan (BP) Batam, Mu-
hammad Rudi, menerima kun-
jungan kehormatan Menteri Luar 
Negeri Kedua Singapura, Moha-
mad Maliki Osman, di Marriot 
Hotel, Kamis, (18/8/2022).

Pertemuan keduanya ber-
langsung khidmat dan santai. Ma-
liki mengatakan, dirinya mengaku 
senang bisa kembali berkunjung 
ke Indonesia khususnya Kota Ba-
tam. Setelah kasus Covid-19 mu-
lai turun, dirinya sangat antusias 
untuk mengunjungi Indonesia, 
khususnya Kota Batam.

“(Kunjungan) ini merupakan 
kali pertama ke Indonesia setelah 
Covid. (Setelah) pelonggaran 
Covid, pasti saya ingin ke Batam 
dulu. Menyelenggarakan rapat 
saya dengan pak Rudi. Melihat 
bagaimana selepas pelonggaran 
Covid,” katanya.

Setelah mengetahui dan me-
lihat situasi Kota Batam, dirinya 
sangat antusias. Semua aktivitas 
di Kota Batam, katanya, sudah 
kembali normal sebelum adanya 
Covid-19.

Sehingga, dirinya berharap 
adanya kerja sama antara Batam 
dan Singapura lebih dieratkan 
kembali. Baik itu kerja sama 
yang sudah berjalan selama ini, 
maupun kerjasama baru yang 
bisa dikakukan untuk memajukan 
Kota Batam dan Singapura.

Adapun kerja sama yang su-
dah terjalin dan akan ditingkatkan 
adalah peluang investasi di Nong-
sa Digital Park. Kemudian, juga 
investasi baru dengan potensi di 
Nongsa Digital Town.

Diketahui, kawasan terse-
but didesain sebagai kawasan 
ekonomi digital yang akan menja-
di jembatan penghubung berbagai 

Kepala BP Batam Muhamaad Rudi didampingi Kepala Biro 
Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait Menerima 

Kunjungan Kehormatan Menteri Luar Negeri Kedua Singapura, 
Mohamad Maliki Osman, di Marriot Hotel, Kamis, (18/8/2022)

Perayaan HUT ke-65, Gubri Syamsuar : Aktivitas 
Ekonomi Mulai Bangkit Secara Bertahap

Pekanbaru, SMN – Pada 
acara perayaan hari jadi yang 
ke 65 tahun, Gubri Syamsuar 
memberika dengan hangat.

Beliau menyebutkan bah-
wa banyak pertumbuhan dan 
perbaikan di dalam sektor 
ekonomi yang mana hal ini bisa 
menjadi upaya meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat Riau.

“Aktivitas ekonomi di 
wilayah Riau mulai maju.ditan-
dai dengan pertumbuhan 4.88 
persen pada triwulan 11.2022,” 
ujarnya pada upacara di lapan-
gan Balai Gubernur Riau, Sela-
sa (09/08/2022).

Menurutnya perkembangan 
tersebut banyak sumbangsihn-
ya dari sektor industri pengo-
lahan komoditi turunan kelapa 
sawit,yakni sebesar 26.19 pers-
en.

Selain itu, Gubernur Riau 
Syamsuar juga mengakui bah-
wa sektor kelapa sawit diang-

gap sebagai komoditi unggulan 
penopang utama perekonomian 
masyarakat di Provinsi Riau 
kemudian disusul sektor per-
tambangan dan penggalian 
kontribusi sebesar 24.4 persen.

Tak hanya itu saja, pertum-
buhan ekonomi Riau juga di-
topang dari sektor Pertamina, 
kehutanan, juga perikanan yang 
menyumbang sebesar 24.34 
persen, ujarnya.

Di masa Covid-19 ini, iklim 
investasi di Riau tampil den-
gan baik pada tahun 2022 yaitu 
mencapai 73.41 persen.

Selanjutnya kata Syamsuar, 
“target ditetapkan sebesar Rp 
60.46 Triliun, dengan serapan 
tenaga kerja sebanyak 32.385 
orang.”

Provinsi Riau juga menyum-
bangkan pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (PDB) Nasion-
al hingga 52 persen, sementara 
dari sisi angka kemiskinan tel-

Gubernur Riau, Syamsuar

mahasiswa Kabupaten Karimun 
dengan Johor Baharu Malaysia. 

Berjalan atau tidaknya ker-
jasama ini tidak terlepas dari 
semua pihak, baik dari Pemer-
intah Kabupaten Karimun, bea 
dan cukai, imigrasi maupun dari 
instansi-instansi terkait lainnya, 
tegas Bupati. 

Konsul Jendral Republik In-
donesia, Sekretaris II/KONSUL 
Bapak Sandy Alexander K. me-
ngungkapkan akan menyambut 
baik atas usulan yang disampi-
kan oleh Bupati Karimun dan 
akan memfasilitasi pertemuan 
antara Kadin Johor Bahru Ma-

laysia dengan Pemerintah Ka-
bupaten Karimun yang akan 
dilaksanakan pada awal bulan 
September 2022 mendatang, 
dengan melaksanakan penan-
datangan MOU antara Pmerintah 
Kabupaten Karimun dengan Ka-
din Johor Bahru Malaysia. 

Sambung Beliau Bapak San-
dy mengajak Bupati Karimun 
beserta rombongan untuk dapat 
hadir dan berkunjung ke pam-
eran majestik out door UMKM 
yang dilaksanakan ada tanggal 6 
s/d 9  September 2022 yang akan 
datang oleh KJRI Johor Bahru 
Malaysia. (tbl)

Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2019.

2.       Ketentuan secara teknis 
dan rincian dapat diatur terpisah 
dalam Peraturan Walikota Bat-
am menyesuaikan dengan kebu-
tuhan dan pengelolaan Keuan-
gan Daerah.

3.       Draf Pinal Ranperda 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
di konsultasikan kembali antara 
Tim Teknis Pemko Batam dan 
Biro Hukum Pemrov Kepri pada 
tanggal 9 sampai dengan 10 
Agustus 2022 yang lalu dan ma-
sih dalam tahap Fasilitasi untuk 
ditandatangani oleh Gubernur 
Kepri.

Sehubungan dengan hal terse-
but, katanya, maka melalui Par-
ipurna ini Pansus Pembahasan 
Ranperda Pengelolaan Keuangan 
Daerah Kota Batam mengajukan 
penundaan pengesahan sampai 
terbitnya hasil Pasilitas dari Gu-
bernur Kepulauan Riau.

“Namum demikian mengin-
gatkan masa kerja Pansus yang 
akan segera berakhir maka kami 
meminta perpanjang waktu se-
lam 30 hari,” katanya.

Ketua DPRD Kota Batam 
Nuryanto menyetujui permintaan 
Pansus tersebut setelah mendapat 
persetujuan dari seluruh anggota 
DPRD Kota Batam yang meng-
hadiri rapat paripurna tersebut. 
(PH)

perusahaan digital dan teknologi 
antara Indonesia dan Singapura.

“Kita bincangkan bagaimana 
kita menarik lebih banyak kaki 
tangan (delegasi) dan singapura 
membantu menyokong dari segi 
training, kemahiran,” ujarnya 
dengan logat Melayu.

Ia menambahkan, Singapura 
sangat ingin untuk mengembang-
kan potensi investasi di Nongsa 
Digital Town. Pihaknya akan be-
rupaya untuk mendorong pengu-
saha di Singapura yang berpotensi 
untuk menanamkan investasinya 
di bidang tersebut.

“Jadi apa yang kita lakukan 
boleh dari kerja sama dari segi 
training,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala BP Ba-
tam Muhammad Rudi juga turut 
bahagia atas kunjungan Menteri 
Luar Negeri Kedua Singapura ke 
Batam. Pertemuannya di Batam, 
selain berbincang perihal pergan-
tian Konjen Singapura yang baru, 
Maliki ingin hubungan Batam 
dan Singapura berjalan dengan 
baik.

Sebab, diketahui, investasi 
terbesar di Batam berasal dari 
Singapura. Pada Semester I 2022 
periode Januari – Juni, data Ke-
menterian Investasi/Badan Koor-
dinasi Penanaman Modal men-
catat nilai investasi Singapura di 
Batam mencapai 3,845 triliun.

Sehingga tidak ada salahnya 
ketika adanya kunjungan Menteri 
Luar Negeri Kedua Singapura, 
pihaknya berbincang mengenai 
permasalahan di Singapura mau-
pun perencanaan dari Kota Batam 
kedepannya.

“Tadi sudah duduk mudah 
mudahan ada solusi. Sehingga 
ada peningkatan investasi di Kota 
Batam,” kata Muhammad Rudi.

Ia menambahkan, selama ini 
hubungan antara Batam dan Sin-
gapura sudah berjalan dengan 
baik. Seperti saat pandemi Covid 
lalu, Singapura cukup banyak 
memberikan bantuan ke Kota Ba-
tam dan bantuan lainnya.

“Mudah-mudahan hubungan 
berjalan baik, maka investasi 
Kota Batam akan lebih lancar,” 
imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut 
juga turut hadir Kepala Biro Hu-
mas Promosi dan Protokol BP Ba-
tam Ariastuty Sirait dan sejumlah 
pejabat Kemenlu Singapura.

Selama dua hari pada 18-19 
Agustus 2022, Menteri Luar Neg-
eri Kedua Singapura melakukan 
sejumlah agenda yaitu menghad-
iri malam resepsi Kemerdekaan 
Singapura di Marriot Hotel yang 
digelar Konjen Singapura dan 
meninjau KEK Batam Aero 
Teknik serta mengunjungi Masjid 
Tanjak. (RL/PH)

ah dijelaskan Gubri ada seban-
yak 6.78 persen di bulan Maret 
2022.

Artinya, seiring itu pengang-
guran terbuka Februari 2022 di 
Riau 4.40 persen.

Pidato Gubernur Riau 
Syamsuar dihari HUT yang ke 

65 ini, masyarakat Riau merasa 
tersentuh sesuai jaman dan situ-
asi Provinsi Riau, karena semua 
rincian perkembangan ekonomi 
dan angka kemiskinan serta 
pengangguran dipublikasikan 
secara terbuka khusus ke mas-
yarakat Provinsi Riau. (MDP)
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Dana BLT-DD Tahun 2023 di Hapus, Akan 

di Ganti Dengan yang Lain

Gubernur Begkulu, Rohidin Mersyah 

Bengkulu, SMN – Guber-
nur Begkulu, Rohidin Mersyah 
menyampaikan jika anggaran 
untuk penanganan Covid-19 ta-
hun depan sudah tidak ada lagi, 
maka mulai tahun 2023 BLT-DD 
akan dihapus.

Hal ini juga disampaikan oleh 
menteri Desa Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmi-
grasi, A. Halim Iskandar.

BLT-DD yang kebijakannya 
berdasarkan kondisi pandem-
ic Covid-19 ini akan dihapus 
karena pada tahun 2023 nanti 
pandemi Covid-19 sudah tidak 
ada lagi dan dampaknya sudah 
bisa ditangani. Tentu saja ban-
tuan ini tidak semata-mata diha-
pus, karena akan diganti dengan 
sistem dan nama yang baru

Menurut Gubernur kemungk-

inan jumlahnnya akan berbeda  
dari pada bantuan saat penang-
ganan pademi Covid-19, karena 
menurut Kementrian Desa tahun 
2023 hanya fokus pada penanga-
nan kemiskinan ekstrim.

Menurut Gubernur BLT pada 
tahun 2023 mungkin masih di 
anggarkan namun bukan pen-
anganan pademi yang penyal-
urannya lebih luas, akan tetapi 
untuk penanganan kemiskinan 
ekstrim.

Dilanjutkan oleh Gubernur 
Rohidin Mersyah, bisa saja tetap 
ada BLT tetapi narasi penggu-
naan berbeda yaitu pada tahun 
2023 narasi yang mendasari 
penggunaan Dana Desa BLT 
adalah percepatan penaganan 
kemiskinan eksrim, tutup Gu-
bernur. (bhn)

Konflik Warga Desa Penjangga
dengan PT. Pamor Ganda, Belum Berakhir
Bengkulu Utara, SMN - PT. 

Pamor Ganda adalah perusa-
haan yang bergerak di bidang 
perkebunan karet dan berada di 
Ketahun Kecamatan Ketahun 
Bengkulu Utara. 

Menurut keterangan mas-
yarakat Desa Penjangga, pe-
rusahaan ini telah dianggap 
mengikari janji. 

Beberapa janji yang dimak-
sudkan adalah: 1. Mengeluar-
kan warga yang ditahan Polres 
Bengkulu Utara tanpa syarat; 2. 
Usulan warga Desa Penjangga 
diantaranya: meminta lahan un-
tuk pemakaman, meminta lahan 
untuk membangun rumah bagi 
warga yang baru berumah tang-
ga dan tidak memiliki lahan, lah-
an kebun untuk desa (kebun kas 
desa); 3. Agar membuka akses 
jalan antara desa; 4. Meminta 
pemerintah memeriksa perizin-
an PT. Pamor Ganda, apakah 
sudah sesuai dengan aturan pe-
merintah, desa, dan lain-lainnya

Karena PT. Pamor Ganda tak 
kunjungi menepati kesepakatan 
tersebut, akhirnya masyarakat 
Desa Penjangga menuntut 
keadilan dan akan menunggu 
inisiatif dari PT. Pamor sampai 
dua hari ini, terhitung sejak hari 
Jumat, 29 Juli 2022. 

Mengingat sengketa yang 
terjadi antara PT. Pamor Ganda 

PT. Pamor Ganda saar penyelesaian sengketa dengan war-
ga Desa Penjangga

Forkopimda Labuhanbatu 
Gelar Upacara HUT 

Kemerdekaan RI ke-77

Labuhanbatu, SMN - 
Forkopimda Labuhanbatu 
menggelar upaca peringatan 
HUT Kemerdekaan RI Ke-77 
tahun 2022 dilapangan Ika Bina 
Rantauprapat Jalan M.H. Tham-
rin Kecamatan Rantau Utara, 
pada Rabu (17/8/2022)

Bupati Labuhanbatu dr. H. 
Erik Adtrada Ritonga MKM, 
bertindak sebagai inspektur 
upacara, komandan upacara 
Wadanramil 03/lb Lettu Inf Un-
ggul Sinambela dan bertindak 
sebagai perwira upacara Pasi 
Pers Kodim 0209/lb Kapten Inf 
Jend. Kame Sembiring.

Dalam pidatonya Bupati La-
buhanbatu menyebutkan setiap 
kita memperingati hari yang 
bersejarah ini, ingatan kita kem-
bali pada masa-masa perjuangan 
untuk mewujudkan Indonesia 
merdeka yang telah dilakukan 

para pejuang pendahulu kita.
Sesuai tema peringatan hut 

ke-77 kemerdekaan Republik 
Indonesia “Pulih Lebih Cepat 
Bangkit Lebih Kuat” dengan 
makna yang terkandung bah-
wa 2 tahun lebih ini Indonesia 
menghadapi tantangan dan ujian 
sejarah titik kecemasan sosial 
hingga tekanan ekonomi san-
gat berat dirasakan oleh rakyat 
Indonesia di penjuru tanah air 
akan tetapi di tengah keterpu-
rukan semua elemen bangsa 
bergerak bersama dan bergot-
ong-royong untuk mewujudkan 
harapan.

“Dengan semangat tema ini 
melalui momentum hari ulang 
tahun ke-77 kemerdekaan Re-
publik Indonesia saya mengajak 
seluruh komponen masyarakat 
Labuhanbatu untuk menggu-
nakan seluruh energi dan potensi 

yang kita miliki untuk melaku-
kan yang terbaik, menciptakan 
karya dan ide inovatif dalam 
pelaksanaan program maupun 
budaya kerja dengan senantiasa 
menunjukkan kepekaan serta 
kepedulian untuk membangun 
daerah ini,” tuturnya.

Di akhir pidatonya Bupati 
mengajak seluruh komponen 
masyarakat Labuhanbatu untuk 
terus berkarya dan memberikan 
sumbangan pemikiran dan tena-
ga demi kemajuan Labuhanba-
tu pada masa-masa mendatang 
dan mengharapkan partisipasi 
masyarakat Labuhanbatu untuk 
tetap mempererat rasa persatuan 
dan kesatuan serta rasa solidar-
itas untuk menghindarkan diri 
dari upaya memprovokasi isu-
isu yang tidak dapat dipertang-
gungjawabkan yang berusaha 
memecah belah persaudaraan 
kita.

Adapun peserta terdiri dari 
1 SST Kodim 0209/lb, 1 SST 
Kompi B Yonif 126/KC, 1 SST 
Polres Labuhanbatu , 1 SST Sat-
pol PP, Damkar, BPBD, Ormas, 
Pramuka dan siswa -siswi setiap 
sekolah yang ada di kabupaten 
Labuhanbatu.

Turut hadir para pimpinan 
Forkopimda Labuhanbatu, Sek-
retaris Daerah Kabupaten La-
buhanbatu Ir.Muhammad Yusuf 
Siagian MMA, para Asisten Set-
dakab Labuhanbatu, Staf Ahli 
Bupati Labuhanbatu, para ketua 
dan anggota legiun veteran, para 
ketua Ormas, OKP, Tomas dan 
Toga. (J.R)

Bupati Labuhanbatu saat penghormatan 

dengan masyarakat Desa Pen-
jangga ini sudah berjalan lima 
tahun, Gubernur Bengkulu Ro-
hidin Mersyah akhirnya turun 
tangan. 

Dalam hal penyelesaian 
sengketa ini, Gubernur dibantu 
oleh Kapolres, BPN Bengkulu 
Utara, dan LSM LIRA. 

Gubernur Bengkulu meng-
himbau kepada seluruh mas-
yarakat agar tidak bertindak 
anarkis dan harus selalu meng-
hargai hasil musyawarah yang 
telah dilakukan. 

Masyarakat juga tetap ber-
pegang teguh pada Kepres yang 
menyatakan HGU apapun harus 
diserahkan kepada Desa Pen-
jangga 20% dari luas HGU pe-
rusahaan tersebut. 

Tak lupa pula masalah se-

padan sungai dan sepadan jalan 
yang kita tuntut, ungkap LIRA. 

Di lain waktu wartawan Su-
ara Media Nasional berhasil 
menemui manager PT Pamor 
Ganda, Paten Seagian yang 
menjelaskan mengapa pihaknya 
melaporkan para warga ke pihak 
hokum. 

Menurutnya, ratusan warga 
telah mengahancurkan kantor 
sehingga kaca kantor pecah. 

Paten Seagian menambah-
kan bahwa sudah ada 5 orang 
yang ditangkap atas kejadian ini 
dan untuk penyelesainnya akan 
menunggu kesepakatan baru. 

Tak lupa, kami juga mengon-
firmasinya ke salah satu warga 
Desa Penjangga. Menurut war-
ga yang tidak ingin disebutkan 
namanya ini, PT. Pamor Ganda 

HUT RI ke-77 Mumentum Menuju
Pembangunan di Bengkulu Tengah Akan Merata

Ketua DPRD Bengkulu Tengah Budi Suryatono

Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik Atrada Ritonga MKM dan 
Ketua DPRD Labuhanbatu Hj. Meika Riyanti, S.H. saat pembu-

kaan acara

Labuhanbatu, SMN - Bu-
pati Labuhanbatu dr. H. Erik 
Adtrada Ritonga MKM ikut 
mendengarkan Pidato Kenega-
raan Presiden Republik Indone-
sia pada Sidang Tahunan MPR 
RI dan Sidang Bersama DPR RI 
dan DPD RI Tahun 2022, dalam 
agenda Paripurna DPRD Ka-
bupaten Labuhanbatu di Ruang 
Rapat Paripurna DPRD, pada 
Selasa (16/08/2022).

Sidang Paripurna dibuka 
Ketua DPRD Kabupaten Labu-
hanbatu Hj. Meika Riyanti SH 
untuk mendengarkan pidato 

Kenegaraan Presiden Re-
publik Indonesia pada Sidang 
Tahunan MPR-RI dan Sidang 
Bersama DPR-RI dan DPD-RI 
Tahun 2022 digelar secara live 
dari Gedung DPR RI di Jakarta.

Acara dilanjutkan dengan 
mendengarkan sambutan pem-
bukaan sidang oleh Ketua MPR 
RI Bambang Soesatyo, lalu 
mendengarkan pidato dari Ket-
ua DPR RI Puan Maharani.

Selesai mendengarkan pidato 
kenegaraan dari Presiden Re-

DPRD Adakan Sidang Paripurna 
Dengar Pidato Kenegaraan Presiden 

RI Diikuti Bupati Labuhanbatu

tetap melakukan aktivitas seper-
ti biasa dalam tenggang waktu 
perjanjian, sementara diketa-
hui sebelumnya bahwa ada 
kesepakatan dengan Gubernur 
Bengkulu bahwa selama masa 
penyelesaian dari pemerintah, 
kedua belah pihak tidak boleh 
beraktivitas. 

Pada Kamis (4/8/2022) kami 
kembali menanyakan kepada 
pihak PT. Pamor Ganda melalui 
Manager Perusahaannya, Pe-
ten Saigian mengapa pihak PT. 
Pamor Ganda tidak menepati 
janji kesepakatan hasil mediasi 
dengan Gubernur, Polres, BPN 
dan LSM LIRA(pendamping) 
pada waktu itu. 

Paten Seagian menyam-
paikan, “kami bekerja berdasar-
kan 3; surat izin HGU yang 
sudah dikeluarkan oleh Kemen-
trian dengan No. 16, 28 dan 29, 
jadi yang dituntut oleh mas-
yarakat Penjangga tersebut mer-
upakan daftar nama yang masuk 
kategori plasma, nah ini menjadi 
puncak mereka mengamuk”

Dilanjutkan oleh Paten Se-
agian jika masalah daftar na-
ma-nama yang masuk plasma 
tidak di bolehkan di dalam etika 
perusahaan, sebaiknya mereka 
tunggu saja ada pengumuman 
dari pihak perusahaan, tutupnya. 
(bhn)

mengadakan Sidang Paripurna 
HUT RI ke 77 tahun 2022 den-
gan agenda mendengar pidato 
Kepresidenan.

Turut hadir dalam acara 
tersebut Pejabat Bupati Bengku-
lu Tengah dan unsur Forkopim-
da serta pejabat lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Bengkulu 
Tengah.

Ketua DPRD Bengkulu Ten-
gah Budi Suryatono menerang-
kan bahwa kegiatan ini merupa-
kan agenda tahunan sehingga 
dalam paripurna ini akan terlihat 
arah pembangunan Republik In-
donesia ke depan.

Sesuai dengan tema HUT kali 
ini “Pulih Lebih Cepat, Bangkit 
Lebih Kuat” kita harapkan masa 

pademi Covid-19 hilang dan be-
gitu juga Kabupaten Bengkulu 
Tengah untuk bangkit di segala 
bidang, terutama bidang pere-
konomian, ungkap Budi.

Lebih lanjut Ketua DPRD 
Kabupaten Bengkulu Tengah 
menambahkan bahwa pem-
banguan infrastruktur demi 
mendukung lajunya perekono-
mian masyarakat khususnya 
masyarakat Bengkulu Tengah.

Dan seterusnya infrastruktur 
sangat menjadi penunjang pere-
konomian, apabila infrastruktur 
tidak terjamin maka perekono-
mian tidak berkembang dan 
begitu juga dengan kesejahraan 
tidak akan meningkat, tutupnya. 
(bhn)

Bengkulu Tengah, SMN 
- Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah (DPRD) Bengkulu Ten-
gah, selasa 16 Agustutus 2022 

publik Indonesia, Ketua DPRD 
Kabupaten Labuhanbatu menut-
up Rapat Paripurna DPRD.

Acara ini turut dihadi-
ri Forkopimda, para anggota 
DPRD, Bawaslu, KPU, Ketua 
TP. PKK dr. Hj. Maya Hasmi-
ta Erik Adtrada Ritonga Sp. 
OG. M.KM, Sekretaris Daerah 

Ir. Muhammad Yusuf Siagian, 
M.M.A., Para Asisten Pemerin-
tahan, Staf Ahli Bupati Jumin-
gan, para pimpinan OPD, para 
camat, KNPI, karang taruna, 
Ketua PD MUI Drs. Abdul Ha-
mid Zahid, tokoh masyarakat, 
tokoh agama dan tamu undan-
gan. (J.R)

HUT Kemerdekaan RI ke-77 Bupati 
Labuhanbatu Serahkan 714 SK Remisi Kepada 
Narapidana dan LP Kelas II-A Rantauprapat

Labuhanbatu, SMN - Bu-
pati Labuhanbatu dr. H. Erik 
Adtrada Ritonga, MKM, 
menyerahkan 714 SK Remisi 
HUT RI Ke- 77 kepada narap-
idana dan anak Lembaga Pe-
masyarakatan (LP) Kelas II-A 
Rantauprapat, di halaman Lapas 
kelas II-A Rantauprapat Kelura-
han Lobu Sona, Rabu (17 Agus-

tus 2022).
Bertindak sebagai inspektur 

upacara HUT RI Ke-77, Bu-
pati Labuhanbatu mengatakan, 
Kemerdekaan Bangsa Indo-
nesia merupakan nikmat dan 
anugerah dari Tuhan Yang Maha 
Kuasa yang wajib kita syukuri 
bersama, rasa syukur ini tentu 
menjadi milik segenap lapisan 

masyarakat termasuk para bi-
naan permasyarakatan, oleh 
karena itu pemerintah member-
ikan apresiasi berupa penguran-
gan masa menjalani pidana atau 
yang disebut remisi bagi mer-
eka yang telah menunjukkan 
prestasi, dedikasi, dan disiplin 
yang tinggi dalam mengikuti 
program pembinaan serta tel-

ah memenuhi syarat substantif 
dan administratif sebagaimana 
diatur dalam ketentuan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Dalam pemberian remisi 
tersebut,turut dihadiri Dandim 
0209/LB Letkol Inf, M.Faizal 
Rangkuti, S.I.P, M.IP, Kapolres 
Labuhanbatu AKBP Anhar Arlia 
Rangkuti, Kajari Labuhanba-

tu Jefri Penangin Makapedua, 
S.H., M.H., Kalapas Kelas 
IIA Rantauprapat Jayanta 
Perangin-angin, S.H., M.H., 
Perwakilan Pengadilan Negeri 
Rantauprapat, Sekdakab Labu-
hanbatu Ir. Muhammad Yusuf 
Siagian, M.M.A, Para Asisten 
Setdakab Labuhanbatu, kepala 
OPD, dan Dharmawanita. (J.R.)Bupati Labuhanbatu menyerahkan 714 SK remisi HUT RI ke - 77
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gota Komisi III DPR dari 
Fraksi Partai Persatuan Pemba-
ngunan (FPPP) di Gedung DPR, 
Jakarta.

Arsul Sani, satu-satunya 
wakil FPPP di Komisi III DPR, 
menerima daftar inventarisasi 
masalah (DIM) RKUHP dari 
Dewan Pers yang diserahkan 
oleh anggota Dewan Pers, Arif 
Zulkifli. Dua anggota Dewan 
Pers lainnya, Yadi Hendriana 
dan Atmaji Sapto Anggoro, dan 
tenaga ahli Dewan Pers, Arif 
Supriyono, ikut hadir dalam 
acara itu.

“Kami berterima kasih atas 
masukan Dewan Pers terhadap 
RKUHP. Saya berpendapat, isu 
14 pasal yang direformulasi 
oleh Dewan Pers ini wajib diba-
has dalam rapat-rapat DPR nan-
ti,” tutur Arsul.

Arsul berpendapat masukan 
dari Dewan Pers ini cukup leng-
kap lantaran bukan hanya berisi 
perspektif saja. Jika hanya per-
spektif, lanjutnya, persepsi ang-
gota DPR bisa berbeda-beda.

“Ini sudah ada reformulasin-
ya. Jadi nanti kita tidak memba-
has dari awal tapi berdasarkan 
masukan-masukan dari mas-
yarakat. Tentu saja termasuk 
pembahasan atas 14 pasal yang 
dipersoalkan oleh insan pers. 

Masukan Dewan Pers ini juga 
membawa kepentingan mas-
yarakat sipil,” kata Arsul yang 
juga merupakan wakil ket-
ua Majelis Permusyawaratan 
Rakyat.

Ia juga mengingatkan ten-
tang pasal penghinaan terhadap 
presiden. Dia menilai pasal itu 
tetap perlu ada akan tetapi jan-
gan sampai ibarat memberi cek 
kosong pada kepolisian untuk 
bertindak atau menangkap ses-
eorang. Seharusnya, urainya, 
perlu ada batasan atau kriteria 
tertentu tentang penghinaan 
presiden sehingga pers yang 
memberitakan tentang hal itu 
tidak termasuk kategori melaku-
kan penghinaan tersebut.

Meski mengatakan reformu-
lasi itu sudah lengkap, Arsul me-
nilai akan lebih bagus lagi jika 
ada masukan besarnya hukuman 
bagi yang melanggar ketentuan 
jika KUHP nanti diberlakukan. 
Khusus untuk penghinaan ter-
hadap presiden yang dilakukan 
oleh masyarakat, ia berpendapat, 
tuntutan hukumannya sebaiknya 
di bawah lima tahun. Adapun 
masalah yang terkait pemberita-
an, dia menyarankan agar sebai-
knya diselesaikan melalui UU 
Pers dan mekanisme di Dewan 
Pers.

Sementara itu Arif Zulkifli 
kembali menegaskan, bahwa 
Dewan Pers sama sekali tidak 
menolak pembaharuan KUHP. 
“Kami mempersoalkan 14 pas-
al yang berpotensi menghalangi 
kemerdekaan pers. Reformula-
si 14 pasal ini sudah kami di-
skusikan dengan konstituen 
Dewan Pers, jaksa, hakim, dan 
para pakar hukum,” ungkapnya.

Sapto Anggoro menambah-
kan, Dewan Pers hanya meng-
hendaki reformulasi RKUHP. 
Dia pun menilai, sudah semes-
tinya KUHP diperbarui lantaran 
usianya sudah sangat tua.

Sedangkan Yadi Hendriana 
mengatakan, sampai saat ini su-
dah ada empat fraksi di Komisi 
III DPR yang menerima DIM 
14 pasal RKUHP dari Dewan 
Pers. Masing-masing adalah: 
Fraksi Gerindra, FPDIP, FPKB, 
dan FPPP.

Dewan Pers juga berharap 
bisa dilibatkan dalam rapat den-
gar pendapat umum (RDPU) 
di Komisi III saat membahas 
RKUHP. Arsul yang juga anggo-
ta Panitia Kerja (Panja) RKUHP 
akan berupaya agar Dewan Pers 
disertakan RDPU yang memba-
has RKUHP. Ia mengaku sudah 
berkomunikasi dengan fraksi 
lain dalam masalah ini. (*)

(blind code).
3.Saat diterawang: memiliki 

tanda air (watermark) dan elec-
trotype, gambar saling isi (rec-
toverso).

4.Khusus uang pecahan Rp 
20.000, Rp 50.000, dan Rp 
100.000, jika dilihat, tintanya 
dapat berubah warna.

Ciri-Ciri Uang Baru 2022 
Berdasarkan Visualnya

1.Uang baru 2022 pecahan 
Rp 100.000 memiliki gambar 
depan Dr. (H.C.) Ir. Soekarno 
dan Dr. (H.C.) Drs. Mohammad 
Hatta dan gambar belakang pad-
uan Tari Topeng Betawi, peman-
dangan alam Raja Ampat, dan 
bunga Anggrek Bulan.

2.Uang baru pecahan Rp 
100.000 punya ukuran 151 mm x 

65 cm dan warna dominan mer-
ah.

3.Uang baru 2022 pecahan 
Rp 50.000 memiliki gambar de-
pan Ir. H. Djuanda Kartawidjaja 
dan gambar belakang paduan 
Tari Legong, pemandangan alam 
Taman Nasional Komodo, dan 
bunga Jepun Bali.

4.Uang baru pecahan Rp 
50.000 punya ukuran 146 mm x 
65 cm dan warna dominan biru.

5.Uang baru 2022 pecahan Rp 
20.000 memiliki gambar depan 
Dr. G.S.S.J. Ratulangi dan gam-
bar belakang paduan Tari Gong, 
pemandangan alam Derawan, 
dan bunga Anggrek Hitam.

6.Uang baru pecahan Rp 
20.000 punya ukuran 141 mm x 
65 cm dan warna dominan hijau.

7.Uang baru 2022 pecahan 
Rp 10.000 memiliki gambar de-
pan Frans Kaisiepo dan gambar 
belakang paduan Tari Pakarena, 
pemandangan alam Taman Nasi-
onal Wakatobi, dan bunga Cem-
paka Hutan Kasar.

8.Uang baru pecahan Rp 
10.000 punya ukuran 136 mm x 
65 cm dan warna dominan ungu.

9.Uang baru 2022 pecahan 
Rp 5.000 memiliki gambar de-
pan Dr. K.H. Idham Chalid dan 
gambar belakang paduan Tari 
Gambyong, Gunung Bromo, dan 
bunga Sedap Malam.

10.Uang baru pecahan Rp 
5.000 punya ukuran 131 mm x 
65 cm dan warna dominan coke-
lat.

11.Uang baru 2022 pecahan 
Rp 2.000 memiliki gambar de-
pan Mohammad Hoesni Tham-
rin dan gambar belakang pad-
uan Tari Piring, pemandangan 

alam Ngarai Sianok, dan bunga 
Jeumpa.

12.Uang baru pecahan Rp 
2.000 punya ukuran 126 mm x 
65 cm dan warna dominan abu-
abu.

13.Uang baru 2022 pecah-
an Rp 1.000 memiliki gambar 
depan Tjut Meutia dan gambar 
belakang paduan Tari Tifa, pe-
mandangan alam Banda Neira, 
dan bunga Anggrek Larat.

14.Uang baru pecahan Rp 
1.000 punya ukuran 121 mm x 
65 cm dan warna dominan hijau.

Uang baru 2022 berlaku se-
bagai alat pembayaran yang sah 
di seluruh wilayah NKRI sejak 
tanggal 17 Agustus 2022. Uang 
Rupiah kertas yang sudah dike-
luarkan sebelumnya dinyatakan 
masih tetap berlaku sebagai alat 
pembayaran sah di NKRI sepan-
jang belum dicabut dan ditarik 
dari peredaran. (dtk)

Gelar AKRS di TMP Sidoarjo, Inilah Jumlah 
Pejuang Kemerdekaan yang Disemayamkan 
di TMP Sidoarjo

Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 
Kecamatan Cicurug bertugas tahun ini sebanyak 34 orang mer-

eka terbagi untuk tugas mengibarkan bendera dan penurunan 
bendera

Sukabumi, SMN - Keca-
matan Cicurug Kabupaten Su-
kabumi melaksanakan Upacara 
Pengibaran Bendera Merah 
Putih memperingati Hari Ke-
merdekaan Republik Indonesia 
Ke-77 tingkat Kabupaten Su-
kabumi Tahun 2022 di Taman 
Alun-alun Kaum Kelurahan Ci-
curug. Rabu (17/8/22).

Upacara yang dimulai sekitar 
pukul 09.00 WIB tingkat Kabu-
paten Sukabumi tersebut juga 
dihadiri Wakil Ketua III DPRD 
Kabupaten Sukabumi Yudi 
Suryadikrama, unsur Forkopim-
cam Cicurug, Para Kepala Desa 
Se-Kecamatan Cicurug, unsur 
Pendidikan, dan lainnya ber-
langsung khidmat.

Dalam Upacara itu, Camat 
Cicurug Ading Ismail selaku In-
spektur Upacara menyampaikan 
banyak terima kasih kepada 
pahlawan-pahlawan negara ini 
atas jasanya yang berjuang ser-
ta mengorbankan jiwa dan raga 
untuk meraih kemerdekaan.

“Atas jasa-jasa para pahl-
awan tersebut, kita patut 

untuk diperhatikan akan saya 
copot juga,” tegas Listyo dalam 
keterangan tertulis, Kemarin Ju-
mat (19/08).

Listyo mengatakan dirinya 
telah memerintahkan jajaran 
untuk memberantas habis tindak 
pidana perjudian. Sasarannya, 
bukan hanya pemain dan bandar 
namun juga oknum yang mem-

bekingi aktivitas ilegal tersebut.
“Yang namanya perjudian 

apapun bentuknya apakah itu 
darat, apakah itu online, semua 
itu harus ditindak,” ujar jenderal 
bintang empat itu.

Dia meminta seluruh anggota 
Polri komitmen terhadap perin-
tah tersebut. Menurutnya, hal itu 
dilakukan untuk menjaga muru-

ah institusi Polri agar menjadi 
lebih baik dan kembali meraih 
kepercayaan publik.

“Sekali lagi saya tanya kepa-
da rekan-rekan, yang tidak sang-
gup angkat tangan. Baik, kalau 
tidak ada berarti kalian semua, 
rekan-rekan

semua, masih cinta institusi 
dan saya minta kembalikan ke-
percayaan masyarakat kepada 
kita, kepada institusi, sesegera 
mungkin,” ungkap mantan Ka-
polda Banten itu.

Jenderal Listyo Sigit Pra-

bowo di Akhir Konferensi Pers 
tersebut juga meminta kerja 
sama kepada awak media agar 
membantu memberikan infor-
masi melalui media Cetak,On-
line,Streaming bila kedapatan 
ada perjudian di Wilayah tugas 
masing-masing.

“Bila ada perjudian, dan ada 
oknum Anggota kita dari kepoli-
sian yang ketahuan membekingi 
perjudian tersebut, rekan rekan 
media silahkan memberitakan 
itu nanti kita tindak lanjuti.” 
Pinta Kapolri. (*)

Hadiah Kemerdekaan. . .
Sambungan dari hal. 1

gal (3T) dan/atau memenuhi 
kriteria sebagai calon peneri-
ma BPBL yang divalidasi oleh 
kepada desa/lurah atau pejabat 
yang setara.

Program ini mengacu pada 
Peraturan Menteri ESDM No. 
3 Tahun 2022 tentang Bantuan 
Pasang Baru Listrik Bagi Ru-
mah Tangga Tidak Mampu. Pro-
gram ini dilaksanakan menggu-
nakan pendanaan APBN tahun 
2022 dan akan menyasar 80.000 
rumah tangga tidak mampu 
belum berlistrik di seluruh In-
donesia. Di Banten tercatat se-
banyak 2.240 rumah tangga pra 
sejahtera yang menjadi sasaran 
penerima bantuan.

Inspektur Ketenagalistrikan 

Madya, Ditjen Ketenagalistri-
kan KESDM, Wahid Pinto Nu-
groho, S.T, M.T, menuturkan 
dalam program BPBL, pemerin-
tah akan membantu pembiayaan 
pemasangan instalasi listrik ru-
mah, biaya Sertifikasi Laik Op-
erasi (SLO), Biaya Penyambun-
gan Baru (BP) serta pengisian 
token listrik perdana.

“Program BPBL ini menggu-
nakan APBN Tahun Anggaran 
2022, merupakan bukti negara 
hadir untuk memberikan akses 
listrik yang andal, aman dan 
mampu mendapatkan akses lis-
trik yang bisa meningkatkan 
taraf hidup masyarakat,” terang 
Wahid.

Senada dengan itu Pelaksana 

Harian General Manager PLN 
Unit Induk Distribusi Banten 
Ricky Cahya Andrian menga-
takan program BPBL ini mer-
upakan salah satu upaya Pemer-
intah untuk mensejahterakan 
rakyat dalam rangka HUT RI 
ke-77. Secara bertahap, nantinya 
sebanyak 2.240 keluarga pra se-
jahtera yang tersebar di Provinsi 
Banten akan mendapat bantuan 
pasang baru listrik gratis secara 
bertahap hingga Oktober 2022.

“PLN siap mendukung pe-
merintah untuk menghadirkan 
listrik bagi seluruh masyarakat 
demi mewujudkan keadilan en-
ergi khususnya masyarakat pra 
sejahtera. Melalui PLN Pemer-
intah hadir memenuhi kebutuhan 
listrik sambungan baru daya 450 
VA. Semoga dengan adanya ban-
tuan pasang baru listrik ini mam-
pu meningkatkan kesejahteraan 
dan perekonomian masyarakat.” 
Ungkap Ricky.

Nenek Samol salah satu war-
ga Kelurahan Pakojan,Keca-
matan Pinang, Kota Tangerang, 
merasa gembira menerima pro-
gram BPBL Pemerintah. Ungka-
pan rasa haru dan bahagia disam-
paikan Suganda salah satu Putra 
Nenek Samol menyampaikan 
rasa terima kasih atas bantuan 
Pemerintah yang telah diterima.

“Karena Keterbatasan Ibu 
kami, ijinkan Saya mewakili Bu 
Samol yang alhamdullilah usian-
ya tahun ini 115 tahun menyam-
paikan banyak rasa syukur dan 
berterima kasih kepada Pemer-
intah Kementerian ESDM, juga 
kepada PLN. Alhamdullilah Ibu 
saya mendapatkan bantuan Pe-
merintah untuk program listrik 
gratis. Berkat bantuan Pemerin-
tah ini rumah Ibu saya sekarang 
terang dan nyaman karena sudah 
memiliki listrik sendiri. Terima 
kasih, sekali lagi terima kasih”, 
tutur Suganda. (ant)

HUT ke-77 Republik Indonesia 
di Cicurug Berlangsung Khidmat

menghargainya, antara lain 
mendoakan, meneladani, dan 
melanjutkan cita-cita perjuan-
gannya sebagaimana pesan yang 
disampaikan presiden soekarno 
jangan sekali-kali melupakan 
sejarah. Sebab bangsa yang be-
sar adalah bangsa yang pandai 
menghormati jasa para pahlawa-
nnya” ungkapnya.

Dengan tema besar perin-
gatan Hari Ulang Tahun ke-77 
Republik Indonesia adalah “Pu-
lih Lebih Cepat, Bangkit Lebih 
Kuat”, tambahnya.

Sejumlah pertunjukan Dram 
Band dan Pertunjukan Silat dari 
IPSI Kabupaten Sukabumi turut 
memeriahkan upacara pagi tadi. 
(rob)

Yudi Suryadikrama Ikuti
Upacara Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-77

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Per-
juangan (PDIP) Yudi Suryadikrama 

Sukabumi, SMN - Wakil 
Ketua III DPRD Kabupaten 
Sukabumi Yudi Suryadikrama 
Ikuti Upacara  kemerdekaan Re-
publik Indonesia yang ke-77 di 
Alun-alun Cicurug Kabupaten 
Sukabumi. Rabu (17/08/2022).

Anggota DPRD dari Frak-
si Partai Demokrasi Indonesia 
Perjuangan (PDIP) Yudi Sury-
adikrama menyampaikan bah-
wa dirinya sangat mengapresi-
asi dan berterima kasih kepada 
pihak yang terlibat dan panitia 

acara khususnya Forum Ko-
munikasi Pimpinan Kecamatan 
(Forkopimcam) Cicurug yang 
telah menggelar acara Dirga-
hayu Kemerdekaan Republik 
Indonesia ke-77 begitu meriah 
dan khidmat.

“Saya atas nama pribadi 
sangat mengapresiasi kepada 
Forkopimca Kecamatan Ci-
curug, Panitia Penyelenggara 
dan semua yang terlibat untuk 
mensukseskan acara ini,” ucap-
nya.

Lanjutnya, niilai-nilai per-
juangan para pahlawan senantia-
sa menjelma dalam membangun 
bangsa dan negara saat ini dan 
mendorong Indonesia bisa pulih 
lebih cepat dan bangkit lebih 
kuat khususnya dalam pemban-
gunan di Kabupaten Sukabumi.

“Ya, saya rasa semuanya 
mengetahui bahwa Dunia ini ti-
dak baik-baik saja saat ini, maka 
dari itu saya mengajak semua 
pihak-pihak serta masyarakat 
umum agar lebih bahu-memba-
hu lagi untuk mendorong Ban-
gkitnya dan pulihnya situasi saat 
ini, saya harap masyarakat bisa 
memaknai apa arti kemerdekaan 
yang sesungguhnya,” ujarnya. 
(rob)

Sidoarjo, SMN - Apel Ke-
hormatan dan Renungan Suci 
(AKRS) menjadi bagian dari 
peringatan HUT ke-77 Ke-
merdekaan RI tahun 2022 ini. 
Kegiatan sebagai bentuk peng-

hormatan kepada jasa-jasa para 
pahlawan tersebut juga digelar 
Pemerintah Kabupaten Sido-
arjo. Tepat pukul 24.00 WIB, 
AKRS dilaksanakan di TMP 
Pahlawan Sidoarjo, Selasa, 

Apel Kehormatan dan Renungan Suci (AKRS) 

(16/8)
Apel yang dipimpin Dan-

lanud Muljono, Kolonel PnB 
Mohammad Apon diikuti oleh 
Forkopimda Sidoarjo. Diantara-
nya Bupati Sidoarjo H. Ahmad 
Muhdlor S.IP, Wakil Bupati 
Sidoarjo H. Subandi SH, Ket-
ua DPRD Sidoarjo H. Usman, 
Kapolresta Sidoarjo Kombes. 
Pol. Kusumo Wahyu Bintoro, 
Dandim 0816 Sidoarjo Letkol. 
Inf. Masarum Djatilaksono, Ka-
jari Sidoarjo Akhmad Muhdhor 
serta Ketua Pengadilan Negeri 
Sidoarjo Sutarjo. Selain satuan 
TNI, Polri, apel dini hari terse-
but juga diikuti pejabat Sidoarjo 
serta ASN Sidoarjo. 

Dalam kesempatan tersebut 
pembacaan teks AKRS dilaku-
kan Danlanud Muljono, Kolonel 
PnB Mohammad Apon. Suasana 
jalannya AKRS malam kemarin 
terasa sangat khidmat. Suasana 
hening dicapai saat seluruh lam-
pu makam dimatikan. Hanya dua 
obor yang dipegang dua prajurit 
TNI yang menjadi penerangnya. 
Ditambah lantunan iringan su-

ara Korsik menjadikan semua 
peserta apel tenggelam dalam 
nafas heroik dari para pahlawan 
yang telah gugur memperebut-
kan kemerdekaan RI.

Dalam kesempatan tersebut 
Danlanud Muljono, Kolonel 
PnB Mohammad Apon men-
yatakan hormat yang sebe-
sar-besarnya atas keikhlasan, 
kesucian pengorbanan para 
pahlawan dalam pengabdian 
terhadap perjuangan demi ke-
bahagiaan bangsa dan nega-
ra. Diucapkannya juga bahwa 
seluruhnya bersumpah dan 
berjanji bahwa perjuangan para 
pahlawan akan menjadi per-
juangan yang harus diteruskan 
bersama. Dalam kesempatan 
tersebut disebutkan bahwa ter-
dapat 793 orang anggota TNI, 
127 orang anggota Polri serta 5 
orang PNS dan 270 orang pahl-
awan tidak dikenal disemayam-
kan di TMP tersebut. Salah sat-
unya termasuk Bupati Sidoarjo 
R. Suriadi Kertosuprojo yang 
menjabat di tahun 1950-1958. 
(S7)



Edisi 522/ XIV / 22 Agustus - 4 September 202212 Kaltara

Progress Signifikan, Menko Luhut Bakal 
Kembali Kunjungi KIHI Tanjung Selor, SMN – Per-

cepatan pembangunan Kawasan 
Industri Hijau Indonesia (KIHI) 
yang berlokasi di Tanah Kun-
ing – Mangkupadi, Kabupaten 
Bulungan dipastikan terus ber-
progress. Gubernur Kalimantan 
Utara, Drs H Zainal A Paliwang 
SH, M.Hum mengungkapkan, 
pemerintah juga terus berkoordi-
nasi sesuai dengan kewenangan 
yang dimiliki. 

Gubernur mengatakan sejauh 
ini pembahasan yang dilakukan 
berupa perizinan, di mana ma-
sih melakukan koordinasi den-
gan kementerian dan lembaga. 
Pasalnya ada beberapa perizin-
an terkait dengan kawasan akan 
dicek lebih lanjut oleh Kemenko 
Marves. Sedangkan perizinan 
yang menjadi kewenangan Pem-
prov Kaltara sudah selesai.

Bahkan, dalam waktu dekat 
Menteri Koordinator Kemariti-
man dan Investasi Luhut Binsar 
Pandjaitan bakal kembali men-
gunjungi provinsi ke 34 ini untuk 
memantau langsung perkemban-
gan di KIHI. Dijadwalkan pada 
bulan Oktober mendatang den-
gan sejumlah menteri. 

Gubernur berujar, jika Pem-
prov Kaltara mendukung penuh 
upaya percepatan KIHI. Bentuk 
dukungan tersebut, memberi-
kan kemudahan perizinan yang 
menjadi kewenangannya dan 
kegiatan monitoring dan evaluasi 
(monev) berkala oleh perangkat 
daerah di Kaltara yang dimulai 
dari 1 Agustus hingga akhir De-
sember 2022. 

“Saya sampaikan ke Pak 
Luhut, jika kita di jajaran Pem-
prov Kaltara juga rutin meng-
gelar monev, sebagai bentuk 
dukungan penuh kita mengawal 
proses percepatan KIHI,”kata 
Gubernur, Kamis (11/8).

Kepada Menko Marves, 
Luhut Binsar Pandjaitan, Gu-
bernur mengusulkan agar jalan 
pendekat menuju areal KIHI 
dapat segera ditangani oleh ke-
menterian terkait. Pasalnya pen-
anganan jalan ini di luar jalan 
yang menjadi kewenangan Pe-
merintah Kabupaten Bulungan. 

Sementara itu, Pelaksana 
Tugas (Plt) Kepala Badan Per-
encanaan Pembangunan Daerah 
dan Penelitian dan Pengemban-
gan (Bappeda-Litbang) Kaltara, 
Helmy mengungkapkan, jika 
rapat koordinasi yang digelar 
di Jakarta beberapa waktu lalu 
membahas data terbaru percepa-
tan pembangunan KIHI oleh PT 
Kalimantan Industrial Park Indo-
nesia (KIPI). 

Hingga saat ini, proses land 
clearing yang dilakukan oleh PT 
KIPI sudah mencapai 30 hektare. 
Di lokasi tenant pembangunan 
pabrik petrochemical yang diker-
jakan oleh PT. Tsingsan. Untuk 
suplai kelistrikannnya, akan 
dibangun Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap (PLTU) dilokasi PT. 
KIPI

“Untuk saat ini akan dibangun 
PLTU, sambil menunggu pem-
bangunan PLTA Sungai Kayan 
rampung,” terangnya. 

Berkaitan dengan analisis 

mengenai dampak lingkungan 
(AMDAL) dari PT KIPI sendi-
ri ditargetkan rampung pada 22 
Agustus mendatang. PT KIPI 
telah melengkapi dokumen mas-
terplan yang terdiri dari Kese-
suaian Kegiatan Pemanfaatan 
Ruang (KKPR), Amdal, analisis 
dampak lalu lintas (Andalalin) 
dan Izin Usaha Kawasan Industri 
(IUKI). “Untuk dokumen HGB 
sudah dalam tahap finalisasi,” 
terangnya. 

Progress lainnya, kata Helmy 
adalah pembangunan pembangu-
nan Pelabuhan Khusus (Pelsus) 
yang panjangnya sekitar 1 kilo-
meter dari lokasi groundbreaking 
yang dilaksanakan pada akhir 
2021 lalu.

“Karena fungsi pelabuhan itu 
sangat mendesak bagi pengelola 
kawasan, ini dalam rangka mo-
bilitas dan alat-alat yang akan 
digunakan nanti,” jelasnya.

Di kawasan itu juga telah 
dilakukan pembersihan lahan 
sekitar 20 hektar yang nantinya 
digunakan untuk tempat tinggal 
atau mess bagi karyawan dan 
tempat penyimpanan alat berat 
pengelola kawasan.

“Pelsus ini sangat dibutuhkan 
karena menggunakan transpor-
tasi darat tentu berdampak bagi 
warga Mangkupadi khususnya 
pengguna jalan,” terangnya.

Informasi lainnya yang ber-
progress adalah rencana pemba-
ngunan gedung pengelola dan 
infrastruktur dasar telah berjalan 
yang ditarget rampung pada Ma-
ret 2023. (dkisp)

Ajang Promosi Produk Lokal, IKA-PIMNAS Jadi Sarana Kolaborasi 
Menuju Indonesia Maju

Tanjung Selor, SMN - Per-
temuan Ikatan Alumni Pelati-
han Kepemimpinan Nasional 
(IKA-PIMNAS) tingkat I di 
Provinsi Kalimantan Utara mem-
berikan dampak positif bagi roda 
perekonomian di provinsi ke-34 
ini. 

Dengan mengusung tema 
‘Membangun Kolaborasi Pasca 
Pandemi Covid-19 Menuju In-
donesia Maju’ agenda IKA-PIM-
NAS resmi dimulai yang ditand-
ai dengan pemukulan gong oleh 
Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara) Drs. H. Zainal A Pa-
liwang, S.H., M.Hum Kamis 
(11/8) lalu. 

Tidak hanya itu, pertemuan 
ini juga menjadi ajang mem-
promosikan produk lokal yang 
mewarnai tiap kegiatan resmi di 
pemerintahan. Tak ketinggalan, 
Gubernur kerap kali memamer-
kan produk lokal pada tiap tamu 
yang hadir pada welcome dinner 
di Rumah Jabatan Gubernur. 

“Kita manfaatkan mo-
mentumnya. Seperti agenda 
IKA-PIMNAS yang merupakan 
agenda nasional, kita pamerkan 
produk lokal supaya tamu dari 
luar tertarik. Alhamdulillah, ban-
yak yang tertarik,” jelas Guber-
nur. 

Dengan mempromosikan pro-

duk lokal ini, Gubernur meyakini 
dapat membangkitkan usaha ke-
cil menengah (UKM) yang ada 
di Kaltara. Pemerintah, lanjutnya 
terus memberikan edukasi dan 
advokasi terhadap pelaku UKM 
agar berkembang hingga men-
embus pasar internasional. 

“Apalagi saat ini, peman-
faatan teknologi sangat mudah 
dilakukan. Saya harap para 
pelaku sudah beradaptasi dengan 
memasuki pasar digital,” terang-
nya. 

Pertemuan berlanjut pada Ju-
mat (12/8) pagi. Di mana menjadi 
salah satu rangkaian kegiatannya 
seminar nasional. Hadir sebagai 
keynote speaker Deputi SDM 
Aparatur Kemenpan RB Dr. Ir. 
Alex Denni, M.M. Kegiatan ini 
tidak hanya digelar secara luring, 
tapi juga diikuti secara daring.

Gubernur mengungkapkan, 
pertemuan IKA-PIMNAS bertu-
juan sebagai ajang tukar pikiran 
untuk memperkuat ruang kebi-
jakan pembangunan Indonesia. 
Selain itu juga meningkatkan 
kolaborasi eksternal dalam men-
dukung program prioritas nasion-
al, dimana tahun 2022. Gubernur 
mengungkapkan, alasan Tanjung 
Selor dipilih sebagai tuan rumah 
untuk berkontribusi mendukung 
pembangunan berkelanjutan dan 

Gubernur Kembali Tanam Mangrove di Desa Bebatu

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mema-
merkan produk lokal pada para tamu IKA-PIMNAS di Rumah 

Jabatan Gubernur beberapa waktu lalu

seimbang antar wilayah.
“Dimana sasarannya mampu 

menciptakan iklim kolaborasi 
antara pejabat tinggi madya dan 
pratama pada instansi pemerin-
tah pusat/daerah,” katanya.

Melalui pertemuan IKA-PIM-
NAS, Kaltara dapat meningkat-
kan kolaborasi antar stakeholder 
dalam pencapaian tujuan pem-
bangunan nasional. Serta men-
dorong percepatan pembangunan 
di Kaltara dalam meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, mengu-
rangi ketimpangan antarwilayah, 
serta memajukan kehidupan 
masyarakat.

“Kita cukup bangga per-
temuan IKA-PIMNAS dapat 
terlaksana di Tanjung Selor. Pasti 
berimbas positif bagi masya-

takat kita, salah satunya dampak 
ekonomi,” jelasnya. 

Gubernur juga berharap ke-
giatan ini terlaksana dengan lan-
car sebagai wadah diskusi dan 
bertukar pendapat guna men-
dorong implementasi pembangu-
nan berkelanjutan khususnya di 
provinsi Kalimantan Utara.

“Semoga melalui kegiatan ini 
kita dapat dapat memperkuat ko-
laborasi serta dengan pertemuan 
ini bisa menjadi wadah diskusi 
dan bertukar pikiran dan selamat 
melaksanakan kegiatan semoga 
dapat terlaksana dengan lancar 
dan dapat mendorong implemen-
tasi pembangunan berkelanjutan 
khususnya di provinsi Kaltara,” 
tuntasnya. (dkisp)

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengi-
kuti Gerakan Menanam Mangrove yang merupakan salah satu 

rangkaian acara IKA-PIMNAS di Desa Bebatu, Sabtu (13/8)

Sesayap, SMN – Konsistensi 
rehabilitasi dan perluasan lah-
an mangrove oleh Pemerintah 
Provinsi (Pemprov) Kalimantan 
Utara (Kaltara) sejak kunjungan 
Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo 
tahun lalu di Desa Bebatu terus 
berlanjut.

Kali ini Gubernur Kaltara, 
Drs. H. Zainal A Paliwang, S.H., 
M.Hum kembali menanam man-
grove bersama Sekretaris Jen-
deral Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (LHK) 
sekaligus Ketua Umum Ika-
tan Alumni Pelatihan Kepemi-
mpinan Nasional (IKA PIM-
NAS) tingkat I, Dr. Ir. Bambang 

Hendroyono, MM., berserta 
rombongan  sebagai rangkaian 
agenda kunjungan di Desa Be-
batu, Kecamatan Sesayap Hilir, 
Kabupaten Tana Tidung (KTT), 
Sabtu (13/8).

“Kita juga tentu menyadari 
bahwa, mangrove juga merupa-
kan salah satu ekosistem esen-
sial di dunia yang mendukung 
sektor perikanan, mengurangi 
erosi pantai, banjir, menjaga 
kualitas air pesisir, konservasi 
keanekaragaman hayati, penyim-
panan karbon dan menyediakan 
bahan-bahan alami penting dan 
menjadi sumber mata pencah-
arian bagi jutaan orang,” jelas 

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum mengikuti Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan KIHI di Kemenko 
Marves, Senin (8/8) lalu

Gubernur
Gubernur menjelaskan pe-

manfaatan mangrove juga tak 
seputar terkait lingkungan tetapi 
ada nilai ekonomis yang tentun-
ya dapat menjadi sebuah olahan 
yang dapat dikonsumsi sendiri 
atau diperdagangkan.

“Karena mangrove juga ini 
bisa diolah menjadi sirup dan 
berbagai bahan untuk camilan 
juga bisa diambil dari mangrove 
ini,” jelasnya.

Untuk itu, ia mengapresiasi 
terhadap gerakan menanam man-
grove ini. Karena akan memberi-
kan banyak dampak dan manfaat 
yang positif. Terlebih Kaltara 
beberapa waktu lalu ditunjuk 
langsung Presiden Jokowi untuk 
dijadikan sebagai salah-satu ka-
wasan hutan mangrove terluas di 
Indonesia.

“Jadi saya mengapresiasi dan 
mengucapkan terima kasih, kare-
na melalui agenda penanaman 
mangrove ini, semakin men-
guatkan komitmen provinsi Ka-
limantan Utara terhadap pening-
katan kualitas perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup,” 
tutupnya.

Menurut data dari kkp.go.id 
pada tahun 2021, sebaran man-
grove dengan kondisi tutupan se-
dang tertinggi berada di Provinsi 
Kalimantan Utara seluas 41.615 
Ha. (dkisp)

Prioritaskan SDM Lokal
Tarakan, SMN - Impian 

membuka Program Studi (Prodi) 
Kedokteran pertama di Provin-
si Kalimantan Utara (Kaltara) 
segera terwujud. Hal tersebut 
ditandai dengan kunjungan Ket-
ua Konsil Kedokteran Indonesia 
(KKI) Prof dr Taruna Ikrar di 
Kota Tarakan, Kaltara, Minggu 
(14/8). Tentu, turut hadir pula 
Gubernur Kaltara, Zainal Arifin 
Paliwang.

Hadir bersama Gubernur, 
Wali Kota Tarakan dr H Khair-
ul, Rektor Universitas Borneo 
Tarakan (UBT) Prof Dr Adri 
Patton, Kepala Dinas Kese-
hatan (Dinkes) H Usman, dan 
Direktur RSUD dr Jusuf SK, dr 
Rustan Samsudin.

Dalam sambutnya, Gubernur 

mengungkapkan bahwa tujuan 
dari kedatangan Ketua KKI ke 
Kaltara dalam rangka Pembu-
kaan Fakultas Kedokteran UBT, 
dan Persiapan Penetapan RSUD 
dr H Jusuf SK, menjadi Rumah 
Sakit Pendidikan.

Menurutnya, ini bentuk per-
hatian dan wujud nyata dari KKI 
dalam mendukung percepatan 
pembukaan Prodi Kedokteran di 
Kaltara.

Seperti ketahui, sesuai den-
gan amanat Undang-Undang 
(UU) Praktik Kedokteran 
Nomor 29 Tahun 2004, KKI 
memiliki peran yang sangat 
penting dalam menyelenggara-
kan pendidikan kedokteran di 
seluruh Indonesia. Diantaranya 
yakni pengaturan, pengesahan, 

penetapan, serta pembinaan 
dokter dan dokter gigi yang 
menjalankan praktik kedokter-
an, dalam meningkatkan mutu 
pelayanan medis.

“Alhamdulillah, artinya tak 
lama lagi pembentukan Prodi 
Kedokteran serta Penetapan 
RSUD dr Jusuf SK menjadi RS 
Pendidikan akan segera terwu-
jud,” tutur Gubernur.

Ia pun menyampaikan, bah-
wa untuk penerimaan awal ma-
hasiswa kedokteran akan mem-
prioritaskan putra dan putri asli 
daerah.

“Kedepan, untuk sekolah 
kedokteran tak perlu hingga 
ke luar daerah, kini putra-putri 
daerah dapat menempuh seko-
lah kedokteran di rumah sendi-

ri. Dengan harapan, setelah 
selesai menempuh pendidikan 
akan dapat mengabdi dan mem-
berikan pelayanan kesehatan 
yang prima kepada seluruh 
warga Kaltara,” ungkap Guber-
nur.

Sebagai informasi, sebelum-
nya juga telah dilakukan Per-
janjian Kerjasama (PKS) antara 
UBT dan Universitas Gadjah 
Mada (UGM) yang ditandan-
gani pada 8 Agustus 2022 lalu.

Dimana, PKS tersebut ber-
isi perjanjian kerjasama kedua 
perguruan tinggi mengenai 
pendampingan pendirian dan 
penyelenggaraan Program Stu-
di Kedokteran Program Sarjana 
dan Program Studi Pendidikan 
Profesi Dokter UBT. (dkisp)

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memberikan pengarahan di RSUD dr 
Jusuf SK, Senin (15/8)


