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Bersambung di Hal. 11

Wina Armada : 
Ini Kemenangan 
Masyarakat Pers

Jakarta, SMN — 
Pengacara Dewan Pers, 
Wina Armada SH, men-
gapresiasi semua pihak 
atas keputusan Mahka-

mah Konstitusi (MK) 
yang menolak semua 
gugatan uji materiil Un-
dang-Undang Nomor 
40/1999 tentang Pers. Ia 
Bersambung di Hal. 11

Pertalite Jadi Rp 10.000, Pertamax Jadi 
Rp 14.500 dan Solar Jadi Rp 6.800

Jakarta, SMN - 
Presiden Joko Widodo 
akhirnya mengumum-
kan kenaikan harga 
bahan bakar minyak 
(BBM) mulai dari Per-
talite, Solar, dan Per-
tamax. Harga terbaru 
BBM bersubsidi dan 

non-subsidi itu mu-
lai berlaku pada Sabtu 
(3/9/2022) pukul 14.30. 

“Saat ini pemerintah 
membuat keputusan da-
lam situasi yang sulit. 
Ini adalah pilihan ter-
akhir pemerintah yaitu 
mengalihkan subsidi 

BBM sehingga harga 
beberapa jenis BBM 
akan mengalami penye-
suaian,” ujar Presiden 
Jokowi dalam jumpa 
pers di Istana Merdeka, 
Sabtu.  

Menteri ESDM Ar-
ifin Tasrif selanjutn-

Kab. Kediri, SMN - Bu-
pati Kediri Hanindhito Hi-
mawa Pramana menyambut 
kunjungan kerja Kepala Ke-
jaksaan Tinggi (Kajati) Jawa 
Timur Mia Amiati di Monu-
men Simpang Lima (SLG), 
pada Selasa (30/8/2022). 

Di sela kunjungan terse-
but, orang nomor satu di Ka-
bupaten Kediri itu bersama 
Kajati Jatim melihat pesona 
Kabupaten Kediri dari atas 
monumen yang berada di 
Kecamatan Ngasem. 

“Ya hari saya bersama 
Forkopimda mendampingi 
Ibu Kajati Jatim untuk me-
lihat langsung bagaimana 
pemandangan dari atas mon-
umen,” kata bupati yang 

akrab disapa Mas Dhito ini. 
Menurutnya, jika cuaca 

cerah keindahan Kabupaten 
Kediri akan bertambah bi-
lamana saat sore hari dapat 
terlihat matahari tenggelam 
dari balik Gunung Wilis. 

Mas Dhito berharap, 
dengan kunjungan Kajati 
Jatim ini dapat menguatkan 
sinergitas antara Pemerintah 
Kabupaten Kediri dengan 
kejaksaan. Baik dari Ke-
jaksaan Negeri Kabupaten 
Kediri maupun Kejaksaan 
Tinggi Jawa Timur. 

“Harapannya, sinergitas 
ini akan terus terjalin, dan 
saya ucapkan terimakasih 
kepada Ibu Mia atas kunjun-
gannya di Kabupaten Kedi-

ri,” tutur Mas Dhito. 
Sementara itu, Kaja-

ti Jatim mengaku senang 
dan kagum dengan keinda-
han pemandangan dari atas 
Monumen SLG meski sun-
set atau matahari tenggelam 
tertutupi oleh awan. 

“Sayang mataharinya 
tidak nampak, tapi SLG ini 
memang memiliki nilai jual 
yang sangat tinggi untuk Pe-
merintah Kabupaten Kedi-
ri,” aku Kajati Jatim. 

Pihaknya mengatakan 
baru pertama kali naik 
langsung ke atas monumen 
tersebut dan hanya men-
dengar cerita yang dirinya 
dapatkan mengenai pesona 
Kabupaten Kediri tersebut. 

“Alhamdulillah saya 
dulu hanya dengar cerita, se-
karang bisa langsung diantar 
Pak Bupati dan teman-teman 
Forkopimda,” tuturnya. 

Sebelum naik ke atas 
monumen SLG, Mas Dhito 
bersama forkopimda men-
yambut kedatangan Ibu Mia 
dengan suguhan tari Sekar-
taji yang di pertunjukkan 
oleh 5 penari dari sanggar 
kontemporer Sekartaji. 

Tarian tersebut mencer-
itakan puteri dari Kerajaan 
Dhaha sebagai perlambang 
kepribadian perempuan 
Jawa yang gigih, tabah, dan 
cerdas sekaligus dapat men-
jadi inspirasi. (adv/kmf/kan)

Harga BBM Resmi Naik,
Ini Alasan Pemerintah!

Kajati Jatim Terpesona Keindahan 
Kabupaten Kediri Saat Naik ke 

Monumen SLG Bersama Mas Dhito

Upaya Meringankan
Beban Pedagang, Mas Dhito Berikan 

Bantuan Modal Usaha
Kab. Kediri, SMN - Bu-

pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana member-
ikan bantuan sosial berupa 
tambahan modal usaha bagi 
52 pedagang terdampak ke-
bakaran Pasar Ngadiluwih. 
Bantuan disalurkan den-
gan besaran antara Rp2,5 - 
Rp10 juta.

Mas Dhito, sapaan akr-
ab Bupati Kediri menyam-
paikan Pemerintah Ka-
bupaten Kediri berupaya 
membantu meringankan 
beban pedagang dengan 
memberikan bantuan sosial 
sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah.

“Tentu harapannya (den-
gan bantuan ini) pedagang 
mempunyai tambahan mod-
al usaha sehingga bisa be-
rusaha kembali,” kata Mas 
Dhito dalam sambutan yang 
dibacakan Wakil Bupati 
Dewi Mariya Ulfa di acara 
penyerahan bantuan, Kamis 
(1/9/2022).

Penyerahan bantu-
an berlokasi di Pendopo 
eks Korcam Ngadiluwih. 
Rinciannya, 6 pedagang 
masing-masing mendapat 
Rp10 juta, 4 pedagang 

masing-masing Rp5 juta 
dan sisanya 42 pedagang 
masing-masing menerima 
Rp2,5 juta.

“Harapannya bantuan 
stimulus yang diberikan 
ini dapat memulihkan per-
ekonomian bagi pedagang 
yang terdampak kebakaran 
sehingga kegiatan jual beli 
dapat terus berjalan,” im-
buhnya.

Pelaksana Tugas Kepala 
Dinas Perdagangan Tutik 
Purwaningsih mengung-
kapkan, penyerahan bantu-
an itu berdasarkan proses 
verifikasi supaya tidak salah 
sasaran. Bantuan langsung 
masuk ke rekening 52 ped-
agang dan bisa dicairkan 
mulai hari itu pula.

“Dengan bantuan ini di-
harapkan pedagang yang 
saat ini sudah berjualan 
dapat tambahan modal un-
tuk menambah dagangann-
ya,” ungkapnya.

Anggaran yang dikucur-
kan Pemerintah Kabupaten 
Kediri untuk pemberian 
bantuan kepada 52 ped-
agang terdampak keba-
karan itu sebesar Rp185 
juta. Besaran bantuan yang 

Suasana kegiatan penyerahan bantuan sosial bagi 
pedagang terdampak kebakaran pasar Ngadiluwih

Dewan Pers dalam jumpa pers pasca putusan MK

Harga BBM resmi naik

Fashion Show Batik Mojopahit MajaFest 
2022 Diikuti OPD Kabupaten Mojokerto

Kab. Mojokerto, SMN – 
MajaFest 2022 adalah sebuah 
even yang memiliki konsep 
fashion professional. Kegiatan 
ini diselenggarakan pada Jumat 
(26/08/2022).

Ada yang menarik dengan 
gelaran yang diadakan di Pase-
ban Agung, Desa Trawas, Keca-
matan Trawas, Kabupaten Mo-
jokerto ini, yaitu fashion show 
diikuti oleh Organisasi Perang-
kat Daerah (OPD) selain itu, 
pada gelaran fashion show ini 
akan menapilkan Jimmy Rosa 
Band yang menghibur para pe-
nonton.

Fashion show dengan tema 
karya ramah lingkungan ini 
tergelar sukses dan meriah. Para 
peserta yang menjadi model 
membawakan busana batik nan 
indah berjalan dari sisi timur 
panggung menuju panggung 

catwalk yang disiapkan di ten-
gah jalan. Para peserta pun tam-
pak meyakinkan tampil dan adu 
outfit batik.

Acara dibuka dengan 
penampilan para model berbu-
sana batik khas Mojokerto dan 
khusus dijahit oleh para pelajar 
SMKN 1 Sooko, Kabupaten 
Mojokerto. Bupati Ikfina Fah-
mawati menyerahkan penghar-
gaan kepada sejumlah pengera-
jin batik ternama di Mojokerto 
yang telah menelurkan karya 
yang banyak dinikmati khalayak 
masyarakat dan pengrajin tenun 
satu-satunya di Kabupaten Mo-
jokerto.

Selanjutnya, para model dari 
perwakilan OPD Kabupaten 
Mojokerto tampil di panggu-
ng catwalk secara bergantian. 
Wakil Bupati Muhammad 
Al-Barra dan Istri, Shofiyah 

Hana, Ketua Tim Penggerak 
PKK Kabupaten Mojokerto juga 
turut menjadi peserta dan disu-
sul oleh para camat.

Bupati Ikfina Fahmawati 
menjelaskan, fashion show ini 
merupakan acara yang sangat 
spesial di even Majafest 2022 
ini. Acara tersebut sekaligus 
juga menjadi ajang promosi 
dan mengenalkan batik khas 
Kabupaten Mojokerto kepada 
masyarakat. Menurutnya, begitu 
banyak motif batik Kabupaten 
Mojokerto, namun selama ini 
belum banyak masyarakat yang 
mengetahui.

“Selama ini banyak perajin 
batik di Mojokerto, akan tetapi 
masyarakat banyak belum men-
genal. Sehingga pada momen 
ini, kita ingin mengenalkan ba-
tik-batik dengan beragam motif. 
Sekarang kita tampilkan beserta 

pengerajinnya agar semuanya 
bisa tahu. Kita ingin mengang-
kat semua potensi yang ada di 
Kabupaten Mojokerto,” katan-
ya.

Lebih lanjut ikhfina menam-
bahkan, dalam memaknai Ke-
merdekaan Republik Indonesia 
yang ke-77, Pulih Lebih Cepat 
Bangkit Lebih Kuat tentu harus 
memanfaatkan semua potensi 
yang ada.

“Salah satu potensi untuk 
segera memulihkan ekonomi di 
Kabupaten Mojokerto adalah 
melalui upaya arahan pengem-
bangan pariwisata di Kabupat-
en Mojokerto yang tentunya 
harus didukung dengan segala 
pernak-pernik ekonomi kreat-
if yang didalamnya termasuk 
produksi batik khas Kabupaten 
Mojokerto. Kita tadi menampil-
kan batik yang sangat khas dari 

Kabupaten Mojokerto. Untuk 
batik sendiri motifnya diilhami 
dari berbagai bentuk pening-
galan-peninggalan Kerajaan 
Majapahit. Baik itu dalam ben-
tuk candi-candi maupun pening-
galan-peninggalan yang lain,” 
imbuhnya.

Fashion Show mal ini men-
jadi rangkaian Majafest yang 
digelar selama lima hari di 
kawasan wisata Trawas 23 
hingga 27 Agustus 2022. Ma-
jafest dibuka dengan pameran 
produk ekonomi kreatif yang 
berlangsung sampai Sabtu 
(27/08/2022). Sedangkan ajang 
Fashion Show ini mewarnai 
Majafest hari keempat.

Ia berharap even Majefest 
ini mampu mendongkrak pere-
konomian masyarakat di sektor 
pariwisata dan pelaku ekonomi 
kreatif di Kabupaten Mojokerto. 
“Ajang majafest kami selengga-
rakan sebagai komitmen pemer-
intah mengangkat potensi daer-
ah untuk pemulihan ekonomi. 
Yang mana sektor pariwisata 
sebagai salah satu pendongkrak 
ekonomi di Kabupaten Mojok-
erto semakin kita kembang-

kan didukung dengan ekonomi 
kreatif dan kuliner khas Ka-
bupaten Mojokerto. Kita ingin 
mendongkrak ekonomi mas-
yarakat Mojokerto melalui 
karya-karya dari lembaran-lem-
baran kain batik,” pungkasnya.

Ajang MajaFest 2022 mer-
upakan kesempatan yang san-

gat spesial serta berusaha un-
tuk mendongkrak ekonomi 
Kabupaten Mojokerto melalui 
karya-karya masyarakat Kabu-
paten Mojokerto dalam lem-
baran-lembaran yang penuh 
dengan makna dan filosofi Mo-
jopahitan. (ADV/kmf/kan)

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati pada acara MajaFest 2022 
dengan Fashion Show Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 

yang diadakan di Paseban Agung, Desa Trawas, Kecamatan 
Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jumat malam (26/08/2022)

Bupati Kediri Hanindhito Himawa Pramana menyambut kunjungan kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa 
Timur Mia Amiati di Monumen Simpang Lima (SLG), pada Selasa (30/8/2022)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan

diberikan dengan banyak 
pertimbangan dan menye-
suaikan dari kerugian ped-
agang.

“Jumlahnya mungkin 
masih jauh, terutama un-
tuk pedagang besar yang 
kerugiannya di atas Rp100 
juta, tapi mudah-mudahan 
bantuan stimulus ini dapat 
meringankan beban para 
pedagang,” urainya.

Pemberian bantuan tam-
bahan modal usaha itu pun 
disambut antusias pedagang 
Pasar Ngadiluwih. Mereka 
mengapresiasi perhatian 
yang diberikan Mas Dhito 
kepada para pedagang yang 
terdampak kebakaran.

“Terimakasih Mas Dhito 
perhatiannya kepada kami. 
Walaupun beliau tidak bisa 
hadir (diacara penyerahan 
bantuan) dan diwakili wakil 
bupati, podo wae, terima 
kasih Mas Dhito,” ucap 
Mujihadi, seorang peda-
gang gorengan.

Pedagang asli dari Nga-
diluwih itu mengaku tidak 
menghitung pasti jumlah 
kerugian yang dia tang-
gung akibat kebakaran. 
Pun begitu, dari verifikasi 

yang dilakukan pemerintah 
melalui Dinas Perdagangan 
dia mendapatkan bantuan 
Rp2,5 juta.

“Kerugian nggak ngi-
tung, yang penting diperha-
tikan saja saya sudah teri-
makasih,” katanya.

Ucapan terimakasih 
juga disampaikan Endang 
Karyati, pedagang lain 
yang terdampak kebakaran. 
Disampaikan, akibat keba-
karan dua kios yang ditem-
pati ikut hangus terbakar 
dengan kerugian ditaksir 
lebih dari Rp200 juta.

“Dagangan saya ada 
snack, ada rokok-rokok itu 
kan banyak, tapi Alham-
dulilah dibantu Rp10 juta 
untuk tambahan modal,” 
ucapnya.

Sebagaimana diketahui, 
kebakaran Pasar Ngadilu-
wih terjadi pada Minggu 
(8/5/2022) lalu dan meng-
hanguskan sekitar 100 
lapak pedagang. Pasca 
kebakaran itu, Dinas Per-
dagangan tak berselang 
lama menyediakan tempat 
penampungan sementara 
untuk pedagang kembali 
berjualan. (adv/kmf/kan)
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Wali Kota Blitar Berangkatkan 
Peserta SCBD Carnival 
Kecamatan Sananwetan

Blitar, SMN - Wali Kota 
Blitar Drs. H. Santoso, MPd 
didampingi Forkopimda Kota 
Blitar memberangkatkan peserta 
Sananwetan Cinta Blitar Damai 
(SCBD) Carnival Kecamatan 
Sananwetan Tahun 2022, dalam 
rangka memeriahkan HUT ke-
77 Republik Indonesia dengan 
start di depan Monumen PETA 
dan finish di depan SMPN 4 
Kota Blitar, Selasa (23/08/2022).

Wali Kota Blitar, Santoso, 
menyampaikan, bahwa pihak-
nya sangat mendukung dan 
mengapresiasi kegiatan SCBD 
Carnival Tahun 2022 yang 
diselenggarakan oleh Keca-
matan Sananwetan. Santoso me-
minta pada jajaran Kecamatan 
Sananwetan, agar ditahun yang 
akan datang Kecamatan Sanan-
wetan dapat menyelenggarakan 
kegiatan serupa dengan meng-
gandeng lintas sektor.

“Saya sangat mengapresiasi 
sekali. Banyak kebudayaan dan 
kesenian yang ditampilkan. Ser-
ta kegiatan ini mengajak genera-
si muda milenial mencintai bu-
daya Indonesia,” tegas Santoso. 

Pemdes Tulungrejo Gelar Kenduri 
Dalam Rangka Kegiatan Bersih Desa

Pembukaan Job Fair, Bupati Blitar : 
Semoga Bisa Mengurangi Jumlah Pengangguran

giatan tersebut diharapkan mas-
yarakat Desa Tulungrejo diberi-
kan ayem tentrem, guyub rukun 
dan tentunya diberikan adem 
masyarakatnya serta pemerintah 
desanya,” tegas Tarmuji.

Lebih lanjut disampaikan, 
untuk kegiatan bersih desa ini 
melibatkan seluruh masyarakat 

yang berada di Desa Tulungrejo, 
terutama untuk kenduri yang ada 
di tiga kunden atau danyangan, 
masyarakat membawa amben-
gan untuk menggelar kenduri.

Semoga dengan kegiatan 
bersih desa ini bisa menjadikan 
sarana silaturahmi, menghidup-
kan kerukunan dan gotong roy-

ong bisa hidup kembali, sehing-
ga masyarakat guyub rukun dan 
damai,” tandasnya.

Untuk kegiatan bersih desa 
ini dilaksanakan secara rutin se-
tiap tahunnya, tepatnya dibulan 
suro menurut penanggalan jawa 
oleh Pemerintah Desa Tulungre-
jo.

Tarmuji juga mengajak kepa-
da seluruh masyarakat Desa Tu-
lungrejo untuk melestarikan tra-
disi yang sudah ada, khususnya 
peninggalan nenek moyang kita 
yang ada di Desa Tulungrejo, 
sehingga nanti bisa berdampak 
baik demi kerukunan mas-
yarakat,” pungkasnya. (mam)

Blitar, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Blitar melalui 
Disnaker menggelar Job Fair 
yang diselenggarakan di hala-
man kantor Dinas Tenaga 
Kerja Kabupaten Blitar, Rabu 
(24/08/2022). Kegiatan tersebut 

diikuti kurang lebih 30 perusa-
haan lokal dan luar negeri, ser-
ta tersedia kurang lebih seribu 
lowongan pekerjaan.

Perusahaan yang ikut andil 
dalam event itu bergerak di 
sektor usaha pertanian, per-

tambangan, perindustrian, per-
dagangan, pembangunan, per-
hubungan, keuangan serta jasa 
lainnya.

Bupati Blitar Rini Syarifah 
menyampaikan, mudah-mu-
dahan kegiatan ini bermanfaat 

Wali Kota Blitar, Santoso saat memberangkatkan peserta SCBD Carnival Kecamatan Sananwetan

Kepala Desa Tulungrejo, Kecamatan Wates Tarmuji saat 
melaksanakan kenduri di balai desa

Bupati Blitar Rini Syarifah saat membuka job fair

Suasana pembukaan job fair

bagi para penyedia dan pencari 
kerja dan bisa mengurangi jum-
lah pengangguran khususnya di 
Kabupaten Blitar.

“Mengingat kegiatan ini san-
gat luar biasa, dan para pencari 
kerja juga terlihat antusias, mu-
dah-mudahan tahun depan bisa 
memperbesar acara ini karena 
agendanya sangat memberikan 
peluang untuk pencaker,” jelas-
nya.

Lebih lanjut disampaikan, 
Bupati juga memberikan apresi-
asi kepada seluruh pihak, terma-
suk BPJS Ketenagakerjaan yang 
telah berkontribusi kepada tena-
ga kerja di Kabupaten Blitar.

“Support dari BPJS, be-
nar-benar bermanfaat yang 
memberikan perlindungan so-
sial ekonomi kepada para peker-
ja,” imbuhnya.

Bupati meminta kepada di-
nas terkait supaya kegiatan 
tersebut digelar secara berke-
lanjutan. Para pencaker juga 
perusahaan juga diminta untuk 
saling bersinergi.

“Sekali lagi, saya berharap 
kegiatan ini selalu bermanfaat 

bagi kita semua,” pungkasnya.
Kepala Disnaker Kabupaten 

Blitar, Mujianto mengatakan, 
sebelumnya kegiatan ini diren-
canakan sekitar 15-20 perusa-
haan yang turut serta dalam job 
fair.

“Alhamdulillah, partisipa-

si dari perusahaan sangat luar 
biasa, sehingga membengkak 
menjadi 36 perusahaan dan ter-
sedia kurang lebih 1000 loker,” 
terangnya.

Masih Mujianto, peserta 
yang mendaftar melalui jalur 
online mencapai 1.500 pencak-

er. 
“Meskipun melalui online, 

mereka juga hadir dalam aca-
ra ini. Untuk jalur offline kita 
belum bisa memprediksi. Da-
lam kegiatan ini tetap disiplin 
prokes,” imbuhnya. (mam/kmf/
adv)

Wali Kota Blitar, Santoso saat memberangkatkan peserta SCBD Carnival Kecamatan Sananwetan

Lebih lanjut disampaikan, 
momen Kemerdekaan ini menja-
di momen yang tepat untuk kita 
kembali bangkit berjuang dan 
bersatu. Apalagi kita sudah dua 
tahun vakum tidak ada kegiatan. 
Saat ini Pemkot Blitar sudah bisa 
menggelar peringatan HUT RI 
dengan berbagai acara.

Sementara itu Camat Sanan-
wetan, Purwanto mengatakan 

SCBD Carnival 2022, pertama 
kali diselenggarakan oleh Ke-
camatan Sananwetan selama 
pandemi Covid-19. Tidak hanya 
untuk memeriahkan HUT ke-77 
Republik Indonesia, SCBD Car-
nival 2022 juga menjadi upaya 
Pemerintah dalam melestarikan 
dan memamerkan kebudayaan 
di Indonesia.

Menurut Purwanto SCBD 

Carnival Tahun 2022 diiku-
ti sekitar 76 peserta dari unsur 
masyarakat dan satuan pendi-
dikan di wilayah Kecamatan 
Sananwetan. “SCBD ini mer-
upakan rangkaian kegiatan per-
ingatan HUT ke-77 RI yang 
diselenggarakan oleh Keca-
matan Sananwetan,” pungkas 
Purwanto. (mam/kmf/adv)

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Tulungrejo, Kecamatan 
Wates menggelar kenduri ber-
sama masyarakat dalam rang-
ka tradisi bersih desa, Kamis 
(25/08/2022), yang di selengga-
rakan di kunden ada tiga tempat 
dan balai desa.

Tarmuji Priono, Kepala Desa 
Tulungrejo menyampaikan, sep-
erti tahun yang lalu pemerintah 
desa selain menggelar kendu-
ri bersama masyarakat juga 
menyelenggarakan murwokolo 
yang dilaksanakan bersama-sa-
ma mengundang dalang ruwat.

“Dengan diadakannya ke-
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Mas Dhito Beri Bonus untuk Top 
Skor dan Top Player di Piala Bupati

Kab. Kediri, SMN - Bupa-
ti Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana atau yang akrab disapa 
Mas Dhito memberikan bonus 
untuk pemain terbaik dan top 
skor di Piala Bupati Kediri. 

Bonus ini diserahkan 
langsung oleh Wakil Bupati 
Kediri, Dewi Mariya Ulfa usai 
laga Final antara Kecamatan 
Ngadiluwih dan Papar, di Sta-
dion Canda Bhirawa, Kamis 
(1/9/2022).

Bonus ini diberikan kepada 
Ixbal Alyora dari Kecamatan 
Pagu sebagai pencetak goal 
terbanyak atau top skor dengan 
perolehan 12 Goal dan Aica Ali 
Mochtar Pramata dari Keca-
matan Ngadiluwih sebagai pe-
main terbaik. 

Menurut Mbak Dewi, sapaan 

akrab Wakil Bupati berhijab itu 
pemberian bonus dari Mas Dhi-
to tersebut merupakan bentuk 
apresiasi kepada para atlet. 

“Kita mengapresiasi, saya 
mewakili Mas Dhito untuk 
menyerahkan hadiah untuk top 
skorer dan top player,” katanya. 

Mbak Dewi berharap dengan 
adanya kejuaraan yang diini-
siasi oleh Mas Dhito ini dapat 
meningkatkan minat putra daer-
ah untuk ikut memperkuat tim 
sepak bola di Kabupaten Kedi-
ri. Baik tim Persedikab maupun 
kontingen sepak bola Pekan 
Olahraga Provinsi (Porprov).

“Semakin banyak atlet-at-
let dari Kabupaten Kediri yang 
masuk Persedikab. Dan semoga 
banyak yang tertarik untuk ma-
suk ke sepak bola Kabupaten 

Peraih Best Player dalam ajang Piala Bupati Kediri

Persiapkan Penentuan Data Prioritas, Pemkot 
Kediri Gelar Pra Forum Satu Data Kota Kediri

Kota Kediri, SMN - Guna 
memberikan pedoman dan ara-
han kebijakan, prinsip satu data, 
tata kelola dan pengelolaan portal 
satu data bagi pelaksana penge-
lola data atau penyusun program 
kegiatan pada seluruh perangkat 
daerah di lingkungan Pemkot 
Kediri, hari ini, Kamis (1/9) Pe-
merintah Kota Kediri melalui 
Badan Perencanaan Pembangu-
nan Daerah Kota Kediri meng-
gelar rapat pra forum satu data 
Kota Kediri di Ruang Kilisuci, 
Balai Kota Kediri.

Terdapat 3 narasumber pada 
pra forum tersebut yaitu Kepa-
la Bappeda Kota Kediri dengan 
materi kebijakan satu data dan 
agenda forum data Kota Kediri, 
Kepala BPS Kota Kediri dengan 
materi prinsip satu data pada 
statistik sektoral, serta Kepala 
Dinas Komunikasi dan Informa-
tika Kota Kediri dengan materi 
perkembangan satu data dan por-
tal satu data. 

Chevy Ning Suyudi, Kepala 
Bappeda Kota Kediri saat mem-
buka rapat pra forum dan mem-
berikan materi menyampaikan 
bahwa penyelenggaraan forum 
satu data memiliki beberapa tu-
juan, yaitu sebagai sarana untuk 
berkomunikasi dalam menentu-
kan daftar data dan data prioritas 
yang akan dihasilkan oleh setiap 
OPD.

Tak hanya untuk berkomu-
nikasi dalam menentukan data, 
menurut Chevy melalui forum 
ini juga setiap OPD juga dapat 
berkoordinasi dan membuat 
kesepakatan untuk menentukan 
rencana aksi meliputi pengem-
bangan SDM, penyusunan juknis 
Satu Data Indonesia (SDI), ke-
giatan pengumpulan data, kegia-
tan pemeriksaan data, kegiatan 
penyebarluasan data dan kegia-
tan lain yang mendukung terca-
painya data sesuai prinsip SDI. 
“Ketika nanti portal satu data tel-
ah diserahkan, setelah berkomit-
men bersama, OPD berkewa-
jiban untuk mengisi data apapun 
terkait OPD masing-masing,” 
ujarnya.

Setelah membuat kesepa-
katan, menurut Chevy Pemkot 
Kediri akan bertindak tegas pada 
OPD yang tidak memasukkan 
data pada portal satu data sesuai 
batas waktu yang telah ditentu-
kan. “Ketika komitmennya su-
dah terbentuk dan batas waktu 
penginputan data berakhir, na-
mun data dari OPD belum ma-
suk, punishmentnya TPP setiap 
ASN pada OPD tersebut akan 

dipotong 10%,” jelasnya.
“Karena data ini penting seka-

li, terlebih begitu banyak data di 
Kota Kediri yang tersebar di ban-
yak OPD. Untuk memperoleh se-
buah data membutuhkan proses 
yang cukup panjang, maka dari 
itu, penting adanya portal satu 
data ini,” jelasnya lagi. 

Di kesempatan tersebut 
Chevy juga menjelaskan tentang 
desain perencanaan data di Kota 
Kediri, yaitu daftar data berupa 
metadata ada di BPS, data terkait 
data bio portal berada di Bappe-
da, OPD sebagai produsen yang 
bertugas menginput data, se-
dangkan Dinas Kominfo sebagai 
walidata. “Setiap OPD memiliki 
tugas sebagai produsen yang 
memiliki tanggung jawab yang 
sama, meskipun BPS, Bappeda 
dan Dinas Kominfo memiliki 
tugas lainnya tapi tugas sebagai 
produsen data tetap harus dilak-
sanakan,” terangnya. 

Chevy juga menjelaskan jenis 
data yang akan diinput pada por-
tal satu data, yaitu berupa data 
Indikator Kinerja Utama (IKU), 
Indikator Kinerja Daerah (IKD), 
Standart Pelayanan Minimal 
(SPM), Sustainable Develop-
ment Goals (SDG’S) atau (Data 
Prioritas) dan data lain yang ada 
di dokumen perencanaan. Den-
gan output berupa dokumen pe-
rencanaan, dashboard pimpinan 
daerah, monitoring dan evalua-
si. “Dari data-data yang masuk, 
nanti akan kita jadikan bahan 
evaluasi untuk perencanaan 
pembangunan di tahun-tahun 
berikutnya,” jelasnya.

Tak hanya menjelaskan ten-
tang tugas OPD, Chevy juga 
menjelaskan tentang perjalanan 
data di Kota Kediri, dimana di 
semester pertama tahun 2021 
setiap OPD telah melakukan 
pemetaan data dan semester 
kedua identifikasi daftar data 
serta launching portal satu data. 
Sedangkan di semester pertama 
tahun 2022 OPD telah melaku-
kan pengisian portal satu data 
dan identifikasi kebutuhan data. 
“Untuk semester 2, saat ini kita 
tengah melakukan updating atau 
tata kelola satu data Kota Kediri, 
update Perwali, penentuan SOP 
satu data serta kesepakatan daftar 
data dan data prioritas,” ujarnya.

Lebih lanjut Chevy juga men-
gungkapkan tentang data priori-
tas yang akan ditampilkan di por-
tal satu data Kota Kediri, yaitu 
ada 693 data prioritas pemerintah 
pusat, 750 data prioritas Provin-
si Jawa Timur dan 1.215 daftar 

Rapat pra forum satu data Kota Kediri di Ruang Kilisuci, Balai 
Kota Kediri

Nganjuk, SMN - Jajaran Ke-
polisian Resor (Polres) Nganjuk 
berhasil mengungkap kasus pe-
nimbunan bahan bakar minyak 
jenis Pertalite lebih dari dua ribu 
liter, Rabu (31/8/2022). 

Pengungkapan yang beru-
jung diamankannya dua tersang-
ka ini merupakan tindak lanjut 
dengan dibentuknya Satgas 
BBM dan Elpiji Bersubsidi oleh 
Polres Nganjuk beserta jajaran. 

“Pengungkapan ini merupa-
kan hasil dari gerak cepat Satgas 
Khusus BBM dan Elpiji Ber-
subsidi yang baru saja kita ben-
tuk kemarin bersama sejumlah 
stakeholder di Kabupaten Ngan-
juk. Sekaligus ini menjadi bukti 
keseriusan jajaran Polres Ngan-
juk mengantisipasi pihak-pihak 
yang ingin mencari keuntungan 
pribadi dengan menimbun BBM 
dan menimbulkan kesulitan 
bagi masyarakat banyak,” papar 
Kapolres Nganjuk AKBP Boy 
Jeckson Situmorang. 

Sebagaimana disampaikan 
oleh Kapolres Nganjuk dalam 
konferensi pers bahwa tersangka 
pertama berinisial BA diamank-
an di rumahnya di Kecamatan 
Tanjunganom oleh unit Reskrim 
Polsek Warujayeng. Penangka-
pan ini dilakukan setelah men-
curigai BA bolak-balik membeli 
BBM jenis Pertalite dengan 
menggunakan mobil yang tan-
gkinya sudah dimodifikasi. Dari 
rumah tersangka berhasil dia-

Kapolres Nganjuk beserta Satgas BBM dan Elpiji Bersubsidi 
saat konferensi pers di Mapolres Nganjuk

Kediri,” harapnya. 
Sementara itu, ketua Komite 

Olahraga Nasional Indonesia 
(Koni) Kabupaten Kediri, Dedi 
Kurniawan menyebutkan pi-
haknya telah memonitor dan 
menyeleksi pemain dari tiap 
pertandingan di kejuaran antar 
kecamatan ini. 

“Dari awal kami sudah 
menyeleksi. Ada pemain yang 
bagus yang akan segera kami 
lakukan pemusatan di Kabupat-
en,” ungkap Dedi. 

Terakhir, Dedi menjelaskan 
pemain yang dipilihnya ini nan-
tinya akan dipersiapkan untuk 
mengikuti Porprov di tahun de-
pan. 

“Maka nanti kita akan 
berkoordinasi dengan pelatih 
untuk segera mempersiapkan 
untuk Porprov dari pemain-pe-
main kecamatan yang bertand-
ing,” pungkasnya. 

Sebelumnya, saat membu-
ka kejuaraan tersebut pada 3 
Agustus lalu, Mas Dhito men-
gatakan bonus yang diberikan 
masing-masing sebesar 7 juta 
ini direpresantisikan sebagai 77 
tahun usia Republik Indonesia

“Masing-masing 7 juta. Jadi 
asis 7 juta dan top skor 7 juta. 
Kenapa kok 7 dan 7 karena un-
tuk merayakan HUT NKRI Ke-
77” kata Mas Dhito. (kan)

data di Kota Kediri. “Jumlah 
ini baru data sementara dan bisa 
terus bertambah jumlah datanya. 
Nanti juga akan ada update data, 
apakah itu bulanan, triwulan, tri 
semester atau tahunan, akan ada 
klasifikasinya,” pungkasnya.

Chevy juga mengungkapkan 
agenda kerja penentu daftar data 
dan data prioritas tahun 2022. 
Dimulai dengan pra forum atau 
pembinaan kepada produsen data 
terkait satu data yang digelar hari 
ini. Dilanjut dengan desk data I 
atau penentuan daftar data dan 
data prioritas Kota Kediri yang 
akan dilaksanakan dari 7 hingga 
15 September 2022. Kemudian 
kegiatan Forum data pertama 
yang akan menentukan hasil 
kesepakatan data prioritas Kota 
Kediri yang rencananya akan 
dilaksanakan di akhir bulan Sep-
tember 2022. Dilanjutkan den-
gan pembinaan data yaitu pem-
binaan terkait standart data dan 
metadata yang rencananya akan 
dilakukan awal bulan Oktober. 
Dan terakhir Desk data 2 yang 
akan digunakan untuk memvali-
dasi dan verifikasi daftar data ter-
kait standart data dan metadata.

Terakhir Chevy berharap agar 
cita-cita Pemkot Kediri untuk 
memiliki portal satu data yang 
terlengkap bisa terwujud dan 
bisa memudahkan OPD untuk 
membuat perencaan dapat ter-
laksana dengan baik. “Kebutu-
han data untuk OPD lain saat ini 
masih melalui proses dan waktu 
yang cukup panjang, harus kirim 
surat permintaan dulu, dikirim, 
dinaikan, yang masih panjang 
lagi prosesnya. Dengan satu data, 
permintaan data akan paperless 
dan akan memangkas proses ser-
ta waktu agar lebih efektif dan 
efesian,” ujarnya.

Usai Kepala Bappeda Kota 
Kediri, materi kedua diisi oleh 
Kepala Badan Pusat Statistik 
Kota Kediri Lilik Wibawati. 

Menurutnya data yang valid mer-
upakan kunci pembangunan ses-
uai yang disampaikan Presiden 
RI, Joko Widodo. 

Lilik juga menjelaskan bahwa 
untuk menuju satu data indonesia 
terdapat beberapa rambu-rambu 
yang harus diperhatikan. Perta-
ma pembagian yang jelas antara 
statistik dasar, sektoral dan khu-
sus. Kedua pembakuan konsep, 
metodologi dan klasifikasi dan 
terakhir mekanisme pertukaran 
data. “Setiap rambu-rambu akan 
dilakukan secara bertahap dan 
jelas agar tidak ada data yang 
tumpang tindih. Semua data 
harus kita masukkan ke portal 
data agar pertukaran data antar 
perangkat daerah dapat terlaksa-
na sesuai komitmen kita bersa-
ma,” jelasnya.

Sementara itu, sebagai wal-
idata dan narasumber terakhir, 
Apip Permana Kepala Dinas Ko-
munikasi dan Informatika juga 
menegaskan bahwa data yang 
faktual, valid dan dapat diper-
tanggung jawabkan adalah hal 
yang sangat penting dalam me-
nentukan sebuah kebijakan dan 
keputusan. “Data adalah kunci 
awal dalam setiap perencanaan, 
pelaksanaan, dievaluasi dalam 
setiap kebijakan dan keputusan 
kepala OPD dan Kepala Daerah 
berdasarkan data,” ujarnya.

Sebagai produsen data, Apip 
berharap OPD harus dapat me-
mahami tentang pengertian dan 
pentingnya data. “Saya berharap 
para pengelola data yang datang 
pada rapat pra forum ini dapat 
lebih memahami dan menger-
ti tentang pedoman dan arahan 
kebijakan, prinsip satu data, tata 
kelola dan pengelolaan portal 
satu data, sehingga kedepannya 
para pengelola data dapat melak-
sanakan tugasnya dengan maksi-
mal dan penuh tanggung jawab,” 
pungkasnya. (kan)

Polres Nganjuk Amankan Dua 
Orang Penimbun BBM

Bersubsidi Jenis Pertalite

mankan barang bukti BBM je-
nis Pertalite lebih dari 600 liter 
yang ditempatkan pada sejum-
lah drum, jerigen serta botol air 
minum. 

Tak lama berselang, Unit 
Pidsus Polres Nganjuk menin-
dak lanjuti pelaporan adanya 
penimbunan dan penyalahgu-
naan BBM jenis Pertalite oleh 
tersangka AA yang dilakukan 
di ruko milik orang tuanya di 
Kecamatan Sawahan. Di ruko 
tersebut petugas menemukan 
sekitar 1. 354 liter BBM jenis 
Pertalite serta ratusan liter BBM 
Pertamax oplosan. 

“Dari keterangan awal ter-
sangka AA ini bukan hanya 
melakukan penimbunan BBM 
jenis Pertalite saja, tetapi juga 
berusaha mengeruk keuntungan 
lebih besar dengan mengoplos 

BBM Pertamax. Saat ini ter-
sangka sudah kami amankan di 
Polres Nganjuk untuk dilakukan 
pendalaman lebih lanjut,” ung-
kap AKBP Boy Jeckson. 

Kapolres Nganjuk juga men-
egaskan bahwa jangan coba-co-
ba untuk berbuat curang dengan 
memanfaatkan situasi, terma-
suk dengan adanya rencana ke-
naikan harga BBM yang diwa-
canakan pemerintah. 

“Saya selaku Kapolres Ngan-
juk mengingatkan bahwa kami 
akan dengan tegas menindak 
mereka yang berbuat curang 
memanfaatkan situasi, termasuk 
rencana kenaikan harga BBM 
yang diwacanakan pemerintah. 
Jangan coba-coba melakukan 
perbuatan itu di wilayah Ka-
bupaten Nganjuk,” tegasnya. 
(gung/yan)

Mengupas Film “Invisible Hopes” : Mendesak 
Penambahan Anggaran Lapas Perempuan

Jakarta, SMN - Film yang 
berjudul “Invisible Hopes” se-
buah film yang sangat mengugah 
hati dan juga pikiran. film per-
tama ini adalah film pertama di 
Indonesia yang mengungkapkan 
kehidupan yang memprihantink-
an anak-anak yang lahir dari ibu 
narapidana yang terpaksa hidup 
dan menjadi korban terselubung 
di balik jeruji besi penjara Indo-
nesia. Lamtiar Simorangkir ada-
lah seorang Sutradara Produser, 
penulis skenario yang kreatif 
dan visioner. Lamtiar membuat 
film viksi dan dokumenter . 
Film yang dibuat Lamtiar adalah 
mengangkat isu sosial terutama 
menyangkut hak perempuan, 
anak, dan distabilitas. motonya 
membuat film ini adalah “Wan 
Story atatame wan cas atatame”. 
Film dokumenter ini juga seperti 
kita ketahui telah memenangkan 
Piala FFI tahun 2021 dan Piala 
Maya tahun 2022 untuk kategori 
film dokumenter terpanjang ter-
pilih dan kategori penyutradaran 
film terpanjang.  

Maka dalam kesempatan 
baik ini, Prodi Magister Hukum 
UKI dan Prodi Doktor Hukum 
UKI Program Pascasarjana UKI 
bekerjasama, YKI, Lam Horas 
Film dan Senior GMKI menye-
lenggarakan Pengabdian kepada 
Masyarakat dengan tema “HAM 
Perempuan dan Anak dalam 
Lembaga Pemasyarakatan.

Dimana kegiatan ini melipu-
ti nonton bareng film “Invisible 
Hopes” pemenang FFI 2021 un-
tuk kategori Film Dokumenter 
Panjang Terbaik, bertempat di 
Bioskop XXI Metropole kemudi-
an dilanjutkan dengan Diskusi di 
Aula PascaSarjana UKI, Jakarta 
Pusa pada Kamis (1/09/2022).

Dr. Wiwik Sri Widiarty se-
bagai Ketua Program Pascasarja-
na UKI  mengatakan, bahwa film 
ini sangat menarik, dan jarang 
film seperti ini muncul meskipun 
ini film dokumenter. Dan film ini 
cukup bagus untuk ditonton bagi 
kalangan akademisi karena ini 
mengandung beberapa unsur di 
dalamnya.

“Sudah jelas di dalamnya 
ada unsur hukumnya, terutama 
kehidupan perempuan dan anak 
di lapas. Dimana hak-hak per-
empuan dan anak perlu untuk 
diperhatikan. Untuk itu pemer-
intah perlu untuk memperhatikan 
hak-hak perempuan yang tentun-
ya perempuan ini adalah yang 
melahirkan di lapas dan sangat 
memprihantinkan. Seharusnya 
mendapatkan tempat yang layak 
ketika melahirkan,” ujar Wiwik 
dalam keterangannya di sela sela 
diskusi kamis (1/9).

Menurut Dia, dari sisi perlind-
ungan anak, hak-hak anak ada-
lah mendapatkan kasih sayang, 
mendapatkan pendidikan . Jadi 
Negara harus hadir untuk perso-
alan-persoalan seperti ini. Bukan 
hanya saja mendapatkan kasih 
sayang, namun menjadi fasilita-
tor untuk hal ini,ungkapnya.

Wiwik berharap, pemerintah 
lebih serius untuk hak perem-
puan dan hak anak yang dila-
hirkan dan di besarkan di dalam 
penjara. Dan yang terpenting Para narasumber berfoto bersama seusai acara diskusi men-

gupas film “Invisible Hopes”

hak-hak anak harus terpenuhi. 
Pemerintah juga harus membuat-
kan taman bermain untuk anak-
anak yang ada di dalam penjara 
agar anak anak ini tumbuh sehat 
dan gembira sama dengan anak 
anak yang diluar sana meskipun 
mereka di dalam penjara, pintan-
ya.

Sementara itu dalam sam-
butannya mengawali diskusi, 
Direktur PascaSarjana Prof. Dr. 
dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., 
PA mengatakan, baseline untuk 
UKI sendiri kegiatan nonton dan 
berdiskusi film ini sebagai peng-
abdian terhadap masyarakat, se-
bagai salah satu perwujudan Tri 
Dharma Perguruan Tinggi.

“Terimakasih untuk program 
Magister Hukum UKI yang su-
dah mengadakan acara ini. Biar 
hal seperti ini diitindak lanjuti 
kedepan, dengan melibatkan 
Program Magister lainnya. Ten-
tu dengan arahan Rektor dan 
Wakil Rektor Bidang Akademik 
UKI. Ini bisa ladang kajian buat 
dosen,” tutur Prof. Bernadetha 
dalam keteranganya Kamis (1/9).

Dalam pandangannya dalam 
diskusi Dr. Aartje Tehupeiory, 
ada tiga kebutuhan dasar perem-
puan yaitu kebutuhan fisik, psikis 
dan kebutuhan rohani.

Menurut Aartje, Film ini men-
ceritakan kisah hidup perempuan 
bagaimana melahirkan anak di 
penjara dengan segala penderi-
taannya.

“Kita harapkan Pak Joko-

wi bisa fokus untuk mengu-
rus rakyat termasuk mendesak 
penambahan nggaran lapas per-
empuan. Mohon memisahkan 
ibu hamil dan anak di dalam ru-
tan,” tegas Dosen Program Pas-
casarjana UKI ini.

Disisi lain Arrtje menyinggu-
ng regulasi yang ada sudah ada 
di atur dalam UU No 4 1979 ten-
tang Kesejahteraan perempuan. 
Kemudian UU No 17 tahun 2016 
tentang Perubahan Perlindungan 
Anak dan UU No 32 tentang Tata 
Cara WargaBinaan masyarakat. 
Bahkan, secara internasional ada 
“Mandela’s Role”. Kata Dia, di 
sana diatur perempuan punya 
hak akomodasi setelah melahir-
kan. Hak perempuan adalah hak 
azasi, sesuai UU 39 memilik ihak 
memperoleh kesejahteraan, hak 
pemeliharaan dan hak untuk di-
bimbing, baik dalam kandungan 
dan saat dilahirkan.

“Mari Yuk sama-sama inisiasi 
gerakan untuk perlindungan per-
empuan dan anak,  ini harus terus 
disosialisasikan. Jangan sampai 
kehilangan pengasuhan dan hak 
hidup,” ajaknya.

Sementara itu Pdt. Sylviana 
Apituly berpandangan, bahwa ti-
dak salah kalau FFI memberikan 
penghargaan sebagai film doku-
menter panjang terbaik. Film ini 
berhasil menegaskan kepublik 
masalah perempuan dan anak 
adalah puncak gunung es yang 
terjadi di Lapas.

“Saling mengunci karena ada 

faktor gender, kelas sosial dan 
lainnya. Dalam analisis kelom-
pok pemerhati masalah perem-
puan di tahanan adalah sebuah 
mata rantai terkait tiga hal yaitu 
kemiskinan, ketergantungan dan 
kekerasan,” paparnya.

Dari segi pendalaman mas-
alah perempuan ada beberapa 
masalah tadi ditemukan dalam 
film ini. Umumnya perempuan 
ditinggalkan suaminya dan kel-
uarga tidak mau mengurus anak. 
Karena itu sangat rentan anak 
dilahirkan di rutan berpotensi dia 
baik di lingkungan dan keluarga.

Kata Dia, secara teologis 
penggambaran hidup anak di 
penjara bukan segambar dengan 
Allah, anak lahir di penjara terli-
hat berbeda, katanya.

Sylviana Apituly  menying-
gung  Pasal 1 Deklarasi HAM 
yang menjamin setidak 30 hak 
anak. Seperti hak identitas, per-
lindungan khusus dan lainnya. 
Gambaran kisah Ibu Midun, IFI 

dan perempuan lainnya merupa-
kan cerminan perempuan yang 
mendekam di penjara kita, ung-
kapnya.

Pandangan lain pun diutara-
kan Ketua Umum Yayasan Ko-
munikasi Indonesia (YKI) Dr. 
Bernard Nainggolan, SH.,Mh 
yang mengatakan, bahwa film ini 
tidak biasa-biasa saja. Menonton 
film ini sama seperti menonton 
diri sendiri. Terutama kaitannya 
dengan pengarusutamaan gender 
dan perlindungan anak.

“Saya kira kita bukan lagi 
bicara law of book tapi law in 
action. Secara teoritis bagimana 
UKI bisa bicara gerakan hukum 
terkait bias gender yang kita 
konkritkan hari ini,” tanggapnya.

“Hukum tidak hadir di ruang 
hampa, membicarakan ibu dan 
anak di penjara, itu bagian per-
juangan. Lewat film ini kita se-
harusnya menonton diri sendiri,” 
pungkasnya. (lian)
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Penyampaian Pendapat Badan Anggaran Terhadap 
Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022

Lantik 10 Pejabat Eselon II, Bupati 
Gus Muhdlor: Berikan Pelayanan 

Terbaik Untuk Warga Sidoarjo
Sidoarjo, SMN - Pejabat 

hasil seleksi Jabatan Pimpinan 
Tinggi (JPT) Pratama dilan-
tik Bupati Sidoarjo H. Ahmad 
Muhdlor S.IP hari ini, Ka-
mis, (1/9). Pelantikan pejabat 
pimpinan tinggi pratama atau 
Kepala Dinas/Kadis maupun 
Kepala Badan/Kaban itu dilaku-
kan di pendopo Delta Wibawa. 
Terdapat 10 orang yang dilantik. 
5 orang pejabat pimpinan tinggi 
pratama hasil seleksi JPT dan 5 
orang lagi yang hanya bergeser 
sebagai kepala dinas di OPD 
(Organisasi Perangkat Daerah) 
lain. 

Mereka diantaranya drg. 
Syaf Satriawarman Sp.Pros 
yang semula Kadis Kesehatan 
bergeser sebagai kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan, 
Perlindungan Anak dan KB 
(DP3KB), Ainun Amalia S.Sos 
yang semula Kadis P3AKB 
bergeser sebagai Kadis Tenaga 
Kerja, Dr. Fenny Apridawa-
ti S.KM.,M.Kes yang semula 
menjabat Kadis Tenaga Kerja 
kini menduduki Kadis Keseha-
tan, serta Widiyantoro Basuki 
SH yang semula Kasat Pol PP 
kini menjabat Kadis Perindag/
Perindustrian dan Perdagangan. 
Sedangkan Kasat Pol PP yang 
ditinggalkan Widiyantoro diisi 
oleh Drs. Ec Tjarda MM yang 
sebelumnya menjabat Kadis 
Perindag.

Sementara itu pejabat hasil 
seleksi JPT, Bupati Gus Muhd-
lor melantik Chusnul Inayah SE 
sebagai Kepala Badan Pengelo-
laan Keuangan dan Aset Daer-
ah (BPKAD) yang sebelumnya 
menjabat Kabag Perekonomian 
Setda Sidoarjo, Rudi Setiawan 
S.STP., M.Si., MH sebagai 
Kepala Dinas Penanaman Mod-
al dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu. Rudi sebelumnya menja-
bat sebagai Camat Waru.

Pejabat pimpinan tinggi prat-
ama lainnya yang dilantik ada-
lah Dwi Eko Saptono S.Sos., 
MM., MT sebagai Kadis PU 
Bina Marga dan SDA yang 
sebelumnya menjabat Kabag 
Pembangunan Setda Sidoarjo, 
Hari Sucahyono SH., M.Si yang 
sebelumnya menjabat Kepala 
Bagian Fasilitasi Penganggaran 
Dan Pengawasan Sekretariat 
DPRD Sidoarjo dilantik men-
jadi Sekretaris DPRD Sidoar-
jo. Yang terakhir Drs. Ahmad 
Misbahul Munir M.Si yang 
sebelumnya menjabat Sekretar-
is Dinas Sosial kini diamanahi 
sebagai Kepala Dinas Sosial/
Kadinsos. Sebelumnya juga Ah-
mad Misbahul Munir menjabat 
Plt. Kadinsos untuk mengisi Ka-
dinsos yang telah pensiun.

Dalam sambutannya Bupa-
ti Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor 
atau Gus Muhdlor meminta 
kepada Kadis maupun Kaban 

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP saat melantik Pejabat 
hasil seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama

yang baru saja dilantiknya un-
tuk bekerja dengan ikhlas dan 
baik. Hal itu harus dilakukan 
semata-mata demi memberikan 
pelayanan yang baik kepada 
masyarakat Sidoarjo.

“Jangan bekerja karena me-
lihat bupati tapi niatkan bekerja 
itu adalah ibadah dan bekerja itu 
adalah pengabdian,” sampainya.

Gus Muhdlor juga berpesan 
untuk selalu bersinergi antar 
OPD lainnya. Bekerja bersa-
ma-sama membangun Kabu-
paten Sidoarjo menjadi kunci 
sukses roda pembangunan yang 
dijalankannya.

“Kita hadir sebagai pelayan 
masyarakat, layani seluruh mas-
yarakat Sidoarjo dengan baik 
sehingga semuanya senang, 
semuanya berbahagia, nyaman 
hidup di Kabupaten Sidoar-
jo,”sampainya.

Dalam kesempatan tersebut 
Gus Muhdlor juga menegaskan 
bahwa pelantikan yang dilaku-
kan tidak dibumbui oleh im-
balan apapun. Dirinya tegaskan 
bahwa tidak ada uang sepeser-
pun yang masuk kedirinya un-
tuk dapat menjadi Kadis atau 
Kaban. Pengangkatan Kadis 
maupun Kaban didasarkan pada 
kapabilitas seorang pejabat itu 
sendiri.

“Saya tidak pernah minta 
apa-apa, saya mengangkat sia-
papun itu mulai dari staf ke 
Kasi, Kasi ke Kabid, Kabid ke 
sekretaris atau Kabid ke kepala 
dinas tidak pernah minta em-
bel-embel apapun, boleh di cek, 
kalau ada satu rupiah saja atau 
kemudian sampai ada lapor-
kan,” ucapnya.

Sementara itu hasil selek-
si JPT Pratama kemarin masih 
tersisa tiga pimpinan OPD yang 
kosong. Diantaranya Kepala 
Badan Kepegawaian Daerah 
(BKD), Kepala Dinas Komu-
nikasi dan Informatika (Dis-
kominfo) serta Kepala Dinas 
Perumahan Permukiman Cipta 
Karya dan Tata Ruang (P2CK-
TR). (S7)

KASAD Dudung Abdurachman dan Kyai Khos 
Jatim, Peletakan Batu Pertama Revitalisasi 

Makam Aulia Sono Buduran Sidoarjo
Sidoarjo, SMN - Revitalisa-

si Makam para Auliya Pondok 
Pesantren sepuh Sono, Desa 
Sidokerto, Kecamatan Buduran, 
Kabupaten Sidoarjo dimulai. 
Dimulainya revitalisasi makam 
yang berada di komplek asra-
ma Gupusjat Optronik II Pus-
palad Sidoarjo ditandai dengan 
peletakan batu pertama oleh 
KASAD Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman bersama Guber-
nur Jawa Timur, Khofifah Indar 
Parawansa, Bupati Sidoarjo H. 
Ahmad Muhdlor S.IP, Ketua 
PWNU Jatim KH. Marzuki 
Mustamar dan Ulama Khos Si-
doarjo sekaligus Rais Syuriah 
PWNU Jawa Timur KH. Agoes 
Ali Masyhuri. Rabu (31/8/22).

Turut mendampingi kun-
jungan KASAD diantaranya 
Pangdam V Brawijaya Mayjen 
TNI Nurchahyanto, M.Sc ser-
ta Kapolda Jatim Irjen Pol. Dr. 
Nico Afinta ikut hadir dalam 
kesempatan tersebut. Selain itu 
juga dihadiri oleh Rais Syuri-
ah PCNU Sidoarjo KH. Abdus 
Salam Mujid serta KH. Amiru-
din Muin.

Sebelum dimulai peletakan 
batu pertama, KASAD Jender-
al Dudung berziarah ke makam 
KH. Muhayyin. Terdapat enam 
makam utama dalam komplek 
tersebut, urutan yang paling 
sepuh yaitu KH. Muhayyin, 
Nyai Hj. Asfiyah (istri KH. Mu-
hayyin, KH. Abu Mansur, KH. 
Zarkasyi, KH. Said dan KH. 
Maksum Ali.

Dudung Abdurachman 
menyampaikan ucapan ter-
imakasihnya atas dukungan 
dan partisipasi semua pihak 
atas terlaksananya revitalisasi 
makam auliya Sono. Dikatakan-
nya keberadaan makam terse-
but memiliki nilai histori yang 
penting bagi perjuangan ke-

KASAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman bersama Gubernur 
Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, Bupati Sidoarjo H. Ah-
mad Muhdlor S.IP, Ketua PWNU Jatim KH. Marzuki Mustamar

merdekaan RI. Banyak syuhada 
yang gugur dan yang dimakam-
kan ditempat ini. Cerita itu ia 
dapatkan langsung dari bupati 
Sidoarjo saat beberapa bulan 
lalu berziarah ke makam Sono. 
Dari cerita tersebut terketuk-
lah hatinya untuk ikut merawat 
makam tersebut.

“Saya langsung perintah-
kan panggil Kapuspalad, kita 
langsung revitalisasi, kebetulan 
saya juga NU, saya dulu nyantri 
juga,” sampainya.

Sementara itu Bupati Sido-
arjo H. Ahmad Muhdlor men-
gatakan makam Sono menjadi 
salah satu cagar budaya di Sido-
arjo. Keberadaannya akan men-
jadi destinasi wisata religi. Di-
ceritakannya auliya Sono yang 
di makam kan disini merupakan 
pendiri pondok pesantren Sono. 
Banyak auliya besar pernah me-
nimbah ilmu di Ponpes Sono. 
Salah satunya pendiri NU KH. 
Hasyim Asyari. Sidoarjo dulu 
kaya Gus Muhdlor pernah men-
jadi pusat pendidikan Islam. 
Tempatnya di ponpes Sono 
Buduran.

“Di tempat ini juga dimak-

amkan KH. Said yang merupa-
kan ayah dari KH. Ali Mas’ud 
atau Mbah Ud Pagerwojo Budu-
ran. Makam Sono ini penting 
karena menjadi sejarah bahwa 
pusat peradaban pendidikan 
Islam pernah ada di Sidoarjo,” 
terangnya.

Kepada Jenderal Dudung, 
Bupati Sidoarjo H. Ahmad 
Muhdlor menjelaskan maket re-
vitalisasi komplek makam sese-
puh Pondok Sono. Putra Penga-
suh Ponpes Bumi Sholawat KH. 
Agoes Ali Masyhuri itu mengu-
capkan terimakasih yang sebe-
sar-besarnya kepada KASAD 
atas ijin revitalisasi makam auli-
ya Sono. Dikatakannya revital-
isasi makam Sono telah menjadi 
aspirasi masyarakat Sidoarjo 
sejak lama. Dirinya bersyukur 
revitalisasi dapat terwujud 
setelah melalui MoU pinjam pa-
kai lahan makam antara Kodam 
V Brawijaya dengan Pemkab 
Sidoarjo.

“Ini satu keberkahan bagi 
kami, mewakili masyarakat Si-
doarjo saya ucapkan banyak ter-
imakasih,” sampainya. (S7)

Suka yang Antik-Antik, Datang Saja ke 
Gedung Perpustakaan Lumajang

Lumajang, SMN - Untuk 
menggeliatkan ekonomi lokal, 
Paguyuban Arya Wiraraja Luma-
jang menggelar pameran barang 
antik. Beragam barang kuno di-
pamerkan di halaman gedung 
Perpustakaan, yang membawa 
pengunjung seolah kembali ke 
masa lalu. 

Perhelatan akbar pameran 
barang antik digelar selama 4 
hari, yang dimulai dari tanggal 
1-4 September 2022 dan dibuka 

dari pukul 3 sore hingga pukul 
10 malam.

Acara yang digagas Pa-
guyuban Arya Wiraraja Luma-
jang dan didukung penuh oleh 
Polres Lumajang kali ini berta-
juk “Temu Kangen & Jagongan 
Ngopi Bareng” sesama pengge-
mar, pedagang, dan kolektor ba-
rang antik Lumajang, yang juga 
dijadikan ajang “Perang” dagang 
para penggiat barang antik seka-
ligus mendongkrak UMKM di 

Lumajang, SMN - Pertam-
bangan pasir adalah bagian ke-
giatan usaha pertambangan non 
logam yang bertujuan untuk 
memproduksi mineral ikutanya.

Kepolisian Resor Lumajang 
Jawa Timur, terus menggencar-
kan upaya penertiban pertam-
bangan pasir dikawasan tam-
bang galian C di wilayah hukum 
Polres Lumajang.

Sejak April hingga Agustus 
kemarin, sudah ada lima laporan 
yang diterima dari masyarakat, 
berkaitan dengan dugaan pe-
langgaran terhadap aturan dan 
mekanisme pertambangan.

Hal itu disampaikan Kapol-
res Lumajang AKBP Dewa Putu 
Eka D., saat memimpin sidak, 
Kamis kemarin. Dari lima lapo-
ran yang ada, kesemuanya ada di 
areal tambang galian C.

Diungkapkan kapolres, dari 
sekian banyaknya tambang, ma-
sih ada kelompok - kelompok 
yang berkegiatan, diluar keten-
tuan dan mekanisme hukum 
yang ada.

Ada sekitar 24 armada angku-
tan pasir jenis dum truk, 9 ekska-
vator dan 1 mesin atau alat sedot 
yang disita, dan dijadikan barang 
bukti dari lokasi tambang.

“Kami disini menemukan 
beberapa modus pelanggaran, 
diantaranya, perusahaan yang 
memiliki izin wilayah operasi 
tambang sampai dengan untuk 
kegiatannya, itu baru eksplorasi 
belum memiliki izin operasional. 

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D. saat memberikan 
keterangan kepada media

Itu kami proses. Kemudian ada 
masyarakat yang sudah memili-
ki izin sampai izin operasional, 
tapi melakukan penambangan 
di luar titik koordinat. Ada juga 
masyarakat yang tanpa izin, na-
mun melakukan pertambangan 
dengan melakukan sedot,” jelas 
Kapolres.

Yang tak kalah menarik, ada 
kelompok masyarakat yang 
mendapat surat perintah kerja 
dari pemerintah daerah, untuk 
melakukan perbaikan jalan tam-
bang. Meratakan permukaan, 
akan tetapi dibalik kegiatannya, 
malah menjual pasir, sementara 
mereka tidak mengantongi izin 
wilayah operasional.

“Kami juga mendengar, ma-
sih banyak masyarakat yang 

menggunakan mesin sedot untuk 
menambang, entah mereka pun-
ya izin atau tidak, ini akan terus 
kita tertibkan, kemarin sempat 
kami himbau agar tidak melaku-
kan kegiatan tersebut,” imbuh 
Kapolres.

Dari lima LP yang ditangani, 
1 berkas perkara sudah ada pada 
tahap 1. Dalam artian sudah 
diproses pemberkasan berikut 
penetapan tersangka. Sementara 
yang lain masih ada pada pros-
es penyidikan, memeriksa se-
jumlah saksi dan tidak menutup 
kemungkinan, akan menyusul 
menjadi tersangka.

Menyinggung banyaknya 
barang bukti yang disita, orang 
nomer satu di Kepolisian Resor 
Lumajang itu menegaskan, jika 

pasca ada penetapan tersangka 
dari perkara yang saat ini ada 
pada tahap penyidikan, nantin-
ya boleh diproses untuk pinjam 
pakai.

Kapolres mempertimbangkan 
nilai ekonomis yang melekat 
pada masing - masing barang 
bukti. “Jika sudah ada tersang-
ka, karena barang bukti ada nilai 
ekonomisnya maka kami anjur-
kan untuk diproses, guna pinjam 
pakai dengan tahapan atau me-
kanisme. Mungkin saja ada yang 
kredit, kami tidak akan semena 
- mena. Tentu ini melalui pros-
es atau proses hukum yang ada. 
Dan jika suatu ketika barang 
bukti diperlukan untuk dihad-
irkan dalam tahapan - tahapan, 
maka haruslah dihadirkan,” te-
gasnya.

“Pada intinya, semua perkara 
yang kami tangani, kami proses. 
Tinggal mendengar keterangan 
saksi - saksi lain, untuk nantin-
ya dilihat kadar salahnya seperti 
apa, yang tentu kami tuangkan 
dalam berita acara pemerik-
saan,” tutup Kapolres.

Jika ditemukan pelanggaran 
yang sama dikemudian hari, 
akan diproses hukum. Men-
dasari asas berkeadilan, bagi 
masyarakat yang dirasa tidak 
mampu mengurus izin tambang, 
akan ditata teknisnya. “Jangan 
kita bisanya menyalahkan mas-
yarakat saja, namun harus bisa 
memberi solusi,” pungkasnya. 
(Tik)

Penyerahan nota keuangan rancangan Peraturan Daer-
ah Kabupaten Lumajang tentang perubahan APBD 2022 

beserta semua lampirannya

Pameran barang antik yang diselenggarakan oleh Paguyuban 
Arya Wiraraja Lumajang

segmen pasar antik.
Acara ini juga diramaikan 

oleh komunitas pedagang barang 
antik dari luar kota, antara lain 
dari Probolinggo, Mojokerto, 
serta Jember.

Tak mau ketinggalan, anggo-
ta MACI (Motor Antique Club 
Indonesia) chapter Lumajang 
pun juga turut ambil bagian di 
pameran ini dengan memajang 
beberapa koleksi motor antik 
keluaran Eropa seperti BSA, 
Norton, Harley Davidson Classic 
serta beberapa koleksi motor tua 
pabrikan Jepang.

Di bagian batu-batuan juga 
dipamerkan berbagai macam 
perhiasan/aksesoris batu akik 
dan permata dengan motif yang 
memukau, sedangkan di bagian 
barang antik dihiasi berbagai ma-
cam patung, keris pusaka kuno 
dan puluhan ornamen-ornamen 
temuan peninggalan jaman da-
hulu.

“Dengan seringnya diadakan 
acara seperti ini, kita harapkan 
bisa menambah antusias warga 
Lumajang akan barang-barang 
antik dan juga bisa melestarikan 
peninggalan budaya nenek moy-
ang,” jelas Didik Pramono se-
laku Ketua Panitia acara, Jumat 
(2/9/2022).

Hal ini terbukti dengan cukup 
ramainya pengunjung di hari per-
tama pameran ini digelar, baik 
dari kalangan umum maupun 
dari kalangan penikmat barang 
antik.

“Karena sejatinya orang yang 
tidak mengetahui sejarah, asal 
usul, dan budaya masa lalunya, 
ibarat seperti pohon tanpa akar,” 
pungkasnya.

Semua pihak berharap, event 
ini bisa jadi wadah penghobi, 
penjual, dan kolektor barang an-
tik serta bisa digelar secara rutin. 
(Tik) 

Lumajang, SMN - Bupati 
Lumajang, Thoriqul Haq (Cak 
Thoriq) dan Wakil Bupati Luma-
jang, Indah Amperawati (Bunda 
Indah) mengikuti Rapat Paripur-
na DPRD, di Ruang Rapat Pari-
pura Gedung DPRD Lumajang, 
Kamis (1/9/2022).

Rapat kali ini dipimpin se-
cara langsung oleh Wakil Ket-
ua DPRD Kabupaten Luma-
jang, Oktafiani dengan agenda 
Penyampaian Pendapat Badan 
Anggaran Terhadap Raperda 
Perubahan APBD Tahun Ang-
garan 2022 serta Penyampaian 
Pandangan Umum Fraksi-frak-
si terhadap Raperda Perubahan 
APBD Tahun Anggaran 2022.

Peraturan perundang-undan-
gan mengamanatkan bahwa pe-
rubahan APBD dapat dilakukan 
hanya satu kali dalam satu tahun 
anggaran, kecuali dalam kondisi 
luar biasa.

Pelapor Badan Anggaran 
Kabupaten Lumajang, Sugianto 
mengungkapkan, bahwa pen-

yampaian pendapat badan an-
ggaran ini dimaksudkan untuk 
memberikan saran dan pendapat 
atas nota keuangan rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten 
Lumajang tentang perubahan 
APBD 2022 beserta semua lam-
pirannya.

“Ruang Lingkup penyam-
paian pendapat badan angga-
ran ini meliputi nota keuangan 
dan Raperda tentang perubahan 
APBD tahun anggaran 2022,” 
ungkapnya.

Ia juga mengungkapkan, 
berdasarkan kesimpulan uraian 
hasil telaah nota keuangan dan 
Raperda tentang perubahan 
APBD 2022, Badan Anggaran 
DPRD Kabupaten Lumajang 
dapat mengambil kesimpulan, 
bahwa kekuatan rancangan peru-
bahan APBD 2022 direncanakan 
sebagai berikut, sisi pendapatan 
sebesar Rp2.087.612.962.739,00 
kemudian sisi belanja sebesar, 
Rp2.404.307.466.380,00 dengan 
defisit Rp316.694.503.641.

“Terhadap defisit rancangan 
perubahan APBD 2022 akan 
tercukupi oleh pembiayaan 
netto, maka sisa lebih pem-
biayaan anggaran tahun bere-
kenaan sebagai berikut, defisit 
sebesar Rp316.694.503.641, 
sementara pembiayaan Netto 
Rp316.694.503.641. Maka sisa 
lebih perhitungan anggaran ta-
hun berkenaan sebesar Rp0,00,” 
terang dia.

Sugianto menambahkan, bah-

wa dengan demikian, penyusu-
nan anggaran perubahan APBD 
secara kwantitatif maupun kual-
itatif telah sesuai dan memenuhi 
Peraturan Perundang-undangan 
yang berlaku.

“Selanjutnya, Badan Angga-
ran DPRD Kabupaten Lumajang 
berpendapat, bahwa rancangan 
perubahan APBD tahun ang-
garan 2022 sudah layak untuk 
dibahas lebih lanjut,” tutupnya. 
(Tik)
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Wali Kota Madiun Hingga
Ketua DPD RI La Nyalla 

Hadiri Perayaan 1 Abad PSHT

Anggaran Penanganan Stunting 
di Kota Madiun Capai 5,4 M

Madiun, SMN - Perayaan 1 
Abad Persaudaraan Setia Hati 
Terate (PSHT) di Kota Madiun, 
Jawa Timur, banyak dihadiri 
para tokoh, Jumat 2 September 
2022.

Selain Wali Kota Madiun, H. 
Maidi, tampak hadir Ketua DPD 
RI La Nyalla, Wakil Guber-
nur Jawa Timur, Emil Dardak, 
dan Komandan Kodiklat TNI 
AL, Bupati Madiun, H. Ahmad 
Dawami, dan ribuan pendekar 
PSHT dari seluruh Indonesia.

Selain itu, pimpinan cabang 
seluruh Indonesia, dan ketua 
cabang khusus, juga hadir.

Sebelumnya, (1/9) kemarin, 
juga digelar kirab Budaya Nu-
santara, dengan mengambil start 
Padepokan Luhur PSHT Jalan 
Pilang Adi menuju Padepokan 
Agung PSHT Pusat Madiun, di 
Jalan Merak, Kota Madiun.

Malam harinya, bertempat di 
masing masing Cabang, Ranting 
dan Rayon PSHT, dilaksanakan 
kenduri Nasional 1 Abad Terate 

Emas untuk Dunia.
Juga, ada prosesi ritual me-

masukan tanah dan air ke mon-
umen 1 Abad di Padepokan 
PSHT Pusat Madiun.

Wali Kota Madiun, H. Maidi, 
mengucapkan terima kasih ke-
pada semua pendekar PSHT 

yang hadir, termasuk mas-
yarakat Kota Madiun, karena 
telah mampu menjaga keterti-
ban dan keamanan.

“Terima kasih untuk semuan-
ya. Selamat untuk PSHT yang 
telah berusia 1 abad,” ucap H. 
Maidi. (Sy)

Wali Kota Madiun H. Maidi bersama DPD RI La Nyalla, Wakil 
Gubernur Jatim Emil Dardak, Komandan Kodiklat TNI AL, 

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami dan ribuan pendekar PSHT 
pada saat menghadiri perayaan 1 abad PSHT Pusat Madiun

Wali Kota Madiun H. Maidi bersama jajaran forkopimda 
dalam rangka melawan stunting di kota Madiun terus ber-

lanjut sampai menelan dana mencapai 5,4 M

Pramuka Kabupaten Madiun 
Siap Sukseskan Gerakan 

Penanaman 10 Juta Pohon

Madiun, SMN - Genderang 
melawan stunting diterus, di 
Kota Madiun, Jawa Timurg ter-
us berlanjut. Bahkan Pemkot 
Madiun, kembali melakukan ra-
pat koordinasi (rakor) bersama 
Forkopimda, Rabu 31 Agustus 
2022.

Harapannya, angka stunting 
di Kota Madiun semakin dapat 
ditekan bahkan bisa zero kasus 
anak stunting.

“Angka stunting kita sudah 
rendah. Sudah di bawah target 
nasional. Tetapi ini harus kita 
tekan lagi sampai habis. Kare-
nanya, kita rapatkan agar semua 
terlibat menekan stunting ini,” 
kata Wali Kota Madiun, H. 

Maidi.
Angka stunting di Kota Ma-

diun, lanjutnya, sebesar 12,4 
persen atau sebanyak 562 bayi. 
Sedangkan target pemerintah di 
angka 24,4 persen. Pemerintah 
pusat berencana menurunkan 
prevalensi stunting menjadi 14 
persen pada 2024 mendatang.

Meski begitu, angka stunting 
di Kota Madiun masih di bawah 
target pusat. Wali Kota tidak 
ingin sekedar mencapai target 
pemerintah pusat. Angka terus 
ditekan. Berbagai program pun 
disiapkan.

“Kita ada warung stop stunt-
ing di setiap kelurahan. Tempat-
nya di Lapak UMKM. Setiap 

minggu ada paket makanan ber-
gizi. Mulai dari beras, telur, dag-
ing, buah, dan lain sebagainya,” 
imbuhnya.

Keluarga yang terdata terse-
but akan mendapatkan vouch-
er untuk ditukar paket bergizi 
tadi. Selain itu, juga dilakukan 
pengecekan berkala di Posyan-
du. Berat dan tinggi badan bayi 
dicek untuk melihat perkemban-
gan.

Wali Kota juga mengin-
struksikan sekolah tingkat 
PAUD untuk menyediakan per-
mainan yang dapat merangsang 
penambahan tinggi badan anak.

“Apakah ada kelas berenang 
atau permainan gelantungan ha-
rus ada. Semua harus ikut me-
nekan stunting ini,” tegasnya.

Maidi menambahkan, tak ter-
kecuali pada ibu hamil. Pembe-
rian paket bergizi juga diberikan 
pada ibu hamil dan dilakukan 
pengecekan berkala. Stunting 
memang bisa diakibatkan dari 
saat kehamilan. Karenanya, per-
lu dilakukan langkah pencegah-
an. Pemerintah setidaknya men-
galokasikan anggaran sebesar 
Rp 5,4 miliar untuk penanganan 
stunting di Kota Madiun

“Ada di lokasi lapak untuk 
memberikan pemahaman kepa-
da pelaku lapak terkait bahan 
makanan seimbang yang dibu-
tuhkan untuk penanganan stunt-
ing,” pungkasnya. (Sy)

Madiun, SMN - Ketua Kwar-
tir Cabang Gerakan Pramuka 
Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 
H. Hari Wuryanto, melantik pen-
gurus Kwartir Ranting Wungu di 
Bumi Perkemahan Pramuka Ka-
bupaten Madiun, Rabu 24 Agus-
tus 2022.

Pasalnya, pengurus Kwar-
tir Ranting Wungu masa bhakti 
2019–2022 sudah memasuki 
masa puna bhakti, sehingga perlu 
pengurus baru yang akan melan-
jutkan program kerja.

“Dengan pelantikan pengurus 
Kwartir Ranting Gerakan Pramu-
ka kali ini, peran serta Pramuka 
yang ada di Kwaran Wungu bisa 
membantu Pemerintah Kabupat-
en Madiun dalam rangka mem-
bentuk karakter anak yang luar 
biasa”, kata H. Hari Wuryanto, 
yang juga wakil bupati Madiun.

Tidak hanya itu, ia juga men-
gajak anggota Pramuka Kabu-
paten Madiun untuk mendukung 
dan mensukseskan Gerakan 
Penananam 10 Juta Pohon yang 
sudah dicanangkan Menteri 
Koordinator Bidang Pembangu-
nan Manusia dan Kebudayaan 
(PMK), Oktober mendatang.

Wakil Bupati Madiun H. Hari Wuriyato melantik pengurus 
kwartir ranting di bumi perkemahan kresek yang diikuti seluruh 

pengurus Kwartir Ranting Wungu masa bhakti 2019-2022

“Kita akan kerahkan seluruh 
anggota Pramuka untuk mensuk-
seskan gerakan menanam 10 juta 
pohon dalam rangka membentuk 
suasana yang hijau dan mengu-
rangi risiko terjadinya banjir saat 
musim hujan,” tandasnya.

Ditempat yang sama, Ketua 
Kwartir Ranting Gerakan Pra-
muka Wungu, Bambang, men-

gatakan, pihaknya akan men-
dukung sepenuhnya apa yang 
menjadi program Pemerintah 
Kabupaten Madiun.

“Seperti yang disampaikan 
oleh Ketua Kwarcab, termasuk 
program penanaman 10 juta po-
hon, kami siap mendukung,” te-
gas Bambang. (Sy)

Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal, 
Gelar Berbagai Permainan Tradisional

Ngawi, SMN - Berbagai per-
mainan tradisional digelar untuk 
mendukung sosialisasi Gempur 
Rokok Ilegal, di Taman Candi, 
Ngawi, Minggu (28/8/2022). 

Menurut Arief Setiono, Ka-
bid Penegakan Perda Satpol PP 
Ngawi, gelaran permainan tr-
adisional dipilih sebagai arana 
sosiliasi karena mengandung 
unsur edukasi. 

Diharapkan, lomba itu juga 
membuat anak-anak muda tidak 
lupa akan permainan tradisional 
dan hanya terseret arus mod-
ernisasi saat teknologi semakin 
sanggih seperti saat ini.  

Sedangkan sosialisasi untuk 
mengajak masyarakat memer-
angi rokok ilegal juga fak kalah 
penting. Rokok ilegal sampai 
saat ini masih sering ditemukan 
di masyarakat. Karena itu pula, 
penting bagi masyarakat mau-
pun para pedagang untuk meng-
etahui ciri-ciri rokok ilegal. 

“Rokok ilegal itu bisa karena 
pita cukainya palsu, kedaluarsa 
tau bahkan tidak berpita cukai. 

Hal ini harus dikenali agar mas-
yarakat kita tidak lagi memper-
jualberlikanya,” ujar Arief. 

Sosialisasi dengan menggelar 
berbagai permainan tradisional 
itu sendiri berlangsung lancar 
dan meriah dengan peserta dari 
para pejabat, OPD sampai lem-
baga swasta.

Permainan seperti berjalan 
dengan egrang, balap karung, 

balap bakiak, gobag sodor, tarik 
tambang sampai gebug bantal 
dan panjat pinang, menjadi su-
guhan yontonan gratis bagi war-
ga Ngawi sejak pagi. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar 
Harsono, juga turut serta am-
bil bagian dari berbagai lomba 
tradisional itu. Ony juga turut 
memperkuat tim tarik tambang 
Pemkab, yang saat itu sedang 

Bupati Ngawi, Ony Anwar Harsono, mengikuti lomba tarik 
tambang

melawan tim alumni UII. 
Meski melawan tim lebih 

muda dan dari almamater sendi-
ri, Ony Anwar dan imnya beker-
ja keras. Ony beserta anggota 
tim pun berhasil mengalahkan 
pasukan UII.

“Seru juga, ini kami mera-
maikan peringatan HUT RI ke-
77 sekaligus untuk melestarikan 
permainan tradisional kita,” un-
gkap Ony Anwar.

Ony Anwar mengaku pri-
hatin dengan banyaknya anak-
anak yang terjebak dengan ga-
wai dan lupa akan permainan 
dari zaman nenek moyang. 

Permainan tradisional juga 
tak kalah seru dan asyik serta 
mengajarkan kekompakan, ker-
ja keras dan keterpaduan dengan 
pihak lain, sehingga patut diu-
ri-uri. 

Peserta lain pun tetap se-
mangat mengikuti berbagai per-
mainan tradisional yang digelar. 
Pelajar SMP dan SMA juga 
menyemarakkan gelaran lom-
ba-lomba tradisional itu. (ari)

SE Bupati Tentang Pengelolaan TPP ASN Disoroti 
di Rapat Paripurna Dewan, Berisi Perintah 

Pemotongan untuk Beli Beras Rp15 Ribu/Kg
Ngawi, SMN - Surat Edaran 

Bupati Ngawi, yang keluar Ma-
ret 2022 lalu tentang pengelolaan 
TPP, menjadi sorotan berbagai 
pihak, termasuk diangkat dalam 
Rapat Paripurna DPRD Ngawi 
yang berlangsung dua hari, 29-
30 Agustus 2022 lalu. 

Bupati Ngawi, Ony Anwar 
Harsono, membeberkan alasan 
ihwal terbitnya surat edarannya 
Maret 2022 lalu, yang mewajib-
kan ASN membeli beras organik 
seharga Rp15 ribu per kilogram.

Di SE itu, jumlah beras yang 
yang dibeli variatif dari 5 Kg - 15 
Kg, sesuai eselon. Diperkirakan, 
sedikitnya empat ribu sampai 
lima ribu ASN, tak bisa menolak, 
akhirnya harus memenuhi kewa-
jiban itu. Beras yang dibeli, dise-
diakan Perusda Sumber Bhakti 
dan diberi merek Sumber Pari. 

Fraksi Kebangkitan Bangsa 
(FKB) dalam pandangan umum-
nya meminya agar Pemkab lebih 

fokus dulu pada mempersiapkan 
diri dalam pertanian ramah 
lingkungan, memperbanyak la-
han sawah non kimia serta tidak 
perlu memaksakan pembelian 
beras organik, apalaginketika 
pasokan stoknya belum mencuk-
upi.

“Apakah berasnya sudah ter-
jamin kualitasnya, padahal har-
ganya lebih tinggi daripada beras 
yang ada di pasaran umum,” ujar 
Wiwik Priyani, anggota FKB 
saat membacakan pandangan 
umum. 

Dari berbagai keterangan 
yang dihimpun, beras organik 
maka haruslah ada sertifikasinya. 
Beras tersertifikasi organik dari 
Ngawi maksimal sekitar 27 ton 
dari kebutuhan 55 ton per bulan. 

Margin profit dari bisnis be-
ras yang diwajibkan pada ASN 
diperkirakan lebih dari Rp400 
juta per bulan, padahal bagian 
Sumber Bakti hanya sekitar 

Penandatanganan Perda APBD Perubahan menjadi ajang sorotan 
pada SE Bupati mengenai Pengelolaan TPP ASN yang sebagian 

dipotong untuk membeli beras organik seharga Rp15 ribu/ Kg

Rp42 juta per bulan. 
Bupati Ony Anwar Harsono 

sendiri berkilah, demi kesinam-
bungan pertanian ramah lingkun-
gan yang diusungnya, ASN dig-
erakkan wajib membeli produk 
yang dihasilkan. Hal itu berupa 
beras minim pupuk kimia, yang 
kemudian disebut beras sehat 
sampai nantinya bisa berlabelkan 
beras organik. 

“Ini pendekatan ekonomi, kita 
harapkan jadi stimulan, dibeli 
oleh ASN agar petani berseman-
gat melakukan pertanian ramah 
lingkungan. Mengapa ASN? Ya 
karena Bupati bisanya memer-
intahkan ASN lebih dulu, bukan 
pihak lain,” kata Ony Anwar. 

Di sisi lain, pertanian non 
kimia di Ngawi ditargetkan hing-
ga seribu hektar agar terkejar li-
sensi memberi labelisasi organik, 
sehingga biayanya lebih terjang-
kau. 

Saat ini sertifikasi pertani-
an organik tidak murah, sekitar 
Rp35 juta per hektar lahan. Fak-
tor penyebab harga puluhan juta 
itu diantaranya karena lembagan-
ya swasta dan tempatnya di luar 
kota.

Bupati Ngawi, Ony Anwar 
menyatakan, membudayakan 
pertanian ramah lingkungan den-
gan mengurangi unsur kimia dan 
memasyarakatkan pupuk organik 
mendesak dilakukan. 

Namun pola pikir petani per-
lu diubah agar bersedia mening-
galkan pupuk kimia, termasuk 
menunjukkan bahwa beras dari 

pertanian ramah lingkungan leb-
ih menjanjikan untuk diproduksi 
dan dijual. 

“Bisnis beras itu padat modal, 
biaya tinggi, margin profitnya 
rendah. Namun kalau tidak di-
gerakkan, nantinya lahan perta-
nian makin rusak akibat banyak 
pupuk kimia. Kelak jika subsidi 
pupuk kimia hilang, bisa jadi 
harga beras ini setara,” ujarnya. 

Ony mengakui, soal pertanian 
ramah lingkungan di wilayahn-
ya masih butuh perbaikan. Dia 
yakin, dengan manajemen yang 
baik, produksi padi minim un-
sur kimia akan menjadi ciri khas 
dan ikon bagi Ngawi. Bahkan 
berpotensi jadi PAD dan bisa 
menguntungkan perusda sebagai 
penyalur.  

Antisipasi hukum, dilakukan 
kerjasama dengan Kejaksaan 
Negeri Ngawi untuk mengawal 
mutu produk beras yang kini di-
istilahkan dengan beras sehat dan 
bukan lagi beras organik itu. 

Sedangkan pada Perusda 
Sumber Bakti, ia perintahkan 
untuk lebih memperhatikan ke-
masan, meningkatkan kontrol 
mutu beras hulu ke hilir, sampai 
menjamin bahwa beras itu minim 
unsur kimia berdasar cek lab. 

Pemkab juga bekerjasama 
dengan Polres Ngawi dengan 
MOU yang ditandatangani hari 
ini, Selasa (30/8/2022) bahwa se-
tiap anggota polres akan memi-
liki dampingan lahan sawah ra-
mah lingkungan dengan luasan 
tertentu. (ari)

Ditinggal Kondangan, Balita Perempuan di Palas 
Lampung Selatan Diperkosa Pelajar SMP

Palas, SMN - Seorang rema-
ja berstatus pelajar SMP asal 
Palas, Lampung Selatan inisial 
JS (13) dengan teganya mer-
udapaksa perempuan Balita 
inisial MW (5). Aksi itu dilaku-
kan pelaku, saat korban diting-
gal orang tuanya pada Minggu 
(28/8/2022).

Kapolsek Palas, AKP Andi 
Yunara membenarkan adanya 
penangkapan tersebut. Hingga 
kini, pelaku sudah ditangkap 
dan ditahan di Rutan Mapolsek 
Palas, untuk penyelidikan lan-
jutan.

“Iya benar, pelaku sudah 
kami tangkap kemarin di rumah 
orang tuanya. Jadi penangkapan 
kasus ini bermula dari laporan 
orang tua korban, merasa tidak 
terima dengan perbuatan keji 
itu,” kata AKP Andi Yunara 
dalam keterangannya, Jumat 
(2/9/2022).

Peristiwa bermula, saat kaka-
knya berangkat kondangan dan 
meninggalkan korban bermain 
sendirian di dalam rumah. Se-
mentara ibu korban juga tidak 

Ilustrasi

berada di rumah.
“Sore harinya, saat ibu kor-

ban pulang mendapati pintu ru-
mahnya dalam kondisi tertutup 
rapat. Ibu korban lalu menyal-
akan klakson sepeda motor, den-
gan harapan putri tercintanya 
membukakan pintu,” ujar Andi 
Yunara.

Tak disangka-sangka, mun-
cul dari dalam rumah pelaku JS, 
membukakan pintu dan berjalan 
keluar dari rumah. Ibu korban 

kemudian bertanya ke pelaku, 
ada keperluan apa di rumahnya.

“Merasa curiga, ibunya 
kemudian bertanya ke korban, 
dengan pelaku habis berbuat 
apa. Awalnya korban tidak mau 
menjawab, namun pada wak-
tu korban dipangku, ibunya 
mendapati celana korban da-
lam keadaan basah,” jelas Andi 
Yunara.

Kemudian ke bibinya, kor-
ban akhirnya menceritakan telah 

disetubuhi pelaku. Mendengar 
itu, ibu korban kemudian berte-
riak histeris, setelah itu melapor 
ke Mapolsek Palas untuk dipros-
es sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku.

Dalam perkara tersebut, dia-
mankan barang bukti berupa 
sepotong celana panjang milik 
korban. Kemudian pelaku juga 
mengakui perbuatannya, telah 
mensetubuhi korban. (LP)
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Danrem 084/BJ Membuka Kegiatan 
Penyusunan Naskah Kajian Peningkatan 

Status Kodim 16/Sidoarjo dan Kodim 
0817/Gresik dari Tipe B menjadi Tipe A

Surabaya, SMN - Danrem 
084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI 
Terry Tresna Purnama, S.I.
Kom., M.M. yang diwakili oleh 
Kasiren Korem 084/BJ Letkol 
Kav Ari Setyawan Wibowo, 
S.Sos. membuka kegiatan peny-
usunan naskah kajian pening-
katan status Kodim 16/Sidoarjo 
dan Kodim 0817/Gresik dari 
Tipe A menjadi Tipe B, yang 
dilaksanakan di Makorem 084/
BJ Jl. A. Yani No.1 Surabaya. 
Senin (29/8/2022).

Dalam sambutanya yang di-
bacakan oleh Kasiren, Danrem 
mengatakan, “Sistem pertahan-
an negara adalah sistem pertah-
anan yang bersifat semesta yang 
melibatkan seluruh warga nega-
ra, wilayah dan sumber daya Na-
sional lainya, serta dipersiapkan 
secara dini oleh pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, 
terpadu, terarah dan berlanjut 
untuk menegakan kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah dan 
keselamatan segenap bangsa 
dari segala ancaman”.

Sistem pertahanan Semes-
ta, lanjut Danrem, menginte-
grasikan pertahanan militer dan 

pertahanan Nirmiliter melalui 
upaya membangun postur per-
tahanan negara yang tangguh 
dan memiliki daya tangkal yang 
tinggi, guna menghadapi an-
caman militer, non militer, dan 
Hibrida, baik berupa ancaman 
nyata maupun ancaman belum 
nyata. Kata Danrem melalui Ka-
siren.

Melalui kebijakan pemba-
ngunan Minimum Essensial 
Force (MEF), sebagai bagian 
dari kebijakan dan strategi per-

tahanan matra darat, maka dib-
uat naskah kajian tentang ren-
cana peningkatan status Kodim 
0816/Sidoarjo dan Kodim 0817/
Gresik dari Tipe B menjadi 
Tipe A. Imbuh Danrem dalam 
amanatnya yang dibacakan oleh 
Kasiren.

Hadir dalam kegiatan terse-
but Kasiren Korem 084/BJ, para 
Kasi Kasrem, para Perwira Staf 
Kodim 0816/Sidoarjo dan Ko-
dim 0817/Gresik serta Perwira 
Korem 084/BJ. (dn)

Danrem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, 
S.I.Kom., M.M. Melakukan kegiatan Penyusunan Naskah Kajian 
Peningkatan Status Kodim 16/Sidoarjo dan Kodim 0817/Gresik 

dari Tipe B menjadi Tipe A

Istri Wali Kota
Probolinggo Aminah Hadi

Resmikan SOTH dan Selantang 
Probolinggo, SMN - Pemkot 

Probolinggo meresmikan Seko-
lah Orang Tua Hebat (SOTH) 
dan Sekolah Lansia Tangguh 
(Selantang), Jumat (2/9). Ber-
tempat di Halaman PAUD 
Amanah Jalan Srikandi, Wirob-
orang, peresmian diikuti peserta 
yang terdiri dari 30 orangtua di 
SOTH dan 20 lansia peserta Se-
lantang.

SOTH dan Selantang mer-
upakan sekolah yang digagas 
oleh Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Nasional 
(BKKBN) Jawa Timur. SOTH 
pertama di Kota Probolinggo ini 
terpilih dari Kelurahan Wirobo-
rang, tepatnya PAUD Amanah 
yang menjadi lokasi peresmian 
sekolah ini. Sedangkan Selan-
tang ialah para lansia yang be-
rada di wilayah Sumber Pacar, 
Tisnonegaran, Kanigaran.

Kabid pengendalian pen-
duduk dan KB Triana Nawang-
sari menjelaskan, “Acara pere-
smiannya memang dijadikan 
satu disini (PAUD Amanah, 
red). Mereka terpilih kare-
na koordinasi antara kader, 
TP PKK, penyuluh dan guru 
PAUD-nya memang baik. Kalau 

SOTH dari Wiroborang yang 
terpilih, sedangkan Selantang 
dari Tisnonegaran,” jelasnya.

SOTH adalah sekolah pen-
gasuhan untuk meningkatkan 
kemampuan orang tua dalam 
mengasuh anak, terutama anak 
balita. Karena balita di rentang 
periode emas yaitu masa per-
tumbuhan dan perkembangan 
anak, meningkatkan keterampi-
lan keluarga tentang pengasu-
han, dan dapat menjadi langkah 
strategis untuk memaksimalkan 
periode cetak dalam mencetak 
generasi unggul. Tujuan SOTH 
sendiri ialah memberikan pem-
bekalan bagi para orang orang 
tua bagaimana pola pengasuhan 
anak dan memberikan pengeta-
huan bagaimana hak-hak anak.

Sedangkan Selantang, se-
kolah khusus para lansia ini 
memberikan konsep belajar 
sepanjang hayat dan bahagia 
sepanjang waktu melalui para 
keluarga dan lansia itu sendi-
ri melalui pembiasaan berpikir 
dan perilaku positif serta be-
radaptasi dengan perkemban-
gan IPTEK dengan kemampuan 
masing-masing.

Selantang menjadi pendi-

Aminah Hadi Zainal Abidin dalam kegiatan peresmian SOTH dan 
Selantang

Festival Pendalungan Dalam Rangka
Hadi Pro ke-663 Resmi Dibuka 

Pro, baik yang sudah dilak-
sanakan maupun yang belum 
dilaksanakan, untuk vestifal 
Pendalungan,akan ditampilkan 
banyak kesenian, olahraga dan 
pameran bazar sebanyak 200 
peserta,300 PKL . 

“Dalam Hadi Pro kali ini 
juga ada kegiatan sosial yaitu 
pemberian santunan 1600 anak 
yatim, pemberian Adminduk 
bagi anak lahir tanggal 4 Sep-
tember, pemberian penghargaan 
kepada RT/RW, Bansos anak 
yatim dari Dinsos serta pembe-
rian santunan kepada fasien di 
Rumah Sakit,” jelasnya.

Lebih lanjut Budi Wirawan 
juga melaporkan,bahwa dise-
diakan juga mobil yang dapat 
digunakan untuk ibadah sholat 
dengan fasilitas lengkap. “Kami 
ucapkan terima kasih kepada 
semua pihak yang sudah men-
dukung kegiatan ini juga kepada 
para sponsorsif, semoga ker-
jasama ini dapat ditingkatkan 
diwaktu mendatang,” katanya.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
dalam sambutannya menga-
takan bahwa dalam memperin-
gati hari jadi kota Probolinggo 
ke-663, kali ini adalah bukan 
semata untuk eforia tapi sebagai 
bentuk syukur kita, dan juga kita 
mengudang anak anak yatim 
agar dapat berbagi kebahagiaan. 

“Mudah mudahan mendapat 
berkahnya dan dapat melangkah 
kedepannya lebih baik lagi,” ka-
tanya.

Wali kota Hadi juga menga-
takan, event ini digelar sampai 
tanggal 11September dan dapat 
dinikmati juga agar dapat ber-
gairah kembali, setelah men-
galami masa sulit karena pan-
demi covid 19.

Selain itu Walikota Hadi juga 
menyampaikan hasil pembangu-
nan dan termasuk pembangunan 
Rumah Sakit baru yang akan 
rampung tahun ini.

“Pembangunan Rumah sakit 
merupakan program prioritas 
pemerintah, semoga bermanfaat 
dan lancar semuanya,” harap-
nya.

Diakhir sambutannya Wa-
likota Hadi mengucapkan teri-
makasih kepada semua. “Saya 
mengucapkan terimakasih ke-
pada jajaran forkopimda yang 
selama ini banyak memberikan 
bantuan dan masukkan ke kita, 
sehingga kita dapat menjalank-
an tugas dan fungsinya sehingga 
kita diperintahan dapat men-
jalankan tugas dengan aman dan 
lancar berkat kebersamaan dan 
mudah mudahan kebersamaan 
dapat ditingkatkan untuk bersa-
ma membangun kota Proboling-
go ini,” pungkasnya. (ed)

Dandim 0817/Gresik Dampingi Pangdam V/Brawijaya
Tinjau Pembangunan Yonmek 516/CY di Wedoroanom

Surabaya, SMN - Guna 
meningkatkan kesejahter-
aan para prajurit yang aktif 
bertugas, Panglima Kodam 
V/Brawijaya, Mayjen TNI 
Nurchahyanto, M.Sc. beserta 
Rombongan melakukan penin-
jauan Pembangunan Batalyon 
Infanteri Mekanis 516/CY yang 
berada di Desa Wedoroanom 
Kec. Driyorejo Kab. Gresik, 
Kamis(25/8/2022).

Rombongan terdiri dari, 
Kolonel Arh Ichwansyah (As-
ren Kasdam V/Brw), Kolonel 
Czi Asep Rahmat Sukmana, 
S.E., M.H., (Aslog Kasdam V/
Brw), Kolonel Arm Rimoko 
Ardani (Aster Kasdam V/
Brw), Letkol Inf La Ode Nur-
din (Waaster Kasdam V/Brw), 
Letkol Czi Hiras M.S. Tur-
nip, M.Si (Han) (Kazidam V/
Brw), Letkol Inf Budi Santoso 
(Pabandya Wanwil Sterdam V/
Brw), Mayor Inf Danang (Kas-
min Pangdam V/Brw), serta 
Mayor Czi Yulius (Pabandya 

Faskon Slogdam V/Brw).
Setibanya dilokasi, Pang-

dam V/Brawijaya disambut 
oleh Dandim 0817/Gresik, Let-
kol Inf Ahmad Saleh Rahanar, 
S.Sos bersama Kasdim 0817/
Gresik, Mayor Inf Sugeng Ri-
yadi serta Bpk. Handoyo selaku 
Presdir PT. Jaya Guna Mandiri 
Hasbi. Selanjutnya menerima 
paparan Pembangunan Yonmek 
516/CY dari Anggota Zidam V/
Brw (Bawas Lapangan) Sertu 
Trisno bertempat di salah satu 
halaman bangunan baru rumah 
Yonmek 516/CY.

Sertu Trisno kemudian 
menyampaikan mengenai pro-
gres pembangunannya serta 
Siteplant Tanah Cq. Kodam 
V/Brw (Wedoroanom-Gresik) 
yang akan digunakan untuk 
lahan Swasembada Pangan 
Kodam V/Brawijaya. Selan-
jutnya, Pangdam V/Brawijaya 
didampingi oleh Dandim 0817/
Gresik meninjau langsung be-
berapa rumah contoh yang tel-

Panglima Kodam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc. 
beserta Rombongan melakukan peninjauan Pembangunan 

Batalyon Infanteri Mekanis 516/CY 

ah dipersiapkan. Pangdam V/
Brawijaya juga berkesempatan 
untuk memberikan pengara-
han kepada 1 Pleton Anggota 
Yonmek 516/CY yang tinggal 
di Pembangunan Yonmek 516/
CY.

“Nantinya bangunan ini 
akan menjadi Markas dan tem-
pat tinggal bagi seluruh Per-

sonil Yonmek 516/CY. Maka 
saya titip, tolong dijaga dan 
dirawat dengan baik, agar 
dapat mendukung kelancaran 
seluruh personil dalam bertu-
gas dan seluruh personil memi-
liki tempat tinggal yang layak 
digunakan bersama keluargan-
ya.”tutur orang No.1 ditubuh 
Kodam V/Brawijaya ini. (dn) 

dikan non formal untuk mewu-
judkan lansia SMART (Sehat, 
Mandiri, Aktif, dan Produktif) 
serta bermartabat yang berguna 
bagi diri sendiri, keluarga, mas-
yarakat dan negara.

Istri Wali kota Probolinggo 
Aminah Hadi Zainal Abidin, 
sebagai Ketua TP PKK Kota 
Probolinggo, resmikpan acara 
tersebut dihadiri oleh Koordina-
tor Keluarga Sejahtera dan Pem-
berdayaan Keluarga BKKBN 
Jawa Timur, Suhartati.

Aminah Hadi, juga menin-
jau langsung bagaimana kelas 
SOTH dan Selantang berjalan. 
“Untuk kelas SOTH mereka 
sangat semangat sekali, saya 
sangat mengapresiasi kelas sep-
erti ini. Karena saya juga punya 
balita juga, kita sebagai orang 
tua muda harus tahu bagaima-
na cara menimba ilmu dalam 
mendidik anak-anak supaya ke 
depannya mereka menjadi anak-
anak hebat. Jadi sekolah ini san-
gat luar biasa,” kata Aminah.

Suhartatik BKKBN Jatim 
mengatakan, Nantinya SOTH 
akan diadakan selama 3 bulan 
dengan pertemuan seminggu 
sekali. Materi yang diberikan 
sebanyak 14 materi dan diberi-
kan setiap minggunya. Khusus 
SOTH, setiap pertemuan akan 
ada pretest dan post test. Dia-
dakan pretrest dan post tes dia-
dakan untuk mengukur sejauh 
mana para orang tua ini mema-
hami materi yang disampaikan 
oleh pengajar.

“Sedangkan untuk Selan-
tang, ditempuh minimal 6 bulan 
dan sebanyak 12 materi yang 
akan disampaikan. Di materi 
12, para peserta Selantang akan 
diajak berwisata. Kalau di Se-
lantang materinya adalah berse-
nang-senang bukan materi yang 
terlalu mikir” katanya. (ed)

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, Ketua DPRD dan forkopimda da-
lam kegiatan pembukaan Festival Pendalungan

Probolinggo, SMN - Festi-
val Pendalungan dalam rangka 
rangkaian kegiatan Hari Jadi 
Probolinggo (Hadi Pro) yang 
ke-663 secara resmi dibuka oleh 
Wali Kota Hadi Zainal Abidin, 
Jumat (02/09/22).

Hadir dalam kegiatan terse-
but Komandan Kodim 0820, 
Kapolres kota, Kajari, Ket-
ua PN, Asisten, Kepala OPD, 
Camat, Lurah, Ketua DPRD, 
Ketua KONI, Ketua MUI, para 
pimpinan perusahaan ,para ula-
ma dan lainnya.

Ketua pelaksana Hadi Pro, 
Budi Wirawan dalam laporan-
nya mengatakan, bahwa tujuan 
dilaksanakannya kegiatan terse-

but adalah sebagai ungkapan 
rasa syukur kepada Tuhan dan 
juga memberikan hiburan ke-
pada warga masyarakat kota 
Probolinggo sekaligus sebagai 
upaya untuk membangkitkan 
perekonomian melalui pameran 
UMKM, sesuai tema Hadi Pro 
kali ini yaitu “Membangun ber-
sama rakyat, untuk bangkit leb-
ih cepat pulih lebih kuat”.

Budi Wirawan juga mel-
aporkan rangkaian kegiatan 
Hadi Pro kali ini merupakan 
kolaborasi antara pelayanan 
publik pemerintah,pentas seni 
budaya masyarakat, aktifitas 
sektor swasta UMKM, terdapat 
40 event kegiatan dalam Hadi 

Kodim 0817/Gresik Selenggarakan kegiatan Binlogwil 
Semester II TA 2022, Guna Mewujudkan Keakuratan 
Data yang Mendukung Pelaksanaan Tugas Pokok TNI

Surabaya, SMN - Berdasar-
kan Undang-Undang Repub-
lik Indonesia Nomor 34 Tahun 
2004 pasal 1 point 6 dijelaskan 
bahwa sistem pertahanan Neg-
ara adalah sistem pertahanan 
yang bersifat semesta (Sis-
hankamrata) yang melibatkan 
seluruh warga Negara, wilayah, 
dan sumber daya Nasional 
lainnya, serta dipersiapkan se-
cara dini oleh Pemerintah dan 
diselenggarakan secara total, 
terpadu, terarah, dan berlanjut 
untuk menegakkan kedaulatan 
Negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan segenap Bang-
sa dari segala ancaman. Rabu 
(24/8/2022).

Untuk mewujudkan sistem 
pertahanan yang bersifat semes-
ta, Kodim 0817/Gresik melak-
sanakan pemberdayaan wilayah 
pertahanan di darat melalui 
kegiatan Pendataan Pembinaan 
Logistik Wilayah yang bertujuan 
untuk menjamin terlaksananya 
Pendataan Pembinaan Logis-
tik Wilayah (Binlogwil) secara 
berkelanjutan, prioritas dan sin-
ergi dalam rangka kepentingan 
pembinaan dan pendayagunaan 

Dandim 0817/Gresik, Letkol Inf Ahmad Saleh Rahanar, S.Sos.
hadir dan membuka kegiatan Binlogwil Semester II TA 2022, 

Guna Mewujudkan Keakuratan Tugas pokok TNI

bidang pembinaan Wanwil ser-
ta dengan sasaran terwujudnya 
persamaan persepsi dan lang-
kah Satkowil bersama dengan 
pemerintah dan swasta dalam 
melaksanakan Pendataan Bin-
logwil di wilayah.

Dalam kesempatan ini, Dan-
dim 0817/Gresik, Letkol Inf Ah-
mad Saleh Rahanar, S.Sos. hadir 
dan membuka kegiatan Binlog-
wil yang bertemakan “Melalui 
kegiatan pendataan Pembinaan 
Logistik wilayah kita optimal-
kan kualitas data Logwil yang 
Up To Date, Valid, Akurat dan 
Mutakhir”. Yang diselengga-
rakan di Aula Atas Makodim 
0817/Gresik dengan penang-
gung jawab Pasiterdim 0817/
Gresik, Kapten Inf Siari.

Dandim 0817/Gresik Dalam 
sambutannya menyampaikan, 
bahwa, Melalui kegiatan Pen-
dataan Pembinaan Logistik 
Wilayah ini kita dapat memper-
barui data menjadi lebih valid 
guna mendukung Binter satuan 
dalam mewujudkan Ruang, Alat 
dan Kondisi Juang yang tang-
guh untuk kepentingan Pertah-
anan Negara.

“Dengan terpeliharanya 
data logistik wilayah yang 
berkesinambungan diharapkan 

Satkowil dapat berperan dalam 
menentukan langkah-langkah 
pembinaan selanjutnya guna 
mensukseskan pelaksanaan 
Tugas Pokok TNI. Pendataan 
secara valid dan akurat ini juga 
akan digunakan sebagai bahan 
kajian bagi pimpinan Komando 
Atas dalam menentukan kebija-
kan di wilayah masing-masing.” 
tuturnya.

Lanjutnya, “Saya berpesan 
kepada seluruh peserta yang 
hadir, laksanakan kegiatan ini 
dengan serius dan penuh tang-
gung jawab, agar dalam pelak-
sanaan tugas-tugas di lapangan 
dapat berjalan sesuai harapan 
Komando Atas. Selanjutnya 
untuk para Bati Wanwil yang 
hadir dalam kegiatan ini setelah 
mendapat bekal materi, wajib 
menyampaikan kepada para 
Babinsanya agar dapat secara 
cepat dan tepat, disaat mel-
aporkan data yang diminta oleh 
Komando Atas tentunya semua 
data harus akurat dan mutakh-
ir. semoga Allah SWT Tuhan 
Yang Maha Esa memberikan 
petunjuk, bimbingan dan kekua-
tan kepada kita sekalian dalam 
melaksanakan tugas pengabdian 
kita kepada bangsa dan nega-
ra.”Pungkas Dandim. (dn) 
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Walikota Depok Kukuhkan Pengurus
Baznas Depok Periode 2022 - 2027

Pengurus Baznas Depok Periode 2022 - 2027

Depok, SMN - Wali Kota 
Depok, Mohammad Idris men-
gukuhkan Pengurus Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) 
Kota Depok Periode 2022-
2027 di Ruang Edelweiss Lan-
tai 5 Balai Kota Depok, Kamis 
(01/09/2022).

Dalam acara tersebut, Idris 
meminta, Pengurus Baznas yang 
baru di kukuhkan agar mening-
katkan kinerja dalam menghim-
pun dana zakat di Kota Depok.

“Berdasar informasi dari 
Baznas Provinsi, potensi zakat 
di Kota Depok bisa mencapai 

Rp 300-an miliar” ujar Idris ke-
pada wartawan.

Idris menambahkan saat ini 
jumlah dana yang di himpun 
Baznas telah mencapai 5 miliar 
per tahun.

Idris juga mengucapkan teri-
ma kasih atas kiprah, partisipa-
si dan kontribusi Baznas kepa-
da masyarakat.

Dirinya pun ingin Baznas 
meningkatkan kinerja dengan 
berkolaborasi bersama Pemer-
intah Kota (Pemkot) Depok, 
terlebih pemerintah memiliki 
tidak kurang 1.000 pembimb-

ing rohani yang bisa diberday-
akan untuk mensosialisasikan 
terkait zakat ke masyarakat.

Abdul Ghofar Hasan, Wakil 
Ketua II Baznas Depok yang 
baru di kukuhkan, menegas-
kan kepada SMN, Kamis 
(01/09/2022), pengurus Ba-
znas periode 2022 - 2027 siap 
bekerja keras meningkatkan ki-
nerja sesuai harapan Walikota 
Depok.

“Kami pengurus Baznas De-
pok periode 2022 - 2027 akan 
lebih meningkatkan kinerja da-
lam menghimpun dana zakat di 
Kota Depok” ujar Ghofar.

Adapun nama Pengurus 
Baznas Kota Depok Periode 
2022- 2027 diantaranya:

1. Ketua, Dr. Endang Ah-
mad Yani, SE., MM

2. Wakil Ketua I, Dr. KH. 
Encep, MA

3. Wakil Ketua II, Abdul 
Ghofar Hasan S.E.I

4. Wakil Ketua III, Rovi Oc-
taviano Vustany, S.P, M.Si

5. Wakil Ketua IV, Dipl.-Ing 
Agus Dwi Cahyono. (dk) 

Bersukur Kepada Tuhan
Dipercaya Menjadi Wakil Rektor 

Bidang Akademik dan Inovasi 

Dr Hulman Panjaitan, SH, MH dilantik menjadi Wakil Rektor 
Bidang Akademik Universitas Kristen Indonesia (UKI)

Jakarta, SMN - Dr Hulman 
Panjaitan, SH, MH sah dilantik 
menjadi Wakil Rektor Bidang 
Akademik Universitas Kristen 
Indonesia (UKI) masa bakti 
2022-2026 di Auditorium Grha 
William Soeryadjaya, Selasa, 
(26/4) lalu.

“Saya bersukur kepada Tu-
han saya dipercaya Rektor 
membantu beliau Wakil Rektor 
dibidang Akademik dan Inovasi. 
Selain itu, juga kepada yayasan 
yang memberikan kepercayaan 
sebagai wakil Rector,” kata 
Hulman Panjaitan mengatakan 
saat menerima Suara Media Na-
sional diruang kerjanya Senin 
(5/9/2022).

Kata Dia, bahwa Visi Misi 
UKI adalah Visi Misi Rektor. 
Artinya, apa yang dicanangkan 
Rektor itulah yang harus diker-
jakan. Tentunya dengan Visi 
UKI. Visi UKI itu adalah men-
jadi Universitas yang bermutu, 
mandiri, inovatif dalam bidang 
Tridarma Perguruan tinggi ber-
dasarkan Nilai-nilai Kristiani 
dalam Pancasila di Asia pada 
tahun 2030. 

Tentunya ini harapan UKI 
kedepan, bersama para Wakil-
Wakil Rektor dan seluruh 
Pimpinan Universitas merasa 
bertanggujawab untuk mencapai 
visi itu. Puji Tuhan, tahun 2022 
ini beberapa bulan yang lalu 
UKI sudah dianugrahi bahwa 
UKI bisa memperoleh peringkat 
Akreditasi Unggul.

“Kalau kita melakukan peni-
litian dari sekian ribu Universi-
tas yang ada di Indonesia, ter-
catat baru 29 Universitas yang 
memperoleh Akreditas Unggul 
bukan A. dan UKI di nomor 
urut ke 28. Kebanggaan dari 
UKI bahwa di lingkungan Per-
guruan Tinggi Kristen yang 
tergabung dalam Badan Koor-
dinasi Perguruan Tinggi Kristen 
Indonesia (BPTKI) UKI adalah 
satu-satunya Universitas Kris-
ten yang memperoleh peringkat 
Akreditasi Unggul. Kami harus 
menyampaikan terimaksih luar 
biasa dan Puji Tuhan kita bisa 
memperoleh itu,” kata Hulman 
Bangga.

Kedepan visi dan misi UKI 
kata Hulman kembali, bagaima-
na meningkatkan Prodinya juga 
menjadi Unggul bukan hanya 
Universitasnya, tapi Prodi juga 
menjadi Unggul. Atau bahkan 

lulusannya pun menjadi Unggul. 
Dimana kreteria Unggul di lulu-
san pertama harus disampaikan 
harus dibedakan lulusan UKI 
dengan Universitas yang lain.

“Dimana perbedaannya, di-
mana pun lulusan UKI akan 
mengintarlisasikan nilai-nilai 
UKI. Ada nilai-nilai berbagi dan 
peduli, rendah hati, profesional, 
bertanggungjwab dan berinteg-
ritas. Dimana pun dia, itulah 
keunggulan dari pada lulusan 
UKI. Dan saya rasa tidak pernah 
lulusan UKI malu untuk menun-
jukan identitasnya bahwa dia lu-
lusan UKI,” ungkapnya.

Bicara inovasi sesuai jabatan 
yang emban Hulman, harus 
dibedakan inovasi yang sesung-
guhnya dengan inovasi-inovasi 
pembelajaran. Dilingkungan 
UKI kata Hulman, salah satu 
keunggulannya adalah inovasi 
dibidang pembelajaran sejum-
lah metode pembelajaran sudah 
ada pengembangan dalm bentuk 
inovasi. Misalnya, pembelaja-
ran jarak jauh, pembelajaran on-
line, dengan sejumlah metode-
metode yang dipergunakan 
dengan sistim lerning manaje-
men sistim atau LMS namanya 
dengan media-media tertentu.

Bicara Inovasi yang terbaru 
kata Hulman, dimana pemer-
intah mencanangkan program 
MBKM  merdeka belajar kam-
pus merdeka UKI termasuk 
Universitas segera menangkap 
itu.

Jadi dari sekian banyak ben-
tuk MBKM yang ditetapkan pe-
merintah UKI sudah mengam-
bil bagian diantaranya adalah 
pertukaran Mahasiswa kemu-
dian asistensi mengajar, ma-
gang, bela Negara. Jadi setiap 
tahun itu tahun 2022 ini lanjut 
Hulman, UKI sudah mengirim 
sekian banyak Mahasiswa UKI 
untuk keluar belajar selama satu 
semester dalam rangka bentuk 
pertukaran Mahasiswa. Kata 
Hulman, ada dua Mahasiswa ke 
Negara Italia, kemudian ada 44 
mahasiswa luar yang ikut kuli-
ah di UKI dari seluruh penjuru 
nusantara.

“Jadi sekali lagi program 
MBKM itu konsen UKI. Bah-
kan di UKI ada satu khusus ba-
gian yang mengurusi MBKM 
itu,” tegasnya.

Kalau berbicara masalah 
kualitas kata Hulman , UKI su-

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H : Penegakan
Hukum Bagi Hak Pencipta Masih Memprihatinkan

Jakarta, SMN - Hak Cipta 
merupakan salah satu Kekayaan 
Intelektual (KI) yang dapat di-
catatkan pada Direktorat Jender-
al Kekayaan Intelektual (DJKI) 
yang terdiri dari bidang seni, 
sastra, dan ilmu pengetahuan. 
Dalam hak cipta, baik pencip-
ta maupun pemegang ciptaan 
memiliki hak eksklusif untuk 
mendapatkan manfaat ekonomi 
atas ciptaannya, salah satunya 
berupa imbalan atau royalti.

Hal ini pun ditegaskan Dr. 
Hulman Panjaitan, S.H., M.H. 
Konsultan Yayasan Cipta In-
donesia (YCI) hak cipta itu 
adalah hak yang bersifat eksk-
lusif. Yang mana Hak yang se-
mata-mata bagi penciptanya pe-
megag hak ciptanya. Kalau ada 
orang lain yang mau mengambil 
manfaat ekonomi dari ciptaann-
ya, harus meminta ijin dari pen-
ciptanya. 

“Sampai sekarang ini, 
bagaimana hak-hak pencip-
ta khususnya hak ekonomi itu 
memang belum sepenuhnya 
dirasakan para pencipta. Ban-
yak para pengguna, yang belum 
meminta ijin kepada pencipta 
atas pengunaan karya ciptanya, 
tegas Hulman Panjaitan kepada 
Suara Media Nasional Senin 
(5/9/2022).

Dijelaskan Hulman bahwa 
sanya dengan adanya LMKN 
atau lembaga manajemen kolek-
tif yang mana diakui menurut 
UU No 28 tahun 2014 tentang 
hak cipta memang LMKN yang 
diberikan kewenangan untuk 
memungut royalti memberi-
kan ijin kepada para pengguna. 
Dan LMKN inilah kemudian 
mendistribusikan royalti yang 
dipungutnya kepada para pen-
cipta melalui LMK yang ada.

“Jadi sampai sekarang ini 
kita lihat belum maksimal apa 
lagi kita melihat penegakan hu-
kumnya masih memprihatinkan. 
Kenapa demikian, cukup ban-
yak kita lihat pelanggaran-pe-
langgaran hak cipta khususnya 
apakah itu penggunaan tanpa 
ijin maupun perbanyak tanpa 
ijin yang sering kita sebut den-
gan mekanikal rait . Masih ban-
yak kita lihat dengan kasat mata 
ada pelanggaran hukum menjual 
karya-karya intelektual namun 
tidak ada upaya hukum yang 
bisa dilakukan,” ungkap Hul-
man.

Kata Hulman Panjiatan me-
lihat, sesungguhnya ditataran 
normatif sudah cukup bagus. 
Artinya, dengan keluarnya 
peraturan Pemerintah No 56 ta-
hun 2020 yang mana kemudian 
ditindaklanjuti dengan peratur-
an Menteri Hukum dan HAM 

tentang pengelolaan royalty, ini 
sesungguhnya memberikan satu 
pemihakan kepada para pen-
cipta. Disitu sudah ditetapkan 
tegas Hulman, siapa yang me-
minta wajib meminta ijin dan 
berapa besarnya royalti yang 
harus diterima. Itu sudah dia-
tur sedemikian rupa dan jelas. 
Kenyataannya, kata Hulman 
kembali, faktanya adalah bagi 
mereka yang belum membayar 
sekalipun disana sudah ditetap-
kan berapa restoran harus mem-
bayar, usaha hiburan karaoke, 
angkasa pura berapa, pelabuhan 
berapa, itu sudah ditetapkan 
disana. Tapi, pada saat mereka 
tidak membayar royalti, ini kita 
bicara penegakan hukumnya.

“Penegakan hukumnya ma-
sih memprihatinkan. Begitu ada 
user katakanlah pengguna pera-
turan pemerintah No 56 tahun 
2020 diharuskan membayar roy-
alti, kalau dia tidak membayar 
royalti ini yang memprihatink-
an. Upaya hukum yang dilaku-
kan adalah menggugat melalui 
pengadilan niaga. Menggugat 
ke pengadilan niaga bukan per-
soalan sederhana, kemudian 
boleh melapor polisi,” katanya 
geram.

Persoalannya sekarang lan-
jut Hulman, sesuai dengan UU 
hak cipta yang baru, UU No 28 
tahun 2014 tidak pidana pelang-
garan hak cipta itu merupakan 
tindak pidana 2 (dua) ini yang 
melemahkan menurut saya satu 
kemunduran kebelakang karena 
apa, kita bisa melihat dengan 
berlakunya UU No 19 tahun 
2002 dimana tindak pidana pe-
langgaran hak cipta dianggap 
suatu kejahatan, ternyata pe-
langgaran hak cipta itu masih 
merajalela. Apa lagi dengan 
sekarang, tindak pidana kita 
delik aduan, artinya kalau tidak 
ada yang mengadu maka proses 
penyidikan dan penyidikan ti-
dak bisa dilakukan, tandasnya.

“Nah itulah banyak kasus 
yang kita lihat banyak pelang-
garan hak cipta  di masyarakat, 
aparat penegak hukum tidak 
mampu berbuat apa-apa kare-
na tidak ada pengaduan. Itulah 
salah satu kendalanya, ungkap 
Hulman.

Dari sisi penegakan Hukum 
kalau seorang pengguna yang 
tidak melakukan pembayaran 
royalti atau tidak meminta ijin 
dari pada penciptanya, secara 
perdata bisa digugat ganti rugi. 
Yang namanya ganti rugi sesuai 
hukum perdata pertama terdiri 
dari biaya rugi dan bunga yang 
bisa dituntut. Artinya berapa 
kerugian yang dialami oleh 
pencipta. Kemudian keuntun-

gan yang diharapkan, itu bisa 
digugat secara perdata. Secara 
pidana, selain dia delik aduan.

“Satu hal yang merupakan 
kemuduran dengan UU No 28 
tahun 2014, adalah ancaman 
hukuman yang dikenakan ke-
pada pelanggar, itu lebih rendah 
dibanding dengan ancaman hu-
kuman dimasa berlakunya UU 
No 19 tahun 2002,” jelas Hul-
man.

Dipertegas Hulman Panjaitan 
kembali dimana di UU sebelum-
nya, terhadap pelanggaran hak 
cipta itu ada ancaman hukuman 
minimal ada ancaman hukuman 
maksimal. Ancaman hukuman 
maksimal itu 7 tahun. Sedang-
kan di UU hak cipta yang baru 
itu ancaman hukuman maksimal 
4 tahun.

“Jadi sekarang kalau terja-
di pelanggaran hak cipta diluar 
pembajakan si pelanggar itu 
tidak bisa dikenakan tindakan 
penahanan ke polisian karena 
ancamannya tidak lebih dari 5 
tahun. Jadi menurut saya dua hal 
ini menjadi kemunduran,” keluh 
Hulman.

Kembali tugas dari Lembaga 
Manajemen Kolektif kata Hul-
man, ini sesungguhnya pencipta 
sudah diwakili oleh LMK atau 
LMKN. Artinya, setiap peng-
gunaan karya cipta yang dicip-
takan oleh penciptanya LMK 
sudah bertangggujawab sesung-
guhnya. Memperantarai antara 
pencipta dengan pengguna.

“Jadi kalau misalnya pencip-
ta juga kurang paham hukum-
nya, saya yakin bahwa LMK-
LKM atau LMKN itu sudah 
mampu memberikan perlindun-
gan sesungguhnya kepada para 
pencipta pada saat berhadapan 
pengguna. Baik dari segi perjan-
jiannya maupun dari segi yang 
lain-lain. Jadi kalau dulu misal-
nya ada jual beli putus, sekarang 
ini modelnya dilakukan bukan 
jual beli putus, tapi jual beli 
yang berdasarkan eksemplar,” 
ucapnya.

Kalau bicara mengenai jang-
ka waktu perjanjian kata Hul-

man menjelaskan, biasanya per-
janjian itu biasanya pertement. 
Artinya lisensi yang diberikan 
pencipta kepada para pengguna 
itu biasanya sekali dua tahun 
setelah itu bisa di evaluasi kem-
bali, kecuali dengan asosiasi 
saat kita misalnya di KCI waktu 
itu dengan asosiasi itu bisa 5 ta-
hun sekali.

“Kenapa perlu di evaluasi 
kembali mungkin royalti kan 
tidak sama terus menerus ada 
nilai uang yang sudah berubah 
dan di evalusi segala macam itu 
sangat mempengaruhi misalnya 
royalti yang harus di terima pen-
ciptanya sehingga perlu di eval-
uasi setiap secara berkala men-
genai perjanjian ini,” katanya. 

“Bagi Hulman Panjaitan 
menggambarkan hidup tanpa 
lagu sangat hampa. Tapi, begi-
tu lagu sudah kita manfaatkan, 
kadang kita tidak memberikan 
penghargaan terhadap pencip-
tanya sehingga sering kali kita 
mengambil jalan pintas. Beli 
ciptaan yang murah kualitas ti-
dak ada dan yang paling mem-
prihatinkan disana kita sudah 
melakukan hak cipta terhadap 
orang lain. Karena kita membe-
li yang murah tidak berkualitas 
karena itu adalah barang baja-
kan. Begitu kita mengambil ba-
rang bajakan, si pencipta tidak 
mendapatkan royalti itulah yang 
sangat memprihantinkan,” ung-
kapnya. 

Diakhir wawancara Hulman 
Panjaitan meminta, coba hargai 
ciptaan para pencipta. Kedepan 
penegakan hukum harus maksi-
mal. Bisa maksimal kalau delik 
aduan dalam UU hak cipta itu 
dirubah menjadi kejahatan bia-
sa. Ancaman hukumannya ada 
ancaman minimal dan maksi-
mal. Maksimal misalnya harus 
5 tahun. Sehingga ini menjuk-
kan suatu keseriusan pemerintah 
untuk betul-betul memberikan 
pemihakan kepada para pencipta 
yang dirugikan akibat dari per-
buatan para pelaku usaha yang 
mempergunakan karya ciptanya, 
tutup hulman Panjaitan. (lian)

Dr. Hulman Panjaitan, S.H., M.H bersama Menteri Hukum 
dan HAM  Yasonna H Laoly

dah teruji, selain syarat minimal 
yang harus dipenuhi setiap Prodi 
bukan hanya dari segi kuantitas 
tapi dari segi kualitas ini juga 
sangat terjamin. Karena setiap 
Prodi Dosennya sudah tidak saja 
akademik tulen, artinya bukan 
saja ilmuan murni, tapi sudah 
sebagian besar juga para prak-
tisi. Dengan kompetensi kual-
ifikasi tertentu sesuai dengan 
bidang keahliannya. Di Fakultas 
teknik misalnya, para Engineer-
ing diluar atau para entrepreneur 
yang mengajar di UKI, juga 
seperti di Fakultas Hukum juga 
para pengacara, curator, Jaksa, 
Hakim memberikan pengajar 
atau ikut sebagai dosen di Fakul-
tas Hukum.

“Jadi, kita melihat bahwa 
kualitas sumber Daya Manu-
sianya itu sudah sangat mema-
dai. Selain ditunjang dengan 
rata-rata dosen UKI sudah sert-
ifikasi profesi. Artinya, sudah 
mengantongi sertifikat seorang 
pendidik profesional. Selain 
jenjang akademik merupakan 
perhatian UKI juga untuk mem-
berikan pengajaran untuk bisa 
menjadi dosen di UKI. Mulai 
dari Rektor sampai guru besar,” 
ungkap Hulman.

Kedepannya kata Wakil Rek-
tor bidang Akademik dan Ino-
vasi (WRAI), UKI selalu men-
gevaluasi dimana keunggulan, 
kelemahan, UKI juga melihat 
peluang dan tantangan itu harus 
di evaluasi. Artinya, kata Hul-
man, dengan cara itu UKI bisa 
merekrut pasar khususnya untuk 
meningkatkan kualitas lulusan 
UKI diluar. Jadi, segala sesua-
tunya harus di evaluasi apakah 
dibidang kurikulum, media 
atau metode pembelajaran yang 
mana harus disampaiakn kepa-
da Mahasiswa sehingga itu bet-
ul-betul sesuai dengan harapan.

“Jadi tidak hanya pemaha-
man teoritis tetapi pemahaman 
praktis UKI harus sampaikan. 
Jadi tidak hanya siap pakai tapi 
siap ahlinya. Demikian juga 
matakuliah UKI juga memaksi-
malkan mata kuliah kemahiran. 
Bukan matakuliah teori,” terang 
Hulman.

Untuk kedepannya kata Hul-
man berharap, terobosan kede-
pan UKI harus berusaha, dimana 
tahun ini sudah ditetapkan tahun 
kolaborasi tahun 2023 itu adalah 
tahun inovasi, tahun 2024 tahun 
pretasi dan tahun 2025 adalah 
ada pengakuan baik dari dalam 
maupun dari luar keberadaan 
UKI nantinya tahun rekokisi.

“Jadi harapan UKI betul-bet-
ul tahun demi tahun ini akan 
dapat tercapai betul.  Sedangkan 
persaingan menuju 4.0 kedepan, 
UKI harus memandang jauh 
kedepan. Dengan inovasi-ino-
vasi yakni bagaimana cara men-
gantisipasi, bagaimana perkem-
bangan industri pendidikan di 
4.0 nantinya,” pungkasnya. 
(lian)

Hadiri Pelantikan PDKT Kota Samarinda, Wagub 
Berpesan Tetap Jaga Persatuan dan Kesatuan

Wakil Gubernur Kaltim H. Hadi Mulyadi saat menghadiri pelantikan pengurus Persekutuan 
Dayak Kalimantana Timur (PDKT) Kota Samarinda periode 2022-2027

Samarinda, SMN - Wakil 
Gubernur Kaltim H Hadi 
Mulyadi menghadiri pelantikan 
pengurus Persekutuan Dayak 
Kalimantana Timur (PDKT)  
Kota Samarinda periode 2022-
2027, dengan Ketuanya  Ve-
ridiana Huraq Wang  yang di-
gelar di Ballroom Crystal Hotel 
Mercure Samarinda, Selasa 
(30/8/2022).

Kepada pengurus  PDKT 
Cabang Kota Samarinda, 
Wagub  Hadi Mulyadi mengu-
capkan selamat atas pelantikan 
ini. Selamat bekerja memaju-

kan organisasi dan mendharma-
baktikan diri  untuk masyarakat 
Samarinda dan Kaltim pada 
umumnya. 

“Semoga semuanya dapat 
mengemban amanah, tugas dan 
tanggung jawab masing-mas-
ing dengan sebaik-baiknya, 
sehingga PDKT Kota Samari-
da dan PDKT se-Kaltim pada 
umumnya,  tetap eksis dan 
mampu berkontribusi untuk ke-
majuan pembangunan dan kes-
ejahteraan seluruh masyarakat 
Kaltim,” tandasnya.

Hadi Mulyadi juga berpe-

san kepada seluruh pengurus 
dan anggota PDKT Kota Sa-
marinda dan untuk terus men-
jaga persatuan dan kesatuan, 
karena persatuan dan kesatuan 
adalah warisan nenek moyang  
yang sangat luar biasa  melalui 
sumpah pemuda pada tahun 
1928, yaitu Satu Tanah Air, 
Satu Bangsa serta Satu Bahasa 
yaitu Bahasa Indonesia.

“Oleh karena itu, momen-
tum pelantikan  PDKT Kota 
Samarinda    penting untuk 
tetap menjaga persatuan dan 
kesatuan bangsa. Mari kita ber-

sama-sama menjaga persatuan 
kesatuan bangsa, karena den-
gan situasi yang kondusif men-
jadi kunci untuk melaksanakan 
pembangunan, khususnya da-
lam menyongsong pemban-
gunan IKN Nusantara,” pesan 
Hadi Mulyadi. 

Ketua Umum PDKT H Sya-
harie Ja’ang juga mengucapkan 
selamat atas pelantikan pengu-
rus PDKT Kota Samarinda den-
gan harapan dapat menyusun 
program dan  merasa bangga 
dan berbahagia karena saat ini 
masyarakat Dayak sudah ban-
yak yang memiliki pendidikan, 
kemampuan dan SDM yang 
baik.  

“Ini adalah aset penting bagi 
kita untuk bisa berperan mem-
bangun Kaltim, membangun 
bangsa dan negara yang kita 
cintai bersama,” kata  mantan 
Wali Kota Samarinda itu.

Pelantikan PDKT Kota Sa-
marinda yang diKetuai Verid-
iana Huraq Wang dilakukan 
langsung Ketua Umum  Perse-
kutuan Dayak Kalimantana 
Timur H Syaharie Ja’ang yang 
ditandai penyerahan bendera 
pataka kepada Ketua PDKT 
Kota Samarinda dan dihadiri 
Forkopinda Kaltim dan Sa-
marinda, tokoh Dayak,  pa-
guyuban, serta undangan lainn-
ya. (pemprov kaltim)



8 Jawa Tengah Edisi 523/ XIV / 5 - 18 September 2022

Bupati Kendal Mengimbau Masyarakat 
Tetap Waspada Penyebaran Virus Covid-19

Bupati Kendal, H. Dico M. Ganinduto, B.Sc saat Mengimbau 
Masyarakat Tetap Waspada Penyebaran Virus Covid-19

Kendal, SMN - Menyika-
pi adanya perpanjangan pem-
berlakuan Pembatasan Kegia-
tan Masyarakat (PPKM) Jawa 
Bali diseluruh daerah berstatus 
Level 1, Bupati Kendal, H. 
Dico M. Ganinduto, B.Sc akan 
menginstruksikan kepada Dinas 
Kesehatan untuk memastikan 
pelayanan vaksinasi Booster 
berjalan dengan baik.

“Saya akan mengin-
struksikan kepada Plt. Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten 
Kendal, bahwa pelayanan ke-
pada masyarakat terkait dengan 
vaksinasi Booster tetap berjalan 
dengan baik,” tutur Bupati Dico, 
Rabu (31/8/2022).

Bupati Dico juga akan me-
minta kepada Dinas Kesehatan 
untuk selalu dalam kondisi siap, 
jika sewaktu-waktu terjadi pen-
ingkatan kasus virus Covid-19.

Tak lupa, Bupati Kend-

al juga mengingatkan kepada 
masyarakat Kabupaten Kendal, 
bahwa pandemi virus Covid-19 
belum berakhir, sehingga mas-
yarakatnya harus selalu waspa-
da dengan menjaga protokol 
kesehatan.

“Masyarakat harus tetap 
waspada dan selalu menja-
ga protokol kesehatan dalam 
melaksanakan kegiatan se-
hari-hari, dan bagi masyarakat 
yang belum melakukan vaksin 
Booster untuk segera divaksin 
Booster agar dapat terhindar 
dari bahaya penyebaran virus 
Covid-19,” pinta Bupati Ken-
dal.

Perlu diketahui bahwa pada 
bulan Agustus 2022, di Kabu-
paten Kendal telah terdapat 
30 kasus aktif virus Covid-19. 
Ini menandakan bahwa virus 
Covid-19 masih ada, dan semua 
harus selalu waspada terhadap 

Kapolsek Kaliwungu Pimpin Penggerebekan Gudang 
Penimbunan dan Pengoplosan BBM Jenis Pertalite 
Kendal, SMN - Unit Re-

skrim Polsek Kaliwungu berha-
sil menangkap terduga pelaku 
penimbun Bahan Bakar Min-
yak (BMM) jenis Pertalite dan 
pengoplosan di gudang peny-
impanan Desa Kutoharjo Ke-
camatan Kaliwungu Kabupaten 
Kendal, Rabu (31/8/2022).

Dalam penangkapan ter-
sangka pelaku penimbun BBM 
berinisal M (44) warga Dusun 
Patukangan RT 2/7 Desa Ku-
toharjo Kecamatan Kaliwungu 
Kabupaten Kendal, melakukan 
penimbunan serta pengoplosan 
BBM jenis Pertalite di gudang 
penyimpanan Desa Kutoharjo 
Kecamatan Kaliwungu Kabu-
paten Kendal.

Penangkapan itu berawal dari 
informasi masyarakat jika di 
Desa Kutoharjo Kecamatan Ka-
liwungu tersebut adanya pelaku 
yang diduga melakukan pen-
imbunan BBM jenis Pertalite 
dan melakukan pengoplosan di 
gudang penyimpanan dengan 
melakukan pemalsuan atau pen-
goplosan BBM jenis pertalite 
dijadikan BBM jenis premium Barang Bukti BBM jenis Pertalite yang ditimbun dan dioplos

Sambut Laga Kandang Perdana 
Liga 3 Jawa Tengah, Stadion Krida 
Rembang Dikucur Setengah Miliar

Rembang, SMN - Laskar 
Dampo Awang sudah menya-
takan kesiapan berlaga di liga 
III Jawa Tengah. Musim ini, 
pertandingan dilaksanakan den-
ga format home away. Pemerin-
tah Kabupaten (Pemkab) Rem-
bang pun menyiapkan anggaran 
renovasi stadion sekitar Rp 500 
juta.

Rencananya, liga III Jawa 
Tengah akan bergulir pada 18 
September hingga 13 Novem-
ber 2022. Beberapa waktu lalu, 
Persatuan Sepakbola Indonesia 

Rembang (PSIR) sudah mendaft-
arkan diri. Kesebelasan berjuluk 
Laskar Dampo Awang itu menar-
getkan untuk bisa lolos ke pu-
taran liga III Nasional.

Sementara itu, dalam liga III 
Jawa Tengah nantinya akan dii-
kuti 48 tim. Nantinya, kompetisi 
akan menggunakan sistem home 
away dengan 35 stadion sebagai 
venue

Menanggapi hal ini, Pelaksa-
na Harian (Plh) Bupati Rembang 
Muhammad Hanies Cholil Bar-
ro’ menyampaikan, pihaknya su-

dah menyiapkan pemain. ”Sudah 
terdaftar. Insya Allah sponsor 
juga sudah masuk. Support dari 
APBD juga ada,” jelasnya

Disinggung terkait sarana 
prasarana, saat ini pihaknya su-
dah melakukan persiapan un-
tuk memperbaiki Stadion Krida 
Rembang. ”Alokasi Rp 500 juta. 
Untuk sarpras dan operasional 
yang lain,” katanya

Terpisah, dari pantauan awak 
media di Stadion Krida Rabu 
(31/8) sore, sudah ada satu dump 
truck yang hendak menurunkan 
pasir. Sementara itu, di lapangan 
juga ada beberapa orang yang 
nampak melakukan penataan

Hanies menyampaikan, akan 
ada sejumlah sarpras di stadion 
yang akan diperbaiki. Seperti 
rumput dan tribun. ”Dibikin leb-
ih layak,” ujarnya

Diberitakan sebelumnya, un-
tuk aturan pemain masih sama 
dengan aturan musim lalu, setiap 
kontestan liga tiga akan menggu-
nakan pemain U-23 dan hanya 
boleh mendaftarkan pemain se-
nior lima orang. Saat pertandin-
gan, dari lima pemain senior ha-
nya boleh ada tiga pemain yang 
masuk line-up. (or)

Stadion Krida Rembang 

dan pertamax.
Kapolres Kendal AKBP Ja-

mal Alam H SH SIK MSi men-
gatakan kasus ini merupakan 
kasus penimbunan dan juga 
pengoplosan BBM jenis per-
talite yang dioplos ke premium 
dan Pertamax.

“Kita menangkap pelaku 
penimbunan dan pengoplosan 
BBM mengubah BBM dari 
yang seharusnya jenis pertalite 
dirubah menjadi jenis Pertamax 
dan diubah menjadi jenis pre-

mium karena adanya informasi 
kenaikan BBM”, jelas AKBP 
Jamal Alam.

Ini juga menjadi bukti kese-
riusan jajaran Polres Kendal 
mengantisipasi pihak-pihak 
yang ingin mencari keuntungan 
pribadi dengan menimbun BBM 
dan menimbulkan kesulitan bagi 
orang banyak.

AKBP Jamal Alam juga 
mengingatkan, pihaknya akan 
dengan tegas menindak mereka 
yang berbuat curang meman-

Wujudkan Pelayanan Prima, Sat Lantas Polres 
Kendal Giat Rutin Portal di Panti Asuhan

Sat Lantas Polres Kendal saat giat rutin Portal di Panti 
Asuhan

Barang Bukti Solar Subsidi yang diamankan 

Rembang, SMN - Dugaan 
praktik penimbunan BBM 
bersubsidi jenis solar den-
gan ‘ngangsu’ atau membeli 
di SPBU kembali terungkap 
di Kabupaten Rembang. Kali 
ini, polisi mengungkap prak-
tik ‘ngangsu’ solar bersubsidi 
menggunakan dump truk.

Truk Nopol K 1572 LN digu-
nakan pelaku untuk membeli so-
lar subsidi di SPBU Karas untuk 
kemudian dijual secara eceran 
kepada sejumlah pihak. Mere-
ka ‘ngangsu’ solar pada malam 
hari, rata-rata antara pukul 
20.00-02.00 dini hari.

Dalam kasus ini tiga pelaku 
diamankan, masing-masing 
adalah Ihsan (59) dan Kamil 
(33) yang merupakan bapak dan 
anak, serta Gufron (67). Semua 
pelaku disebut polisi merupakan 
warga Desa Karas Kecamatan 
Sedan. 

Saat ini ketiganya sudah 
diamankan di Polres Rembang. 
Kasatreskrim Polres Rembang, 
AKP Heri Dwi Utomo menya-
takan, praktik dugaan penimbu-
nan solar ini sebenarnya sudah 
lama. Namun, praktik tersebut 
semakin gencar dilakukan sejak 
tiga bulan terakhir.

Modus operandi yang dilaku-
kan oleh para tersangka adalah, 
pada Juli 2022 lalu Ihsan meng-
gunakan dump truk membeli so-
lar di SPBU Karas.

Setiap malam, rata-rata mem-
beli menggunakan truk seban-
yak 10 kali. Di setiap pembeli-
an, rata-rata mendapatkan total 

Geger ‘Ngangsu’ Solar di SPBU 
Karas untuk Diecer, Tiga Orang
Ditangkap, Begini Kronologinya!

faatkan situasi, termasuk ren-
cana kenaikan harga BBM yang 
diwacanakan pemerintah.

“Jangan coba-coba melaku-
kan perbuatan itu di wilayah 
Kabupaten Kendal, Kami tidak 
main-main dan akan menindak 
tegas bagi yang coba-coba,” te-
gas Kapolres Kendal.

Dari gudang penyimpanan 
milik tersangka diamankan 
barang bukti berupa satu unit 
KBM Suzuki Carry pick up No 
pol H 1807 SM, cairan kondisat 
300 lt, empat kaleng pewarna 
merk Coloursea UK 250 gr, satu 
drigen UK 20 lt berisikan Per-
talite murni, satu liter Pertalite 
oplosan, satu pompa penyedot, 
tujuh drigen UK 200 lt dan em-
pat drigen UK 20 lt.

Atas perbuatannya  tersangka 
M dijerat dengan pasal Pasal 54 
jo Pasal 28 ayat (i) UURI No.22 
Tahun 2001 tentang minyak 
dan gas bumi sebagaimana diu-
bah dalam I-JURI No.11 Tahun 
2020 Tentang Cipta Kerja. Den-
gan ancaman penjara selama-la-
manya 6 tahun dan denda Rp 60 
miliar. (sur)

gram yang mencakup beberapa 
sasaran seperti unsur sosial, di 
dalamnya juga ada unsur edu-
kasi, kegiatan PORTAL kali ini 
di panti asuhan Sjarifudin Desa 
Karangsari Kecamatan Kendal, 
Selasa (30/8/2022).

Kasat Lantas Polres Kend-
al AKP Rizky Widyo Pratomo 
SIK mengatakan, Portal mer-
upakan program sosial yang 
dilaksanakan rutin setiap bulan 
oleh Satlantas Polres Kendal 
Kegiatan yang dilakukan da-
lam program itu yakni dikmas 
lantas, polisi sahabat anak dan 
pemberian bantuan sosial bagi 
anak yatim piatu.

“Tujuan kegiatan PORTAL 
yaitu sebagai media komunikasi 
dan pemberian edukasi tentang 

lalu lintas sejak dini. Sekaligus 
pemberian bantuan sosial bagi 
anak yatim piatu di panti asu-
han serta menganggap bahwa 
anak yang di panti asuhan se-
bagai anak asuh dan Program 
ini dilaksanakan sekali dalam 
sebulan di masing-masing panti 
asuhan”, ujar AKP Rizky Widyo 
Pratomo.

Kasat Lantas Polres Kend-
al AKP Rizky Widyo Pratomo 
juga berharap dengan kegiatan 
PORTAL bisa menambah wa-
wasan dan pengetahuan tentang 
lalu lintas para anak yatim piatu. 
Karena di setiap acara, ada pro-
gram edukasi pada anak-anak. 
Selain itu, juga ada bantuan so-
sial yang diberikan pada anak 
yatim atau piatu. (sur)

Kendal, SMN - Sat Lantas 
Polres Kendal melaksanakan 

Program Orang Tua Asuh Lalu 
Lintas atau Portal. Satu Pro-

850 liter solar bersubsidi per 
malam. Solar tersebut selanjutn-
ya dibawa ke kios milik Gufron 
di Desa Karas dan dipindahkan 
ke jerigen ukuran 35 liter.

Pada Juli 2022, Ihsan men-
gajak anaknya Kamil untuk ikut 
dalam praktik tersebut. Sejak 
saat itu, Kamil yang membeli 
solar di SPBU. Sedangkan Ihsan 
bertugas memindahkan solar ke 
dalam jerigen di kios milik Gu-
fron.

Pelaku membeli solar dari 
SPBU di Karas dengan harga Rp 
5.150 per liter. Kemudian oleh 
pemilik kios dijual ke sejumlah 
pihak dengan harga Rp 6.500. 
Setiap malam melalukan pem-
belian dengan truk sebanyak 10 
kali, antara pukul 20.00-02.00 
WIB,” terang dia.

Keterangan polisi, tersang-
ka Ihsan dan Kamil diamankan 

pada 24 Agustus 2022. Sedang-
kan Gufron diamankan Selasa 
30 Agustus 2022 malam tadi. 
Sebelum ini, kasus penimbunan 
BBM solar bersubsidi juga di-
ungkap Polres Rembang di Ke-
camatan Kragan.

Atas perbuatannya, para 
pelaku disangka melanggar Pas-
al 40 Angka 9 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Ker-
ja Jo. Pasal 55 Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak 
Dan Gas Bumi Jo. Pasal 55 
KUHP.

Ancaman hukumannya ada-
lah 6 tahun penjara dan denda 
paling banyak Rp 60 miliar. 
Sementara di lapangan banyak 
masyarakat yang masih bingung 
boleh tidaknya menjual BBM 
secara ecer di kios. (or)

penyebarannya.
Saat ini untuk capaian vaksin 

booster di Kendal yaitu 23,40 
persen, sehingga perlu adan-
ya kolaborasi dengan semua 
stakeholder terkait dan partisi-
pasi dari masyarakat, mengin-

gat begitu pentingnya vaksinasi 
booster demi keselamatan diri 
masing-masing, agar semua 
dapat terhindar dari bahaya 
penyebaran virus Covid-19. 
Selain itu dapat kembali fokus 
pada pemulihan ekonomi. (sur)

Mengenal Rapidino, Kain
 Tenun Khas Ternate

Rapidino, Kain Tenun Khas Ternate

Ternate, SMN - Setiap 
wilayah di Indonesia memiliki 
keragaman kain. Di Ternate, ada 
salah satu kerajinan tangan kain 
yang terus dijaga. Namanya, ra-
pidino.

Rapidino berasal dari bahasa 
Ternate yang artinya, “kain yang 
rapi”. Kain tenun tersebut dibuat 
dengan menggunakan gedon-
gan. Pada zaman dahulu, tenun 
dipintal memakai benang yang 
terbuat dari serat daun nanas.

Kini seiring perkembangan 
zaman, serat nanas digantikan 
benang katun. Untuk motif, kain 
tenun ternate mempertahankan 
motif iris pondak, potong wajik, 
kepala tumbak, bunga popia, 
bunga rica, bunga tanjung dan 
motif suji-suji.

Terdapat perbedaan motif un-
tuk laki-laki dan perempuan da-
lam masyarakat Ternate zaman 
dulu. Untuk laki-laki menggu-

nakan kain tenun dengan sisi 
kain yang bermotif besar ada di 
bagian belakang dan sebaliknya 
untuk perempuan ada di bagian 
depan.

Mengutip laman resmi Pe-
merintah Kota Ternate, saat ini 
kerajinan tenun berfokus di Ko-
loncucu.

Ketua Dekranasda Kota Ter-
nate, Marliza M. Tauhid men-
gatakan, tenun Ternate perlu 
diperkenalkan baik secara nasi-
onal maupun internasional.

“Mari kita lestarikan dan 
kembangkan warisan budaya 
daerah ini, dengan cara membe-
li, memiliki dan menggunakan 
kerajinan tenun Ternate,” ujar 
dia.

Marliza mengatakan saat ini 
kerajinan tenun Ternate akan 
diaplikasikan melalui kostum 
grup band asal Maluku Utara, 
Tresshome yang hendak tampil 

di Musik Hutan Makassar. Aca-
ra musik ini digelar di wisata 
Bengkasaile, Desa Manimba-
hoi, Kecamatan Parigi, Kabu-
paten Goa, Sulawesi Selatan 9 
hingga 11 September 2022.

“Dan teman-teman Tress-
home sebagai band yang akan 
tampil di event Musik Hutan 

Makassar menjadi mitra strat-
egis sebagai ambassador dari 
kalangan milenial untuk ikut 
mengenalkan dan membumikan 
tenun kepada anak muda di In-
donesia,” pungkas Marliza.

Sementara, Eross vokalis 
Treeshome, mengaku bangga 
mendapat dukungan pemerintah 

Kota Ternate.
“Motif-motif kain tenun akan 

kami pakai pada saat manggu-
ng nanti, ini bentuk apresiasi. 
Semoga wajah tenun Kolon-
cucu bisa kembali berjaya dan 
menjadi tren gaya hidup anak 
muda lokal yang ada di Maluku 
Utara,” ucap Eross. (stnt)
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Bupati Hadiri Proses Perdamaian Warga 
Desa Pangke Barat dengan Pihak RSBT

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat mengdiri proses Perdamaian 
warga Desa Pangke Barat dengan Pihak RSBT 

Karimun, SMN  - Peristi-
wa kekerasan yang terjadi pada 
September tahun lalu antara 
sebagian warga Desa Pangke 
Barat dengan pihak RSBT 
akhirnya berhasil diselesaikan 
dengan jalan perdamaian. Pros-
es perdamaian ini dilakukan di 
rumah dinas Bupati Karimun. 
‘’Alhamdulillah, penyelesaian 
masalah kekerasan yang terja-
di antara sebagian masyarakat 
Pangke Barat, Kecamatan Barat 
dengan pihak Rumah Sakit 
Bhakti Timah (RSBT) Karimun 
pada Rabu (25/8) di rumah di-
nas ini berhasil diselesaikan. 

Perdamaian ini dihadiri oleh 
perwakilan RSBT bersama kua-
sa hukumnya, perwakilan war-
ga dan kuasa hukumnya serta 
pihak kepolisian,’’ ujar Bupati 
Karimun, Aunur Rafiq. Menurut 
Bupati, dalam persoalan antara 
sebagian warga Pangke Barat 
dengan RSBT, dia sebagai kepa-

ga kesehatan di masa pandemi 
Covid-19. Khususnya, tenaga 
kesehatan di RSBT dari tinda-
kan kekerasan dan diskriminasi 
bagi tenaga kesehatan yang se-
dang bertugas,’’ papar Bupati. 

Sementara itu, Ketua RW 003 
Desa Pangke Barat, Burhanud-
din secara terpisah menyebut-
kan, atas nama warga dengan 
ini menyatakan permohonan 
maaf sedalam-dalamnya dan ti-
dak akan mengulangi perbuatan 
tindak pidana dalam bentuk apa 
pun terhadap RSBT Karimun. 

‘’Termasuk juga terhadap 
perawat dan Satpam RSBT. 
Dan tidak akan memperma-
salahkan permasalahan yang 
telah terjadi. Kami saling me-
maafkan. Melalui permohon-
an maaf ini, diharapkan dapat 
mempererat silaturahmi an-
tara RSBT dengan masyarakat 
Pangke Barat,’’ ungkap Burhan 
sapaannya. (tbl)

Bupati Serahkan Bantuan
Kesejahteraan Sosial bersama

Gubernur Kepri dan Dinas Sosial
Karimun, SMN - Bupati 

karimun Dr H Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si, saat menghadiri Aca-
ra Penyerahan Bantuan Kes-
ejahteraan Sosial Berupa Pa-
ket Sembako dan  Penyerahan 
Bantuan Sosial Usaha Ekonomi 
Produktif di Gedung Nasional, 
Selasa (30/8/2022).

Bupati Karimun bersama 
Gubernur Kepri serta Dinas So-
sial Kepri menyerahkan secara 
simbolis bantuan kesejahteraan 
sosial berupa paket sembako 
dan penyerahan bantuan sosial 
usaha ekonomi produktif. Ban-
tuan sosial berupa sembako dan 
juga bantuan usaha ekonomi 
produktif (UEP) yang di ser-
ahkan Pemprov Kepri bersama 
Pemerintah Kab.Karimun da-
lam rangka meringankan beban 
masyarakat yang terdata di Data 

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menghadiri Acara Penyerahan 
Bantuan Kesejahteraan Sosial Berupa Paket Sembako dan  

Penyerahan Bantuan Sosial Usaha Ekonomi Produktif

Bupati karimun Dr H Aunur Rafiq S. Sos M.Si saat menerima 
Kunjungan Gubernur Kepulauan Riau

Karimun, SMN - Bupati 
karimun Dr H Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si Menerima Kunjun-
gan Gubernur Kepulauan Riau 
Dalam Rangka Evaluasi dan 
Percepatan Pelaksanaan BIAN 
di SMK N 1 Karimun, Selasa 
(30/8/2022). 

Program BIAN (Bulan Imu-
nisasi Anak Nasional) untuk 
mengejar cakupan imunisasi 
rutin yang menurun signifikan 
akibat pandemi COVID-19. 

BIAN adalah pemberian 
imunisasi tambahan Cam-
pak-Rubela serta melengkapi 
dosis Imunisasi Polio dan DPT-
HB-Hib yang terlewat. Bupati 
Karimun Menyampaikan penca-
paian Vaksin Rubela di kab.kari-
mun sudah mencapai 71.4% dan 
harapan Pemkab Karimun bisa 
mencapai 95% di september 
2022 mendatang. “adapaun tar-
get BIAN di Kab.Karimun 95% 
dengan sasaran 54.736 Anak, 
adapun pencapaian BIAN di 
kab.karimun baru 39.082 Anak 
atau 71.4%,” jelasnya. 

“namun target BIAN tanggal 
15 September 2022 ini wajib 
95%, jadi perlu kerjasama dan 

dukungan dari bapak/ibu guru 
dan kepala sekolah serta wali 
murid agar mencapai target 
BIAN ini,” lanjutnya. 

Lebih lanjut Gubernur Ke-
pri Ansar Ahmad menyebutkan 
bahwa kegiatan ini dilakukan 
untuk meningkatkan kesadaran 
dan pemahaman kepada seluruh 
masyarakat akan pentingnya 

pelaksanaan Bulan Imunisasi 
Anak Nasional terhadap pen-
capaian target eliminasi cam-
pak-rubela/Congenital Rubella 
Syndrome (CRS).

“insyaallah sebelum tanggal 
13 September kita akan men-
capai target 95% dan saya ingin 
Karimun menjadi urutan yang 
pertama,” ujarnya. (tbl)

Kunjungan Gubernur Kepri Dalam 
Rangka Evaluasi dan Percepatan BIAN  
di Kabupaten Tanjung Balai Karimun

la daerah berqda di tengah-ten-
gah. Karena, pihak RSBT dan 
sebagian warga Pangke Barat, 
semuanya merupakan  mas-
yarakat Kabupaten Karimun. 

Dari pihak RSBT sudah 
ikhlas memberikan maaf atas 
peristiwa kekerasan yang terja-
di hampir setahun lalu. ‘’Dari 

pihak perwakilan sebagian war-
ga Desa Pangke Barat sudah 
menyampaikan penyesalannya 
dan juga telah meminta maaf  
kepada perwakilan tenaga me-
dis RSBT yang menjadi korban 
kekerasan. Pemerintah kabupat-
en Karimun menjamin adanya 
perlindungan hukum bagi tena-

Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad 
mengatakan  kegiatan ini untuk 
mendukung program-program 

pusat bersinergi dalam rangka 
menjamin kebutuhan dasar mas-
yarakat dan mudah-mudahan 
bisa meringankan beban mas-
yarakat,” ungkapnya. (tbl) 

Bupati Rokan Hilir Terima Aksi Demo
Buruh Kubu Hj. Fuad Sesuai dengan Mediasi

Buruh SPSI, PUK dan F-SPTI saat melakukan aksi demo 
Depan kantor Bupati Rokan Hilir

Riau, SMN - Sejumlah mas-
sa aksi yang mengatas namakan 
federasi serikat pekerja seluruh 
indonesia (PUK,F-SPTI) Ka-
bupaten Rokan hilir kubu Fuad, 
melakukan demo dihalaman 
kantor Bupati Rokan Hilir, rabu 
(31/08/2022).

Adapun tujuan aksi tersebut 
adalah,,sebagai bentuk proses 
pembekuan kepengurusan SPTI 
yang dilakukan Bupati Afrizal 
Sintong pekan lalu. Menyikapi 
hal itu, Bupati memanggil secara 
langsung beberapa perwakilan 
dari massa aksi tersebut untuk 
melakukan mediasi membahas 
tuntutan yang telah disampaikan 

massa aksi, dihadapan perwakilan 
para demontrasi, mengatakan siap 
dan bersedia menerima aspirasi 
dari para demonstrasi.

Dijelaskan Bupati, apa yang 
menjadi tuntutan akan dipela-
jari oleh pemerintah daerah baik 
secara teknis maupun adminis-
trasi,kata Bupati.

Bupati juga menyampaikan, 
“akan mencabut surat terkait 
pembekuan operasional organ-
isasi organisasi tersebut,apabila 
masing-masing pihak bersedia 
melakukan kesepakatan untuk 
bekerja bersama-sama dilapangan 
tanpa ada kericuhan,” terang Bu-
pati. (mdp)

Pengurus Koperasi Bumi Melayu Berjaya, Gelar 
Aksi Damai di PT Tunggal Mitra Plantation

Anggota Koperasi Bumi Melayu Berjaya dan Masyarakat 
menuntut hak mereka

Riau, SMN - Pengurus koper-
asi bumi melayu berjaya beserta 
anggota dan masyarakat Desa sia-
rang arang bersatu laksanakan ke-
giatatan aksi damai menuntut hak 
mereka 20 % terhadap PT tunggal 

mitra plantation dari HGU yang 
ada, kegiatan aksi tersebut tepat-
nya disimpang terobosan bencah 
seribu kepenghuluan siarang 
arang kecamatan pujud kabupat-
en rokan hilir riau tepatnya senin 

(29/08/2022).
Ketua koperasi BMB Hasan 

Basri saat dikopirmasi awak me-
dia beliau menjelaskan,,Kami 
beserta anggota koperasi dan mas-
yarakat yang berbatasan dengan 
PT perkebunan ini melakukan 
aksi damai ini, “untuk menuntut 
Hak 20% terhadap PT tunggal mi-
tra plantation dari HGU yang ada, 
sesuai dengan undang-undang no-
mor 39 tahun 2014 tentang perke-
bunan,” jelas hasan basri.

“Karena dari awal pihak perke-
bunan ini sampai saat ini belum 
pernah merealisasi hak warga 
desa siarang, kecamatan pujud 

kabupaten rokan hilir sebanyak 
20% dari izin HGU atau jumlah 
total perkebunan PT TMP,” terang 
hasan basri.

Harapan kami kepada pihak 
perkebunan sawit ini, agar segera 
mereali sasikan hak warga tempa-
tan, sesuai undang-undang yang 
sudah yang sudah berlaku.

“Apabila pihak perusahaan ini 
tidak merealisasikan atau mencari 
solusi terhadap aksi kami ini, tidak 
menutup kemungkinan kedepan 
kami akan melakukan aksi lagi 
yang labih banyak lagi,” tegasnya 
Hasan basri menjelaskan keme-
dia. (mdp)

Agustus 2022, Kota Manado
Sulawesi Utara Deflasi 0,37 Persen, 

Dipicu Turunnya Harga Barito

Pedagang Barito (bawang, rica dan tomat) di Pasar Berse-
hati, Manado menunggu pembeli. Harga Barito yang masuk 
kategori pangan bergejolak terus menjadi penentu inflasi di 

Manado

Manado, SMN - Bulan Agus-
tus 2022 Kota Manado mengala-
mi deflasi 0,37 persen.

Deflasi karena adanya 
penurunan Indeks Harga Kon-
sumen (IHK) dari 111,91 pada 
bulan Juli 2022 menjadi 111,50 
pada Agustus 2022.

Kepala Badan Pusat Statistik 
(BPS) Sulawesi Utara, Asim Sa-
putra menjelaskan, dari sebelas 
kelompok pengeluaran di Mana-
do, tiga kelompok pengeluaran 
mengalami penurunan indeks.

“Tiga kelompok itu, trans-
portasi sebesar 1,44 persen; 
makanan, minuman, rokok 
dan tembakau 1,12 persen dan 
kelompok kesehatan sebesar 
0,12 persen,” kata Asim kepada 
media ini, Kamis (01/08/2022).

Sementara, lima kelompok 
pengeluaran mengalami pening-
katan indeks, yakni perawatan 
pribadi dan jasa lainnya 1,57 
persen; perlengkapan, peralatan 
dan pemeliharaan rutin rumah 
tangga 0,79 persen dan peruma-
han, air, listrik dan bahan bakar 
rumah tangga 0,10 persen.

Selain itu, kelompok pakaian 
dan alas kaki 0,05 persen dan 
rekreasi, olahraga dan budaya se-
besar 0,01 persen.

Sedangkan sisa tiga kelompok 
lainnya, yaitu informasi, komu-
nikasi dan jasa keuangan; pendi-
dikan dan kelompok penyediaan 

makanan dan minuman/restoran 
cenderung stagnan.

Dengan inflasi Bulan Agus-
tus, inflasi Manado secara tahun 
kalender sebesar 2,71 persen dan 
inflasi year on year sebesar 3,85 
persen.

Komoditas yang memberikan 
sumbangan deflasi terbesar terh-
adap Inflasi Manado, antara lain: 
bawang merah sebesar 0,4137 
persen.

Selain bawang merah, ang-
kutan udara; cabai rawit; tomat; 
kangkung; ayam hidup; ikan 
malalugis; terong dan tahu 
mentah. Sedangkan komoditas 
yang memberikan sumbangan/
andil inflasi terbesar adalah ikan 
Cakalang/ikan sisik.

Selain Cakalang, komoditas 
yang mengalami kenaikan in-

deks,rokok putih; rokok kretek 
filter; popok bayi; rokok kretek; 
sabun wajah; apel; mie kering in-
stant dan krim wajah

Dari 90 kota pantauan IHK 
nasional, sebanyak 11 (sebelas) 
kota mengalami inflasi dan 79 
(tujuh puluh sembilan) kota men-
galamai deflasi.

Inflasi tertinggi terjadi di 
Ambon sebesar 0,82 persen dan 
terendah di Bekasi sebesar 0,12 
persen.

Deflasi tertinggi terjadi di 
Tanjung Pandan sebesar 1,65 
persen dan deflasi terendah ter-
jadi di Depok dan Kediri sebesar 
0,01 persen.

Manado sendiri menempati 
urutan ke-7 inflasi di Pulau Su-
lawesi dan urutan ke-39 secara 
nasional. (trb)

Dinas Kesehatan Sebut Vaksinasi Pertama di 
Kota Pontianak Capai 84,8 Persen

Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Aula Fakultas Teknik UNTAN

Pontianak, SMN - Vaksinasi 
pertama Covid-19 di Kota Pon-
tianak, per tanggal 1 September 
2023. sudah mencapai di angka 
84,9 persen dari cakupan target 
457.581 jiwa.

Vaksinasi kedua 74, 12 pers-
en, booster pertama 33,38 pers-
en, dan booster kedua untuk 
nakes (Tenaga Kesehatan) 9,38 
persen.

Informasi tersebut disam-
paikan oleh Kepala Dinas Kes-
ehatan Kota Pontianak, dr. Sap-
tiko.

“Untuk vaksinasi Covid di 
Kota Pontianak sampai hari ke-
marin untuk vaksinasi pertama 
84,9 persen dari cakupan target 
457.591 jiwa,” ujarnya, Jumat, 2 
September 2022.

“Vaksin kedua 74,12 persen 
kemudian di booster pertama 
33,38 persen dan booster kedua 
untuk nakes 9,38 persen,” sam-
bungnya.

Sementara untuk perkemban-
gan Covid-19 di Kota Pontianak, 
disebutkan oleh Saptiko, seb-
ulan lalu sempat terjadi sedikit 
lonjakan penularan Covid-19 di 

Kota Pontianak.
Kendati demikian, mulai 

dua minggu belakangan kasus 
penularan Covid-19 di Kota 
Pontianak sudah mulai kembali 
melandai.

“Sehingga data kita, pertum-
buhannya tidak banyak. Setiap 
hari mungkin bertambah tidak 
hampir 10 orang kebawah, ke-
cil,” bebernya.

Lanjut Saptiko, hingga saat 
ini pasien kasus aktif Covid-19 

yang melakukan perawatan iso-
lasi mandiri di Kota Pontianak 
berjumlah 55 orang.

“Sampai sekarang, yang ma-
sih melakukan perawatan isolasi 
mandiri di rumah adalah sejum-
lah 55 orang. Sampai kemarin 
tambahannya ada 6 orang,” ka-
tanya.

Walaupun kasus aktif di 
Kota Pontianak terus melandai. 
Penggunaan prokes (Protokol 
Kesehatan) saat beraktivitas 

tentunya masih sangat penting 
diterapkan.

Oleh karenanya, Saptiko 
mengimbau kepada masyarakat 
untuk tetap mematuhi prokes, 
terlebih saat melakukan aktivi-
tas di dalam ruangan tertutup.

“Diharapkan masyarakat 
tetap melakukan prokes, teru-
tama penggunaan masker ini 
diharapjab terus dilaksanakan, 
terutama di ruang tertutup dan 
tempat umum,” imbaunya. (trb)
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Orang tua Anggun (korban) saat menunjukkan tempat ke-
celakaan kepada wartawan

lihat kejadian tersebut melalui 
lampu penerangan mobil patro-
li karena kejadian terjadi pada 
malam hari sekitar jam 23.30 
wib,” ucap satpam Normark 
pada media.

Atas kejadian kecelakaan 
tunggal tersebut yang di alami 
Anggun putri dari Ibu Sunarti 
saat di mintai keterangan, Ibu 
Sunarti membenarkan kajadian 
tersebut, Ia mengatakan kejadian 
nya sepulang mereka dari kebun 
daerah sumberejo,Ibu Sunarti 
Dan Suaminya berboncengan 
dengan sepeda motor sedangkan 
Anggun Putrinya sendirian men-
gendarai sepeda motor juga.

Ia juga menambahkan bahwa 
dalam perjalanan di jalan lintas 
Normark Anggun mendahului 
orangtuanya,tak berselang lama 
Ia melihat bahwa Anggun sudah 
terjatuh dari sepeda motornya 
dan spontan kedua orangtuanya 
menolong Anggun.

“Disaat itu saya langsung 
membawa putri saya ke rumah 
warga setempat dan memberikan 
pertolongan pertama, saya lihat 
luka robek di bagian bibir dan 
luka di bagian kaki putri saya ti-
dak terlalu bahaya makanya saya 
yang merawatnya sendiri,kebe-
tulan saya kerja di bagian kese-
hatan pak,” tutur Bu Sunarti. (jr)

Kecelakaan Tunggal di Jalan 
Lintas Perkebunan

Normark-Silangkitang 

Danposal Mukomuko Ajak
Insan Pers kebersamaan dengan
Insan Pers, Melalui Senam Sehat

Kegiatan Senam Sehat bersama Insan Pers Kabupaten Mu-
komuko

Mukomuko, SMN - Dan-
posal Kabupaten Mukomuko 
ajak Insan Pers kebersamaan 
melalui senam sehat, komandan 
Pos TNI AL (Danposal(Mu-
komuko Letda Laut Wily Sep-
tian,ajak kebersamaan dan sine-
gritas dengan insan Pers  dalam 
mendukung pelaksanaan kerja 
kedepan.

Kebersamaan sekaligus si-
laraturahmi Pos TNI Aqnga-

katan Laut dengan insan pers 
tersebut, di bingkai dalam ke-
giatan Senam Sehat yang di 
gelar di Markas Pos TNI AL di 
jalan Sudirman,Kelurahan Ban-
dar Ratu Mukomuko beberapa 
minggu yang lalu.

Danlanal Bengkulu Letkol 
Laut (P) Nyoman Gede Prad-
nyana A.S melaluai Danposal 
Mukomuko perintah langsung 
dari pimpinan kepada prajurit 

untuk menjaga kesehatan dan 
kebugaran.

Melalui kegiatan ini kata Wi-
ly,juga menyisipkan kesempatan 
sebagai ajang silaturahmi untuk 
merajut kebersamaan dan sen-
ergitas dengan mitra kerja.

Dimana, untuk mendukung 
tugas kerja,pihaknya di tun-
tut untuk membangun sinergi-
tas dengan semua pihak,mulai 
dari pemerintah Daerah,Forum 
Koordinasi Pimpinan Daer-
ah,Kemaritiman,unsur mas-
yarakat dan insan Pers.

Dari bapak KASAL,di per-
intahakan u ntuk melaksanakan 
senam sehat untuk menjaga 
kesehatan dan kebugaran,di-
harapkan dengan melalui per-
kumpulan senam sehat ini,dapat 
menjadi ikatan anatara Ankatan 
Laut dan Insan Pers,,ungkap 
Wely.

“Pentingnya menjaga ke-
bugaran dan kesehatan ini,salah 
satu bagian dari upaya pecega-
han penyebaran covid-19,” tut-
upnya. (bhn)

Atas Tindakan PT. Satya Kisma Usaha 
Normark, Masyarakat Minta Pertolongan 

Bapak Presiden Joko Widodo
Labusel, SMN - Manag-

er  PT. Satya Kisma Usaha 
Normark melayangkan surat 
kepada masyarakat Dusun IV 
Desa Normark Kecamatan Kota 
Pinang Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Provinsi Sumatera Utara 
untuk mengosongkan rumah 
pemukiman warga yang ada di 
dusun IV Desa Normark terse-
but.

Akibat dari surat tersebut 
masyarakat menjadi resah dan 
tidak nyaman menempati rumah 
mereka sendiri.karena sejak ta-
hun 1952 pemukiman tersebut 
sudah ada warga yang meng-
huninya, bahkan di saat itu PT. 
Satya Kisma Usaha Normark 
belum berdiri, dan setelah PT.
Satya Kisma Usaha Normark 
sudah berdiri beberapa tahun 
lamanya setelah masyarakat 
terlebih dahulu menempati 
pemukiman tersebut kenapa 
perusahaan mulai tahun 2020 
ingin menduduki pemukiman 
masyarakat ini.

Hal tersebut di sampaikan Aksi massa saat orasi di depan kantor desa Normark

masyarakat dalam orasinya ke-
pada media,Rabu (31/8/2022). 
“Kami dari lapisan masyarakat 
Dusun IV Desa Normark memo-
hon dan meminta perlindungan 
dan keadilan pada bapak Presi-
den Joko Widodo atas tindakan 
PT.Satya Kisma Usaha Normark 
kepada Kami Rakyat kecil ini 
pak” tutur warga sembari mene-
teskan air mata.

“Kalau kami di usir dari sini 
kemana lagi kami untuk bertem-
pat tinggal, kami hanya rakyat 

kecil pak yang untuk memenuhi 
kebutuhan sehari - hari saja su-
sah,” sambung warga.

Di tempat berbeda manager 
PT. Satya Kisma Usaha melalui 
Kanit PAM S.Nenggolan saat di 
konfirmasi hal tersebut menge-
nai surat perintah dari perusa-
haan kepada masyarakat untuk 
mengosongkan rumah tempat 
tinggal mereka, mengatakan ka-
lau surat tersebut adalah untuk 
sosialisasi dan seandainya adan-
ya peng ekskusian itu adalah su-

Ketua TP. PKK Sumut dan Monitoring
Disambut Oleh Bupati Labuhanbatu

Labuhanbatu, SMN - Ket-
ua TP. PKK Sumatera Utara 

dan tim Monitoring ke kelura-
han - kelurahan Kabupaten La-

Ketua TP. PKK Sumatera Utara dan tim Monitoring saat berkun-
jung ke kelurahan - kelurahan Kabupaten Labuhanbatu 

rat dari pengadilan.
“Surat yang di layangkan 

kepada masyarakat dari perusa-
haan itu adalah pemberitahuan 
karena ini adalah surat ke III 
dan untuk kedepannya nanti kita 
akan mengikuti aturan hukum,” 
ungkapnya.

Saat Kanit PAM PT.Satya 
Kisma Usaha Normark di kon-
firmasi mengenai latar belakang 
PT.Satya Kisma Usaha Normark 
tersebut ia mengatakan kalau 
soal itu ia tidak tau karena ia 
baru 2 tahun bertugas di perke-
bunan tersebut.

Dalam Orasi tersebut mas-
yarakat, Gerakan Mahasiswa 
Nasional Indonesia (GMMI) 
DPC Labuhanbatu,Himpunan 
Mahasiswa Islam(HMI) La-
busel,H.Rahmat Sebagai Ket-
ua Kordinasi Lapangan,yang 
di dampingi Samsuten Siregar 
SH bergabung dalam menyam-
paikan aspirasi masyarakat 
Dusun IV Normark atas tinda-
kan yang di lakukan PT.Satya 
Kisma Usaha Normark. (jr)

buhanbatu di sambut baik oleh 
Bupati Labuhanbatu dr. H. Erik 
Adtrada Ritonga, di Ruang Data 
dan Kaya Kantor Bupati, Rabu 
(31/08/2022).

Kedatangan Ketua TP.PKK 
Sumut Nawal Edy Rahmaya-
di bersama tim Monitoring ke 
Kabupaten Labuhanbatu dalam 
rangka untuk kegiatan Moni-
toring Desa/Kelurahan Pelak-
sanaan Terbaik Tertib Adminis-
trasi PKK, PAAR, UP2K PKK, 
Hatinya PKK dan Iva Test Ta-
hun 2022.

Bupati berharap kedatangan 
Ketua TP.PKK Sumatera Utara 
ke Labuhanbatu menambah 
spirit baru agar lebih semangat 

lagi dalam menjalankan tugas 
dan program PKK Kabupaten 
Labuhanbatu.

Turut Hadir Kepala Dinas 
PMD Provinsi Sumatera Utara 
Dr. Hendra Dermawan Sire-
gar, ,Kepala Dinas Koperasi 
Provinsi Sumatera Utara Ir. 
Suherman, M.Si, Staf Ahli Bu-
pati H. Jumingan, Para Asisten 
Pemerintah, Para Pimpinan 
OPD, Para Camat Se Kabupat-
en Labuhanbatu, Para Kapus, 
Para Pengurus PKK Kabupat-
en Labuhanbatu, Para Ketua 
TP.PKK Kecamatan, Para Ket-
ua TP.PKK Kelurahan/Desa, 
Sahabat Bunda Maya dan Tamu 
Undangan. (jr)

Labusel, SMN - Seorang 
warga dusun Sialang Pamo-
ran Desa Mandalasena Keca-
matan Silangkitang Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Provinsi 
Sumatera Utara mengalami ke-
celakaan tunggal Di jalan Lintas 
perkebunan Normark-Silangki-
tang, pada Rabu (10/8/2022).

Kecelakaan tersebut di ala-
mi seorang perempuan bernama 
Anggun Natya Arifah Ginting 
(14) putri dari Ibu Sunarti dan 
Bapak Mariksa Ginting. Akibat 
dari kecelakaan tersebut Ang-
gun mengalami luka robek di 
bagian bibir dan luka di bagian 
kaki.

Hal tersebut diungkapkan 
seorang warga setempat yang 
melihat keadaan korban saat 
di bawa orangtuanya ke rumah 
warga setempat.

Hal senada diucapkan seo-
rang karyawan yang bertugas 
sebagai Satpam di perkebunan 
Normarak itu kepada media, 
Ia menyampaikan bahwa san-
ya kejadian berawal ia melihat 
ada pengendara sepeda motor 
dari kejauhan berjarak sekitar 
lebih kurang 40 meter memba-
wa sepeda motor dengan tidak 
wajar seperti orang yang sem-
poyongan lalu tiba-tiba jatuh ke 
arah sebelah kiri tidak jauh dari 
Satpam yang saat sedang berpa-
trolli.

“Saya melihat korban jatuh 
ternyata seorang perempuan dan 
saya melihat ada luka di bagian 
bibir atau mulutnya,saya me-

Sudah Lama Jalan Kabupaten Bajak Jambu Tidak 
Menjadi Perhatian Pemerintah Daerah, Baru

Dibangun Lagi di Era Wakil Bupati Fery Septiadi
Bengkulu Tengah, SMN - 

Sudah lama jalan Bajak Jambu 
di Bengkulu Tengah tidak men-
jadi perhatian pemerintah, baru 
era Fery Septiadi baru di bangun 
lagi, wakil Bupati Pery Septia-
di di dampingi Kepala Dinas 
PUPR Rahmadianto, staf Bupati 
dan Kepala Bapeda Bengkulu 
tengah pihak terkait meninjau 
lokasi jalan beberapa bulan 
yang lalau sesudah di demo oleh 
tokoh masyarakat Desa jambu 
dan mahasiswa/wi yang berasal 
dari beberapa Desa, Desa Jam-
bu, Desa Bajak II, Desa Padang 
Kedeper dan Desa Penembang 
Kecamatan Merigikelindang 
Kabupaten Bengkulu Tengah 
Provinsi Bengkulu.

Usai meninjau keadaan jalan 
yang cukup parah,sehingga 
Kendaraan roda empat tidak bisa 
melewati jalan tersebut,memang 

jalan sempat terhenti pembangu-
nannya pada tahun 2019,akibat 
kita di lanada musibah Covid 
-19, sehingga anggaran dipo-
tong untuk membantu menagani 
Wabah Virus Covid-19.

Sementara itu Kepala Desa 
Jambu Dedi Dermawan men-
gapresiasi Wakil Bupati Pery 
Septiadi atas terlaksananya per-
baikan Jalan kami, selama ini 
warga kami kapan mau keluar 
kekota kami harus jalan ke Lu-
buk sini yang jarak cukup jauh, 
kalau dibandingkan jalan Ba-
jak-Jambu, Dedy mengaku jalan 
ini sudah cukup lama bagaikan 
lumpur hanya di lewati oleh mo-
tor ojek yang telah dimodif dan 
pakai rantai, kalau motor waaga 
kebanyakan tidak bisa melewat-
inya, dengan dibangun jalan ini 
kami sangat terima kasih den-
gan pemerintah Daerah Bengku-

Pembangunan Jalan Kabupaten Bajak Jambu

lu Tengah.
Di lanjut oleh Kepala Desa 

Bajak II Ajis, “mengharap 
pekerjaan kontraktor ini be-
nar-benar bekerja dengan atur-
an yang ada,karena kami sudah 
puluhan tahun menderita akibat 
jalan ini yang sangat buruk, baru 
sekarang kami mendapat jalan 
yang bagus dan hotmix,” harap 

Ajis.
Kepala Desa Padang Kede-

per Sudarsono, “kami bangga 
dengan wakil Bupati Bengkulu 
Tengah Pery Septiadi,karena 
beliau langsung meninjau loka-
si jalan tersebut dan langsung 
di anggarkan pada tahun 2022 
ini,terima kasih Pak Pery,” tutup 
Kades Sudar. (bhn)

SMP Negeri 1 Pulau Petak 
Kapuas, Bangun Gedung

Sekolah dan Laboratorium Baru

Pembangunan Gedung Sekolah dan Laboratorium Baru SMP 
Negeri 1 Pulau Petak Kapuas 

Kuala Kapuas, SMN - Un-
tuk Tahun Anggaran 2022 SMP 
Negeri 1 Pulau Petak, Kec. Pu-
lau Petak, Kab. Kapuas, Provin-
si Kalimantan Tengah, telah 
mendapatkan kucuran dana 
DAK Bidang Pendidikan regul-
er SMP Tahun Anggaran 2022.

Dana milyaran rupiah terse-
but bersumber dari APBN untuk 
pembangunan sarana dan prasa-
rana, antara lain pembangunan 
baru gedung SMP Negeri 1 Pu-
lau Petak, untuk volume 8 ruang 
kelas, dan 1 ruang gedung baru 
laboratorium beserta perabotn-
ya.

Sehubungan dengan itu dana 
juga dialokasikan untuk biaya 
rehabilitasi beberapa bangunan 
yang sudah ada, seperti ruang 
tata usaha, ruang kasek, ruang 

guru, ruang belajar, ruang UKS, 
toilet /jamban, dan ruang labo-
ratorium yang kesemuanya dise-
babkan mengalami tingkat ker-
usakan minimal sedang beserta 
perabotnya. Dan termasuk rehab 
musholla dilingkunan sekolah 
serta kelengkapannya.

Pembangunan gedung baru 
dan rehabiltasi sarana prasana 
fisik dimaksud guna mendorong 
efektivitas proses belajar men-
gajar dalam upaya meningkat-
kan mutu pendidikan.

Diperoleh informasi, untuk 
kegiatan pekerjaan pemban-
gunan ini dilaksanakan secara 
sewakelola oleh pihak sekolah 
sesuai juklak Kementerian Pen-
didikan, Kebudayaan, Resit dan 
Teknologi RI.

Terkait pelaksanaan biaya 

kegiatan telah diatur tehknis 
penganggaran dengan, tiga (3) 
tahapan penarikan dana yang 
didasarkan atas progres volume 
pekerjaan, untuk tahap pertama 
30%, tahap kedua 40%, dan 
tahap ketiga 30%, namun un-
tuk pagu yang dibawah Rp 200 
jt pengambilan dana dilakukan 
hanya dua (2) tahap penarikan.

Sedangkan menyangkut 
meubelair sekolah sementara 
masih belum terkondisi untuk 
pengadaannya, menyesuaikan 
progres tahapan pelaksanaan 
pekerjaan, sebagaimana infor-
masi dilapangan, karena pelak-
sanaan pekerjaan tahap pertama 
masih terfokus pada kegiatan 
pembangunan/rehab gedung.

Sementara itu Kepala SMP 
Negeri 1 Pulau Petak Abrian-

syah, SPd, MA, saat dibincan-
gi awak media mengatakan, 
menurutnya saat menjabat Kasek 
disini, pihaknya telah mengecek 
tingkat kerusakan prasarana se-
kolah mencapai lebih kurang 45 

%, dari bangunan fisik secara 
keseluruhan. Disamping itu pi-
haknya merasa kekurangan ban-
gunan prasarana Laboratorium, 
sehingga perlu dilaporkan.

Hal tersebut dituturkan ke-

pada Ahmad Zainuddin, S Sos, 
dari awak media ketika mene-
mui yang bersangkutan diruang 
kerjanya, Sabtu (23/08/2022).

Saat ini SMP Negeri 1 Pu-
lau Petak hanya memiliki Enam 
(6) ruang kelas dengan jumlah 
peserta didik lebih kurang 110 
siswa, yang terdata dalam dap-
odik.

Sementara kondisi bangunan 
banyak mengalami kerusakan, 
kurangnya prasarana pen-
dukung, termasuk ruang Labo-
ratorium dan peralatannya.

Dalam pantauan awak me-
dia dilapangan, disekitar lokasi 
halaman sekolah terlihat struk-
tur tanah agak rendah, sehing-
ga mudah tergenang air dan ini 
salah satu faktor dan penye-
bab kesulitkan pihak sekolah 
manakala melakukan kegiatan 

ekstrakurikuler bagi siswa, serta 
kegiatan kegiatan lainnya.

Namun menurut Kasek Abri-
ansyah usai bangunan semua, 
pihak sekolah tetap berinisiatif 
untuk melakukan penimbunan 
halaman sekolah tersebut, yang 
nanti biayanya akan dibebankan 
dari dana BOS, terkait dalam hal 
perawatan sekolah.

Dengan keberadaan bangu-
nan baru serta rehab prasarana 
tersebut, tentu diharapkan pen-
didikan dan proses belajar men-
gajar disekolah ini dapat diting-
katkan, dan dengan sendirinya 
dapat menimbulkan minat mas-
yarakat setempat untuk memo-
tivasi dan mendorong anak dan 
keluarganya selaku peserta di-
dik untuk bersekolah di SMP 
Negeri 1 Pulau Petak tersebu. 
(Ahza)
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berpendapat, keputusan MK 
itu bernilai positif bagi demokra-
si di tanah air.

“Ini kemenangan bersama 
masyarakat pers. Keputusan 
MK itu merupakan kemenangan 
semua pihak di dunia pers dan 
masyarakat yang cinta demokra-
si. Ini bukan hanya kemenan-
gan Dewan Pers,” kata dia saat 
jumpa pers tentang keputusan 
MK soal uji materiil UU Pers 
di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 
Rabu (31/8).  

Wina menjadi koordinator 
pengacara Dewan Pers. Dua 
pengacara Dewan Pers lainnya 
adalah Fransiskus Lakaseru SH 
dan Dyah Aryani P SH MH. Na-
mun, keduanya tidak bisa hadir 
dalam jumpa pers itu.

Wina menambahkan, ada 
pernyataan menarik dari MK 
tentang UU Pers. “Menurut 
MK, UU Pers adalah tonggak 
demokrasi Indonesia setelah era 
reformasi,” ungkapnya.

Hari ini, MK memutuskan 
perkara uji materiil UU Pers 
yang diajukan para pemohon 
(Heintje Grinston Mandagie, 
Hans M Kawengian, dan Soegi-
arto Santoso). Ketiganya menga-
jukan gugatan itu ke MK pada 
21 Agustus 2021.

Menurut Wina, sama seka-
li tidak ada dissenting opinion 

(pendapat berbeda) dari sembi-
lan anggota MK tentang keputu-
san ini. Semuanya setuju untuk 
menolak gugatan tersebut.

Di samping itu, tutur dia, pu-
tusan MK tersebut bersifat final 
dan mengikat. Dengan demiki-
an, uji materiil terhadap UU Pers 
tidak bisa diajukan lagi. Jika ada 
pihak yang mempermasalahkan 
keabsahan aturan lain di bawah 
UU Pers, maka hal itu bisa diaju-
kan ke Mahkamah Agung.

Semua aturan yang proses 
pembuatannya difasilitasi De-
wan Pers, ujarnya, tidak ber-
tentangan dengan UU lain mau-
pun UUD 1945. Uji kompetensi 
wartawan (UKW) pun sudah se-
suai aturan sehingga wartawan 
yang ada di daerah diminta un-
tuk tidak ragu-ragu lagi menjal-
aninya.

Wakil Ketua Dewan Pers, 
M Agung Dharmajaya, men-
yampaikan terima kasih atas 
dukungan insan pers, konstituen, 
maupun semua hakim konstitusi 
sehingga gugatan uji materiil itu 
ditolak. “Sesuai pendapat MK, 
Dewan Pers tidak pernah mem-
buat peraturan sendiri. Ibaratn-
ya, kami hanya menjahit aturan 
yang dibuat oleh konstituen. Di 
keanggotaan Dewan Pers pun 
tidak ada unsur pemerintah, seh-
ingga independensi itu terjaga,” 

paparnya.
Anggota Dewan Pers, Ninik 

Rahayu, juga bersyukur atas 
keputusan MK ini. Ia minta 
semua pihak mematuhi keputu-
san MK. Tak hanya insan pers 
dan konstituen, pemerintah 
pun diminta patuh atas keputu-
san MK yang bersifat final dan 
mengikat.

Sedangkan anggota Dewan 
Pers yang lain, Asmono Wikan, 
mengaku lega atas keputusan 
MK. “Lega karena ini berarti 
Dewan Pers telah bekerja se-
suai aturan yang ada. Ini juga 
melegakan bagi konstituen dan 
insan pers sehingga pelaksanaan 
UKW dan verifikasi perusahaan 
pers bisa terus berjalan,” paparn-
ya.

Ketua Umum Aliansi Jurna-
lis Independen (AJI), Sasmito 
Madrim, menuturkan bahwa 
gugatan UU Pers itu ancaman-
nya sangat berbahaya. Jika tun-
tutan para pemohon dikabulkan 
MK, maka semua aturan tentang 
pers tidak akan berlaku lagi. 
Semua pihak bisa membuat atur-
an baru sesuai kehendak mereka.

“Syukurlah MK menolak 
semua gugatan mereka. Ter-
ima kasih untuk Dewan Pers 
dan semua konstituen yang ikut 
mengawal uji materiil UU Pers 
ini,” tuturnya. (dp)

Jakarta, SMN - Ketua 
Komisi X DPR RI Syaiful Huda 
mewacanakan pembentukan 
Kelompok Kerja Nasional (Pok-
janas) untuk mengakomodasi 
berbagai penolakan terhadap 
Rancangan Undang-Undang 
Sistem Pendidikan Nasional 
(RUU Sisdiknas).

Menurutnya, banjir peno-
lakan terhadap draf RUU Sisdi-
knas yang disusun oleh Kemen-
terian Pendidikan, Kebudayaan, 
Riset, dan Teknologi (Kemen-
dikbudristek) harus ditangkap 
sebagai kritik yang membangun.

Dia memandang, harus dibu-
ka ruang dialog yang lebih trans-
paran dalam penyusunan RUU 
Sisdiknas.

“Maka saya menginisiasi 
adanya Pokja Nasional RUU 
Sisdiknas ini,” kata Huda dalam 
keterangannya, Kamis (1/9).

Dia menyatakan, suara peno-
lakan yang disampaikan berb-
agai elemen masyarakat sipil 

harus benar-benar didengar dan 
dipertimbangkan agar RUU Sis-
diknas menjadi payung hukum 
yang menciptakan ekosistem 
pendidikan nasional yang sesuai 
dengan kepentingan bangsa.

Huda mengatakan berbagai 
hal yang disorot ihwal konten 
atau materi RUU Sisdiknas juga 
harus dijawab secara seksama 
oleh pemerintah. Hal-hal itu 
antara lain terkait kekhawatiran 
akan kemunculan kastanisasi 
pendidikan dengan jalur baru 
persekolahan mandiri yang 
dilegitimasi di level UU, keti-
dakjelasan peran lembaga pen-
didikan tenaga kependidikan, 
hingga polemik penghapusan 
tunjangan profesi guru.

Menurutnya, kekhawatiran 
itu muncul karena dialog antara 
Kemendikbudristek dengan pub-
lik yang minim.

“Bisa jadi antara maksud per-
ancang RUU Sisdiknas dengan 
publik ada gap yang memicu 

mispersepsi. Maka sekali lagi 
perlu ruang dialogis yang lebih 
luas,” katanya.

Politikus PKB itu menambah-
kan, ruang dialog bagi kelompok 
atau pihak yang kontra dengan 
RUU Sisdiknas tidak cukup dir-
espons Kemendikbudristek den-
gan membuat situs sosialisasi.

Menurutnya perlu digelar 
pertemuan-pertemuan fisik an-
tara seluruh pemangku kepentin-
gan di dunia pendidikan di Indo-
nesia agar dialog dari hati ke hati 
terkait format ideal RUU Sisdi-
knas Indonesia bisa disepakati.

“Maka kami berharap Pokja 
Nasional RUU Sisdiknas ini bisa 
menjadi ruang dialog para stake 
holder pendidikan sehingga re-
visi RUU Sisdiknas benar-benar 
merupakan bentuk pertemuan 
ide, gagasan, dan harapan akan 
terbentuknya sistem pendidikan 
nasional terbaik yang kita impi-
kan bersama,” tuturnya.

Sebagai informasi, Pemerin-

tah secara resmi mengusulkan 
RUU Sisdiknas masuk dalam 
Program Legislasi Nasional 
(Prolegnas) prioritas 2023. RUU 
Sisdiknas yang diusulkan pe-
merintah disebut akan mengin-
tegrasikan sekaligus mencabut 
tiga undang-undang terkait pen-
didikan.

Ketiga UU itu yakni UU 
Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional, 
UU Nomor 14 Tahun 2005 ten-
tang Guru dan Dosen, dan UU 
Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi.

Berikut sejumlah poin pent-
ing dalam RUU Sisdiknas antara 
lain tak ada aturan tunjangan 
profesi guru, calon guru wajib 
lulus Pendidikan Profesi Guru 
(PPG), wajib belajar 13 tahun, 
PAUD jadi jenjang tersendiri, 
tridarma perguruan tinggi, serta 
Pancasila wajib masuk kuriku-
lum. (cnn)

BMKG Banda Aceh Gelar Sekolah Lapang 
Cuaca Nelayan di Aceh Selatan

Tapaktuan, SMN - Badan 
Meteorologi, Klimatologi dan 
Geofisika (BMKG) Stasiun Me-
teorologi Kelas I Sultan Iskandar 
Muda (SIM) menggelar kegiatan 
Sekolah Lapang Cuaca Nelayan 
(SLCN) Aceh 2022.

Acara yang berlangsung di 
ruang serbaguna Lantai 3 Ge-
dung Bappeda Aceh Selatan ini 
dibuka oleh Sekda Aceh Selatan, 
Cut Syazalisma SSTP, Selasa 
(30/8/2022). 

Turut hadir secara virtual 
Anggota DPR RI Komisi V, H 
Irmawan SSos MSos, Deputi 
Bidang Meteorologi BMKG, 
Guswanto MSi, juga Kepala 
Stasiun Meterelogi SIM Banda 

Aceh, Nasrol Adil SSi MT, Bu-
pati Aceh Selatan yang diwakili 
Sekretaris Daerah, Cut Syazalis-
ma SSTP.

Selain itu juga hadir Dandim 
0107/Asel diwakili, Kapolres 
Aceh Selatan diwakili Kepala 
Pos TNI Angkatan Laut (AL), 
Kepala SKPK, para Panglima 
Laot se Kabupaten Aceh Sela-
tan, Abdya serta Aceh Barat serta 
para undangan lainnya. 

Pada kesempatan itu, Kepala 
Stasiun Meteorlogi SIM Ban-
da Aceh, Nasrol Adil SSi MT, 
menyampaikan bahwa ini se-
buah program unggulan, secara 
dasar hukum program ini sangat 
didukung oleh dunia internasi-

onal dalam pembangunan jang-
ka menengah dari BMKG dari 
tahun 2015 s/d 2019 dan RPJM 
dari tahun 2020 s/d 2024 yang 
diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 31 tahun 2009 tentang 
BMKG. 

“Program yang dilaksanakan 
ini sangat berguna untuk kese-
jahteraan nelayan salah satunya 
adalah bagaimana mengetahui 
informasi cuaca dan prakiraan 
cuaca ketika akan melaut,” ka-
tanya.

Tak hanya itu, sambungnya, 
BMKG juga akan memberikan 
sebuah informasi untuk menge-
tahui titik dimana adanya ikan, 
sehingga para nelayan tidak ber-

DPR Wacanakan Pokjanas 
Akomodir Penolakan RUU Sisdiknas

Ketua Komisi X DPR mewacanakan pembentukan Pokja Nasional untuk akomodasi berbagai penolakan atas materi yang terdapat 
dalam draf RUU Sisdiknas

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan 
Iskandar Muda (SIM) gelar kegiatan Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN) Aceh 2022. BMKG 

Banda Aceh Gelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan di Aceh Selatan

susah payah untuk mencari ikan 
akan tetapi langsung melakukan 
penangkapan ikan sesuai titik 
yang telah ditetapkan. 

Sementara itu, Sekda Aceh 
Selatan, Cut Syazalisma SSTP 
dalam sambutannya mengatakan 
bahwa, BMKG telah sejak lama 
menjadi mitra kerja bagi aparat 
pemerintah berbagai sektor, 
salah satunya perikanan.

“BMKG tidak hanya mem-
berikan bantuan kepada nelayan 
dalam hal imformasi cuaca ke-
maritiman tetapi juga mampu 
menyediakan informasi daerah 
tangkapan dengan jumlah popu-
lasi ikan maksimal atau dikenal 
dengan istilah Fishing Ground,” 
ungkapnya.

Dengan kehadiran BMKG 
dan informasi lokasi tangkapan, 
lanjut Sekda, maka kini nelayan 
tidak lagi mencari lokasi penang-
kapan saat melaut. Namun cukup 
mengikuti informasi berdasarkan 
lokasi daerah tangkapan atau 
fishing Ground yang disediakan 
BMKG.

Melalui pelaksanaan kegiatan 
ini, Ia berharap akan ada inovasi 
dan lompatan yang terus dilaku-
kan BMKG guna mendukung 
kesejahteraan masyarakat.

“Informasi tersebut tidak han-
ya digunakan peserta yang hadir 
di sini, tetapi para stakeholder 
yang hadir harus dapat menjadi 
mediator dan penyuluh dalam 
menyebarluaskan informasi cua-
ca serta mampu mendukung ke-
giatan perikanan dan kelautan,” 
pungkasnya. (tn)

Maluku, SMN - Kementeri-
an Komunikasi dan Informatika 
(Kominfo) kembali memberi-
kan pelatihan kepada para pe-
serta dengan webinar dan offline 
yang diikuti oleh generasi muda 
dari Maluku Papua, Kamis 
(25/8/2022).

Sesi pertama pelatihan terse-
but mengambil tema, “Positif, 
Kreatif, dan Aman di Internet” 
yang diisi oleh Alim Syariati 
(Dosen UIN Makasar), Rusda 
Leikawa (Koordinator Mafindo 
Maluku), M. Haickal (Content 
Creator), serta dimoderatori 
oleh Puspa Indra Sari.

Sementara talkshow sesi 
kedua, bertemakan “Bijak Ber-
sosmed tanpa Cyberbullying” 
diisi oleh Mark M. Ufie, ST 
(Mafindo Maluku), Mutiara 
Dara (KPID Maluku), Tamy 

Abbas (Content Creator), serta 
di moderatori Enny Parinussa. 
Dan ditutup oleh penampilan 
dari Willy Sopacua, Wits Band, 
Jhon Laratmase, yang dipandu 
oleh Monica Ariesta.

Kurang lebih 2200 peserta 
yang ikut dalam webinar dan 
hadir langsung di Auditorium 
Universitas Pattimura turut 
meramaikan acara #Makin-
CakapDigital. Alim Syariati 
membuka talkshow dengan me-
maparkan dari sudut pandang 
keamanan digital.

“Perkembangan teknologi in-
formasi di dunia terus berkem-
bang secara masif, pengguna 
internet indonesia mencapai 202 
juta. Untuk itu, kita butuh kea-
manan sebagai sebuah proses 
untuk memastikan penggunaan 
layanan digital, baik secara dar-

ing maupun secara luring yang 
dapat dilakukan dengan aman,” 
jelas Alim.

Menurutnya kita bisa memi-
lih dan memiliki kontrol akan 
apa yang ingin kita post dan ti-
dak di social media kita. Tidak 
hanya itu, dengan kita mengun-
jungi website yang sesuai den-
gan usia kita, sopan dalam ber-
komunikasi, tidak membagikan 
informasi rahasia, selalu men-
yampaikan kepada orang terpe-
caya, informasi yang kita dapat.

“Itu adalah bentuk kita men-
jadi pribadi yang positif, kreatif 
dan aman di internet. Dunia dig-
ital adalah ruang kita sekarang 
ini, mari mengisinya dan men-
jadikannya sebagai ruang yang 
berbudaya, tempat kita belajar 
dan berinteraksi bersama,” tutup 
Alim. (sc)

Kominfo Berikan Pelatihan
Makin Cakap Digital untuk

Generasi Muda Maluku dan Papua

Ilustrasi

ya menjabarkan penyesuaian 
harga BBM terbaru mulai sore 
nanti yakni sebagai berikut: 
Harga Pertalite dari Rp 7.650 
per liter menjadi Rp 10.000 per 
liter Harga Solar subsidi dari 
Rp 5.150 per liter menjadi Rp 
6.800 per liter Harga Pertamax 
dari Rp 12.500 menjadi Rp 
14.500 per liter

Wacana kenaikan harga 
BBM bersubsidi mencuat da-
lam beberapa waktu terakhir 

seiring membengkaknya nilai 
subsidi energi yang mencapai 
Rp 502 triliun.

Menteri Keuangan Sri Muly-
ani Indrawati mengatakan, ang-
garan subsidi dan kompensasi 
energi akan kembali membeng-
kak sebesar Rp 198 triliun, 
jika tidak ada kenaikan harga 
BBM Pertalite dan Solar. Ia 
mengatakan, saat ini anggaran 
subsidi dan kompensasi energi 
untuk 2022 dipatok sebesar Rp 

502,4 triliun. Angka itu sudah 
membengkak Rp 349,9 triliun 
dari anggaran semula sebesar 
Rp 152,1 triliun guna menahan 
kenaikan harga energi di mas-
yarakat.

Namun, dengan kondisi 
berlanjutnya kenaikan harga 
minyak mentah dan pelemahan 
kurs rupiah, diperkirakan ang-
garan tersebut tidak akan cukup 
hingga akhir tahun. Terlebih, 
konsumsi Pertalite dan Solar 

diperkirakan akan melampaui 
kuota yang ditetapkan.

“Kami perkirakan subsidi 
itu harus tambah lagi, bahkan 
bisa mencapai Rp 198 triliun, 
menjadi di atas Rp 502,4 trili-
un. Jadi nambah, kalau kita ti-
dak menaikkan (harga) BBM, 
kalau tidak dilakukan apa-
apa, tidak ada pembatasan,” 
ujar Sri Mulyani saat ditemui 
di Gedung DPR RI, Selasa 
(23/8/2022). (kom)
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Manajemen Kinerja Terbaik, Pemprov Terima 
Penghargaan dari BKN Tarakan, SMN – Pemerin-

tah Provinsi Kaltara menerima 
penghargaan Badan Kepega-
waian Negara (BKN) Award 
Kategori Award Implementasi 
Penerapan Manajemen Kiner-
ja. Penghargaan ini diberikan 
langsung oleh Kepala BKN RI, 
Dr Ir Bima Haria Wibisana, M.
Sis, kepada Gubernur Kaltara, 
Drs H Zainal A Paliwang SH, 
M.Hum, Jumat (26/8).

Menurut Gubernur, capaian 
tersebut merupakan upaya yang 
terus dilakukan oleh Pemprov 
Kaltara. Ia meminta agar capa-
ian itu dapat ditingkatkan, seh-
ingga memberikan nilai positif 
bagi pembangunan di daerah.

“Kita masuk dalam kategori 
tersebut dengan sub kategori 
Pemerintah Provinsi Tipe Ke-
cil. Alhamdulillah, provinsi 
Kaltara masuk 5 besar untuk 
diberikan award oleh BKN,”-
jelas Gubernur di Ruang Serb-
aguna Kota Tarakan.

Untuk diketahui, terdapat 
4 kategori yang diumumkan 
pada BKN Award 2022. Di an-
taranya, Kategori Perencanaan 
Kebutuhan dan Mutasi Kepega-
waian . Kategori Penilaian 
Kompetensi, Kategori Imple-
mentasi Penerapan Manajemen 

Kinerja dan Kategori Penera-
pan Pemanfaatan Data Sistem 
Informasi dan CAT.

“Saya mengucapkan terima 
kasih kepada seluruh perangkat 
daerah yang ada di Kaltara. Ca-
paian ini merupakan kerjakeras 
kita semua dalam bingkai Pe-
merintah Provinsi Kalimantan 
Utara. Tentu yang kurang akan 
kita perbaiki, dan yang sudah 
baik harus kita pertahankan dan 
ditingkatkan,”terang Gubernur.

Gubernur berharap melalui 
manajemen kinerja target yang 
ditetapkan dapat segera dica-
pai secara maksimal. Selain 
Pemprov Kaltara, Kota Tarakan 
dan Kabupaten Tana Tidung 
juga mendapatkan penghargaan 
dari BKN. “Saya berharap ini 
menjadi motivasi bagi daerah 
lainnya, sehingga kita dapat 
memacu kinerja seluruh ASN 
di Kaltara,” tuntasnya.

Sementara itu, Kepala BKN 
RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, 
M.Sis mengungkapkan banyak 
aspek yang menjadi penilaian 
khususnya dalam kinerja ASN. 
Karena itu, ia menghimbau agar 
Pemprov Kaltara dapat memas-
tikn tiap aparaturnya menge-
tahui target kinerja. “Melalui 
penghargaan ini saya berharap 

Pemprov Kaltara dapat mema-
cu kinerja ASN,” ungkapnya.

Seperti diketahui, BKN 
yang diberikan kewenangan 
melakukan pembinaan dalam 
penyelenggaraan manajemen 
ASN secara nasional kembali 
memberikan penghargaan bagi 
Instansi Pemerintah Pusat dan 
InstansiDaerah melalui BKN 
Award 2022.

Bima menyampaikan men-
yampaikan bahwa penghargaan 
diberikan bagi Instansi Pemer-
intah yang dinilai telah berhasil 
melaksanakan penyelenggaraan 
manajemen ASN di lingkupnya 
masing-masing, mulai dari as-
pek pengadaan, proses bisnis 
kepegawaian, manajemen kin-
erja, penerapan Norma Standar 
Prosedur dan Kriteria (NSPK), 
sampai dengan pemanfaatan 
layanan digital ASN.

Selain sebagai bentuk apre-
siasi atas komitmen penye-
lenggaraan manajemen ASN, 
pemberian BKN Award bagi 
pengelola kepegawaian di-
harapkan memacu peningka-
tan kualitas pengelolaan ASN. 
Khususnya dalam mendukung 
sistem manajemen ASN ber-
basis sistem merit. (adv/dkisp/
syah)

Sepakat Dorong Percepatan KIHI, Presiden Bakal Kembali ke Kaltara
Tanjung Selor, SMN - Pres-

iden Joko Widodo (Jokowi) 
memberikan atensi terhadap 
pembangunan Kawasan Industri 
Hijau Indonesia (KIHI) di Tanah 
Kuning – Mangkupadi, Kabu-
paten Bulungan, Kalimantan 
Utara (Kaltara).

Proyek industri hijau yang 
diproyeksikan terbesar di dun-
ia itu, merupakan transformasi 
ekonomi baru di republik ini.

Seluruh jajaran kementerian 
dan lembaga negara, termasuk 
pemerintah daerah, diminta seri-
us dalam mengelola pembangu-
nan industri tersebut.

Seperti diketahui, belum lama 
ini, dilaksanakan rapat yang dip-
impin oleh Menteri Koordinator 
(Menko) bidang Kemaritiman 
dan Investasi (Marves) Luhut 
Binsar Panjaitan.

Gubernur Kaltara Zainal Ar-
ifin Paliwang yang menghadi-
ri rapat itu, saat dikonfirmasi, 
mengemukakan, pemerintah 
sepakat untuk terus mendorong 
pengelola KIHI bergerak cepat.

Sesuai arahan presiden, pi-
hak pengelola diminta mulai 
melakukan kegiatan di lokasi 
kawasan industri.

“Iya, jadi semua perusahaan 
yang kita rekomendasikan su-
dah harus melakukan kegiatan 

di situ,” ujar gubernur.
Untuk memastikan perkem-

bangan pembangunan kawasan 
industri, Zainal Paliwang me-
ngungkapkan, presiden akan 
kembali berkunjung ke Kaltara.

Namun, pihaknya belum bisa 
memastikan waktu kunjungan 
orang nomor satu di Indonesia 
itu.

“Pak Presiden juga akan lihat 
perkembangan. Infonya tahun 
ini akan melakukan pengecekan 
itu,” sebutnya.

Lebih jauh, ia menerangkan, 
sejumlah syarat administrasi dan 
dokumen lainnya terkait pemba-
ngunan KIHI telah selesai.

Misalnya, untuk dokumen 
mengenai Analisis Dampak 
Lingkungan (Amdal) dan Re-
komendasi Kesesuaian Kegia-
tan Pemanfaatan Ruang (RK-
KPR).

“Makanya kita minta segera 
mulai kegiatan konstruksi. Ad-
ministrasi itu sudah lengkap 
semua, sudah siap semua, dari 
Amdal dan RKKPR yang jadi 
kunci. Itu semua sudah klir,” 
ungkapnya.

Terdapat tiga perusahaan 
pengelola di kawasan indus-
tri. Di antaranya PT Kaliman-
tan Industrial Park Indonesia 
(KIPI), PT Indonesia Strategis 

Kaltara Galakan Gerakan Tanam Cabai

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menin-
jau langsung perkembangan KIHI Tanah Kuning - Mangkupadi, 

Kabupaten Bulungan belum lama ini

Industri (ISI) dan PT Kayan Pa-
tria Propertindo (KPP).

Seperti diketahui, Menteri 
Perhubungan (Menhub) Repub-
lik Indonesia Budi Karya Su-
madi meninjau langsung KIHI 
di area 2 Alumunium Smelter 
PT Kalimantan Alumunium In-
dustry pada dua pekan lalu.

Ia memberikan apresiasi 
kepada seluruh pihak terlibat 
yang sudah koperatif, men-
dukung penuh pembangunan 
kawasan industri.

“Saya ucapkan terima kasih, 
saya yakin kedepan daerah ini 
akan menjadi sebuah daerah 
yang memiliki nilai ekonomis 

tinggi,” ungkap Budi Karya.
Menhub Budi mengatakan, 

kunjungan waktu itu merupa-
kan tindak lanjut arahan Pres-
iden untuk memastikan kesia-
pan pembangunan pelabuhan.

Sebab, sebagai salah satu 
Proyek Strategis Nasional 
(PSN), seluruh Kementerian 
harus mendukung percepatan 
pembangunan kawasan industri 
di Tanah Kuning termasuk per-
siapan pelabuhannya.

“Kawasan industri ini kan 
merupakan PSN. Jadi, semua 
kementerian/lembaga men-
dukung proyek ini,” kata Budi. 
(adv/dkisp/syah)

Gubernur Kaltara Drs H Zain-
al A Paliwang SH, M.Hum 

Tanjung Selor, SMN - 
Gubernur Kalimantan Utara 
(Kaltara) Drs. H. Zainal Arifin 
Paliwang SH M.Hum., mengh-
adiri Rapat Koordinasi (Rakor) 
Pengendalian Inflasi Daerah 
yang diinisiasi Kementerian 
Dalam Negeri (Kemendagri) RI 
secara hybrid, di Ruang Benu-
anta, Kantor Gubernur beberapa 
waktu lalu.

Rakor ini merupakan tin-
daklanjut dari arahan Presiden 
Ir. H. Joko Widodo pada Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) 
Inflasi pada 18 Agustus 2022.

Menteri Dalam Negeri, Drs. 
H. Muhammad Tito Karnavian, 
M.A., Ph.D selaku pemimpin 
rapat mengatakan, kenaikan in-
flasi didorong oleh dampak pan-
demi COVID-19, krisis pangan 
dan energi, hingga dampak dari 
konfik Rusia-Ukraina.

Disampaikan saat ini ting-
kat inflasi negara dunia yang 
mengalami kenaikan tinggi/ 
hyperinflasi di atas 100 persen 
ada 3 negara. Sementara itu, In-
donesia termasuk negara inflasi 
rendah 4,94 persen. Dengan 
angka tersebut Indonesia tidak 
boleh lengah.

“Ketidakmampuan neg-
ara-negara lain mengatasi 
COVID-19 yang tidak sesukses 
kita (Indonesia,red) dan keti-
dakmampuan mereka menjaga 
perekonomian bangkit seperti 
kita, berdampak kepada Indo-
nesia. Karena Indonesia ma-
suk dalam sistem globalisasi 
ekonomi,” terangnya.

Sebagai langkah menangani 
inflasi ini ia mengatakan, kepala 
daerah wajib menempatkan pen-
anganan inflasi menjadi agenda 
prioritas yang sama halnya sep-
erti penanganan COVID-19. 
“Kunci yang paling utama ada-
lah menaikan isu ini sebagai 
agenda prioritas kepala daerah,” 
tegasnya.

Selain itu, mengaktifkan Tim 
Pengendalian Inflasi Daerah 
(TPID) yang melibatkan banyak 
stakeholder terkait termasuk 
Forkopimda, Perbankan, Kamar 
Dagang dan Industri (Kadin), 
serta mengaktifkan Satuan Tu-
gas (Satgas) Pangan untuk me-
monitor semua pergerakan ko-
moditas setiap hari.

Bersama Kemenko Marves, 
ke depan akan menggelar ra-
pat bersama Presiden seming-
gu sekali secara reguler untuk 

Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menerima penghargaan dari Kepala BKN RI, Dr Ir Bima Haria Wibisana, 
M.Sis dalam rangka BKN Award Kategori Implementasi Penerapan Manajemen Kinerja, di Ruang Serbaguna Walikota Tarakan

cabai. Kita upayakan meny-
iapkan waktu untuk kita galak-
kan Gerakan tanam cabai seren-
tak di Kaltara,” kata Gubernur.

Ia juga meminta agar TPID 
Kaltara aktif. Menyampaikan 
perkembangan inflasi di daerah 
seminggu sekali. Dan kepada 
Satgas Pangan agar terus me-
monitor perkembangan harga 
10 bahan pokok.

GERAKAN TANAM 
CABAI, DPKP KALTARA 
TERUS SOSIALISASI

Indonesia identik dengan 
makanan yang memiliki cita 
rasa pedas. Sambal menjadi 
popular disegala kalangan mas-
yarakat Indonesia. Maka tidak 
heran, jika cabai menduduki 
posisi yang pertama dibutuhkan 
selain bawang, tempe, telur, 
dan bahan makanan lainnya. 

Tidak jarang cabai menjadi 
salah satu komuditas penyebab 
terjadinya kenaikan inflasi di 
Indonesia. Lonjakan harga cabe 
di sebabkan oleh beberapa fak-
tor, di antaranya keterbatasan 
ketersediaan cabai yang dise-
babkan gagal panen di beberapa 
sentra produksi dan tingginya 
biaya penanaman cabe.

Guna menekan inflasi ini, 
Gubernur Kaltara Drs. H. 
Zainal Arifin Paliwang, S. H., 
M.Hum akan melaksanakan 
Gerakan menanam cabai seren-
tak di Kaltara.

Kepala Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan (DPKP) 
Kaltara, Ir. Heri Rudiono, 
M.Si., mengatakan, saat ini 
pihaknya sedang melakukan 
koordinasi dan sosialisasi ke 
kabupaten/kota.

“Gerakan menanam cabai 
memang sudah kita lakukan 
tahun sebelumnya. Tahun ini, 
digerakkan untuk 80 hektar di 
seluruh daerah. Dan nantinya 
ditambah APBD Perubahaan 
untuk tanam di pekarangan se-
suai dengan arahan Gubernur,” 
terangnya.

Gerakan ini nantinya akan 
melibatkan instansi vertikal, 
perkantoran dinas/badan yang 
memiliki lahan kosong diseki-
tar gedungnya, dan kelompok 
tani Wanita untuk tanam di pe-
karangan rumah.

Untuk saat ini, jumlah bib-
it yang siap tanam berjumlah 
1.500 bibit yang berasal dari 
kerjasama bersama Bank Indo-
nesia (BI). (adv/dkisp/syah)

Ekonomi Tumbuh Melalui Seni dan Budaya

Malinau, SMN - Wakil Gu-
bernur (Wagub) Kalimantan 
Utara (Kaltara), Dr Yansen TP, 
MSi., menghadiri pembukaan 
Pagelaran Seni dan Budaya 
Dayak Kayan di Panggung Bu-
daya Padan Liu Burung, Arena 
Pro Sehat Kabupaten Malinau, 

Kamis (25/8) lalu.
Ikut serta Bupati Kabupaten 

Malinau Wempi W. Mawa, SE., 
Wakil Bupati (Wabup) Malinau 
Jakaria, SE, M.Si., serta ket-
ua Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) Kabupaten Ma-
linau, Ping Yansen.

Pagelaran yang berlangsung 
selama 2 (dua) hari ini, mer-
upakan wadah silahturahmi 
masyarakat Suku Dayak Kayan 
dengan menampilkan berbagai 
seni dan budaya, kuliner, tarian 
serta kerajinan khas Suku Day-
ak Kayan.

Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si menghadiri langsung pagelaran Seni dan Budaya Dayak 
Kayan di Padan Liu Burung, Kabupaten Malinau

menyampaikan perkembangan 
penanganan inflasi. Setiap bu-
lannya akan diumumkan angka 
inflasi nasional maupun provin-
si.

“Harapan kita kepala daer-
ah juga berkompetisi untuk 
menunjukkan kinerja mas-
ing-masing dalam pengenda-
lian inflasi. Kalau bisa guber-
nur, Bank Indonesia, BPS dan 
perwakilan mengumumkan in-
flasi tingkat kab/kota sehingga 
kita tahu kepala daerah mana 
yang berhasil mengendalikan 
inflasi dengan baik dan di sam-
paikan juga ke media sehingga 
ada keterbukaan,” harapnya.

Untuk diketahui komoditas 
penyumbang andil inflasi terbe-
sar yang sering muncul (YtD) 
yakni cabe merah, bawang mer-
ah, rokok kretek, ikan tongkol, 
dan angkutan transportasi.

Berdasar data yang ditampil-
kan oleh BPS Pusat, perkem-
bangan inflasi di beberapa 
daerah dari 90 kabupaten/kota, 
terdapat 67 kota yang Indeks 
Harga Konsumen (IHK) tel-
ah mencapai tingkat inflasi di 
atas target 2022. Salah satunya, 
Tanjung Selor Provinsi Kaltara 
6,52 persen.

Usai mengikuti rakor terse-
but, Gubernur Kaltara Drs H 
Zainal A Paliwang SH, M.Hum 
langsung mengambil langkah 
untuk menggalakan tanam 
cabai serentak di 5 kabupaten/
kota di Kaltara.

Langkah ini diambil melihat 
jumlah penduduk Kaltara dan 
lahan potensi perkebunan cuk-
up luas. Ia mengajak instansi 
terkait dan masyarakat untuk 
bersama-sama menekan angka 
inflasi.

“Kita berfikir praktis saja. 
Satu rumah sepuluh pokok 

Dalam sambutannya, Wagub 
yang juga selaku Dewan Pe-
nasehat Persatuan Dayak Kayan 
Kaltim-Kaltara itu, menyam-
paikan apresiasi dan bangga atas 
terlaksananya Pagelaran Seni 
dan Budaya Dayak Kayan.

“Ini pagelaran yang ke-4 ka-
linya, kedepan harus semakin 
ditingkatkan. Terlebih kesada-
ran dan pemahaman warga mas-
yarakat untuk mengeksisten-
sikan budaya yang dimiliki, jika 
itu terus dilakukan, saya yakin 
Malinau akan semakin kuat dan 
maju,” ungkapnya.

Wagub juga mengatakan, 
bahwa salah satu peluang agar 
bertumbuhnya ekonomi ker-
akyatan adalah melalui event.

“Seperti pernak-pernik yang 
dikerjakan, itu akan mendatang-
kan hasil bagi masyarakat seki-
tar. Untuk itu, melalui event-
event seperti ini saya yakin dan 
percaya akan terjadi perputaran 
ekonomi yang kuat ditengah 
masyarakat dan ini akan meng-
hidupkan kita semua,” tutupnya. 
(adv/dkisp/syah)


