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Jakarta, SMN - Ment-
eri Energi Dan Sumber Daya 
Mineral (ESDM) Arifin Tasrif 
kembali mengingatkan kem-
bali peran penting pengem-

bangan energi baru terbarukan 
(EBT) di Indonesia dalam 
penurunan emisi gas rumah 
kaca di sektor energi, seka-
ligus untuk mewujudkan In-
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Presiden Jokowi Terbitkan Inpres 
Penggunaan Kendaraan Listrik 

untuk Instansi Pemerintah

Hyundai Ioniq 5 Bakal Jadi Mobil Listrik Pertama Buatan Indonesia

Presiden Joko Widodo (kanan)

Foto Samping: 
Acara the 8th 
Indonesia 
International 
Geothermal 
Convention
and Exhibition

SMSI-Dewan Pers dan Polri 
Mulai Bahas Tindaklanjut 

Implementasi MoU

Jakarta, SMN - 
Bidang hukum, arbitrase 
dan legislasi Serikat 
Media Siber Indone-
sia (SMSI) Pusat yang 
diketuai Makali Kumar 
SH, telah memenuhi 
undangan Dewan Pers, 
untuk mengikuti rapat 
pembahasan tindak lan-
jut implementasi Nota 
Kesepahaman / MoU 
Dewan Pers dan Kepala 
Kepolisian Republik In-
donesia (Kapolri), Sela-
sa pagi (13/9/2022).

Bertempat di ruang 
rapat kantor Dewan Pers 

di lantai 7 jalan Kebon 
Siri no 32-34 Jakarta Pu-
sat itu, perwakilan SMSI 
dan konstituen Dewan 
Pers lainnya sejak pukul 
09.00 hingga 11.30, 
tampak serius dan fokus 
bersama Dewan Pers 
dan Tim Polri memba-
has poin-poin penting 
mengenai MoU, teruta-
ma menyakut perlindun-
gan kemerdekaan pers, 
dan penegakan hukum 
terkait penyalahgunaan 
profesi wartawan.

Rapat tersebut dip-
impin langsung oleh 

Bersambung di Hal. 11

Foto bersama saat selesai rapat

Sebelumnya, pe-
merintah juga telah 
mengeluarkan regu-
lasi terkait konversi 
mobil konvensional 

(bensin dan solar) ke 
listrik

Jakarta, SMN - Presiden Joko 
Widodo resmi menerbitkan In-
struksi Presiden (Inpres) Nomor 7 
Tahun 2022, tentang penggunaan 
kendaraan bermotor listrik berbasis 
baterai untuk kendaraan dinas oper-
asional dan kendaraan perorangan 
dinas instansi pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah.

Instruksi tersebut, telah dikelu-
arkan dan mulai berlaku pada 

Jakarta, SMN - Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) buka su-
ara merespons isu dirinya berpe-
luang menjadi calon wakil pres-
iden (cawapres) di Pilpres 2024.

Ia tidak mau menanggapi dan 

menjelaskan hal yang bukan be-
rasal dari pernyataannya.

“Kalau dari saya, saya 
terangkan, kalau bukan dari 
saya, saya ndak mau terang-
kan. Itu saja, terima kasih,” kata 

Jakarta, SMN - Badan Pan-
gan Nasional/National Food 
Agency (NFA) melakukan se-
jumlah langkah untuk memit-
igasi potensi terjadinya krisis 
pangan di Indonesia mulai dari 
sinergi data pangan nasional 
hingga mendorong keanekarag-
aman konsumsi.

“Saat ini kami sudah rapi-
kan dan integrasikan data-data 
pangan, baik yang bersumber 
dari BPS, Kementerian Pertani-
an, Kementerian Perdagangan, 
serta Kemenko Perekonomian. 
Semua tertuang dalam Neraca 
Pangan Nasional yang setiap 

minggu kami laporkan perkem-
bangannya kepada Presiden,” 
kata Kepala NFA Arief Prasetyo 
Adi dalam keterangannya di 
Jakarta, Jumat 16 September 
2022.

Langkah selanjutnya, kata 
Arief, adalah mendorong 
keanekaragaman konsumsi. 
Masyarakat diminta jangan 
menggantungkan kebutuhan 
konsumsi pada satu komoditas 
pokok saja.

Dia mengatakan Indonesia 
memiliki keanekaragaman ha-
yati yang tinggi, ditambah se-
tiap daerah memiliki kekhasan 

Jakarta, SMN - PT PLN (Persero) 
memastikan daya listrik 450 VA tak akan 
dihapus.

“Keputusan pemerintah sudah sangat 
jelas. Tidak ada perubahan daya dari 450 

Jokowi Tanggapi Isu 
Maju Cawapres 

2024 : Ini dari Siapa?

PLN Pastikan Daya Listrik 450 VA Tak 
Dihapus

Energi Baru Terbarukan Berperan Besar dalam Upaya 
Penurunan Emisi di Sektor Energi

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (kanan) didampingi 
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi (kiri) saat 

memantau operasi pasar telur ayam di Pasar Minggu, Jakarta 
Selatan

Meteran listrik

Pemkot Madiun Salurkan Bantuan 6000 Seragam
dan Ongkos Jahit Murid SD dan SMP Gratis

Madiun, SMN - Pemerin-
tah Kota Madiun dalam rangka 
menekan angka inflasi di ms-
yarakat Kota Madiun menjelang 
kenaikan harga Bahan Bakar 

Minyak (BBM) ini maka dari 
itu WaliKota Madiun H. Maidi 
membagikan 6000 seragam dan 
ongkos jahit gratis kepada mu-
rid SD dan SMP di Kota Madiun 

yang bertempat di SMP Neg-
eri 9 Kota Madiun pada Selasa 
(13/9/2022).

WaliKota Madiun H. Maidi 
membagikan seraga secara 
langsung kepada para siswa SD 
dan SMP di Kota Madiun, para 
murid pun terlihat sangat senang 
dan bahagia sekali karena telah 
mendapatkan paket seragam dan 
ongkos jahitnya secara langsung 
dan gratis.

“Dengan bantuan kain serag-
am gratis dan ongkos jahitnya 
ini, siswa tidak perlu mencari 
seragamsecara mandiri karena 
dapat mengkibatkan kelangkaan 
barang di pasaran dan memicu 
naiknya harga kebutuhan pokok, 
khususnya seragam sekolah ini,” 
kata WaliKota Madiun H. Maidi 
di sela-sela memberikan kain se-
ragam dan ongkos jahitnya.

“Selain itu WaliKota Madi-
un berpesan ongkos jahit yang 
diberikan selain untuk memu-
dahkan wali murid juga mem-
bantu para wali murid juga 
membantu para penjahit di Kota 
Madiun untuk mendapatkan pe-
masukan dari ongkos jahitan se-
ragam sekolah tersebut,” pesan 

WaliKota Madiun H. Maidi.
Ongkos jahit yang dibantu-

kan kepada para siswa untuk 
siswa SD sebesar Rp. 260.000 
dan untuk siswa SMP sebesar 
Rp. 300.000. masing-masing 
siswa SD dan SMP mendapa-
tkan dua stel seragam sekolah 
(dua pasang seragam).

Kepala Dinas Pendidikan 
Kota Madiun Lismawati men-
gatakan “selain yang telah di 
bagikan seragam tersebut Di-
nas pendidikan Kota Madiun 
juga masih memiliki sisa paket 
kain seragam gratis yang akan 
dibagikan kepada siswa tidak 
mampu. Sisa paket mencapai 
179 paket kain seragam SMP 
ukuran standart dann 113 paket 
kain SMP ukuran jumbo dan 
474 kain seragam SD ukuran 
standart,” ujar kelapa Dinas 
Pendidikan Kota Madiun Lis-
mawati.

Pemkot Madiun akan be-
rupaya setiap tahun akan meng-
gulirkan bantuan seragam gra-
tis. Bantuan tersebut merupakan 
upaya untuk memajukan sektor 
pendidikan di Kota Madiun, 
sekaligus mewwujudkan pemer-

intah untuk menyediakan pendi-
dikan yang layak bagi seluruh 
anak daerah khususnya di Kota 
Madiun .

Pemkot Madiun mengalo-
kasikan anggaran sebesar 17 
milyar pada tahun 2022 untuk 
pengadaan seragam siswa SD 
dan SMP secara gratis tersebut.

Adapun rinciannya total se-
ragam yang diberikan secara 
gratis pada siswa SD dan SMP 
sebanyak 5.127 pakets eragam 
yaitu 2.955 paket untuk siswa 
SMP yang dibagikan kepada 
2.688 siswa SMP Ngeri dan 267 
siswa SMP swasta, kemudian 
2.172 paket untuk siswa SD 
yang dibagikan kepada 1.726 
siswa SD Negeri dan 446 siswa 
Sd Swasta yang ada di Kota Ma-
diun secara gratis.

Dalam pemberian aket se-
ragam gratis ini terdiri dari 2 
seragam yakni seragam merah 
putih dan pramuka untuk siswa 
SD dan seragam biru putih dan 
pramuka untuk seragam siswa 
SMP,” jelas kepala dinas pen-
didikan dan WaliKota Madiun. 
(Sy/ ADV)

Wali Kota Madiun H. Maidi didampingi kepala dinas pendi-
dikan Kota Madiun Lismawati dan kabidnya Slamet Hariyadi 

dalam acara penyerahan seragam gratis dan ongkos jahitann-
ya untuk siswa SD dan SMP di Kota Madiun 
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Mitigasi Potensi Krisis Pangan, Ini Program Badan Pangan Nasional
masing-masing, termasuk da-
lam makanan pokok. “Pengane-
karagaman konsumsi akan terus 
kami kampanyekan, melalui 
Gerakan Konsumsi Pangan Be-
ragam, Bergizi Seimbang, dan 
Aman atau B2SA,” kata dia.

Arief mengajak masyarakat 
memanfaatkan tantangan krisis 
pangan ini sebagai kesempa-
tan untuk meningkatkan pro-
duksi pangan lokal. “Di tengah 
terbatasnya produk impor, ini 
menjadi kesempatan kita untuk 
memproduksi di dalam negeri 
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Blitar, SMN - Bupati Bli-
tar Rini Syarifah menghad-
iri tasyakuran Ulang Tahun 
ke 2 RSUD Srengat bertem-
pat di RSUD Srengat, Senin 
(12/9/2022). 

Mak Rini mengatakan me-
masuki usia ke 2 RSUD Srengat 
mampu memberikan layanan 
kesehatan yang maksimal ke-
pada masyarakat dengan terus 
berusaha meningkatkan kuali-
tas SDM dan juga melengkapi 
sarana prasarana yang dibutuh-
kan. Hal ini selaras dengan visi 

RSUD Srengat, menjadi rumah 
sakit yang profesional, berdaya 
saing, sejahtera, dan mandiri. 

“Pembangunan RSUD Sren-
gat Kabupaten Blitar bertujuan 
memberikan pelayanan kes-
ehatan yang profesional bagi 
masyarakat Kabupaten Blitar 
khususnya wilayah barat. Hal 
ini selaras dengan Panca Bhak-
ti yang kedua yaitu kesehatan, 
pemberdayaan masyarakat ser-
ta perlindungan ibu dan anak,” 
ujarnya. 

Mak Rini menyebutkan se-

lama 2 tahun, jenis layanan poli 
spesialis di RSUD Srengat men-
galami peningkatan. Pada awal 
beroperasional hanya terdapat 
layanan 4 spesialis dasar dan 3 
spesialis penunjang. 

“Sedangkan pada Tahun 
2022 telah bertambah menjadi 
12 poliklinik layanan spesialis 
ditambah dengan klinik gizi dan 
psikologi. Hal ini guna mewu-
judkan pelayanan kesehatan 
kepada masyarakat agar lebih 
berkualitas,” tandasnya. (mam/
kmf/adv)

DPRD Nganjuk Gelar Paripurna PAW 
Anggota DPRD Kabupaten Nganjuk 
Masa Jabatan 2019 - 2024

Nganjuk, SMN - Jumat 
(16/9/2022) bertempat di Ge-
dung Utama atau Ruang Rapat 
Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD) Kabu-
paten Nganjuk, kembali DPRD 
Kabupaten Nganjuk menggelar 
Rapat Paripurna Pergantian 
Antar Waktu (PAW) anggota 
DPRD Kabupaten Nganjuk dari 
Partai Hanura.

Dalam kurun waktu tiga ta-
hun DPRD Kabupaten Nganjuk 
telah lima kali melakukan Per-
gatian Antar Waktu (PAW) terh-
adap anggotanya.

Pergantian Antar Waktu kali 
ini dilaksanakan antara Afif 
Singgih Nurhasan mengganti-
kan Hendry Novryandie anggo-
ta DPRD Kabupaten Nganjuk 
dari Partai Hanura, yang sebel-
umnya telah mengundurkan diri 
sebagai anggota DPRD Kabu-
paten Nganjuk.

Pelaksanaan ini sesuai SK 
Gubernur Jawa Timur Nomor : 
171.411/911/011.2/2022.

Ketua DPRD Kabupaten 

Nganjuk Tatit Heru Tjahjono 
yang langsung memimpin pen-
gambilan sumpah jabatan Afif 
Singgih Nurhasan sebagai an-
ggota baru DPRD Kabupaten 
Nganjuk.

Dengan diucapkannya sump-
ah sebagai anggota DPRD Ka-
bupaten Nganjuk maka Afif 
Singgih Nurhasan telah resmi 
dan sah menjadi anggota DPRD 
Nganjuk.

Dalam sambutannya, Tatit 
berharap agar anggota DPRD 
yang telah dilantik dapat menja-
di penyalur aspirasi dan kepent-
ingan masyarakat Nganjuk, ser-
ta dapat menciptakan hubungan 
yang harmonis didalam lembaga 
DPRD dan Pemerintah sebagai 
mitra kerja serta seluruh kom-
ponen masyarakat Nganjuk.

Tatit juga mengucapkan 
selamat datang dan selamat 
bergabung di lembaga DPRD 
Kabupaten Nganjuk kepada an-
ggota DPRD yang baru dilantik.

“Selamat datang dan selamat 
bertugas kepada anggota De-

Penandatanganan berita acara sumpah/janji PAW anggota 
DPRD Nganjuk

wan yang baru dilantik, semoga 
dapat menjalankan tugas dengan 
sebaik-baiknya,” ucap Tatit.

Ketua DPRD Nganjuk juga 
mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang tinggi kepada 
Hendry Novryandie atas peng-
abdian dan kerja keras yang 
telah diberikan selama menja-
di anggota DPRD Kabupaten 
Nganjuk.

Sementara Raditya Haria Yu-
angga Ketua Partai Hanura Ka-
bupaten Nganjuk saat di konfir-
masi perihal PAW mengatakan 
bahwa hal ini sebagai penyega-
ran partai.

“Ini penyegaran ditubuh par-
tai Hanura.Selain itu, Saudara 
Hendry Novryandie telah ber-
pindah domisili keluar jawa.
Oleh karena itu, beliau dengan 
sadar dan berbesar hati telah 
mengundurkan diri dari anggota 
DPRD Nganjuk,” paparnya.

Afif Singgih seusai dilan-
tik menyatakan bahwa akan 
berupaya bekerja semaksimal 
mungkin.

“Saya akan bekerja semak-
simal mungkin sesuai Tupoksi 
dan selalu berusaha menjaga 
amanah yang diberikan,” kata 
Afif Singgih.

Rapat Paripurna Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah Kabu-
paten Nganjuk ini dihadiri oleh 
unsur Pimpinan dan Anggota 
DPRD Nganjuk, Plt Bupati 
Nganjuk Marhaen Djumadi, un-
sur Forum Koordinasi Pimpinan 
Daerah (Forkopimda) Kabupat-
en Nganjuk, Kepala/Pimpinan 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) Kabupaten Nganjuk ser-
ta Rohaniwan. (yan)

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar 
Penyampaian Pandangan Umum Fraksi 

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito saat memimpin rapat 
paripurna

Blitar, SMN – Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Blitar kembali meng-
gelar Rapat Paripurna dalam 
rangka penyampaian pandan-
gan umum fraksinya terhadap 
Ranperda tentang perubahan 
APBD Kabupaten Blitar Tahun 
Anggaran 2022. Pada kesempa-
tan tersebut fraksi penyampaian 
pandangan umumnya mengenai 
6 (enam) Rancangan peratur-
an Daerah Usulan Bupati yang 
bertempat di ruang Paripurna 
DPRD Kabupaten Blitar, Senin 
malam (12/9/22).

Rapat Paripurna dipimpin 
oleh Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kabupaten Bli-
tar dan di hadiri oleh Bupati 
dan Wakil Bupati. Dalam kes-
empatan tersebut 5 perwakilan 
fraksi menyampaikan pandan-
gan umum terhadap Ranperda 
tentang perubahan APBD Kabu-
paten Blitar dan juga menyam-
paikan pandangan mengenai 6 
Rancangan peraturan Daerah 
Usulan Bupati

Pandangan umum pertama 
disampaikan oleh Anshori Baid-
lowi, pihaknya menyampaikan 
supaya beban pembiayaan pe-
merintah daerah berkurang, di 
dalam rapat TAPD bersama 
banggar ada beberapa hal yang 
dibahas terkait efisiensi angga-
ran, antara lain terkait regroup-
ing SD, Banyak sekali SD tidak 
memenuhi syarat yang terus 
dipertahankan, disitu ada biaya 
tunjangan kepala sekolah, biaya 
perawatan dan lain-lain, namun 
jumlah muridnya di bawah stan-
dar. Hal tersebut sudah dibahas 

Ulang Tahun ke-2 RSUD Srengat, 
Bupati Blitar : Berikan 

Layanan Kesehatan yang Maksimal

Bupati Blitar Rini Syarifah saat sambutan tasyakuran ulang tahun RSUD Srengat ke-2 Tahun

Bupati Blitar Rini Syarifah saat sambutan tasyakuran ulang tahun RSUD Srengat ke-2 Tahun

panjang lebar bersama TAPD. 
Fraksi GPN menunggu tindak 
lanjut dari Bupati, Meskipun 
demukian kami juga menyadari 
bahwa regrouping tidak bisa dis-
ama ratakan antara daerah satu 
dengan daerah lainnya dengan 
mempertimbangkan domisili se-
kolah dan pertimbangan lainnya.

Fraksi PDIP juga meminta 
kepada Bupati untuk memasti-
kan meninjau kembali terkait ke-
beradaan Tim Percepatan Pem-
bangunan dan Inovasi Daerah, 
masih belum bisa memberikan 
dampak posistif tehadap perce-
patan pembangunan. PDIP men-
yampaikan untuk segera dilaku-
kan evaluasi guna mengetahui 
kendala yang terjadi.

Dari Fraksi Golkar dan 
Demokrat menyampaikan beber-
apa usulan yang salah satunya 
mengenai TPPID, yaitu perlunya 
mengevaluasi dan mempertim-
bangkan kembali dengan adanya 
tim percepatan pembangunan 
dan inovasi (TPPID) yang di-

harapkan dengan adanya TPPID, 
pembangunan inovasi daerah 
menjadi lebih efektif. Frak-
si Golkar dan Demokrat juga 
menyinggung tentang lambatnya 
penyerapan APBD, karena hal 
tersebut berdampak pada kegia-
tan pembangunan dan kegiatan 
masyarakat.

fraksi Golkar-Demokrat setu-
ju, terkait system pengelolaan 
keuangan. Sistem pengelolaan 
keuangan merupakan salah satu 
bagian yang cukup penting da-
lam konteks penyelenggaraan 
pemerintah yang transparan, 
akuntabel, efektif, dan efisien. 
Maka dari itu ranperda penge-
lolaan keuangan yang nantinya 
menjadi dasar dalam tata cara 
pengelolaan keuangan daerah 
agar lebih konsisten, transparan, 
dan tanggungjawab.

Selanjutnya fraksi PAN men-
yampaikan bahwa perubahan 
APBD Kabupaten Blitar tahun 
2022 melihat perkembangan dan 
realita yang terjadi akhir-akhir 

ini semakin menunjukkan akan 
datangnya situasi yang sema-
kin berat namun, fraksi PAN 
tetap mendorong pemerintah 
Kabupaten Blitar untuk terus 
melakukan langkah-langkah 
perencanaan dan melakukan 
pengawasan terhadap objek 
pendapatan daerah sehingga, 
dapat terealisasikan secara opti-
mal dan efisien.

Terakhir dari fraksi PKB 
menyampaikan pandangan bah-
wa mengenai pencabutan perda 
nomor 10 tahun 2012 tentang 
bagi hasil pajak daerah dan retri-
busi daerah kepada desa telah 
sesuai dengan amanah pasal 97 
peraturan pemerintah Nomor 
43 tahun 2014. F-PKB menga-
presiasi dan mendukung Upaya 
Pemerintah Daerah untuk Meny-
iapkan Generasi dengan Pem-
bangunan Sumber Daya Manu-
sia khususnya pemuda dengan 
memberikan perhatian, ruang, 
fasilitas dan kepastian hukum 
bagi seluruh organisasi kepemu-
daan yang ada di Kabupaten Bli-
tar, dengan tanpa

membatasi sasaran.
Fraksi PKB juga menyoroti 

terkait Penanaman Modal mer-
upakan Sumber Kekayaan Daer-
ah yang Dipisahkan, diharap 
mampu menjadi Sumber Peng-
gerak Ekonomi Daerah. Daerah 
harus lebih kreatif untuk mene-
mpatkan sumber kekayaan daer-
ah pada lembaga-lembaga yang 
sehat, inovatif dan akuntable. 
Serta diperlukan promosi selu-
as-luasnya tentang segala poten-
si yang dimiliki daerah. (mam)
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Pisah Sambut Kepala Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Kediri, Mas Dhito 

Ajak Tingkatkan Sinergitas

Mas Dhito saat mengahadiri kegiatan pisah sambut Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Kediri

Kab. Kediri, SMN - Bupa-
ti Kediri Hanindhito Himawan 
Pramana mengahadiri kegiatan 
pisah sambut Kepala Kejak-
saan Negeri Kabupaten Kediri. 
Kegiatan yang juga mengun-
dang jajaran forkopimda Ket-
ua DPRD, Dandim 0809 dan 
Kapolres Kediri dan seluruh 
Kepala OPD bertempat di ruang 
Joyoboyo (15/9/2022).

Kepala Kejaksaan Negeri 
Kabupaten Kediri yang lama 
Dedy Priyo Handoyo, SH, MH 
promosi sebagai Kepala Bagian 
Pengembangan Pegawai Jak-
sa Agung RI digantikan Oleh 
Chandra Eka Yustisia, SH, MH.

Mas Bup sapaan akrab Bupa-
ti Kediri mengucapkan selamat 

datang dan pulang kampung 
kepala kejaksaan Negeri Kabu-
paten Kediri yang baru bapak 
Chandra Eka Yustisia, SH, MH 
dan selamat kepada bapak Dedy 
yang telah promosi di Kejak-
saan Agung RI.

“Semoga karirnya semakin 
sukses dan lancar ditempat yang 
baru,” ucap mas Bup.

“Saya ucapkan terimakasih 
sebanyak-banyaknya kepada ba-
pak Dedy Priyo Handoyo, SH, 
MH atas kerja keras dan sup-
portnya selama ini,” tambahnya.

“Sinergitas yang selama ini 
terjalin dapat terus berlanjut 
dengan lebih baik lagi. Bagi 
kepala kejaksaan yang baru, ma-
sih banyak sekali potensi yang 

dapat kita kembangkan lagi 
kedepannya,” terangnya.

Dedy Priyo Handoyo, SH, 
MH mengatakan selama kurang 
lebih 1 tahun bertugas di Ka-
bupaten Kediri banyak sekali 
kesan-kesan yang sulit untuk 
dilupakan.

“Walaupun sekarang saya 
bertugas di Jakarta, pintu akan 
tetap terbuka lebar untuk men-
jalin silaturahmi dan Mohon 
maaf jika ada kesalahan selama 
bertugas disini,” jelasnya.

“Pesan saya kepada pak 
Chandra semoga betah bertugas 
disini dan dapat menyumbang-
kan pikiran yang terbaik khu-
susnya bagi institusi kejaksaan,” 
pesannya. (kmf)

Dampak dari BBM, Disabilitas 
Kabupaten Kediri mendapatkan Bantuan 

Sosial dari Pemerintah Kab. Kediri
Kab. Kediri, SMN - Pemer-

intah Kabupaten Kediri melalui 
Dinas Sosial menyalurkan ban-
tuan sosial pengembangan usa-
ha bagi penyandang disabilitas 
pada Kamis (15/9/22) bertempat 
di Aula Dinas Sosial. Mas Dhito, 
melalui Plt Kepala Dinas Sosial, 

Dyah Saktiana secara simbolis 
menyerahkan bantuan berupa 
barang-barang penunjang usaha 
kepada 30 orang penerima. 

Kegiatan ini bertujuan men-
dorong penyandang disabilitas 
untuk mengembangkan produk 
dan usahanya sesuai kemam-

puan masing-masing.
“Alhamdulilah ini penyera-

hannya pas di momen kenaikan 
BBM, diharapkan dengan ban-
tuan ini teman-teman difabel 
bisa lebih berdaya guna dan 
mandiri,” jelasnya.

Bantuan sosial yang diberi-

kan ini merupakan barang yang 
telah diajukan dalam survey dan 
komunikasi beberapa waktu 
lalu. Barang - barang bantuan 
yang diberikan seperti smart-
phone, printer, kulkas, kipas 
angin, oven, mesin cuci, mesin 
obras, kompresor, dan lain - 
lain. 

“Barang-barang yang diter-
ima harus betul - betul diman-
faatkan dan mudah-mudahan 
bisa mensejahterakan keluar-
ga,” tambahnya. 

Melalui penyaluran ban-
tuan sosial ini, Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Pramana 
sendiri berharap kepada semua 
penerima bantuan dapat mem-
bangun ketangguhan dalam diri 
masing-masing untuk berkom-
petensi menghasilkan produk 
yang memiliki kualitas dan ciri 
khas. 

Turut hadir dalam acara ini, 
Ketua Perkumpulan Disabili-
tas Kabupaten Kediri (PDKK), 
Umi Salamah yang memberikan 
ungkapan terimakasih kepada 
Pemerintah Kabupaten Kediri 
yang selalu mensupport penyan-
dang Disabilitas. (kmf)

Prosesi penyaluran bantuan sosial pengembangan usaha bagi penyandang disabilitas pada 
Kamis (15/9/22) bertempat di Aula Dinas Sosial

Berikan Sosialisasi ke 200 Satgas PPA, 
Upaya Pemkot Kediri 

Wujudkan Kota Ramah Anak
Kota Kediri, SMN - Se-

bagai upaya menciptakan Kota 
Kediri yang ramah anak, Pe-
merintah Kota Kediri melalui 
DP3AP2KB masif melakukan 
koordinasi dan sosialisasi ter-
kait pencegahan kekerasan pada 
anak. Sebelumnya pertemuan 
lintas sektor telah dilaksanakan, 
dan kali ini DP3AP2KB menye-
lenggarakan sosialisasi pence-
gahan kekerasan terhadap anak 
yang melibatkan 200 satgas PPA 
se Kota Kediri, Kamis (15/9) di 
Balai Kelurahan Semampir.

Mengingat satgas PPA di 
kelurahan menjadi tempat ‘ju-
jugan’ masyarakat ketika ada 
kasus kekerasan pada anak mau-
pun perempuan, sehingga diper-
lukan adanya pembekalan pe-
mahaman bagi para satgas PPA 
agar mereka bisa menjalankan 
tugasnya dengan sempurna. Ke-
giatan hari ini merupakan salah 
satu upaya kita untuk member-
ikan bekal ilmu pengetahuan 
kepada para peserta yang nanti 
akan disampaikan oleh nara-
sumber,” ungkap Sumedi, Kepa-
la DP3AP2KB Kota Kediri.

Sumedi juga menuturkan ka-
sus kekerasan pada anak perlu 
mendapat perhatian dari semua 
pihak karena anak merupakan 
aset bangsa dan calon penerus 
yang harus dilindungi dan 
dipenuhi hak-haknya agar mer-
eka menjadi orang-orang hebat 

dan bermanfaat. 
“Tugas panjenengan sangat 

mulia sekali karena melindun-
gi anak-anak dan perempuan di 
Kota Kediri yang mendapatkan 
kekerasan. Jika ditemukan keja-
dian yang ada di lapangan bisa 
diceritakan dan disampaikan ke 
narasumber sehingga Bapak/
Ibu bisa mengerti dan mengam-
bil langkah yang tepat untuk 

menanganinya,” tegasnya.
Adapun narasumber yang 

didatangkan yakni dari kepoli-
sian, psikolog, kejaksaan, pen-
gadilan, imigrasi, dewan pendi-
dikan dan departemen agama. 
Dengan hadirnya narasumber 
dari berbagai lintas sektor terse-
but, Sumedi berharap kegiatan 
tersebut bisa efektif sehingga di 
Kota Kediri bisa terwujud zero 

kasus kekerasan anak.
“Manfaatkan pertemuan ini 

dengan baik dan setelah dari 
sini nanti, ilmu yang panjenen-
gan peroleh bisa ditularkan ke 
masyarakat sekitar sehingga apa 
yang menjadi harapan kita ber-
sama untuk menjadikan Kota 
Kediri semakin aman, nyaman 
dan ramah anak bisa terwujud,” 
tutupnya. (kmf)

DP3AP2KB menyelenggarakan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak yang meli-
batkan 200 satgas PPA se Kota Kediri, Kamis (15/9) di Balai Kelurahan Semampir

Fraksi PAN Apresiasi Ranperda Inovasi Daerah Pemko 
Medan, F-PKS : Percepat Kesejahteraan Masyarakat

Medan, SMN - Fraksi Par-
tai Amanat Nasional (F-PAN) 
DPRD Medan mengapresiasi 
Pemko yang telah mengajukan 
Rancangan Peraturan Daer-
ah (Ranperda) tentang Inovasi 
Daerah ini.

Hal ini dinilai sebagai bentuk 
keseriusan Pemko Medan dalam 
upaya meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat serta publik.

Sebab, inovasi merupakan 
kunci untuk meningkatkan pe-
layanan, pertumbuhan ekonomi 
daya saing daerah serta mening-

katkan kesejahteraan mas-
yarakat.

Apresiasi ini disampaikan da-
lam pemandangan umum F-PAN 
melalui Sudari, S.T. yang di-
hadiri Wali Kota Medan Bobby 
Nasution pada Rapat Paripurna 
dengan agenda Pemandangan 
Umum Fraksi-Fraksi DPRD 
Kota Medan Terhadap Nota Pen-
gantar Kepala Daerah Atas Ran-
perda Kota Medan tentang Ino-
vasi Daerah, di Gedung DPRD 
Medan, Jalan Kapten Maulana 
Lubis, Selasa (13/9/2022).  

“Inovasi menjadi salah satu 
alat ukur daya saing daerah. 
Pemerintah daerah merupakan 
ujung tombak pelayanan publik. 
Pelayanan publik dan inovasi 
akan meningkatkan pelayanan 
dan memberikan keterbukaan 
dan kepuasan terhadap mas-
yarakat serta mendukung kebi-
jakan pemerintah dalam menca-
pai tujuan dan sasaran apa yang 
diinginkan,” kata Sudari.

Selanjutnya, Fraksi Partai 
Keadilan Sejahtera (F-PKS)  
melalui Syaiful Ramadhan, ber-

Wali Kota Medan Bobby Nasution pada Rapat Paripurna 
dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD 
Kota Medan Terhadap Nota Pengantar Kepala Daerah Atas 

Ranperda Kota Medan tentang Inovasi Daerah, di Ge-
dung DPRD Medan, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa 

(13/9/2022)

Hari Kedua di Maluku, Jokowi Bagikan 
Bansos dan Temui Peternak Kerbau

Presiden Joko Widodo mengunjungi Pasar Tual di Kota 
Tual, Maluku untuk menyerahkan bantuan sosial kepada 

para pedagang pasar dan pedagang kaki lima (PKL) Rabu 14 
September 2022

Maluku, SMN - Presiden 
Joko Widodo atau Jokowi dan 
Ibu Iriana Joko Widodo pada 
hari ini mengunjungi Pasar 
Langgur, Kabupaten Maluku 
Tenggara, Provinsi Maluku. 
Kunjungan tersebut dilakukan 
sekaligus memberikan bantuan 
sosial atau bansos kepada para 
penerima manfaat di pasar terse-
but.

Saat tiba pada pukul 07.04 
WIT, kedatangan Jokowi dan 
rombongan disambut oleh Bu-
pati Maluku Tenggara Muha-
mad Thaher Hanubun dan Ibu 
Eva Elia Hanubun, Kepala Di-
nas Perindustrian, Perdagangan 
dan Tenaga Kerja M. Arsyad 
Jabkenyanan, serta Kepala PD 
Pasar Langgur Kaspres H. Nar-
wadanubun.

Adapun turut mendampingi 
Presiden Jokowi dan Ibu Iriana 

dalam kunjungan ke pasar pagi 
ini yaitu Menteri Pertahanan 
Prabowo Subianto. Pada hari 
kedua kunjungan kerjanya di 
Maluku ini, Jokowi juga dijad-
walkan menemui para peternak 
kerbau.

Usai meninjau Pasar Lang-
gur, selanjutnya Kepala Negara 
menuju Kabupaten Kepulauan 
Aru, Provinsi Maluku melalui 
Bandara Karel Sadsuitubun 
Langgur, Kabupaten Maluku 
Tenggara dengan menggunakan 
pesawat ATR 72-600 pada Ka-
mis, 15 September 2022 sekitar 
pukul 08.15 WIT.

Setelah tiba di Bandara Uda-
ra Rar Gwamar, Kabupaten 
Kepulauan Aru, Jokowi menuju 
ke Pasar Jargaria untuk menyer-
ahkan bansos kepada para ped-
agang pasar dan pedagang kaki 
lima (PKL). Kepala Negara juga 

dijadwalkan akan membagikan 
bansos berupa BLT BBM dan 
sembako kepada para penerima 
manfaat di Kantor Pos Dobo.

Berikutnya Jokowi dan rom-
bongan akan kembali ke Banda-
ra Rar Gwamar untuk lepas lan-
das ke Bandara Jos Orno Imsula, 
Kabupaten Maluku Barat Daya. 
Presiden nanti akan langsung 
menuju Pasar Rakyat Kalwedo 
untuk kembali menyerahkan 
bansos kepada para pedagang 
pasar dan PKL.

Tak hanya ke para peda-
gang, Kepala Negara juga akan 
menyerahkan bansos berupa 
BLT BBM dan sembako kepada 
masyarakat penerima manfaat 
di Kantor Pos Cabang Pemban-
tu Tiakur. Selanjutnya, Presiden 
Jokowi dijadwalkan menuju 
Desa Werwaru untuk bertemu 
sekaligus berdialog dengan para 
peternak kerbau.

Pada sore harinya, Presiden 
Jokowi dan Ibu Iriana bakal 
menuju Bandara Internasional 
Pattimura, Kota Ambon untuk 
lepas landas kembali ke Jakarta.

Di dalam kunjungan kerja 
tersebut, Presiden Jokowi dan 
Ibu Iriana selain didampingi 
oleh Menteri Pertahanan Pra-
bowo Subianto, juga ada Ment-
eri PUPR Basuki Hadimuljono, 
Kepala Sekretariat Presiden 
Heru Budi Hartono, Sekretar-
is Militer Presiden Laksda 
TNI Hersan, serta Komandan 
Paspampres Marsda TNI Wahyu 
Hidayat Soedjatmiko. (TMP)

harap agar Ranperda tentang 
Inovasi Daerah dapat menjadi 
payung hukum untuk melakukan 
inovasi daerah berbasis kinerja 
dan peningkatan serta pelayanan 
terhadap masyarakat Kota Med-
an.

Terkait itu, F-PKS berharap 
agar inovasi daerah diseleng-
garakan dengan prinsip yaitu 
peningkatan efisiensi, perbaikan 
efektivitas dan perbaikan kuali-
tas pelayanan.

Selain itu, imbuh Syaiful, 
tidak menimbulkan konflik 
kepentingan. Kemudian ber-
orientasi kepada kepentingan 
umum, dilakukan secara terbu-
ka, memenuhi nilai kepatutan 
dan dapat dipertanggungjawab-
kan hasilnya tidak untuk kepent-
ingan sendiri.

“Pada Sidang Paripurna yang 

lalu, Pemko Medan telah men-
gajukan Ranperda Kota Medan 
tentang Inovasi Daerah yang 
merupakan tindak lanjut dari UU 
No.23/2014 tentang Pemerintah-
an Daerah dan PP No.38/2017 
tentang Inovasi Daerah yang 
berfungsi untuk meningkatkan 
kinerja penyelenggaraan Pemer-
intahan Daerah. Sasaran inova-
si daerah ini diarahkan untuk 
mempercepat terwujudnya kes-
ejahteraan masyarakat melalui 
peningkatan pelayanan publik, 
pemberdayaan dan peran serta 
masyarakat, serta peningkatan 
daya saing daerah,” jelas Syai-
ful.

Selain F-PAN dan F-PKS, 
6 fraksi lainnya yakni F-PDIP, 
F-Gerindra, F-Golkar, 
F-Demokrat, F-Nasdem serta 
F-Partai Gabungan (Hanura, PSI 

& PPP) selanjutnya menyam-
paikan pemandangan umumnya 
dalam rapat paripurna yang dib-
uka Ketua DPRD Medan Hasy-
im, S.E.

Selain Bobby Nasution, rapat 

paripurna juga dihadiri Wakil 
Wali Kota Aulia Rachman, 
Sekda Kota Medan Wiriya Al-
rahman, pimpinan dan anggota 
DPRD Medan, pimpinan OPD, 
dan camat. (TM)
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Prestasi Alini Bisa 
Menjadi Inspirasi

Bagi Remaja di Lumajang

Lumajang, SMN - Bukan 
sesuatu yang mudah untuk men-
jadi Puteri Pendidikan Remaja 
Indonesia 2022, terbaik ting-
kat nasional, apalagi di bidang 
pendidikan remaja, sebab mem-
butuhkan kecerdasan ekstra, di 
samping usaha, kegigihan dalam 
menapaki tahapan-tahapannya.

Pelajar asal Madrasah Ali-
yah Negeri (MAN) 1 Luma-
jang, Alini Ghoni Ramadhani 
Putri, dinobatkan sebagai Puteri 
Pendidikan Remaja Indonesia 
2022. Pemilihan skala nasional 
itu, diselenggarakan oleh Ikatan 
Pemuda Prestasi Indonesia.

Saat dikonfirmasi melalui 
selulernya, Kamis (15/9/2022), 
Alini mengungkapkan, bahwa 
dirinya mengaku senang dan 
bangga atas prestasi yang berha-
sil diperoleh dalam ajang pemi-
lihan Puteri Pendidikan Indone-
sia. Menurutnya, ajang nasional 
ini merupakan momen yang pal-
ing ditunggu-tunggu oleh siswa 
maupun siswi SMA sederajat.

Pencapaian prestasi yang di-
torehkan tersebut tidaklah mu-
dah, para finalis harus melewati 

proses seleksi di tingkat kabu-
paten dan provinsi masing-mas-
ing.

“Kita ketahui, menjadi seo-
rang puteri pendidikan bukan-
lah hal yang mudah, karena kita 
harus melawati banyak persia-
pan yang banyak dan matang. 
Setidaknya ada total 47 finalis 
yang terdaftar dalam grand final. 
Mereka berasal dari berbagai 
Provinsi di Indonesia,” terang-
nya.

Lebih jauh Alini menjelas-
kan, bahwa dalam Grand Final, 
para finalis juga mendapatkan 
kesempatan untuk menjawab 
pertanyaan-pertanyaan dari juri, 
dan dinilai oleh masyarakat 
melalui voting.

“Pada saat Grand Final, saya 
mendapatkan pertanyaan terkait 
personality. Alhamdulillah saya 
meraih winner untuk kategori 
Puteri Pendidikan Remaja Indo-
nesia,” jelasnya dengan bangga.

Alini berharap, prestasi terse-
but dapat menjadi inspirasi bagi 
para remaja lain di Lumajang.

“Ayo manfaatkan waktu dan 
kesempatan yang ada, jangan 

pernah bilang kalian tidak pu-
nya potensi, kalian pasti punya 
kelebihan yang harus kalian gali 
dan kalian kembangkan,” tut-
upnya.

Disisi lain, kepala dinas pen-
didikan kabupaten Lumajang 
Agus Salim, merasa bangga, 
karena Alini keluar sebagai win-
ner atau pemenang pada event 
pemilihan putra putri pendi-
dikan remaja Indonesia tahun 
2022.

Dan dengan upaya maksimal, 
serta talenta yang cukup bagus, 
persiapan yang matang dan se-
mangat yang tinggii, Alini terpi-
lih menjadi yang terbaik sebagai 
putri pendidikan remaja Indone-
sia tahun 2022.

Dinas Pendidikan dan Kebu-
dayaan Kabupaten Lumajang, 
melihat Alini sebagai pelajar 
MAN Lumajang, dibawah naun-
gan Kemenag Kabupaten Luma-
jang.

“Maka dari itu, kami apre-
siasi kepada pelajar yang bisa 
mengukir prestasi, yang bisa 
menyuguhkan yang terbaik bagi 
Kabupaten Lumajang, atau me-
wakili Jawa timur di kancah na-
sional dan meraih juara 1,” ujar 
Agus Salim penuh kebanggaan

“Intinya, kami berterima 
kasih kepada MAN sebagai 
pembina sekolah dan Kemenang 
yang telah memberikan sup-
porting kepada siswa siswi nya 
yang mempunyai bakat untuk di 
berikan ruang, guna mengukir 
prestasi dan kesempatan ini un-
tuk dieksplore,” pungkas Agus 
Salim.

Kesuksesan yang diraih Alini 
Ghoni Ramadhani Putri adalah

suatu perjuangan yang ber-
jenjang, menaiki anak-anak 
tangga hingga berhasil di pun-
cak juara gelaran tingkat nasion-
al. (Tik)

Alini Ghoni Ramadhani Putri, dinobatkan sebagai Puteri 
Pendidikan Remaja Indonesia 2022

Polda Jatim Ungkap Penyalahgunaan 
BBM dan LPG Bersubsidi, 

Total 91 Tersangka Diamankan!

Surabaya, SMN - Direktorat 
Reserse Kriminal Khusus (Dit-
reskrimsus) Polda Jatim, men-
gungkap kasus penyalahgunaan 
BBM jenis Pertalite dan Solar, 
serta LPG bersubsidi, bersama 
dengan 31 polres jajaran Polda 
jatim, pada Selasa (6/9/2022) 
sore.

Dari 31 polres jajaran, pihak-
nya menerima 62 laporan terkait 
penyalahgunaan BBM bersub-
sidi untuk kebutuhan industri 
dan untuk elpiji 3 kg, digunakan 
untuk mengisi tabung berukuran 
12 dan 50 Kg.

Dirreskrimsus Polda Jatim, 
Kombes Pol Farman menjelas-
kan, modus yang digunakan 
para tersangka yakni memodifi-
kasi tangki truk dan mobil pick 
up untuk mengisi BBM bersub-
sidi, lalu dijual kembali.

“Kita sudah menangkap 92 
tersangka. BBM itu ditampung 
di tandon di salah satu tempat 
wilayah Surabaya, sebelum di-
jual lagi. Kemudian yang LPG, 
mereka memindahkan dari 
tabung LPG melon ke tabung 
LPG yang berukuran 12 dan 50 
kilo,” jelas Kombes Pol Farman, 

Dirreskrimsus Polda Jatim, usai 
rilis pada, Selasa (6/9/2022) 
sore.

Lanjut Kombes Farman, pi-
haknya tengah melakukan pen-
dalaman terkait dugaan adanya 
keterlibatan oknum pertamina 
yang turut terlibat penyalahgu-
naan BBM.

“Masih kita selidiki. Karena 
ketika dilakukan penangkapan, 
dua truk Pertamina ini baru 
keluar dari depo. Jangan main-
main dengan BBM subsidi, ke-
bijakan pemerintah sudah jelas,” 
lanjut dia.

Atas periode pengungkapan 
Januari-September 2022 ini, 
Kombes Farman berpesan kepa-
da masyarakat, bila mengetahui 
aktifitas ilegal BBM dipersi-
lakan untuk melapor.

“Mohon kami diberi infor-
masi, bilamana ditemukan peny-
impangan terhadap distribusi 
ataupun penyalahgunaan BBM 
subsidi maupun LPG yang ada 
disekitar,” pintanya.

Senada dengan Kombes Far-
man, Region Manager HSSE 
Pertamina wilayah Jatim, Bali 
dan Nusa Tenggara, Hendrik 
Eko meminta kepada mas-

yarakat untuk melapor melalui 
call center di nomor 135, bila 
menemukan aktifitas ilegal ter-
kait BBM.

“Jika masyarakat menemu-
kan penyalahgunaan, kami Per-
tamina, menyediakan call centre 
di nomor 135,” pungkasnya.

Dari tangan para tersangka, 
polisi menyita barang bukti So-
lar 67.103 liter, Pertalite 17.643 
liter, truk tangki 9 unit, truk 5 
unit, kapal, ekskavator, mobil 
34 unit, 6 motor, tandon plas-
tik kapasitas 1000 liter 12 unit, 
jerigen 564 buah, drum kosong 
27 buah, mesin pompa 3 buah, 
selang 9 buah dan uang tunai be-
lasan juta rupiah.

Kemudian, LPG kapasitas 50 
kilo 11 buah, LPG kosong kapa-
sitas 3 kilo 21 buah, LPG 3 kilo 
baru 540 buah, tabung LPG por-
tabel 357 buah, alat pemindah 
LPG 30 buah, karet 1 kantong 
dan segel plastik 4 pack.

Atas perbuatannya, mereka 
dijerat Pasal 55 dan atau Pasal 
54 UU Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi 
dengan ancaman 6 tahun penja-
ra dan denda Rp 60 milyar. (dn)

Polda Jatim ungkap penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi

Sambut Hari Lalu Lintas ke 
67, Satlantas Baksos

Dibeberapa Tempat Ibadah
Lumajang, SMN – Da-

lam Rangka Hari Lalu Lin-
tas Bhayangkara Ke 67 tahun 
2022, Satlantas Polres Luma-
jang melaksanakan bhakti so-
sial ke tempat-tempat ibadah di 
Kabupaten Lumajang, Kamis 
(15/9/2022).

Dipimpin Kasatlantas AKP 
Radyati Putri Pradini, Satlan-
tas Polres Lumajang menggelar 
Baksos Religi yang berupa 
Kerja Bakti di tempat tempat 
ibadah dan penyaluran bantuan 
sosial kepada pengurus bebera-
pa tempat Ibadah di kabupaten 
Lumajang. Kegiatan ini mer-
upakan bagian dari rangkaian 
kegiatan jelang Hari Lalu Lintas 
Bhayangkara ke – 67 yang jatuh 
pada tanggal 22 September.

Hari Lalu Lintas Bhayang-
kara ke – 67 kali ini mengusung 
tema “Polantas Yang Presisi Pu-
lih Dan Bangkit Bersama Menu-
ju Indonesia Maju”

Kegiatan dilaksanakan di be-
berapa tempat ibadah yang ada 
di Lumajang.

“Kegiatan dilaksanakan di 
Masjid Agung Anas Mahfud 
Lumajang, Gereja GPIB Jln.Pan-

jaitan Lumajang dan Pure Man-
dara Giri Semeru Agung Keca-
matan Senduro,” terang AKP 
Radyati , Kamis (15/09/2022).

Kasatlantas juga menyam-
paikan, giat ini sebagai upaya 
merekatkan persatuan dan ke-
satuan polri dengan masyarakat, 
serta meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap polri, seh-
ingga terjalin sinergitas antara 
Polri, tokoh agama dan mas-
yarakat.

“Kegiatan ini sebagai upaya 
merekatkan persatuan dan ke-

satuan polri dengan masyarakat, 
serta meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap polri,” im-
buhnya.

Selain kegiatan Baksos Re-
ligi, juga mengadakan beberapa 
rangkaian kegiatan jelang hari 
lalu lintas bhayangkara ke 67 ta-
hun 2022.

Kasatlantas menghimbau ke-
pada masyarakat, untuk mempri-
oritaskan keselamatan diri dan 
orang lain. Hindari kebut-kebu-
tan di jalan yang bisa meningkat-
kan potensi kecelakaan. (Tik)

Satlantas Polres Lumajang saat melaksanakan bhakti sosial  
disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Lumajang

Aceh Ajukan Anggaran Pembangunan 
Arena PON Rp 3,5 T Banda Aceh, SMN - Pemer-

intah Aceh mengajukan angga-
ran sebesar Rp3,5 triliun kepada 
pemerintah pusat untuk pemba-
ngunan arena PON 2024, kata 
Kepala Dinas Pemuda dan Olah-
raga Provinsi Aceh Dedy Yuswa-
di di Banda Aceh, Selasa (13/9).  

“Kami sedang siapkan mas-
terplan dan DED (detail rancan-
gan kerja) pembangunan venue 
PON untuk selanjutnya disam-
paikan kepada pemerintah pu-
sat. Total anggaran dibutuhkan 
Rp3,5 triliun dan diajukan kepa-
da pemerintah pusat,” kata Dedy.  

Dedy mengatakan anggaran 
sebesar Rp3,5 triliun tersebut un-
tuk membangun stadion berstan-
dar internasional berkapasitas 45 
ribu penonton.  

Selain itu juga dibangun se-
jumlah arena sehingga total ada 
13 arena yang akan dibangun un-
tuk PON 2024, kata Dedy.  

Lokasi pembangunannya ses-
uai dengan yang telah ditetapkan 
Penjabat Gubernur Aceh Ach-
mad Marzuki beberapa waktu 
lalu di lahan milik Universitas 
Syiah Kuala (USK) Banda Aceh 
di kawasan Neuhen, Kabupaten 
Aceh Besar.  

“Pembangunan venue PON 
direncanakan berlangsung dalam 
dua tahun anggaran. Kami yakin 
pembangunan selesai dalam dua 
tahun,” kata Dedy.  

Penjabat Gubernur Aceh Achmad Marzuki menandatangani surat keputusan penetapan lokasi 
pembangunan arena PON 2024 di Banda Aceh

Lumajang, SMN - Masalah 
penyalahgunaan obat obatan ter-
larang dan juga pelanggaran lalu 
lintas telah menjadi isu serius 
yang harus ditanggulangi secara 
komprehensif. Jika hal tersebut 
dibiarkan, maka kasus-kasus ke-
celakaan akibat Narkoba akan 
terus bertambah.

Dalam upaya pencegahan 
penyalahgunaan obat-obat terla-
rang, aksi-aksi perundungan ser-
ta gerakan tertib berlalulintas, 
berbagai upaya dilakukan oleh 
Cabang Dinas Pendidikan (Cab-
dindik) Provinsi Jawa Timur 
Lumajang bersama Polres 
Lumajang, baik dengan tinda-
kan preventif maupun preemtif.

Seluruh lembaga pendidikan 
baik SMA/SMK negeri atau 
swasta, diminta untuk melak-
sanakan upacara serentak den-
gan Inspektur Upacara dari An-
ggota Polres Lumajang.

Menurut KASI SMA/PK-
PLK Cabdindik Propinsi Jawa 
Timur Lumajang, Ratna Dewi, 

Pentingnya Tertib Berlalu Lintas dan 
Penyalahgunaan Obat Terlarang Bagi 
Pelajar

Polres Lumajang saat melakukan sosialisasi mengenai peny-
alahgunaan obat-obatan terlarang 

hasil dari kolaborasi antara 
Kepala Cabdindik Propinsi 
Jawa Timur Lumajang, Dr Drs 
Mahrus Syamsul bersama Ka-
polres Lumajang, AKBP Dewa 
Putu Eka Darmawan, untuk 
mencegah terjadinya aksi-ak-
si perundungan yang marak 
dilakukan oleh remaja usia se-
kolah pekan ini.

“Dengan ‘strong partnership’ 
maka segala tantangan dan 
permasalahan yang timbul bisa 
diatasi dan dicegah secara ber-
sama-sama,” terang Ratna, saat 
mewakili Kepala Cabang Dinas, 
menghadiri Rapat Koordina-
si dengan Kapolres Lumajang, 
waktu itu.

Kedepan, di setiap satuan 
pendidikan diharapkan mempu-
nyai Satuan Tugas (Satgas) Anti 
Narkoba, Anti Perundungan dan 
Tertib Lalu-lintas.

“Mungkin nanti bisa dibentuk 
Satgas-Satgas di masing-masing 
lembaga pendidikan,” harapnya.

Seperti terlihat, salah satu 
Inspektur Upacara di SMKN 
2 Lumajang, adalah Kompol 
Khusnul yang sehari-harinya 
menjabat sebagai Kabag Sumda 

Polres Lumajang.
Dirinya menghimbau dan 

menekankan pentingnya tertib 
berlalu-lintas, karena jumlah 
korban Lalin tiap tahunnya san-
gat tinggi. Begitu juga dengan 
bahaya aksi perundungan sam-
pai memakan korban jiwa akh-
ir-akhir ini.

“Kita semua ikut bertanggu-
ng jawab menjadikan Lumajang 
bersih dari narkoba dan bersih 
dari aksi perundungan,” tut-
upnya.

Strategi pencegahan di 
lingkungan pendidikan adalah 
upaya menjadikan para pelajar 
memiliki pola pikir, sikap dan 
terampil menolak penyalahgu-
naan dan peredaran gelap Nar-
koba. Mengingat, apabila salah 
satu pelajar dalam lingkungan 
pendidikan menyalahgunakan 
Narkoba maka akan membahay-
akan saat dijalan dan berdampak 
terhadap reputasi pelajar itu 
sendiri juga lembaga pendidikan 
bersangkutan. (Tik) 

Sebelumnya, Komite Olahra-
ga Nasional Indonesia (KONI) 
mengapresiasi Achmad Marzuki 
yang sudah menetapkan lokasi 
arena PON 2024.  

Ketua Harian KONI Aceh 
Kamaruddin Abubakar menga-
takan dengan penetapan loka-
si tersebut, maka lokasi-lokasi 
pembangunan arena PON 2024 
sudah bisa dipastikan.  

“Lokasi yang ditetapkan 
tersebut berada di lahan Univer-
sitas Syiah Kuala di kawasan 
Neuhen, Kabupaten Aceh Besar. 

Luas lahan rencana pembangu-
nan arena PON 2024 mencapai 
250 hektare,” kata Kamaruddin.  

Kamaruddin mengaku sempat 
pesimistis karena tanah untuk 
pembangunan venue PON 2024 
tidak kunjung ditetapkan Gu-
bernur Aceh hingga akhir Juni 
2022.  Namun satu pekan setelah 
Achmad dilantik sebagai penja-
bat Gubernur Aceh, lokasi arena 
PON 2024 langsung ditetapan 

yang kemudian menjadi dasar 
bagi Aceh mengajukan anggaran 
kepada pemerintah pusat. 

“Keinginan kita semua, semua 
arena cabang olahraga yang 
dibangun berstandar internasion-
al, sehingga Aceh bisa menjadi 
tuan rumah kejuaraan-kejuaraan 
internasional setelah pesta olah-
raga terbesar di Indonesia terse-
but,” kata Kamaruddin. (ant)
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Pemkab Madiun Genjot Penurunan 
Angka Stunting Hingga Capai Target 
Nasional

Madiun, SMN - Pemerintah 
menargetkam 14 persen menjadi 
target nasional prevalensi angka 
stunting pada 2024.

Bupati Madiun H. Ahmad 
Dawami, mengatakan, terus 
mengawal percepatan penurunan 
angka stunting di wilayahnya 
yang sudah berada di angka 14,76 
persen pada bulan timbang Maret 
2022 kemarin.

Hal tersebut disampaikan 
pada Pemantapan Tenaga Lini 
Lapangan Program Bangga Ken-
cana dalam upaya Percepatan 
Penurunan Stunting di Kabupaten 
Madiun di Pendopo Muda Graha, 
Rabu 14 September 2022.

Dengan didampingi Wakil 
Bupati Madiun, H. Hari Wury-
anto, dan Ketua dan Wakil TP 
PKK Kabupaten Madiun, bupati 
menghimbau agar kader Peran 
Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa (PPKBD) se-Ka-
bupaten Madiun memberikan 
edukasi kepada masyarakat ter-
kait stunting.

“Yang menjadi penggerak uta-
ma penurunan stunting itu Dinas 
PPKB PPA. Jaringan di bawah 
bergerak dalam rangka member-
ikan edukasi kepada masyarakat, 
baik edukasi yang sifatnya spesi-
fik langsung maupun yang sensi-
tif atau tidak langsung,” ucap Bu-
pati Madiun, H. Ahmad Dawami.

Intervensi, lanjutnya, juga 
dilakukan oleh pemerintah dalam 
rangka memberikan pelayanan 
kepada masyarakat. Mulai dari 
usia remaja, calon pengantin, 
anak usia 0-59 bulan, hingga pen-
dampingan bagi ibu hamil.

“Intervensi itu dilakukan, 
yang penting pemahaman di mas-
yarakat terkait stunting ini harus 
segera diturunkan prevalensinya 
karena menyangkut generasi,” 
tegasnya.

“Angka stunting kita 14,76 di 
bulan timbang Maret. Target na-
sional itu pada 2024, 14 persen. 
Harapannya kita turunkan semak-
simal mungkin, harus dibawah 
dua digit,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupa-
ti Madiun H. Hari Wuryanto, 
menambahkan, jika stunting ber-
potensi memperlambat perkem-
bangan otak, dengan dampak 
jangka panjang berupa keter-
belakangan mental, rendahnya 
kemampuan belajar, dan risiko 
penyakit.

“Tim percepatan penurunan 
stunting mulai tingkat kabu-
paten hingga desa sudah kita 
kondisikan, termasuk pendataan 
yang otentik yang menjadi bahan 
kita untuk membuat perencanaan 
tindak lanjut. Insya Allah kita 
sudah baik, termasuk pengangga-
rannya,” tutur H. Hari Wuryanto. 
(Sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Wakil Bupati Ma-
diun H. Hari Wuryanto dan Ketua dan Wakil TPKK kabupaten 

Madiun beserta Kader peran Pembantu Pembina Keluarga 
Berencana Desa (PPKBD) se-Kabupaten Madiun dalam acara 

pencegahan penurunan angka stunting hingga capai target 
nasional

Tekan Inflasi, Pemkot 
Madiun Bagikan Sembako 

Kepada Warga Kurang Mampu

Madiun, SMN - Naiknya har-
ga bahan bakar minyak (BBM) 
mengerek naiknya sejumlah har-
ga komoditas barang dan jasa 
yang ada di pasaran.

Di Kota Madiun, Jawa Timur, 
sebagai upaya menekan inflasi, 
walikota bersama dengan ang-

gota DPRD Kota Madiun mem-
bagikan sembako kepada warga.

Sembako dibagikan kepada 
warga kurang mampu yang ada 
di Kelurahan Madiun Lor dan 
Kelurahan Winongo, bersamaan 
dengan giat gowes walikota ber-
sama rakyat dalam rangka KOTA 

WaliKota Madiun H. Maidi bersama warga kurang mampu di 
Kota Madiun dalam acara membagikan sembako kepada mas-
yarakat kurang mampu untuk menekan inflasi perekonomian di 

Kota Madiun

KITA, Selasa 13 September 2022.
Dalam sambutannya, Wali 

Kota Madiun, H. Maidi, menye-
but pemerintah hadir untuk mem-
bantu permasalahan warganya.

Untuk itu, ia membuka pin-
tu seluas-luasnya kepada mas-
yarakat yang mengalami kesulitan 
tak segan melapor ke pihaknya.

“Jika ada kesulitan, akan 
dibantu. Sehingga dengan begitu 
segala kesulitan yang dihadapi 
masyarakat segera dapat disele-
saikan,” ucap H. Maidi.

Tak hanya itu, walikota juga 
menginstruksikan kepada seluruh 
masyarakat untuk menghidupkan 
lahan tidur. Misalnya dengan me-
manfaatkan lahan bengkok atau 
lahan kosong di sekitar lingkun-
gan rumah untuk ditanami sayu-
ran.

“Lahan tidur dihidupkan. Ta-
nami sayuran yang dibutuhkan 
sehari-hari. Jadi kalau harga naik, 
kita tidak kesusahan karena bisa 
mencukupi sendiri,” pungkasnya. 
(Sy)

Telan Dana Rp 4,45 M, Jalan 
Kendal-Sidorejo Dibangun dengan 

Konstruksi Rigid Beton

Ngawi, SMN - Masyarakat 
Desa Sidorejo, kini mulai ber-
nafas lega. Pasalnya jalan an-
tara Sidorejo menuju Kendal, 

direkonstruksi bahkan langsung 
dengan rigid beton. 

“Kalau jalan sudah bagus, 
kami pun senang dan semangat 

Pembangunan jalan untuk ruas Sidorejo-Kendal di Kecamatan 
Kendal, terus dikebut untuk bisa selesai 30 November 2022

Tangkal Radikalisme, Gus 
Miftah Orasi Kebangsaan

di SMAN 1 Nglames Madiun
Madiun, SMN - K.H. Miftah 

Maulana Habiburrahman atau 
yang akrab disapa Gus Miftah, 
melakukan orasi kebangsaan di 
SMAN 1 Nglames, Kabupaten 
Madiun, Jawa Timur, Sabtu 10 
September 2022.

Orasi ini, guna menangkajl 
paham radikalisme di kalangan 
pelajar dan memantapkan nilai 
ideologi Pancasila.

“Kebencian yang berlebihan 
terhadap pemimpin itu mer-
upakan pintu masuknya radika-
lisme,” ucap Gus Miftah.

Dalam kesempatan ini, Gus 
Miftah juga menyampaikan tiga 
tantangan moderasi. Diantara-
nya pemahaman keagamaan 
yang berlebihan dan ekstrem 
serta mengingkari nilai kemanu-
siaan dengan mengatasnamakan 
agama, munculnya monopoli 
kebenaran atas tafsir agama, 
serta pemahaman yang justru 
merongrong atau mengancam, 
bahkan merusak kebangsaaan.

Sementara itu, Bupati Madi-
un H. Ahmad Dawami, berpesan 
kepada para pelajar agar kembali 
mengingat tujuan negara.

Bupati mengajak para pelajar 
untuk melantunkan tujuan nega-
ra yang terdapat dalam pembu-
kaan UUD 1945 alinea keempat 
secara bersama.

“Jadi tujuan negara itu bukan 
hanya tanggung jawab pemerin-
tah saja, tetapi semuanya,” tutur 
H. Ahmad Dawami.

Dirinya juga menyoroti, jika 
saat ini banyak sekali informasi 
yang tidak boleh ditelan men-

tah-mentah. Artinya, memasti-
kan kebenaran sebuah informasi 
perlu dilakukan agar tidak mu-
dah digerakkan oleh informasi 
yang tidak benar.

“Hari ini orang mudah seka-
li digerakkan dengan kebencian 
dan susah digerakkan dengan 
kasih sayang. Semoga dengan 
kehadiran Gus Miftah, kita akan 
lebih mudah digerakkan dengan 
kasih sayang,” pesannya. (Sy)

Bupati Madiun H. Ahmad Dawami bersama Gus Miftah dan 
siswa-siswi SMA Negeri 1 Nglames Kabupaten Madiun beser-
ta guru dan stafnya dalam acara wawasan kebangsaan untuk 

menangkal paham radikalisme di kalangan pelajar

bekerja,” ujar Sumarno, seorang 
warga Kendal. 

Dinas PUPR Kabupaten 
Ngawi telah memulai pemban-
gunan jalan Sidorejo-Kendal ini 
sejak 30 Juni 2022 lalu.

Dilaksanakan oleh CV. Mus-
tika, jalan sepanjang kurang 
lebih 1.500 meter itu menelan 
dana lebih dari Rp4,45 miliar 
bersumber APBD Ngawi 2022. 

“Estimasi selesainya pemba-
ngunan jalan Sidorejo-Kendal 
ini pada 30 November 2022. 
Kita optimis target itu terpenuhi 
sebab progres berjalan baik 
hingga sekarang,” ujar Rachmat 
Fitrianto, Kabid Bina Marga, 
Dinas PUPR Ngawi. 

Pembangunan ruas jalan 
Sidorejo-Kendal dipilih meng-
gunakan konstruksi rigid beton 

sebab jalur itu rentan dengan 
lalu lintas kendaraan berat ber-
tonase tinggi. Diantaranya juga 
terdapat truk-truk pengangkut 
galian C. 

“Konstruksi jalan rigid beton 
diharapkan mampu lebih mena-
han beban, lebih kuat dan tahan 
lama dari kerusakan,” tambah 
Rachmat. 

Saat ini, membangun jalan-
jalan penghubung dalam keca-
matan, menjadi salah satu prior-
itas yang dilaksanakan Pemkab 
Ngawi melalui Dinas PUPR.

Keberadaan jalan yang rep-
resentatif diharapkan akan 
mempermudah mobilitas warga, 
membuka akses serta meng-
gerakkan perekonomian mas-
yarakat. (ari)

Grebeg Budaya di Mantingan, 
Upaya Lestarikan Budaya

Leluhur dan Undang Wisatawan
Ngawi, SMN - Desa Mant-

ingan di Kecamatan Mantingan, 
adalah daerah di ujung barat Ka-
bupaten Ngawi, Jawa Timur. 

Kebiasaan-kebiasaan sejak 
leluhur yang sarat pesan positif, 
budaya adiluhung peninggalan 
nenek moyang, tak lekang di-
makan zaman. Warga Mantin-
gan mencoba melestarikann-
ya dengan menggelar Grebeg 
Mantingan, 9-11 September 
2022. 

Grebeg ini juga memperke-
nalkan tradisi menendang batu 
bata atau dikenal dengan dengan 
istilah jejeg boto. Bukan seka-
dar menghancurkan batu bata, 
hal itu menandakan kehendak 
seorang pemimpin untuk meng-
hilangkan sekat antara dirinya 
dengan rakyat. 

Tanda bahwa harus mampu 
membaur dan menyelami ke-
hidupan masyarakatnya sehing-
ga bisa memberikan kebijakan 
yang pro rakyat. 

Bupati Ony Anwar Harsono saat menghadiri Grebeg Mantingan, 
berharap dapat lestarikan budaya dan jadi daya tarik wisata

Budaya itu juga menampilkan 
berbagai pertunjukkan seni tra-
disi seperti Tari Klantung, tarian 
nusantara bahkan reog. 

Selain itu, dalam Grebeg 
Mantingan juga dilakukan 
arak-arakan sembilan gunungan 
yang dikawal seribu bergodo, 
semacam pasukan pengawal 
dengan berbaju Jawa. 

Selain menampilkan adi-
luhungnya warisan budaya, 
Grebeg Mantingan juga men-
coba memadukan eksisnya seni 
dna tradisi saat deraan moderni-
sasi dan kecanggihan teknologi 
terus menggempur. 

Bupati Ngawi, Ony An-
war Harsono, yang hadir saat 
Grebeg Budaya Mantingan, 
melihat bahwa kegiatan grebeg 
itu merupakan bukti persatuan 
kesatuan masyarakat. 

“Hal ini, patut dilestarikan 
sebagai potensi yang menarik 
wisatawan,” ungkap Ony Anwar 
Harsono. (ari)

Grebeg di Mantingan ini juga 
dihadiri Bupati NgWi Ony An-
war Harsono dan diikuti 7 desa 
yang ada di wilayah itu. 

“Sebagai bagian dari ngu-
ri-uri budaya dan tradisi, maka 

digelarlah Grebeg Budaya 
Mantingan ini,” ungkap M. Da-
vit Mukti Aji, Camat Mantin-
gan. 

Didukung semua desa di 
Mantingan, gelaran Grebeg 

Anak Kandung Bunuh Ayah yang Sakit 
Stroke, Diringkus Saat 

Istirahat di Musala Pasar Kliwon
Ngawi, SMN - Tindakan M. 

Dahri Wahyu Erfanto tentu tak 
pantas ditiru. Pemuda 19 tahun 
itu, jadi tahanan Polres Ngaw 
karena tindak kekerasan terha-
dap ayah kandungnya sendiri, 
Wachid (51 thn) hingga sang 
ayah meninggal dunia. 

Wachid ditemukan mening-
gal dunia di kamarnya pada 9 
September 2022. Tiga luka tu-
sukan melubangi dadanya dan 
Fahri, anak kedua yang mer-
awatnya, tidak ada di tempat. 
Pisau di dapur pun ikut lenyap, 
pisau itu yang diduga menjadi 
alat penusukan ke dada Wachid. 

Kecurigaan pun mengarah ke 
Fahri, pemuda itu setahun tera-
khir hanya tinggal berdua den-
gan ayahnya yang sakit stroke. 

Rabu malam, 14 September 
2022, polisi akhirnya menemu-
kan Fahri ada di musala Pasar 
Kliwon, Solo. Dia pun digelan-
dang petugas dan mengaku telah 
menusuk ayahnya. 

“Tapi saya tak sadar dan tak 
ada niat menusuk Bapak. Saya 
hanya ngin pergi bekerja, saya 

bosan di rumah,” ujar Fahri saat 
rilis di Polres Ngawi, Jumat 
(16/9/2022). 

Fahri megaku, sehari sebe-
lum kejadian dia akan pergi dari 
rumah untuk mencari kerja. Se-
bagai bekal, dia menjual beras. 
Kemudian menghubungi kawa-
nnya untuk mengantarkannya ke 
terminal. 

“Teman saya sanggup 
menjemput siang hari. Saya 
menunggu sambil menonton 
TV. Tak tahu mengapa tiba-tiba 
saya sudah bawa pisau di atas 
dada bapak saya. Saya panik, 
itu kan ada darahnya langsung 
pisa saya bersihkan pakai kaos. 
Kaos dan pisau saya masukkan 
ke ransel yang mau saya bawa,” 
ujarnya. 

Fahri juga sempat berpu-
ra-pura membeli es namun un-
tuk mengambil topi tetangganya 
guna menutupi wajahnya. Saat 
temannya menjemput, Fahri pun 
pergi meninggalkan desanya. 

“Saya naik hus ke Solo, di 
sana menginap di masjid tapi 
akhirnya diusir oleh warga. 

Pers rilis digelar Polres Ngawi pasca penangkapan tersangka 
pelaku yang tak lain adalah anak kandung korban

Yang bekal hasil jualan beras 
habis, Rp17 ribu untuk makan, 
Rp75 ribu untuk naik bus. Su-
dah habis itu,” ujarnya. 

Petualangan Fahri pun be-
raohir ketika ditangkap polisi. 
Wakapolres Ngawi, Kompol 
Hennry Ferdinand Kennedy, 
mengaku masih mendalami mo-
tif sebenarnya dari aksi tersang-
ka ini. 

“Motifnya belum jelas. Kami 

menndapat informasi, tersangka 
ini pendiam, tertutup dan jarang 
bersosialisasi. Namun untuk 
pemeriksaan kejiwaan belum 
dilakukan,” ujar Kompol Ken-
nedy. 

Fahri pun kini jadi tahanan 
Polres Ngawi. Polisi menjerat-
nya dengan pasal 44 ayat 3 UU 
PKDRT, dengan ancaman huku-
man 15 tahun penjara. (ari)
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Wali Kota Probolinggo
Minta Semua Kompak
Dukung We Love Cities

Probolinggo, SMN - Tahun 
ini, Kota Probolinggo terpi-
lih menjadi 3 finalis nasional 
dalam Kompetisi One Planet 
City Challenge garapan WWF 
Indonesia. Bersama DKI Jakar-
ta dan Kota Balikpapan, Kota 
Probolinggo memenuhi syarat 
untuk berpartisipasi pada kam-
panye We Love Cities yang akan 
diselenggarakan secara global. 
We Love Cities adalah kompe-
tisi persahabatan antar kota di 
seluruh dunia yang berupaya 
untuk menanggulangi perubah-
an iklim, demi bumi yang lebih 
baik.

Selanjutnya, Kota Proboling-
go bakal mengikuti Kampanye 
WE LOVE CITIES (WLC), se-
buah kampanye publik melalui 
sosial media yang menga-
jak seluruh masyarakat dunia 
menunjukkan dukungannya 
untuk pembangunan kota berke-
lanjutan dengan cara memi-
lih kota finalis favorit mereka 
di www.welovecities.org dan 
memberikan saran perbaikan 
untuk kota-kota tersebut. Tak 
tanggung-tanggung, sebanyak 
72 kota dari 31 negara dunia 
akan mengikuti kampanye glob-

al ini.
Wali Kota Hadi Zainal Abidin 

mengumpulkan jajarannya, dari 
Kepala PD hingga lurah, di Puri 
Manggala Bhakti guna menso-
sialisasikan kampanye We Love 
Cities.Kamis (15/9)

Wali kota Hadi mengatakan, 
berkaca pada gelaran pawai bu-
daya beberapa waktu lalu yang 
berjalan sukses dan kompak. 
Wali kota Hadi juga berharap 
kampanye kali ini juga ber-
langsung sukses.

“Kalau kemarin kita mulai 
pada saat pawai budaya luar 
biasa kompaknya, tapi leader 
dari OPD itu belum meng-create 
semua ASN dan non ASN un-
tuk bersama-sama saling men-
guatkan satu dengan yang lain,” 
harapnya.

Wali kota Hadi, juga meyak-
ini jika kampanye we love cities 
masif dilakukan akan mem-
buahkan keberhasilan, meski-
pun Kota Probolinggo adalah 
sebuah kota sedang dibanding-
kan dengan DKI Jakarta dan 
Balikpapan, dengan terpilihnya 
Kota Probolinggo masuk nomi-
nasi WWF, maka diminta untuk 
menggunakan kesempatan baik 

Wali kota Hadi Zainal Abidin didampingi Sekda dan Asisten 
Sosialisasikan WLC

Gubernur Jawa Timur Tinjau Jembatan 
Ambruk di Kabupaten Probolinggo

Jawa Timur karena jembatan 
gantung ada di e-katalog,” ung-
kapnya.

Untuk para siswa Khofifah 
meminta agar anak-anak ini bet-
ul-betul mendapatkan perhatian 
baik pada layanan kesehatan 
maupun pada trauma healingn-
ya. Oleh karena itu, proses be-
lajar mengajar tetap bisa dilaku-
kan. Sementara masyarakat 
harus mencari opsi jembatan 
lain yang tidak jauh dari jem-
batan gantung yang ambruk.

“Sambil bersabar, kita 
akan exercise dengan Pemkab 
Probolinggo untuk melakukan 
asesmen. Jadi asesmen jembatan 
gantung yang ada di Kabupaten 
Probolinggo, tetapi sebetulnya 
bisa dijadikan proses untuk re-
fleksi dan evaluasi dari seluruh 
jembatan gantung yang ada di 
Jawa Timur. Bagaimana hadirn-
ya jembatan gantung bisa mem-
berikan layanan membangun 
koneksitas dari mobilitas mas-
yarakat dan aman,” terangnya.

Sekretaris Daerah Kabupat-
en Probolinggo H. Soeparwi-
yono menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada Gubernur 
Jawa Timur Hj. Khofifah Indar 
Parawasan yang datang un-
tuk meninjau lokasi ambrukn-
ya jembatan gantung di Desa 
Kregenan Kecamatan Kraksaan. 

“Tadi pagi begitu mendengar 
ambruknya jembatan gantung 
dengan korban siswa sekolah, 
saya langsung memerintahkan 
OPD terkait untuk cek lapangan, 
termasuk cek korban di rumah 

sakit. Kita lakukan koordinasi 
di lapangan dan asesmen,” ka-
tanya.

Sekda Soeparwiyono, juga 
menjelaskan sementara ini pi-
haknya fokus kepada korban 
yang ada di rumah sakit. Saat 
ini ada 10 orang yang rawat inap 
di RSUD Waluyo Jati. Awaln-
ya ada 15 orang, tetapi yang 5 
orang sudah bisa dipulangkan 
dengan melakukan rawat jalan.

“Saya sudah memerintahkan 
Kepala Dinas Kesehatan untuk 
berkoordinasi dengan pihak 
RSUD Waluyo Jati agar biaya 
perawatan seluruh korban yang 
dirawat gratis ditanggung Pe-
merintah Daerah,” tegasnya.

Sekda Soeparwiyono men-
erangkan penyebab ambruknya 
jembatan gantung tersebut per-
tama karena kondisi jembatan 
sudah tua. Karena informasinya 
jembatan gantung ini dibangun 
pada tahun 2001 atau 21 tahun 
yang lalu. Jadi memerlukan per-
awatan.

“Selain itu, kondisinya me-
mang kurang layak jika banyak 
yang melewatinya. Jadi beban-
nya melebihi kapasitas yang 
seharusnya. Tadi pagi itu ada 
peringatan Hari Olahraga Na-
sional (Haornas) yang dilaku-
kan SMPN 1 Pajarakan dengan 
melakukan jalan santai. Ketika 
melewati jembatan gantung 
tersebut, banyak anak-anak 
yang berada di tengah jembatan. 
Karena kelebihan beban, akh-
irnya jembatan gantung ini am-
bruk,” pungkasnya. (ed)

ini dengan sebaik-baiknya. 
“Kesempatan ini tidak akan 

terulang lagi. Jangan berharap 
tahun depan kita akan masuk 
nominasi lagi. Sekarang harus 
kita tunjukkan, yang terpenting 
kompak semuanya,” jelasnya.

Hadi mengimbau, kepada 
seluruh jajarannya untuk meli-
batkan kelompok binaan mas-
ing-masing perangkat daerah. 

“Libatkan semua pemangku 
kepentingan yang ada di mas-
ing-masing perangkat daerah. 
Ayo kita kerjakan semua se-
cara masif sehingga tidak ada 
celah yang terlewat sedikit pun 
yang bisa dilibatkan apa yang 
menjadi gawe Pemerintah Kota 
Probolinggo,” imbaunya.

Secara teknis, pemenang 
kampanye dipilih melalui jum-
lah vote website, interaksi di so-
sial media termasuk tagar khas 
tiap kota serta saran atau masu-
kan untuk membuat kota terse-
but lebih baik.

Caranya, buka welovecities.
org, pilih bendera Indonesia, 
klik probolinggo, klik vote, 
lakukan ini 1 kali sehari sam-
pai dengan masa kampanye 
berlangsung dari 19 September 
hingga 31 Oktober 2022.

Masyarakat dapat mem-
berikan dukungan untuk Kota 
Probolinggo dengan meng-
gunakan hastag #WeLoveP-
robolinggo dan #WeLoveCities 
saat posting foto atau video di 
Facebook, Instagram dan Twit-
ter sebanyak-banyaknya.

Like, comment dan share 
postingan pada FB, IG dan Twit-
ter Pemerintah Kota Proboling-
go, Handal Edukasi, Proboling-
goImpressive dan Habib Hadi 
Zainal Abidin. (ed)

Gubernur Jawa Timur bersama para pejabat saat meninjau 
jembatan yang ambruk 

Probolinggo, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Hj. Khofifah 
Indar Parawansa didampingi 
sejumlah pejabat di lingkungan 
Pemerintah Provinsi (Pemprov) 
Jawa Timur meninjau lokasi 
ambruknya jembatan gantung 
di Desa Kregenan Kecamatan 
Kraksaan, Jum’at (9/9/2022) 
sore.

Kedatangan Gubernur Ja-
tim ini disambut oleh Sekretar-
is Daerah (Sekda) Kabupaten 
Probolinggo H. Soeparwiyono, 
Kapolres Probolinggo AKBP 
Teuku Arsya Khadafi, Dandim 
0820 Probolinggo Letkol Arh 
Arip Budi Cahyono, Kepala 
Kejaksaan Negeri Kabupaten 
Probolinggo David P. Duar-
sa serta sejumlah pejabat di 
lingkungan Pemerintah Kabu-
paten (Pemkab) Probolinggo.

Begitu sampai di lokasi, 
Gubernur Khofifah didampin-

gi Sekda Soeparwiyono dan 
jajaran Forkopimda Kabupat-
en Probolinggo melihat-lihat 
kondisi jembatan gantung yang 
ambruk dan memberikan san-
tunan berupa sembako kepa-
da masyarakat sekitar melalui 
kepala desa setempat.

Gubernur Jawa Timur Hj. 
Khofifah Indar Parawansa yang 
hadir bersama dengan Dinas 
PU Bina Marga, Dinas Sumber 
Daya Air dan BPBD meminta 
untuk dilakukan exercise kai-
tannya dengan proses penyia-
pan jembatan gantung yang bisa 
menggantikan posisi jembatan 
gantung yang ambruk. 

“Karena koneksitas mas-
yarakat dari Pajarakan ke Krak-
saan ini menjadi bagian penting. 
Jadi memang harus diexercise. 
Insya Allah dimungkinkan den-
gan menggunakan BTT (Be-
lanja Tidak Terduga) Pemprov 

Wali Kota Probolinggo Pantau
Bersih-Bersih Stadion Bayuangga

Wali kota Hadi Zainal Abidin dan Kepala DLH Rachma Deta 
Antariksa Pantau bersih bersih Stadion Bayuangga

Probolinggo, SMN - Clean 
Up Day di Kota Proboling-
go berlangsung di Stadion 
Bayuangga, Rabu (14/9) pagi. 
Kegiatan ini sekaligus men-
jalankan imbauan dari Kemen-
terian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI, bahwasanya 
mulai tanggal 10-25 September 
dianjurkan untuk melakukan 
World Clean Up Day.

Kabid P2KLH Neli, men-
gatakan bahwa selaku leading 
sector Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) bahwa, “sangat berter-
ima kasih kepada semua mas-
yarakat terutama kepada seluruh 
PD melakukan kegiatan kerja 
bakti di Stadion Bayuangga 
Kota Probolinggo. Kumpulan 
banyak sampah mulai dari or-
ganik hingga anorganik itu ren-
cananya nanti dipilah dan diolah 
dengan menggunakan sistem 
sanitary landfill,” terang Neli.

Kegiatan ini juga diseleng-
garakan dalam rangka menum-
buh kembangkan kecintaan 
kita sebagai masyarakat Kota 

Probolinggo yang akan maju 
dalam Kompetisi One Plan-
et City Challenge, “We Love 
Probolinggo” pada 19 Septem-
ber sampai dengan 31 Oktober 
mendatang “ tambahnya.

Kepala DLH Rachma Deta 
Antariksa dikesempatan terse-
but menjelaskan , bersih-bersih 
stadion ini juga melibatkan 
mitra DLH, seperti Papesa 
(Paguyuban Peduli Sampah), 
Formalis (Forum Pecinta Sun-
gai), Laskar Hijau, PSSI, KPL 
Bayuangga, dan masih banyak 
lainnya.

“Jadi saya kira keterli-
batan seluruh masyarakat Kota 
Probolinggo setelah ada ke-
giatan (event HadiPro) ini kita 
bersihkan bareng-bareng,” 
jelasnya.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin 
memantau langsung berlangsun-
gnya kegiatan bersih-bersih itu. 
“Perlu adanya kesadaran bersa-
ma masalah sampah, pemerin-
tah tetap terus melakukan yang 
terbaik. Meskipun ada tantan-

gan atau kendala itu, event ha-
rus tetap berjalan. Kegiatan-ke-
giatan yang bisa memunculkan 
potensi perputaran ekonomi 
harus kita lakukan. Persoalan 
dampak dari sampah kita bersih-
kan. Mudah-mudahan ke depan 
kita memiliki komitmen dan 
tanggung jawab bersama, tidak 
ada lagi sampah-sampah yang 

dibuang. Dimana pun ada event 
pasti ada sampah yang diting-
gal,” pesannya.

Diketahui sejak 2-11 Septem-
ber lalu stadion menjadi venue 
Festival Pendalungan HadiPro 
2022. World Clean Up Day pagi 
itu juga diikuti pedagang dan 
pelaku UMKM yang berjualan 
saat festival berlangsung. (ed)

2 Anggota Polrestabes
Surabaya Mendapat Reward 

dari Kapolda Jatim

Kapolda Jawa timur Irjen Pol Nico Afinta beri reward kepada 
anggota Satlantas Polrestabes Surabaya 

Surabaya, SMN - Kapolda 
Jawa Timur Irjen Pol Nico Afin-
ta berikan apresiasi dan reward 
kepada dua anggota Satlantas 
Polrestabes Surabaya, yang sa-
bar saat melaksanakan tugas. 
Hal ini bertujuan untuk menum-
buhkan semangat dan motivasi 
kepada anggota saat menjalank-
an tugas, dalam situasi apapun.

Beredar video viral di media 
sosial, seorang anggota Polisi 
Lalu lintas yang menilang pen-
gendara motor di depan Cito 
Mall Surabaya. Pengendara 
tersebut ditilang lantaran diketa-
hui menggunakan knalpot brong 
atau knalpot yang tidak standar.

Namun didalam video sing-
kat berdurasi 1.14 menit ini, 
terlihat petugas Satlantas Pol-
restabes Surabaya yang diketa-
hui bernama Bripka Arif Fiyanto 
telah berdialog dengan pelang-
gar yang meminta diselesaikan 
secara damai atau membayar 
di tempat, namun ditolak oleh 
Bripda Rulyansah serta mem-
berikan penjelasan dengan baik 
dan sabar.

Melihat kejadian itu, Bripka 
Arif Fiyanto mendekat dan mer-
ekam dengan ponsel miliknya. 
Terlihat pengendara perempuan 
yang di bonceng itu tidak teri-
ma dan terjadi argumen dengan 
Bripda Rulyansah.

Setelah memberikan penjela-

san sesuai dengan UULAJ no. 
22 tahun 2009 pasal 285 ayat 
1 terkait knalpot brong, pen-
gendara perempuan itu masih 
tetap emosi dan menyobek-nyo-
bek surat tilangnya.

Hal ini mendapat respon 
positif dari Kapolda Jatim. Atas 
kesabaran anggota tersebut, Ir-
jen Pol Nico Afinta mengganjar 
dua anggotanya dengan reward 
dan apresiasi. 

“Kami memberikan apresiasi 

dan reward kepada dua anggota 
Satlantas Polrestabes Surabaya, 
yaitu Bripka Arif Friyanto dan 
Bripda Rulyansah yang sabar 
dan tenang menghadapi pelang-
gar yang emosi dan merobek 
surat tilang. Hal ini bertujuan 
untuk menumbuhkan semangat 
dan motivasi kepada anggota 
saat menjalankan tugas, da-
lam situasi apapun,” ucapnya 
Kapolda Jatim, pada Jum’at 
(9/9/2022). (dn) 

Komandan Korem 084/BJ Pimpin
Serah Terima Jabatan Kasi Pers Kasrem

Serah terima Jabatan Kasi Pers Kasrem 084/BJ dipimpin 
langsung oleh Danrem 084/BJ, Brigjen TNI Terry Tresna Purna-

ma, S.Kom., M.M

Surabaya, SMN - Jabatan 
Kasi Pers Kasrem 084/BJ pagi 
ini diserah terimakan. Prosesi 
serah terima dipimpin langsung 
oleh Danrem 084/BJ, Brigjen 
TNI Terry Tresna Purnama, S.
Kom., M.M. di Makorem 084/
BJ Jl. A. Yani No. 1 Surabaya. 

Rabu (14/9/2022).
Jabatan Kasi Pers diser-

ah terimakan dari Kolonel Inf 
Agus Supriyanto kepada Kol-
onel Arm. Aprianko Suseno, 
S. Sos., kepada pejabat lama, 
Danrem memberikan apresia-
si dan ucapan terima kasihnya 

atas dedikasi dan kinerjanya 
selama ini dalam bertugas di 
lingkungan Korem 084/BJ.

“Saya selaku Komandan 
Korem 084/BJ dan pribadi 
menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan seting-
gi-tingginya karena selama ini 
telah mampu menyelesaikan 
tugas dan tanggung jawab ja-
batanya dengan penuh dedikasi 
dan loyalitas yang tinggi,” kata 
Danrem 

Dengan jabatan baru yang 
akan mereka emban nanti, Dan-
rem juga berharap dapat diman-
faatkan untuk mengembangkan 
segala kemampuan yang dimi-
liki dalam menjalankan tugas 
dan pengabdian serta karier di 
satuan ini guna mendukung ke-
majuan organisasi TNI AD di 
masa yang akan datang.

Selanjutnya Danrem men-
gucapkan selamat datang dan 
selamat bertugas kepada peja-
bat yang baru di jajaran Korem 
084/BJ, serta berharap mereka 
mampu melaksanakan tugas 
tersebut dengan baik.

“Selamat bertugas, saya ya-
kin dan percaya dengan ber-
bekal pengetahuan dan pen-
galaman tugas yang pernah 
diemban sebelumnya, saudara 
akan mampu melaksanakan tu-
gas ini dengan baik dan lancar,” 
tegas Danrem.

Lebih dari itu, dirinya ingin 
agar tugas dan amanah tersebut 
dapat diemban dengan penuh 
dedikasi dan loyalitas yang 
tinggi, agar mampu meningkat-
kan keberhasilan dan torehan 
prestasi yang telah diraih oleh 
pejabat sebelumnya.

Pada kesempatan tersebut 
Danrem 084/BJ menyampaikan 
penekanan kepada seluruh pra-
jurit Korem 084/BJ dan jajara-
nya, agar tetap Solid dan tidak 
terprovokasi oleh issue-issue 
yang sengaja dihembuskan 
oleh pihak-pihak tertentu yang 
tidak bertanggung jawab. 
Pegang teguh Sapta Marga, 
Sumpah Prajurit dan Delapan 
Wajib TNI. Dukung penuh 
program-program yang telah 
dicanangkan oleh Kepala Staf 

Angkatan Darat untuk kema-
juan dan kesejahteraan bangsa 
dan negara.

“Loyalitas TNI tegak lurus 
kepada pimpinan, jaga kekom-
pakan dan soliditas satuan, jan-
gan terprovokasi oleh pernyata-
an-pernyataan yang dilontarkan 
oleh orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab yang sen-
gaja ingin memprovokasi TNI. 
Dukung penuh kebijakan-ke-
bijakan KSAD bapak Jenderal 
TNI Dr. Dudung Abdurachman, 
demi keutuhan dan kemajuan 
NKRI yang kita cintai ini,” 
pungkas Danrem. (dn) 
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Pesta Rakyat Kecamatan Cikembar, Wabup

“Momentum Kebersamaan dan Bangkit Lebih Baik”
Sukabumi, SMN - Wakil 

Bupati Sukabumi H. Iyos So-
mantri membuka Pesta Rakyat 
Kecamatan Cikembar yang 
merupakan rangkaian kegia-
tan memeriahkan Hari Jadi 
ke 152 Kab. Sukabumi, Rabu 
(13/9/2022).

Camat Cikembar Tam Tam 
Alamsyah menyampaikan bah-
wa Perayaan Kegiatan pesta 
rakyat di kec. Cikembar ber-
tema “Dengan Semangat Hari 
Jadi Kab Sukabumi ke 152 Kab 
Sukabumi, Kita Sambut Tatan-
an Pertumbuhan dan Pemu-
lihan Ekonomi Baru Dengan 
Peningkatan Karya dan Inovasi 
Pelayanan”. Merupakan hasil 
kolaborasi antara unsur Pemer-
intah, masyarakat, dunia usaha, 
akademisi serta Media.

“Berbagai kegiatan ada da-
lam acara ini antara lain Jalan 
Santai, makan Buah dan Pe-
layanan Kesehatan gratis dan 

banyak lagi kegiatan sebagai 
implementasi slogan Kec 
Cikembar yakni Cikembar 
Jembar, Jembar Pangarti, Jem-
bar Pangabisa Jeung Jembar 
Manah,” terangnya.

Dalam sambutannya Wabub 
menyebutkan Pesta rakyat di 
kec. Cikembar adalah bagian tak 
terpisahkan dari peringatan Hari 
Jadi ke 152 Kab Sukabumi.

“Saya mengapresiasi kepada 
Camat Cikembar beserta jaja-
ran, lembaga serta semua unsur 
masyarakat yang telah mem-
prakarsai terselenggaranya aca-
ra ini, semoga menjadi energi 
untuk menopang pembangunan 
di wilayah kec. Cikembar,” un-
gkapnya.

Wabup berharap semua up-
aya pembangunan diwujud-
kan dalam Konsep Cikembar 
bergerak bersama sehingga bisa 
pulih lebih cepat setelah semua 
terpuruk akibat Covid 19.

“Mudah mudahan bisa ban-
gkit disektor ekonomi maupun 
pelayanan publik, juga kreati-
vitas yang menghasilkan ragam 
karya inovasi yang bermanpaat 
bagi masyarakat,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Wakil 
Bupati menerima Cindramata 
lukisan Batu dari Camat Cikem-
bar, diketahui lukisan batu ada-

lah barang bernilai tinggi yang 
di Ekspor dari Kec Cikembar ke 
Amerika dan Australia.

Sebelum melepas peserta 
gerak jalan, Wakil Bupati mem-
berikan Santunan kelada anak 
Yatim dan menyerahkan Piala 
Kepada Para Juara Tumpeng 
tingkat Sekolah se Kecamatan 
Cikembar. (roby)

Wakil Bupati Sukabumi H. Iyos Somantri membuka Pesta 
Rakyat Kecamatan Cikembar

Sekda dan BPS Bahas Regsosek Integrasi
Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi

Sukabumi, SMN - Sek-
da Kabupaten Sukabumi Ade 
Suryaman beraudiensi dengan 
Badan Pusat Statistik (BPS) 
di Pendopo Sukabumi, Rabu, 
14 September 2022. Audiensi 
tersebut, terkait pendataan awal 
registrasi sosial ekonomi (Reg-
sosek). 

Kepala BPS Kabupaten Su-
kabumi Saman mengatakan, 
pelaksanaan regsosek ini ber-
tujuan untuk menangkap dina-
mika perubahan kesejahteraan 
masyarakat. Selain itu, sebagai 
data rujukan untuk integrasi 

program perlindungan sosial 
dan pemberdayaan ekonomi. 

“Regsosek ini diamanat-
kan Presiden. Di mana, tujuan 
akhirnya untuk  peningkatan 
pelayanan publik. Maka dari 
itu, Regsosek ini melibatkan 
kementerian/lembaga terkait,” 
ujarnya. 

Regsosek sendiri, merupakan 
sistem dan basis data seluruh 
penduduk yang terdiri atas pro-
fil, kondisi sosial, ekonomi, dan 
tingkat kesejahteraan. Semua itu 
terhubung dengan data induk 
kependudukan serta basis data 

lainnya hingga ke tingkat desa/ 
kelurahan. 

“Ini merupakan tahap awal. 
Semoga saja, data awal ini men-
jadi dasar untuk di update ter-
us,” ucapnya. 

Maka dari itu, BPS memer-
lukan kolaborasi dengan sejum-
lah pihak, termasuk Pemerintah 
Kabupaten Sukabumi. Terutama 
dengan Diskominfosan yang 
menjadi wali data di Kabupaten 
Sukabumi. 

“Terima kasih Diskomin-
fosan yang sangat mensupport 
BPS. Sebab, regsosek tidak 
akan berjalan tanpa dukungan 
semua pihak. Saya berharap, 
dukungan ini bisa terus berlan-
jut. Sehingga, hasil dan datanya 
bisa dimanfaatkan oleh semua 
pihak,” ungkapnya. 

Apalagi, pelaksaaan pendata-
an awal regsosek akan berjalan 
dari 15 Oktober-14 November 
2022. Di mana, sasarannya mer-
upakan penduduk atau keluarga. 

“Dalam pendataan ini, kami 
telah ada petugasnya. Mere-
ka akan dilatih terlebih dahulu 
sebelum terjun ke lapangan. 
Kami mohon dukungan dari 

semua pihak untuk kelancaran 
proses pendataan,” bebernya. 

Sekda Kabupaten Sukabu-
mi Ade Suryaman menanbah-
kan, hasil pendataan regsosek 
ini harus fiks dan meyakinkan. 
Apalagi, akan dijadikan satu 
data Indonesia. 

“Teman -teman di Kominfo 
dan Bapelitbangda bisa terus 
berkomunikasi dengan BPS,” 
terangnya. 

Pemerintah Kabupaten Su-
kabumi pun terus menyempur-
nakan SPBE. Sehingga, semua 
data Pemkab Sukabumi terpu-
sat di Diskominfosan. 

“Ketika memerlukan data, 
tinggal berkomunikasi dengan 
Kominfo. Sebab, semua data 
terpusat di sana,” terangnya. 

Berkaitan pendataan reg-
sosek, sekda menginsyaratkan 
BPS untuk berkolaborasi dsn 
komunikasi. Terkhusus, ketika 
kesulitan pendataan di lapan-
gan. 

“Kalau ada apapun, bisa ko-
munikasi dengan tim dari kita. 
Sehingga, ketika ke lapangan 
tidak kebingungan,” pungkasn-
ya. (roby)

Sekda Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman beraudiensi 
dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Pendopo Sukabumi

Batak Center Audiensi dengan
Dirjen Kebudayaan Kemdikbudristek

RI Hilmar Farid Ph.D

Batak Center Menyambangi Kompleks Kemendikbudristek 
Senayan di ruang Dirjen Kebudayaan Gedung E lantai 4 Jakar-

ta Jumat (16/9/2022) 

Jakarta, SMN – Batak Cen-
ter Menyambangi Kompleks 
Kemendikbudristek Senayan 
di ruang Dirjen Kebudayaan 
Gedung E lantai 4 Jakarta Ju-
mat (16/9/2022) dalam rangka 
Audiensi Panitia Bulan Ke-
budayaan Batak dan Pra Kon-
gres-1 Kebudayaan Batak Toba 
sekaligus meminta Dirjen hadir 
sebagai narasumber dalam aca-
ra tersebut pada sessi 1 degan 
tema “Kebudayaan Batak dalam 
Pusaran Peradaban Global”. Di-
mana Dirjen bersedia jadi nar-
sum secara virtual, sebab yang 
bersangkutan akan di Meksiko 
pada tanggal 26 September 
2022.

Selain itu, karena Batak Cen-
ter memiliki visi melestarikan 
nilai-nilai luhur Habatakon dan 
pengembangan SDM, yang tu-
juannya membantu pemerintah 
dalam kerja-kerja pemajuan ke-
budayaan, maka diperlukan ker-
jasama dan kemitraan strategis 
ke depannya.

Hadir dari Batak Center 
Sekretaris Jenderal Dewan 
Pimpinan Nasional (DPN) Cen-
ter Jerry R. Sirait, Ketua Panitia 
Irjen Pol (Purn) Drs Erwin TP 
Tobing, Ketua Umum Batak 

Center, Ir Sintong M Tampubo-
lon, Johanes Marbun SSn MA, 
Tiomora Sitanggang ST MM, 
dan Freddy Pandiangan.

Kehadiran Batak Center 
diterima langsung oleh Dirjen 
Kebudayaan Kemdikbudristek 
RI - Hilmar Farid Ph.D dan Di-
rektur Pembinaan Tenaga dan 
Lembaga Kebudayaan Ditjen 
Kebudayaan Kemdikbudristek 
RI - Judi Wahjudin, S.S., 
M.Hum.

Dalam pandangannya Dirjen 
Kebudayaan Kemdikbudristek 
RI - Hilmar Farid Ph.D merasa 
senang atas kedatangan Batak 
Center dan ini menjadi perha-
tian untuk semua. Dan kata Hil-
mar, sangat kebetulan Pelpres 
mengenai strategi kebudayaan 
sudah ditandatangani Pelpres 
114 tahun 2022 tentang strategi 
kebudayaan dan itu yang dibic-
arakan dalam Kongkres kebu-
dayaan tahun 2018 sekarang 
sudah sah. 

“Tentu apa yang kita bicara-
kan hari ini termasuk di dalam 
Pelpres itu. Langkah-langkah 
trategis yang diambil,” ujar 
Dirjen Kebudayaan Kemdik-
budristek RI - Hilmar Farid 
Ph.D saat memberikan arahan 

kepada pengurus Batak Center 
Jumat (17/9).

Tentu kata Dia, merasa ba-
hagia dengan adanya Organisa-
si Batak Center yang berperan 
aktif sekali, tapi pada akhirnya 
ini juga harus menggerakan 
kawan-kawan pemerintah daer-
ah. Kawasan Danau Toba mesti-
nya mendapat perhatian. Pelpres 
inikan sifatnya arahan Presiden 
kepada seluruh jajaran para Bu-
pati.

“Jadi ini yang akan saya 
singgung nantinya,” ucapnya.

Perangkat regulasi menurut 
Dia sudah cukup lengkap. Ting-
gal sekarang praktek pelaksa-
naan dan implementasi dilapan-
gan dan saya akan bicara nanti, 
bagaimana itu pemerintah baik 
itu juga organisasi Batak Cen-
ter ini untuk bisa menggerakan 
dunia usaha.

“Jadi kita harus bahu mem-
bahu. Mungkin tanggujawab 
kita bukan Cuma tanggjawab 
generasi. Kalau anak sekarang 
nggak kenal bahasa, berarti ada 
yang salah dengan kita bukan 
anaknya. 

Menurut Hilmar, keari-
fan-kearifan sekarang pelan-pe-
lan tercecer dalam perjalanan 
menuju kemajuan ini.

“Kita bukan menghentikan 
kemajuan, kemajuan harus jalan 
terus. Tapi tolong yang dibawah 
apa -apa yang menjadi peleng-
kap kehidupan kita sehingga 
jalan tetap baik. Jadi maju tetap, 
tapi berakar terus,” pintanya.

Hilman melihat seperti di 
Eropa sudah kebingungan. 
Karena budaya, tradisi sudah 
masuk museum. Jadi bagian 
masa lalu, Indonesia belum.

“Harus hati-hati jangan sam-
pai apa-apa semua tinggal ke-
nangan saja. Tapi harus bagian 
kehidupan sehari hari,” ungkap-
nya. (lian)

Terbukti U-ditch Patah Tak Diganti dan Telah di PHO, LSM JAMAN 
Nilai Konsultan dan Dinas PUPR Depok Lalai Awasi Proyek

Peninjauan Lokasi Proyek Drainase Gg. Babusalam 
Kedaung. (Ki-ka) Mandor Proyek, Didit Wahyu (LSM JAMAN), 

Jordan (kontraktor PT. Putra Tamsung Sigumpar), Tubagus 
Arga, ST (Kabid SDA PUPR Depok)

Depok, SMN - Proyek drain-
ase lingkungan yang terletak di 
Gg. Babusalam RT 01/RW 03 
Kelurahan Kedaung Kecamatan 
Sawangan di soal salah satu 
lembaga swadaya masyarakat di 
Kota Depok.

Didit Wahyu, Sekretaris 
LSM JAMAN (Jaringan Ke-
mandirian Nasional) Kota De-
pok menyatakan kepada SMN, 
Selasa (06/09/2022) ikhwal 
masalah pekerjaan drainase 
tersebut di kerjakan asal-asalan. 
Bahkan dalam pantauan LSM 
JAMAN, selama proyek di ker-
jakan, u-ditch yang patah tetap 
di pasang.

“Menurut pantauan LSM 
JAMAN, selama pengerjaan 
proyek drainase tersebut asal-as-
alan, bahkan u-ditch patah tetap 
di pasang” ujar Didit.

Didit lebih lanjut men-
jelaskan, proyek bernilai Rp. 
147.033.930,- merupakan 
pekerjaan di lingkungan Bidang 
Sumber Daya Air (SDA) Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang Kota Depok yang peker-
jaannya di mulai 30 Mei 2022 
sampai dengan 13 Juli 2022.

Didit menjelaskan, proyek 
drainase tersebut di kerjakan 
pelaksana CV. Putra Tamsung 
Sigumpar dan konsultan super-
visi PT. Alfriz Auliatama.

“Saat ini pekerjaan drainase 
tersebut sudah selesai, namun 
kalau mau melihat hasilnya 
yang asal-asalan silahkan buka 
tutup u-ditch nya” ujar Didit 
sambil tersenyum.

Tubagus Arga, ST, Kepala 
Bidang SDA Dinas PUPR Kota 
Depok yang di konfirmasi via 
WA, Selasa (06/09/2022) terkait 
pekerjaan drainase di Kelurah-

an Kedaung yang di nilai LSM 
JAMAN asal-asalan, langsung 
sigap menanggapi. Pada hari 
Sabtu 10 September 2022, Arga 
mengundang Didit Wahyu dari 
LSM JAMAN, Jordan dari pi-
hak kontraktor CV Putra Tam-
sung Sigumpar, Ivan dari pihak 
konsultan supervisi PT Alfriz 
Auliatama serta dari lingkun-
gan yang di wakili oleh Ketua 
RT 01/03 Kelurahan Kedaung 
untuk turun ke lokasi Gg. Ba-
busalam guna membuktikan ha-
sil pekerjaan yang di persoalkan 
JAMAN.

Di mulai sekitar jam 10-an 
pagi mereka kemudian bersa-
ma-sama memulai mengecek 
secara detail hasil pekerjaan 
drainase lingkungan tersebut.

Terkait U-ditch patah terse-
but, setelah pihak konsultan su-
pervisi tidak bisa menunjukan 
titiknya, akhirnya Didit menun-
jukkan titik-titik yang di duga 
lokasi u-ditch patah.

“Kalau titik yang patah mer-
eka tidak tahu, berarti pekerjaan 
tersebut minim pengawasan dari 
pihak konsultan supervisi dan 
pengawas dari PUPR” ujar Di-
dit.

Jordan selaku kontraktor 
kepada SMN di lokasi proyek, 
Sabtu (10/09/2022) mengakui 
bahwa u-ditch patah di titik 
yang di tunjuk didit memang 
belum di perbaiki, atau di ganti.

“Ya, memang belum di gan-
ti u-ditch yang patah tersebut” 
ujar Jordan.

Sementara itu, Ivan dari pi-
hak konsultan supervisi membe-
narkan jika foto yang di tunjuk-
kan Didit memang menunjukkan 
bahwa u-ditch tersebut patah.

“Ya saya akui u-ditch yang di 

foto Pak Didit memang menun-
jukkan itu u-ditch patah/rusak” 
ujar Ivan, konsultan yang juga 
menang Penunjukan Langsung 
pekerjaan konsultansi drainase 
lingkungan Kelurahan Kedaung 
senilai Rp 76.969.250 - tersebut.

Ivan juga menjelaskan bahwa 
selama ini yang aktif mengecek 
di lokasi adalah anak buahnya 
karena memang berdasarkan 
hasil investigasi wartawan, ada 
beberapa pekerjaan konsultan 
di lingkungan Dinas PUPR lain-
nya yang sedang dia tangani di 
antaranya konsultan pengawas 
pekerjaan drainase lingkungan 
di Kelurahan Pasir Putih, Pen-
gasinan dan Sawangan Baru dan 
Sumur Resapan.

Tubagus Arga, ST mene-
gaskan kepada SMN di lokasi 
pekerjaan, Sabtu (10/09/2022), 
pihaknya responsif turun ke 
lokasi, selain untuk membuk-
tikan laporan dari pihak LSM 
JAMAN juga wujud komit-
men Bidang SDA agar kualitas 
pekerjaan para kontraktor bisa 
maksimal.

Arga mengucapkan terima 
kasih atas laporan dari LSM 
JAMAN, dirinya berharap apa-
bila ada laporan dari LSM, war-
tawan dan masyarakat, pihak 
Bidang SDA akan segera mun-
gkin menindaklanjuti.

Arga sempat mengin-
struksikan kepada kontraktor 
untuk membuka tutup u-ditch 
di titik-titik yang di duga pa-
tah. Namun di karenakan su-
dah di akui bahwa titik tersebut 
benar adanya oleh kontraktor, 
maka Arga memutuskan tidak 
melanjutkan membongkar tutup 
u-ditch.

Terkait mutu pekerjaan yang 

di hasilkan di proyek drainase 
lingkungan tersebut,

Arga menegaskan tidak bisa 
menerima sampai pihak kon-
traktor mengganti u-ditch yang 
patah tersebut.

Arga juga mengatakan ma-
sih mengecek apakah pekerjaan 
tersebut sudah di bayar apa be-
lum. Namun terkait Provisional 
Hand Over (PHO) di nyatakan 
sudah di lakukan.

N. Priyadi, SE Kordinator 
Pengeluaran SP2D Bidang Per-
bendaharaan

Badan Keuangan Daerah 
Kota Depok yang di temui SMN 
di kantornya, Rabu (14/09/2022) 
memberikan konfirmasi, setelah 
mengecek di komputernya, be-
lum ada pembayaran pekerjaan 
drainase di Kelurahan Kedaung 
tersebut.

Didit kepada SMN, Kamis 
(15/09/2022) kembali men-
yatakan karena sudah di akui 
kontraktor titik-titik yang patah 
maka dirinya menganggap, se-
lain buruknya kerja kontraktor, 
konsultan supervisi dan pihak 
Dinas PUPR terutama penga-
was dari dinas dan Arga selaku 
Kepala Bidang SDA nilai lalai 
mengawasi pekerjaan drainase 
tersebut.

“Konsultan supervisi, penga-
was dari Dinas PUPR dan Arga 
sebagai Kabid PUPR, kegiatan 
tersebut lalai mengawasi peker-
jaan yang menggunakan uang 
Rakyat tersebut” tegas Didit.

Didit menambahkan jika 
masalah pekerjaan drainase ini 
sudah clear di buktikan, dirinya 
akan terus memonitoring peker-
jaan-pekerjaan di Dinas PUPR 
Depok yang di indikasikan terja-
di masalah.

Didit menekankan bahwa ger-
akannya ini terjadi karena mas-
yarakat selaku pengguna hasil 
pekerjaan yang dilakukan oleh 
Dinas PUPR dan Pihak Ketiga, 
selama ini selalu mengeluhkan 
hasil atau mutu yang buruk pasca 
pekerjaan diselesaikan.

Didit juga menegaskan akan 
melaporkan ke inspektorat ter-
kait temuannya ini agar di adakan 
peneguran terhadap PPK nya. 
Jika tidak ada tindakan, dirinya 
tidak segan akan melanjutkan ke 
pihak penegak hukum. (dk)

Majukan Pramuka di Depok,
Nina Suzana Raih Penghargaan 

dari Gubernur Jawa Barat

Ketua Kwarda Pramuka Kota Depok, Nina Suzana telah 
meraih penghargaan Lencana Darma Bakti dari Gubernur Jawa 

Barat 

Depok, SMN - Ketua 
Kwarda Pramuka Kota Depok, 
Nina Suzana telah meraih peng-
hargaan Lencana Darma Bakti 
dari Gubernur Jawa Barat Rid-
wan Kamil.

Lencana Darma Bakti ada-
lah salah satu lencana jasa yang 
diberikan kepada seseorang 
yang telah menyumbangkan 
tenaga, pikiran, milik, dana dan 
fasilitas yang cukup besar terh-
adap pembinaan serta pengem-
bangan Gerakan Pramuka.

Penyematan penghargaan 
ini berlangsung dalam upacara 
peringatan HUT ke-61 Pramuka 
Tingkat Jawa Barat di Gedung 
Sate Bandung, Rabu 14 Septem-
ber 2022 yang lalu.

“Alhamdulillah, saya selaku 
Kwarda Pramuka Kota Depok 
telah menerima Lencana Dar-
ma Bakti, penghargaan atas 
pengabdian kita pada Pramuka 
secara berturut-turut,” ujar Nina 
yang saat ini menjabat Asis-
ten Administrasi dan Umum 
pada Sekretariat Daerah Kota 
Depok kepada SMN, Kamis 
(15/09/2022).

Nina menjelaskan, para ang-
gota Pramuka yang dibina oleh 
Gerakan Pramuka Kota Depok 
terdiri dari anak-anak hingga 
dewasa. Mulai dari Siaga, Peng-
galang, Penegak, hingga Pande-
ga.

Lebih lanjut Nina menam-

bahkan, saat ini pihaknya tengah 
fokus membangkitkan semangat 
kepramukaan dalam diri semua 
anggota. Hal ini mendapat 
dukungan langsung dari Maje-
lis Pembina Cabang (Mabicab) 
Pramuka Kota Depok, Moham-
mad Idris.

“Pak Wali Kota sangat sup-
port Pramuka Depok. Maka 
dari itu, beliau berhak untuk 
mendapatkan Penghargaan 
Lencana Melati, Alhamdulillah 
sekarang Pramuka sudah mulai 
bergeliat lagi kegiatannya,” ujar 
Nina.

Atas penghargaan Lencana 
Darma Bakti yang diraih Nina 
Suzana, sejumlah kalangan di 
Depok memberikan ucapan se-
lamat.

Sungkowo Pujodinomo atau 

lebih di kenal dengan Pakde 
Bowo, Pendiri Komunitas Kam-
pung Kita Depok (K3D) men-
gucapkan selamat atas penghar-
gaan yang di raih Nina Suzana.

“Selamat Bu Nina, atas peng-
hargaan Lencana Darma Bakti 
dari Gubernur Jawa Barat” ujar 
Pakde Bowo kepada SMN, Ka-
mis (15/09/2022).

Senada dengan Pakde Bowo, 
Didit Wahyu Sekretaris Jarin-
gan Kemandirian Nasional (JA-
MAN) Kota Depok juga turut 
berbahagia atas penghargaan 
yang di raih Nina Suzana.

“Selamat buat Mpok Nina, 
semoga dengan penghargaan 
Lencana Darma Bakti, kegia-
tan Pramuka di Depok semakin 
tambah maju” ujar Didit kepada 
SMN, Kamis (15/09/2022). (dk)
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Rapat Paripurna DPRD Kendal, APBD
Perubahan Tahun 2022 Telah Disetujui Bersama

Rapat Paripurna Persetujuan Bersama APBD Perubahan 
Tahun 2022

Kendal, SMN - DPRD Ken-
dal menggelar Rapat Paripurna 
Persetujuan Bersama APBD 
Perubahan Tahun 2022, Kamis 
(15/9/2022) di gedung Rapat 
Paripurna DPRD Kendal.

Acara dihadiri oleh Bupati 
Kendal, H. Dico M. Ganindu-
to, B.Sc, Ketua DPRD Kendal 
beserta Anggota, Forkopimda, 
para Kepala OPD, Kepala Ba-
gian OPD, dan para camat di 
Kabupaten Kendal.

Ketua DPRD Kendal, H. 
Muhammad Makmun, S.H.I 
mengatakan, setelah dilakukan 
pembahasan antara Badan An-
ggaran dan TAPD, maka dapat 
diambil kesimpulan bahwa 
Badan Anggaran dapat mener-
ima dan menyetujui Raperda 
APBD Perubahan Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2022. 
Untuk ditetapkan menjadi Per-
da Perubahan APBD Kabu-
paten Kendal Tahun Anggaran 
2022.

Sementara itu, Bupati Dico 
menyampaikan ucapan terima 
kasih yang sebesar-besarnya, 
serta penghargaan yang seting-
gi-tingginya kepada segenap 
Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kabupaten Kendal, atas ker-
jasamanya dalam pembahasan 
Perubahan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Kabupaten 
Kendal Tahun Anggaran 2022 
sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan yang berlaku.

Bupati Dico juga menga-
takan, berdasarkan laporan 
dari Tim Anggaran Pemerintah 
Daerah, dan berdasarkan lapo-
ran hasil rapat-rapat pembaha-
san dengan Badan Anggaran 
tentang Laporan Hasil Rapat 
Kerja Badan Anggaran De-
wan Perwakilan Rakyat Daer-
ah Kabupaten Kendal Nomor: 
172.2/05/BANGGAR/DPRD/ 
2022 tanggal 14 Sepetember 
2022 tentang Persetujuan Ber-
sama atas Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan An-
ggaran Pendapatan dan Belan-
ja Daerah Kabupaten Kendal 
Tahun Anggaran 2022, telah 
disetujui bersama.

“Mengenai saran dan 
pendapat serta koreksi yang 
menyangkut angka-angka, kata 
maupun kalimat pada Rancan-
gan Peraturan Daerah tentang 
Perubahan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah Kabu-

Sat Lantas Polres Kendal Gelar Anjangsana 
Wakawuri, Purnawirawan dan Anggota Polri 

Kendal, SMN - Menjelang 
HUT Lalu lintas ke 67 yang 
puncaknya jatuh pada 22 Sep-
tember tahun 2022, berbagai ke-
giatan digelar Sat Lantas Polres 
Kendal untuk menyemarakan 
HUT Lalu lintas salah satunya 
kegiatan Anjangsana Purnaw-
irawan Polri dan Anjangsana ke-
pada anggota Polri yang sedang 
sakit berkepanjangan, Jumat 
(16/9/2022).

Dalam anjangsana ini, ang-
gota Sat Lantas Polres Kendal 
berkunjung di setiap kediaman 
Purnawirawan Polri Polres Ken-
dal untuk bersilaturahmi serta 
memberikan tali asih berupa 
santunan dan bingkisan kepada 
keluarga Purnawirawan Polri 
sebagai bentuk tali persaudaraan 
yang akan tetap terjalin sela-
manya.

Adapun juga Purnawirawan 
Polri dan Warakawuri diantaran-
ya Pengda Sujatmin (pensiunan 

Sat Lantas Polres Kendal Gelar Anjangsana Wakawuri ke  
Purnawirawan dan Anggota Polri

Viral! Balap Liar di Jalan Pemuda 
Rembang Kocar-Kacir Dibubarkan 

Polisi, Begini Kronologinya

Rembang, SMN – Sebuah 
video polisi membubarkan 
gerombolan pemuda yang tengah 
asyik balap liar di Jalan Pemuda 
tepatnya di depan alfamart puri 
Mondoteko viral baru-baru ini. 
Diketahui aksi tersebut terjadi 
pada Sabtu (10/9) malam. Aki-
batnya, sejumlah kendaraan pun 
diamankan oleh pihak kepoli-
sian.

Kasat Lantas Polres Rem-
bang AKP Dwi Panji Lestari saat 
dikonfirmasi awak media mem-
benarkan kabar tersebut. Ia me-
nuturkan, pengamanan dilakukan 
setelah pihaknya mendapatkan 
aduan dari warga sekitar soal 
aksi yang dapat membahayakan 
pengguna jalan tersebut.

“Ya, untuk saat ini kami 
amankan empat kendaraan. Kami 

bawa ke kantor untuk kemudian 
kami beri edukasi yang bersang-
kutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, AKP Dwi 
menambahkan, aksi tersebut bu-
kanlah aksi yang pertama kalin-
ya. Mengingat, tiap akhir pekan 
jalan yang harusnya digunakan 
lalu lintas pengendara itu justru 
digunakan untuk balapan oleh 
para pemuda tersebut.

“Kalau seringnya sabtu 
malam. Suaranya kan bising, 
mengganggu warga sekitar,” ka-
tanya.

Atas kejadian itu, pihaknya 
mengimbau para pemuda agar ti-
dak melakukan hal serupa. Meng-
ingat, hal tersebut selain dapat 
membahayakan diri sendiri juga 
bisa membahayakan orang lain.

“Ini kan bentuk kenakalan 
remaja. Jadi, saya kira bisa diali-
hkan ke hal-hal yang lebih positif. 
Seperti ikut club dan lain-lain,” 
imbuhnya. (or) 

Para pembalap liar yang kocar-kacir setelah dibubarkan Polisi

PNS Polri) dan keluarga Alm 
AIPTU Totok Giyanto, Ser-
ta Anggota Polri yang sedang 
sakit, AIPTU Sukoyo, AIPTU 
Junaedi dan PHL Sukedar.

Kasat Lantas Polres Kend-
al AKP Rizky Widyo Pratomo 
SIK menyampaikan apresiasin-
ya kepada purnawirawan Polri 

saat masih berdinas serta mohon 
doa restu agar lembaga Polri 
kedepan mampu lebih baik da-
lam pelaksanaan tugas dan lebih 
dicintai masyarakat Khususnya 
Polres Kendal.

“Kunjungan ini dimaksud 
untuk mempererat tali sila-
hturahmi serta wujud perhatian 

Fakta Terungkap! Truk yang Dicuri di Karas 
Habis Kirim Pasir ke Stadion Rembang

Pencurian Truk di karas mulai terungkap

Ketua DPW SWI Jateng Suroto Anto Saputro

Kendal, SMN - Wartawan 
Suara Media Nasional Per-
wakilan Jawa Tengah Suroto 
Anto Saputro kelahiran Solo 
16 Januari 1978 warga Desa 
Pucuksari, Kecamatan Weleri, 
Kabupaten Kendal ternyata su-
dah lulus UKW (uji kompetensi 
wartawan) Dewan Pers melalui 
lembaga uji PT. AKSARA SOL-
OPOS  pada  bulan Januari 2022  
jenjang Wartawan Muda dan 
saat ini dia juga mengemban 
amanah menjadi Ketua DPW 
Sekber Wartawan Indonesia 
Provinsi Jawa Tengah Periode 
2022-2027.

Semangatnya belajar tidak 
pernah padam, walaupun kese-
hariannya banyak oknum war-
tawan yang selalu mengucilkan, 
menghujani fitnah, intervensi 
bahkan ada dugaan pembunuhan 
karakter terhadap dirinya, na-
mun hal tersebut justru menjad-
ikan sebuah motivasi untuk se-
mangat belajar dan terus belajar.

Saat ditemui awak media di 
Kantor Sekretariat DPW SWI 
Jateng Suroto Anto Saputro 
mengatakan, saya tidak per-
nah berbangga hati lulus UKW 
dan menjadi Ketua DPW SWI 
Jateng tapi karena panggilan 
jiwa untuk belajar menjadi War-
tawan yang diakui oleh Dewan 
Pers, menjadi Ketua DPW SWI 
Jateng hanya sebuah amanah 
yang diberikan oleh DPP SWI 
dan rekan-rekan wartawan yang 
tergabung di DPW SWI Jateng, 
dari itulah naluri saya bangkit 
untuk berusaha belajar beror-
ganisasi, serta menjaga harkat 
dan martabat kewartawanan ser-
ta menjaga marwah organisasi 
sesuai Ad/Art SWI, “kata Ketua 
SWI Jateng, Sabtu (10/9/2022).

Selain itu, saya sangat ter-
tarik dengan slogan SWI 
MEMBANGUN WARTAWAN 
PROFESIONAL DAN SE-
JAHTERA. Wartawan juga ma-
nusia butuh kehidupan yang lay-
ak. Namun tidak ada ceritanya 
kelayakan hidup harus ditukar 
dengan idealisme yang tertanam 
dalam diri wartawan. Wartawan 
adalah pilar keempat demokrasi, 
tentu demokrasi akan oleng jika 
idealisme wartawan sudah ter-

Ketua DPW SWI Jateng :
Semangat Belajar dan Terus Belajar

Polres Kendal, disamping kewa-
jiban kita sebagai penerus Pol-
ri masa depan, apalagi seiring 
menyambut HUT Lalu lintas 
ke 67, Maka sangat baik untuk 
selalu mempererat jalinan sila-
turahmi dan tidak akan melupa-
kan perjuangan dan pengabdian 
mereka untuk Polri,” jelas AKP 
Rizky Widyo Pratomo.

Menurutnya, anjangsana ini 
juga salah satu bentuk peng-
hormatan dan penghargaan atas 
pengabdian para Purnawirawan 
kepada institusi Polri teruta-
ma di Polres Kendal dengan 
harapan mereka selalu dalam 
keadaan sehat sehingga masih 
dapat membantu tugas Kepoli-
sian di Masyarakat.

“Semoga anjangsana ini 
dapat membantu para Purnaw-
irawan Polri, Warakawuri dan 
juga keluarga besar Polri yang 
sedang menderita sakit,” tut-
upnya. (sur)

2 Rw 4 Desa Karas mengantar-
kan pasir dari Bojonegoro itu ke 
Rembang (Stadion Rembang). 
Sebab, Lilik ini yang dianggap 
punya akses. Sedangkan korban 
dan anaknya istirahat di rumah.

Pada pukul 21.00 WIB, Lilik 
datang dan memarkir truk terse-
but di sebuah garasi milik war-
ga di Dukuh Watuceleng Desa 
Karas. Setelah itu Lilik menuju 
rumah korban untuk menyerah-
kan uang pasir.

“Korban bertanya kepada 
saksi ‘kunci kontaknya mana’, 
lalu dijawab ‘kunci kontak ma-
sih menempel di truk’. Lalu 
korban menyuruh anaknya men-
gambil kunci kontak di truk. 
Setelah itu kunci diberikan ke-
pada korban,” terang Karim.

Pagi harinya, Minggu 11 Sep-
tember 2022, sekira pukul 04.30 
WIB korban berniat bekerja 
memuat beskos. Namun korban 
kaget lantaran truk yang diparkir 

di garasi sudah tidak ada di tem-
patnya. Korban berusaha men-
cari keberadaan truk tersebut di 
sekitar garasi, namun tidak me-
nemukannya. Akhirnya korban 
melaporkan kejadian tersebut ke 
Mapolsek Sedan. Atas kejadian 
tersebut, korban mengalami ker-
ugian hingga sekira Rp 250 juta. 

“Barang bukti yang diamank-
an STNK truk Nopol K 1844 
FD tahun 2019, nomor rangka 
: MHMFE74P5CK079757, no-
mor mesin : 4D34T-H82871 
serta kunci kontak truk,” jelas 
Karim.

Saat ini polisi masih melaku-
kan penyelidikan atas hilangnya 
truk tersebut. Selain di Karas, 
pada malam itu juga terjadi pen-
curian truk di Bogorejo Sedan.

“Apabila ada informasi ke-
beradaannya, mungkin mas-
yarakat bisa memberikan infor-
masi ke Polsek Sedan. Semoga 
bisa terungkap,” tandasnya. (or)

Rembang, SMN – Polisi 
dari Mapolsek Sedan mengung-
kap kronologi lengkap pencuri-
an truk yang terjadi di Dukuh 
Watuceleng Desa Karas Keca-
matan Sedan Minggu 11 Sep-
tember 2022 kemarin.

Terungkap fakta bahwa sebe-
lum hilang, truk Nopol K 1844 
FD tersebut digunakan untuk 
memuat material uruk atau 
beskos dan pasir.

Keterangan dari Kapolsek 
Sedan, Iptu MS. Karim, pagi 

itu, Sabtu 10 September 2022, 
korban yang bernama Abdul 
Rohim (38), warga Rt 3, Rw 4 
Desa Karas mengirimkan ma-
terial uruk ke sebuah proyek di 
Bojonegoro.

Ia berangkat sekira pukul 
07.00 mengajak anaknya. Pu-
langnya ia memuat pasir dari 
Bojonegoro. Sampai Karas pada 
sore hari sekira pukul 17.00 
WIB.

Ia kemudian meminta Agus-
ta Lilik Prihanto (30) warga Rt 

gadai. Ketika demokrasi oleng 
dan kemudian runtuh, tidak ada 
yang bisa diharapkan dari Neg-
eri ini. Sebab yang akan berlaku 
adalah hukum rimba siapa yang 
kuat dia yang berkuasa, “tan-
dasnya.

Ketua DPW SWI Jateng 
menghimbau kepada seluruh 
wartawan yang tergabung di 
SWI se Jateng, jaga marwah 
dan martabat kewartawanan dan 
organisasi SWI, jangan sampai 
kiita menulis berita tersandung 
masalah hukum, “jadilah war-
tawan yang profesional dalam 
membuat sebuah berita harus 
berimbang sesuai KEJ  (kode 
etik jurnalistik),” himbaunya.

Sementara itu, Ketua SWI 
Jateng menyampaikan, se-
mangat menjadi wartawan ti-
dak  boleh mati untuk menjadi 
corong kebenaran dan corong 
keadilan. Usia boleh menua, 
tapi spirit untuk menulis tak 
boleh redup. 

“Semangat menulis hanya 
akan berakhir seiring berpisahn-
ya nyawa dari raga, saya akan 
berusaha semaksimal mungkin 
untuk mengembangkan organi-
sasi Sekber Wartawan Indonesia 
di seluruh Jawa Tengah,” ucap 
Suroto.

“Di organisasi Sekber War-
tawan Indonesia Provinsi Jawa 
Tengah tidak ada istilah senior 
junior mari bersama-sama bela-
jar meningkatkan kualitas dalam 
menjalankan tugasnya. Sebagai 
wartawan wajib mentaati KEJ 

(Kode Etik Jurnalistik) semo-
ga wadah SWI ini benar benar 
bisa menjadikan wartawan yang 
profesional dan sejahtera,” im-
buhnya.

Ditempat terpisah, Ir. Supi-
yat Nasir selaku Direktur FK 
Prestalindo sekaligus penasehat 
DPW SWI Jateng mengung-
kapkan, saya sangat salut dan 
apresiasi  semangat juangnya 
Ketua DPW SWI Jateng, baru 2 
bulan menjabat sudah terbentuk 
10 DPD SWI Kabupaten/kota 
se Jawa Tengah, bahkan target 
awal tahun 2023 mendatang 35 
DPD kabupaten/kota sudah ter-
bentuk.

Perlu diketahui, Ketua DPW 
SWI Jawa Tengah memang  ti-
dak banyak bicara namun ban-
yak bekerja mempunyai ded-
ikasi dan idealisme yang kuat 
didalam menggerakkan organi-
sasi. Tidak mudah untuk meng-
gerakkan organisasi yang baru, 
namun dengan ketekunan ulet 
yang dimiliknya baru 2 bulan 
menjadi Ketua, 10  DPD SWI 
Kabupaten/kota sudah terben-
tuk.

“Tidak hanya mengembang-
kan organisasi namun ketua 
DPW SWI Jateng juga memiliki 
inovasi yang dapat menelurkan 
program-program andalan yang 
saat ini mulai bergerak, dima-
na program tersebut menjawab 
Misi SWI yaitu, menjadikan 
wartawan yang profesional dan 
sejahtera,” ungkap Supiyat Na-
sir. (sur)

paten Kendal Tahun Anggaran 
2022 yang berkembang pada 
rapat-rapat Badan Anggaran 
akan saya perhatikan, dan saya 
sesuaikan dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang ber-
laku,” tutur Bupati Dico.

Pihaknya juga akan segera 
meyampaikan kepada Guber-
nur Provinsi Jawa Tengah un-
tuk dilakukan evaluasi. Dalam 
acara itu juga dilakukan penan-
datanganan Naskah dan Berita 
Acara Persetujuan bersama Bu-
pati Kendal dengan DPRD Ka-

bupaten Kendal.
Selain membahas Persetu-

juan Bersama APBD Perubahan 
Tahun 2022, pada acara tersebut 
juga dilakukan Penyampaian 
Nota Keuangan APBD Tahun 
2023, Tanggapan Fraksi-Fraksi 
Atas Pendapat Bupati Terha-
dap 6 Raperda Prakarsa DPRD, 
Pembentukan Panitia Khusus 
10 Raperda Kabupaten Kendal, 
dan Penutupan Masa Sidang ke 
Ketiga Tahun 2022 dan Pem-
bukaan Masa Sidang Pertama 
Tahun 2022/2023. (sur)

Mayat Telanjang Ditemukan Tergeletak di
Gudang Garam Lasem, Begini Ciri-cirinya!
Rembang, SMN – Seso-

sok mayat tanpa pakaian alias 
telanjang ditemukan di sebuah 
gudang garam di Kecamatan 
Lasem, Kabupaten Rembang, 
Kamis 15 September 2022.

Mayat tersebut tergeletek di 
gudang yang berada di Dukuh 
Caruban Desa Gedungmulyo.

Informasi yang disampaikan 
Mapolsek Lasem, sesosok mayat 

tanpa identitas tersebut perta-
ma kali ditemukan oleh pemilik 
gudang bernama Shabri Dinal 
Mustafa (22), warga Gedung-
mulyo Rt 1 Rw 3, pada pukul 
11.00 WIB.

Ketika itu, saksi berniat 
mengecek gudang garam mili-
knya. Sampai di lokasi kejadian 
ia kaget lantaran melihat sesosok 
orang tak dikenal tertidur di po-

jok gudang dalam posisi telan-
jang.

Setelah dilakukan pengece-
kan, sosok dengan jenis kelamin 
laki-laki tersebut diketahui dalam 
kondisi sudah meninggal dunia. 
Selanjutnya saksi menghubungi 
perangkat desa dan diteruskan 
kepada petugas Mapolsek Lasem.

Kapolsek Lasem, Iptu Arif 
Kristiawan mengungkapkan, 

setelah mendapatkan laporan 
petugas gabungan yang terdiri 
dari kepolisian, dan tim kesehatan 
dari Puskesmas Lasem menuju 
lokasi kejadian.

Setelah dilakukan pemerik-
saan, tim medis memperkirakan 
lelaki tersebut sudah mening-
gal dunia sekira 6 jam sebelum 
ditemukan. Tim medis juga me-
mastikan, dari pemeriksaan luar 

Proses evakuasi mayat yang ditemukan di gudang garam

tidak ada tanda-tanda kekerasaan 
atau bekas penganiayaan pada 
jasad korban.

Selanjutnya mayat tersebut 
dibawa oleh petugas menuju 
RSUD dr R Soetrasno Rembang 
untuk dilakukan proses identifika-
si lebih lanjut.

Arif menyebutkan, ciri-ciri 

mayat tersebut adalah laki-la-
ki dengan kulit berwarna sawo 
matang. Diperkirakan dari sisi 
fisik luar, lelaki tersebut beru-
sia sekira 50 tahun. Ciri lainnya 
adalah mayat tersebut memiliki 
rambut berwarna hitam dengan 
bentuk lurus.

Di sekitar mayat petugas juga 

menemukan celana kolor berwar-
na hitam dan celana dalam ber-
warna biru.

Atas kejadian dan laporan 
dari warga tersebut, petugas dari 
Mapolsek Lasem selanjutnya 
melakukan pengecekan di lokasi 
kejadian (TKP). Keterangan dari 
para saksi di lapangan juga dicatat 
oleh petugas. Selain itu, petugas 
juga mengambil dokumentasi dan 
melakukan koordinasi dengan 
Tim Inafis Rembang.

“Dari keterangan warga seki-
tar bahwa orang tersebut tiga hari 
yang lalu sudah mondar mandir 
di sekitaran tambak dekat gu-
dang garam. Ia hanya memakai 
celana kolor warna hitam tanpa 
baju, orang tersebut orang dengan 
gangguan kejiwaan (ODGJ),” 
jelas Arif. (or)
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Sambutan Bupati Karimun Atas Kunjungan 

Kerja Kepala Kemenkumham Kepri

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menerima kunjungan dari 
Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kepri bpk Saffar Muhammad 

Godam

Karimun, SMN - Bupati 
karimun Dr H Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si Menerima kunjungan 
Kerja dan Silaturahmi Kepala 
Kemenkumham Provinsi Ke-
pri di Rumah Dinas, Senin 
(12/9/2022). 

Bupati Karimun meneri-
ma kunjungan dari Kakanwil 
Kemenkumham Provinsi Ke-
pri bpk Saffar Muhammad 
Godam, S.H., M.H. beserta 
rombongan. Kunjungan ini 
dalam rangka bersilatuhrahmi 
dan kerjasama Kanwil Kemen-
kumham Kepri bersama Pe-
merintah Kabupaten Karimun. 

Kakanwil Kemenkumham 
Provinsi Kepri bpk Saffar Mu-

hammad Godam, S.H., M.H. 
menyampaikan dalam kunjun-
gannya guna bersilaturahmi 
dan sekaligus mengunjungi 
Satuan Kerja di kabupaten 
karimun. 

“Banyak sekali perhatian 
yang diberikan pemerintah 
kab. karimun kepada jaja-
ran Kementerian Hukum dan 
HAM, oleh karena itu saya 
datang kemari untuk bersila-
turahmi mengucapkan terima 
kasih dan sekaligus mengun-
jungi satuan kerja yang ada 
disini,” ujarnya

lebih lanjut Saffar Muham-
mad Godam menyampaikan 
kepada unit satuan kerjanya, 

Bupati Hadiri Peringatan Hari
Kesehatan Gigi Nasional Tahun 2022

Karimun, SMN -  Bupati 
Karimun Dr.H.Aunur Rafiq,S.
Sos,M.Si menghadiri peringa-
tan hari kesehatan gigi nasion-
al dengan sikat gigi bersama 
anak-anak pelajar tingkat seko-
lah dasar di sekolah dasar Islam 
terpadu darul mukmin Karimun, 
Senin (12/09/2022).

Kegiatan ini dihadiri oleh 
Kapolres Karimun serta jaja-
ran OPD kabupaten Karimun. 
Bupati Karimun mengucapkan 
apresiasi kepada persatuan dok-
ter gigi kabupaten Karimun da-
lam rangka memperingati hari 
kesehatan gigi secara nasional 
di kabupaten Karimun.

“Dengan diadakannya sikat 
gigi bersama seluruh Indone-
sia Yang dimana diikuti seban-
yak 500 ribu anak-anak pelajar 
tingkat sekolah dasar se Indo-
nesia dalam program pemeca-
han mencapai rekor muri yang 
dilakukan oleh persatuan dokter 

Bupati Karimun Aunur Rafiq saat menghadiri Acara peringatan 
hari Kesehatan Gigi Nasional tahun 2022

Bupati karimun Dr H Aunur Rafiq S. Sos M.Si saat menyer-
ahkan bantuan penyuluhan dan UPT perikanan

Karimun, SMN - Bupati 
karimun Dr H Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si Menyerahkan bantuan 
kepada penyuluh perikanan dan 
UPT perikanan dii Rumah Dinas 
Bupati, Jumat (9/9/2022). 

Bupati yang di dampingi 
Ketua DPRD kab.karimun ser-
ta Komandan Kodim menyer-
ahkan Laptop dan Operasional 
Komputer   untuk seluruh PPL, 
UPTD, dan PBI. dari sumber 
dana APBD melalui kegiatan 
Reses Ketua DPRD Kabupaten 
Karimun. 

Tahun 2023 ditinjau kemba-
li insentif untuk para PPL yang 
dipulau-pulau dimana dampak 
covid-19 mereka tidak bisa 
turun kelapangan langsung. 
Kemudian adanya dana oper-
asional untuk UPTD yang du-
lunya dikelola langsung di unit 

kerjanya sekarang ini di Dinas. 
Bupati karimun menyam-

paikan, “kegiatan pengemban-
gan budidaya dan inovasi dari 
masing UPTD, sehingga mereka 

dapat bekerja sama dengan para 
kelompok-kelompok nelayan 
sehingga bisa menjadikan nilai 
tambah bagi mereka,” ujarnya. 
(tbl)

Bupati Serahkan Bantuan Kepada
Penyuluh dan UPT Perikanan

gigi seindonesia,” ucapnya.
Bupati Karimun juga ber-

harap dengan kegiatan sikat gigi 
bersama seluruh anak-anak In-
donesia di kabupaten Karimun 
dapat memberikan motivasi un-
tuk terbiasa hidup sehat.

“Salah satunya ialah kebersi-
han mulut dengan cara meng-

gosok gigi minimal sehari 2 kali 
dan memeriksakan Kesehatan 
gigi 6 bulan sekali,” lanjutnya. 

Terakhir Bupati Karimun 
berpesan kegiatan ini dapat ter-
motivasi untuk di kalangan pe-
lajar serta orang tuanya untuk 
selalu jaga kesehatan terutama 
di area mulut. (tbl)

Ratusan Ribu Batang Rokok Ilegal Berhasil 
Diamankan Bea Cukai Batam,

Menjelang Operasi Gempur Rokok Ilegal!

Bea Cukai Batam Bersama Kodim - 0316 Melakukan Opera-
si Cukai Pada Periode Agustus Tahun 2022

Batam, SMN - Bea Cukai 
Batam sebagai instansi yang 
berkomitmen kuat untuk mem-
berantas peredaran rokok ile-
gal, khususnya di daerah Bat-
am, lakukan operasi cukai pada 
periode Agustus tahun 2022. 
Komitmen tersebut diwujudkan 
oleh Bea Cukai Batam den-
gan giat operasi cukai bersama 
jelang operasi gempur rokok 
ilegal dengan menggandeng 
aparat penegak hukum lain, Ko-
dim-0316 Batam.

Total Barang Hasil Penin-
dakan (BHP) Cukai periode 1 
Agustus s.d. 9 September 2022 
mencapai 159.512 batang. Ba-
rang Kena Cukai (BKC) Hasil 
Tembakau (HT) dari berbagai 
merek baik dari jenis Sigaret 
Kretek Mesin (SKM) maupun 
Sigaret Putih Mesin (SPM), dan 
36,06 liter BKC Minuman Men-
gandung Etil Alkohol (MMEA).

Rizki Baidillah, Kepala 
Bidang Bimbingan Kepatuhan 
dan Layanan Informasi Bea Cu-
kai Batam menyatakan, dalam 
menjalankan fungsi Bea Cukai 
sebagai community protector 
sekaligus revenue collector, Bea 
Cukai Batam berupaya melak-
sanakan kedua fungsi tersebut 
secara seimbang dan proaktif. 
Pengawasan atas BKC HT dan 
MMEA secara umum dilak-
sanakan dengan 2 pendekatan, 
melalui pendekatan preventif 
dan represif.

Pendekatan preventif mer-
upakan upaya Bea Cukai Batam 
yang melibatkan dimensi lain 
dari pengawasan, yaitu pening-

katan pelayanan kepada mitra 
dengan cara profiling pengguna 
jasa; penyempurnaan ketentuan 
di bidang cukai serta pelayanan 
dengan mitigasi risiko. Selain 
itu juga melibatkan unit kepatu-
han internal untuk menjamin 
pelaksanaan pelayanan dan 
pengawasan BKC terhindar dari 
penyelewengan dan bebas ko-
rupsi, kolusi, dan nepotisme. Di-
mensi lain adalah peningkatan 
edukasi dan publikasi melalui 
media kehumasan terutama ter-
kait sosialisasi ketentuan dan 
peraturan, peningkatan deterrent 
effect publikasi penindakan dan 
edukasi bahaya BKC ilegal.

Upaya represif dilakukan 
dengan cara pengumpulan in-
formasi dan analisis di antara-
nya dengan pembentukan tim 
cyber crawling, audit di bidang 
cukai serta patroli dan operasi 
baik dilakukan secara mandiri 
dan periodik maupun operasi 
bersama.

“Dalam pendekatan represif, 
salah satu yang dilakukan Bea 
Cukai Batam adalah operasi 
cukai dengan mengedepankan 
sinergi dengan unit lain. Den-
gan sinergi bersama unit lain, 
diharapkan dapat meningkat 
kesuksesan penekanan pere-
daran rokok ilegal, yang mana 
berbanding lurus dengan pen-
ingkatan penerimaan cukai,” 
Ujar Rizki.

Dalam periode 1 Agustus 
s.d. 9 September 2022, telah 
dilakukan penindakan seban-
yak 30 penindakan, dengan rin-
cian 18 penindakan umum yang 

Progres Terkini Pemeliharan Masjid Tanjak Batam

Progress Pemeliharaan Plafon Masjid Tanjak Batam saat ini 
Tengah Digesa dan Pelepasan Gypsum Ditargetkan Selesai 

pada Jum’at Akhir Pekan ini

Batam, SMN - Badan Pen-
gusahaan Batam (BP Batam) 
telah melakukan investigasi 
pada plafon Masjid Tanjak Bat-
am, Jumat dan Sabtu silam.

Kepala Biro Humas Promosi 
dan Protokol BP Batam, Arias-
tuty Sirait didampingi Kepala 
Satuan Pemeriksa Intern BP 
Batam selaku Ketua Tim In-

vestigasi, Konstantin Siboro, 
menyampaikan tanggapan atas 
musibah yang terjadi.

“Kejadian ini merupakan hal 
yang tentu tidak kita inginkan. 
Kami juga bersedih, karena se-
lain merupakan fasilitas perib-
adahan, Masjid Tanjak Batam 
juga menjadi bangunan kebesa-
ran dan kebanggaan bagi umat 

islam di Kota Batam,” ujar Ari-
astuty.

Ia melanjutkan, pemeli-
haraan Masjid Tanjak Batam 
juga menjadi perhatian khusus 
BP Batam untuk menyempur-
nakan sarana destinasi wisata 
religi di Kota Batam.

Lebih lanjut, Ariastuty men-
jelaskan bahwa hasil dari tim 
investigasi, penyebab jatuhnya 
gypsum masjid adalah faktor 
kelembapan.

Kelembapan tersebut diduga 
terjadi karena cuaca yang be-
lakangan ini cukup ekstrem.

Disamping itu, faktor lain 
yang mendukung terjadinya 
kelembapan adalah bentuk ba-
ngunan Masjid Tanjak Batam 
yang terbuka (open building) 
tanpa pintu, juga menyebabkan 
udara masuk dari seluruh sisi .

“Faktor tersebut memungk-
inkan udara bergerak naik ke 
atas dan memberikan dorongan 
serta beban lebih terhadap gyp-
sum,” terang Ariastuty.

Sebagai tindak lanjut dan 
pencegahan kejadian serupa di 
kemudian hari, kontraktor telah 
berkomitmen untuk member-

ikan material yang lebih baik 
dalam rangka penyempurnaan 
Masjid Tanjak Batam

“Sebenarnya material yang 
dipilih sudah sesuai dengan 
kontrak. Namun, pihak kontrak-
tor menunjukkan komitmennya 
untuk mengganti dengan ma-
terial yang lebih baik,” jelas 
Kepala Satuan Pemeriksa Intern 
BP Batam selaku Ketua Tim In-
vestigasi, Konstantin Siboro.

Adapun bahan plafon awal 
yang menggunakan gypsum, 
akan diganti menggunakan ba-
han Polyvinyl Chloride (PVC).

Bahan PVC sendiri dipilih 
karena dinilai memiliki banyak 
keunggulan secara fungsi.

Selain terbuat dari plastik 
yang memiliki ketahanan lem-
bap yang tinggi, sifatnya juga 
lentur dan ringan.

Progress pemeliharaan pla-
fon Masjid Tanjak Batam, saat 
ini tengah digesa dan pelepasan 
gypsum ditargetkan selesai pada 
Jum’at akhir pekan ini.

“Rencananya Jum’at ini 
bersih semua dan pemasangan 
PVC dimulai,” pungkas Boro. 
(ph)

Wali Kota Batam Muhammad Rudi
Jelaskan Ranperda APBD Kota Batam 

dan Nota Keuangan Tahun 2023

Wali Kota Batam Muhammad Rudi Menyerahkan Rancan-
gan Peraturan Daerah Tentang APBD Kota Batam dan Nota 

Keuangan Anggaran 2023 Kepada Wakil Ketua III Ahmad 
Surya di dampingi Wakil Ketua I Muhammad Kamaluddin Senin 

(12/9/2023)

Batam, SMN - Wali Kota 
Batam Muhammad Rudi men-
jelaskan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang APBD Kota 
Batam beserta Nota Keuangan 
Tahun Anggaran 2023. Hal ini 
disampaikan dalam agenda ra-
pat paripurna penyampaian dan 
penjelasan walikota terkait Ran-
perda tersebut.

Rudi mengucapkan terimak-
asih kepada DPRD Batam, yang 
sebelumnya telah memberikan 
dukungan dan kerjasama yang 
baik dalam pembahasan Kebi-
jakan Umum Anggaran dan Pri-
oritas dan Plafon Anggaran se-
mentara Tahun Anggaran 2023.

“Sehingga dapat disepakati 
pada tanggal 12 Agustus 2022 
yang lalu sebagai bentuk pe-
menuhan kewajiban kita me-
layani masyarakat demi kema-
juan pembangunan Kota Batam 
Tahun Anggaran 2023,” ucap 
Rudi.

Sesuai dengan Peraturan Pe-
merintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah, penyampaian Ranperda 
APBD disampaikan paling lam-
bat minggu kedua September. 
Ketentuan tersebut mendasari 

Pemko Batam menyampaikan 
Ranperda tersebut.

Ia menyebutkan, Rancangan 
APBD Kota Batam Tahun An-
ggaran 2023 juga berpedoman 
pada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Penge-
lolaan Keuangan Daerah.

“Aturan ini mengamanatkan 
bahwa penyusunan anggaran 
diprioritaskan untuk penyeleng-
garaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daer-
ah sesuai dengan kemampuan 
keuangan daerah serta berpe-
doman pada RKPD, KUA dan 
PPAS Tahun Anggaran 2023,” 
ujarnya.

Selain itu, juga merujuk pada 
peraturan perundang-undangan 
yang lebih tinggi yang disusun 
dalam bentuk program dan ke-
giatan yang dilakukan secara 
efektif, efisien, transparan dan 
akuntabel dengan memperhati-
kan rasa keadilan, kepatutan dan 
bermanfaat kepada masyarakat.

“Tentu saja, untuk men-
dukung prioritas Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah 
Daerah yang mempunyai visi 
yaitu Terwujudnya Batam se-

“melayani masyarakat se-
baik-baiknya, melaksanakan 
tanpa pamrih dan melakukan 

inovasi-inovasi untuk mening-
katkan pelayanan,” ungkap-
nya. (tbl) 

dilakukan di pelabuhan maupun 
tempat penimbunan sementara 
(TPS) dan 12 penindakan dalam 
operasi cukai. Hal ini membuk-
tikan komitmen upaya penga-
wasan yang dilakukan oleh Bea 
Cukai Batam tak hanya terbatas 
pada periode-periode atau op-
erasi-operasi tertentu, namun 
terus berkesinambungan dan 
berkelanjutan.

Jumlah penangkapan BKC 
ilegal tersebut menambah jum-
lah tangkapan sepanjang ta-
hun 2022. Selama semester 1 
tahun 2022, data penindakan 
menunjukkan hingga Juli 2022, 
Bea Cukai Batam telah berha-
sil melakukan 77 penindakan 
BKC HT Ilegal dengan total 

3.862.948 batang, dengan nilai 
barang ditaksir mencapai Rp. 
10,22 Miliar, dan kerugian neg-
ara ditaksir mencapai Rp. 6,81 
Miliar.

“Upaya dalam memberantas 
rokok ilegal yang dilakukan 
oleh Bea Cukai Batam berko-
laborasi dengan aparat penegak 
hukum lain merupakan kegia-
tan yang berkesinambungan 
dari tahun ke tahun. Dengan 
menggandeng aparat penegak 
hukum lain serta masyarakat, 
dengan sinergi dan kolabora-
si, dapat meningkatkan kes-
uksesan menekan peredaran 
rokok ilegal di Indonesia, khu-
susnya di Batam,” pungkas. 
(ph)

bagai Bandar Dunia Madani 
yang Berdaya Saing, Maju, Se-
jahtera, dan Bermartabat,” ung-
kapnya.

Kemudian, Pemko Batam 
juga berupaya untuk mengalo-
kasikan anggaran belanja wajib 
sesuai kemampuan keuangan 
daerah. Seperti, urusan pendi-
dikan minimal sebesar 20 pers-
en, urusan kesehatan minimal 
sebesar 10 persen. Lalu, kewa-
jiban mengalokasikan belanja 
pegawai daerah diluar tunjangan 
guru yang dialokasikan melalui 
Transfer Keuangan Daerah pal-
ing tinggi 30 persen.

Hal lain yakni, anggaran in-
frastruktur pelayanan publik 
menuju ke minimal sebesar 40 
persen dari total belanja APBD 
diluar belanja bagi hasil dan 
atau transfer ke daerah yang 
harus disesuaikan porsi belanja 
infrastruktur pelayanan publik 
paling lama 5 tahun sejak Un-
dang-Undang Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Hubungan Keuan-
gan Pemerintah Pusat dan Pe-
merintah Daerah diundangkan.

“Anggaran Peningkatan 
Kapasitas SDM sekurang-ku-
rangnya 0,16 persen. Dan, ang-
garan penguatan APIP sebesar 
0,50 persen dari total belanja 
daerah,” imbuhnya.

Ia memaparkan, Pendapatan 
APBD Kota Batam Tahun An-
ggaran 2023 ditargetkan sebesar 
Rp 3.262.659.354.505,00. Ada-
pun rencana pendapatan APBD 
Kota Batam Tahun Anggaran 
2023 dapat dirinci diantaranya, 
Pendapatan Asli Daerah Tahun 
Anggaran 2023 ditargetkan se-
besar Rp 1.658.011.102.958,00.

Lalu, penerimaan Pendapa-
tan Transfer direncanakan sebe-
sar Rp 1.597.143.336.033,00. 
Lain-lain Pendapatan Daerah 
Yang Sah direncanakan sebesar 
Rp 7.504.915.514,00.

Sementara itu, Be-
lanja Daerah sebesar  
Rp.3.345.279.354.505,00. Ter-
diri dari, belanja operasi sebe-
sar

Rp 2.604.280.547.544,00. 
Kemudian belanja modal se-

besar Rp 662.806.889.788,00. 
Lalu, belanja tidak terduga se-
besar Rp 78.191.917.173,00.

Sedangkan terkait, rencana 
penerimaan pembiayaan APBD 
Kota Batam Tahun Anggaran 
2023 direncanakan sebesar Rp 

82.620.000.000,00.
“Demikian penyampaian 

penjelasan Rancangan Peratur-
an Daerah tentang APBD Kota 
Batam beserta Nota Keuangan 
Tahun Anggaran 2023 untuk 
penjelasan secara rinci dapat 

dilihat dalam buku Rancangan 
Peraturan Daerah Kota Batam 
tentang APBD Kota Batam Ta-
hun Anggaran 2023 dan buku 
Nota Keuangan APBD Tahun 
Anggaran 2023,” papar Rudi. 
(ph)
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Bupati Labuhanbatu dr.H.Erik Adtrada Ritonga saat sam-
paikan Nota Pembahasan Ranperda P-APBD Tahun 2022

hanbatu TA. 2022 diantaranya 
alokasi anggaran gaji dan tun-
jangan gaji pegawai P3K, pem-
bayaran kewajiban pemerintah 
kepada BPJS dan Pemerintah 
Desa serta pihak ketiga,” sebut 
Bupati.

Paripurna DPRD Kabupat-
en Labuhanbatu diikuti Ketua 
DPRD Kabupaten Labuhanbatu 
Hj.Meika Riyanti Siregar SH, 

Wakil Ketua DPRD Hj.Rodi-
ah, Perwakilan Kodim 0209/lb, 
Sekdakab Labuhanbatu Ir.Mu-
hammad Yusuf Siagian, MMA, 
Asisten I Pemerintahan dan 
Kesra Drs Sarimpunan Riton-
ga,M.Pd, Asisten II Ikramsyah 
Putra Nasution, staf ahli Ir. Jum-
ingan, Para Anggota, DPRD dan 
Kepala OPD, Kabag dan Kaban 
Pemkab Labuhanbatu. (jr)

Bupati Labuhanbatu
Sampaikan Nota Pembahasan 

Ranperda P-APBD Tahun 2022

Labusel, SMN - Sekdes Rin-
tis Dan Kadus Sidodadi di duga 
melakukan pungli pada warga 
dusun Sidodadi Desa Rintis Ke-
camatan Silangkitang Kabupat-
en Labuhanbatu Selatan Provin-
si Sumatera Utara.

Hal tersebut di himpun dari 
keterangan warga dusun Sido-
dadi pada Kamis (8/9/2022) 
yang menjadi korban pungli ten-
tang hal pengurusan surat tanah.
Keterangan dari korban yang 
berinisial H mengatakan kalau 
Ia dan saudara – saudaranya in-
gin membuat surat pembagian 
harta yang berjumlah 11 surat 
yang di buat pada tanggal 9 sep-
tember 2021 kemarin dan di ke-
nakan biaya Rp.7.350.000(tujuh 
juta tiga ratus lima puluh ribu 
rupiah).

“Biaya tersebut kami serah-
kan sama pak kadus dan kami 
mendapatkan surat tersebut dari 
kadus yang di bubuhi tanda tan-
gan PJ.Kades Rintis”,ucapnya 
pada wartawan.

Lanjutnya beliau menga-
takan bahwa dari keterangan 
surat tanah mereka itu rupanya 
pak PJ. Kades Rintis tidak per-
nah mengetahui tentang kepen-
gurusan surat mereka terse-
but,dan korban sangat kecewa 
atas tindakan yang di lakukan 
oleh aparat desa rintis tersebut,” 
setelah saya kordinasi dengan 
sekdes dan kadus mereka mau 
mengembalikan uang kami teta-
pi surat tanah juga harus di kem-
balikan juga sama sekdes atau 
pun kadus,kata sekdes atau ka-
dus kapada kami”,jelasnya pada 
wartawan. Warga saat memberikan keterangan kepada wartawan

Puluhan Mahasiswa PMII Adakan Aksi 
Damai di Kantor DPRD Pekanbaru Riau

Riau, SMN - Puluhan ma-
hasiswa Pergerakan Mahasiswa 
Islam Indonesia (PMII) menyu-
arakan aksi damai menindaklan-
juti kenaikan BBM.

Tuntutan mahasiswa serag-
am dengan tuntutan mahasiswa 
lainnya diseluruh Indonesia.

Ada 4 orang mahasiswa 
yang bergiliran menyampaikan 

Mahasiswa PMII Adakan Aksi Damai Dikantor DPRD Pekanba-
ru Riau

Labuhanbatu, SMN - Bu-
pati Labuhanbatu dr.H.Erik 
Adtrada Ritonga, MKM, men-
yampaikan Nota pembahasan 
ranperda P-APBD Kabupaten 
Labuhanbatu tahun 2022 pada 
sidang paripurna DPRD Kabu-
paten Labuhanbatu, diruang ra-
pat paripurna DPRD jalan SM.
Raja Rantauprapat Kecamatan 
Rantau Selatan Kabupaten La-
buhanbatu Provinsi Sumatera 
Utara,pada kamis (15/9/2022).

Bupati dalam penyampaian-
ya mengapresiasi Dewan yang 
terhormat atas perhatian dan 
dukungan maupun suaranya 
dalam merumuskan perubahan 
kebijakan umum anggaran dan 
perubahan prioritas dan plafon 
anggaran sementara APBD Ka-
bupaten Labuhanbatu yang TA 
2022 yang telah disepakati be-
berapa waktu lalu.

“Ranperda tentang peruba-
han APBD Kabupaten Labu-
hanbatu TA.2022 memuat berb-
agai kebijakan anggaran yang 
sebelumnya tidak terbawakan 
dalam APBD Kabupaten Labu-

Sekdes Rintis dan Kadus
Sidodadi Diduga Melakukan Pungli

PJ.Kades Rintis saat di kon-
firmasi melalui telpon seluler 
mengatakan kalau soal dana 
kepengurusan surat tanah warga 
tersebut Ia tidak tau,dan apabila 
ada sekdes atau pun kadus yang 
terlibat dalam pungli itu saya 
akan berikan sangsi. Ungkap 
nya pada wartawan.

Kadus Sidodadi saat di temui 
di kediaman nya mengatakan 
kalau biaya surat tersebut yang 
berjumlah 11 surat dananya se-
besar Rp.7.350.000. Dan itu 
saya serahkan semua sama sek-
des dan setelah selesai surat nya 
saya di kasih Rp.1.350.000 oleh 
sekdes.

“Dan memang saat ini kor-
ban meminta pulang uangnya 
semua,tapi sekdes masih keku-
rangan uang untuk mengemba-
likannya,

Kalau saya tinggal nung-
gu sekdes ada uangnya saya 
akan kembalikan uang yang 
berjumlah Rp.1.350.000 dan 
Rp.6.000.000 lagi itu sama sek-
des,” cetus kadus.

Lain halnya ketika Sekdes di 
temui di ruang kerjanya saat di 

konfirmasi mengenai dana pem-
buatan surat itu Ia mengatakan 
kalau uang tersebut memang Ia 
terima dari kadus dan soal jum-
lah nya dan kapan Ia tidak ingat.

“Iya memang ada kadus 
ngasih uang sama saya untuk 
pengurusan surat tanah itu,ta-
pi soal jumlahnya saya tidak 
tau,dan kami akan mengemba-
likan uang tersebut”,ucap sek-
des.

Warga yang inisial H yang 
menjadi dugaan korban pung-
li berharap kepada PJ.Kades 
Rintis dan instansi yang terkait 
untuk memberhentikan Kadus 
ataupun Sekdes dari jabatannya 
karena telah menyalahgunakan 
jabatan ataupun wewenangnya 
dalam pemerintahan terhadap 
warganya dalam kepengurusan 
surat tanah.

Dari hal dugaan pungli yang 
di lakukan aparat desa Rintis 
tersebut mengacu pada Undang 
– Undang no.31 tahun 1999 ten-
tang pemberantasan tindak pi-
dana korupsi yang di perbaharui 
dengan undang – undang no. 20 
tahun 2001. (jr)

orasinya, 3 orang pria 1 orang 
wanita

Mereka masing-masing men-
yampaikan rincian kekayaan 
alam Provinsi Riau.

Salah satu pendemo yang 
tidak diketahui namanya men-
gatakan, “bumi Indonesia kaya 
sumberdaya tetapi dikuasai 
kelompok tertentu, sementara 
masyarakat bawahan terus di-
miskinkan. Dimana keadilan? 
Kami mahasiswa PMII selalu 
terdepan membela hak mas-
yarakat,” pungkas nya.setelah 
satu jam menyuarakan aksinya 
seoarang anggota dewan men-
yambut langsung mahasiswa 
PMII dan mengatakan,” 

Selama demo di bulan Sep-
tember 2022, tuntutan semua 
mahasiswa sama saja, yang be-

gitu-begitu saja.
Semua ungkapan tuntutan 

mahasiswa PMII Kami sam-
paikan ke kantor pusat.

Utusan anggota dewan men-
gajak masuk ke ruangan kantor 
DPRD.

Semua mahasiswa tersenyum 
mendengar kata sambutan utu-
san DPRD Riau, namun demiki-
an tata tertib para pendemo ma-
sih terjaga.

Seperti telah diliput oleh 
awak media SMN yang tetap 
menilai dan membaca situasi di 
tempat. 

Setelah para pemberi aspirasi 
dikumpulkan dalam satu ruan-
gan, semua mahasiswa tepuk tan-
gan dan tersenyum mendengar 
kata sambutan dari seorang utu-
san DPRD Provinsi Riau. (MDP)

Sah! Mobil Listrik Resmi Menjadi 
Kendaraan Dinas Pemerintah

Presiden Joko Widodo didampingi Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo (kiri) mengisi daya 
mobil listrik saat peresmian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Ultra Fast 

Charging di Central Parking Nusa Dua, Badung, Bali, Jumat, 25 Maret 2022. Presiden Jokowi 
meresmikan SPKLU Ultra Fast Charging 200 kW pertama di Indonesia

Jakarta, SMN - Mobil listrik 
telah resmi menjadi kendaraan 
dinas pemerintah setelah Presi-
den Jokowi menandatangani In-
struksi Presiden (Inpres) Nomor 
7 Tahun 2022 pada 13 September 
2022.

Lengkapnya, Inpres 7/2022 
tentang Inpres Kendaraan Ber-
motor Listrik Berbasis Baterai 
(Battery Electric Vehicle) sebagai 
Kendaraan Dinas Operasional 
dan/atau Kendaraan Perorangan 
Dinas Instansi Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah.

Kepala Staf Kepresidenan 
Moeldoko menjelaskan inpres 
itu wujud komitmen Presiden 
Jokowi dalam menerapkan tran-
sisi energi dari sumber fosil ke 
energi baru dan terbarukan. In-
pres 7/2022 ditujukan kepada 
seluruh menteri di Kabinet Indo-
nesia Maju, Sekretaris Kabinet, 
Kepala Staf Kepresidenan, Jaksa 
Agung, Panglima TNI, Kapolri, 
para kepala lembaga pemerintah 
non-kementerian, para pimpinan 
kesekretariatan lembaga negara, 
para gubernur, serta para bupati/
wali kota.

“Untuk mewujudkan desain 
besar transisi energi, pemerintah 
memulainya dengan melakukan 

transisi dan konversi kendaraan 
konvensional ke kendaraan lis-
trik,” katanya dalam siaran pers 
hari ini, Kamis, 15 September 
2022.

Menurut Moeldoko, Presiden 
Jokowi memerintahkan setiap 
menteri hingga kepala daerah 

menyusun dan menetapkan reg-
ulasi untuk mendukung perce-
patan pelaksanaan penggunaan 
kendaraan listrik atau mobil 
listrik. Presiden juga mengin-
struksikan penyusunan alokasi 
anggaran untuk mendukung pro-
gram tersebut.

“Di saat negara lain berlom-
ba-lomba menyelamatkan dunia 
dari ancaman perubahan iklim 
kita jangan hanya jadi penonton. 
Kita harus jadi aktor utama, dan 
Inpres ini memberikan semangat 
untuk mewujudkan itu,” tutur 
Moeldoko. (tmp)

Polrestabes Makassar Musnahkan 940 
Sajam, dari Parang hingga Tombak

Makassar, SMN - Polrestabes 
Makassar memusnahkan senjata 
tajam (sajam) berupa busur dan 
anak panah di lapangan Apel 
Polrestabes Makassar, Selasa 
(13/9/2022).

Kapolrestabes Makas-
sar, Kombes Budhi Haryanto 
menyebutkan sajam yang dimus-
nahkan tersebut merupakan sita-
an oleh Batalion 120 yang diser-
ahkan ke Polrestabes Makassar.

“Barang bukti yang didapat 
saat penggerebekan itu adalah 
sajam yang sudah mau diserah-
kan ke kami di hari Seninnya. 
Kan dia digerebek hari Minggu,” 
ujarnya.

Pemusnahan ini sudah mer-
upakan yang ke 6 kalinya dilaku-
kan Polrestabes Makassar. Rinci-

annya pada April sebanyak 180 
busur, Mei terdapat 200 busur, 
Juni 170 busur, Juli 110 busur, 
Agustus 80 busur dan 11 ketapel.

“September ini 200 busur, 
101 ketapel, parang 3, papporo 
1, serta 1 buah tombak total jum-
lah 940 kami musnahkan bersa-
ma-sama,” sebut Budhi Haryan-
to.

Dengan adanya Batalyon 120, 
Budhi mengaku kepolisian san-
gat terbantu khsusunya dalam hal 
memberantas kriminalitas yang 
ada di Makassar.

“Kami jujur sangat terbantu 
dengan kehadiran Batalyon ini 
sebagai wadah untuk menguran-
gi peredaran geng-geng motor 
yang membawa busur,” tuturnya. 
(ON)Polrestabes Makassar musnahkan 940 sajam
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13 September 2022. Intruksi 
ini sendiri ditunjukan kepada 
para Menteri Kabinet Indone-
sia Maju, Sekretaris Kabinet, 
Kepala Staf Kepresidenan, 
Jaksa Agung, Panglima TNI, 
Kapolri, para Kepala Lembaga 
Pemerintah Non-Kementerian, 
Para Pimpinan Kesekretariatan 
Lembaga Negara, dan Para Gu-
bernur, Bupati/Wali Kota.

“Penggunaan kendaraan ber-
motor listrik berbasis baterai 
(battery electric vehicle) sebagai 
kendaraan dinas operasional 
dan/atau kendaraan perorangan 
dinas instansi pemerintah pusat 
dan pemerintahan daerah dapat 
dilakukan melalui skema pem-
belian, sewa, dan/atau konversi 
kendaraan bermotor bakar men-
jadi kendaraan bermotor listrik 
berbasis baterai (battery electric 

vehicle) sesuai dengan ketentu-
an peraturan perundang-undan-
gan,” bunyi bagian ketiga Inpres 
itu dilihat Rabu (14/9/2022).

Pada bagian keempat tertulis, 
pengadaan kendaraan bermotor 
listrik berbasis baterai sebagai 
kendaraan dinas operasional 
dan/atau kendaraan peroran-
gan dinas instansi pemerintah 
pusat dan pemerintahan daerah 
sebagaimana dimaksud pada 
Diktum Ketiga mengacu pada 
ketentuan peraturan perun-
dang-undangan mengenai pen-
gadaan barang/jasa pemerintah.

“Pendanaan untuk percepa-
tan pelaksanaan program peng-
gunaan kendaraan bermotor 
listrik berbasis baterai (battery 
electric vehicle) sebagai kenda-
raan dinas operasional dan/atau 
kendaraan perorangan dinas 

instansi pemerintah pusat dan 
pemerintahan daerah bersum-
ber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, 
dan/atau sumber lain yang sah 
sesuai dengan ketentuan pera-
turan perundang-undangan,” 
bunyi bagian kelima Inpres itu.

Aturan Konversi Mobil Kon-
vensional ke Listrik Resmi Di-
terbitkan Pemerintah

Sebelumnya, pemerintah 
juga telah mengeluarkan regu-
lasi terkait konversi mobil kon-
vensional (bensin dan solar) ke 
listrik. Beleid tersebut, tertuang 
dalam Peraturan Menteri No 
15 tahun 2022 tentang Konver-
si Kendaraan Bermotor selain 
Sepeda Motor dengan Pengger-
ak Motor Bakar Menjadi Kend-

araan Bermotor Listrik Berbasis 
Baterai.

Regulasi ini melengkapi 
Permenhub No 65 tahun 2020 
tentang Konversi Sepeda Motor 
dengan Penggerak Motor Bakar 
Menjadi Sepeda Motor Listrik 
Berbasis Baterai.

Sekaligus menjadi payung 
hukum bagi bengkel yang 
melakukan konversi mobil me-
sin konvensional ke BEV.

Dengan kedua regulasi itu, 
diharapkan kendaraan elektrifi-
kasi di Indonesia semakin pop-
uler dan banyak terutama hasil 
kegiatan konversi kendaraan 
bermotor bermesin konvension-
al.Permenhub ini diundangkan 
di Jakarta pada 12 Agustus 2022 
dalam berita negara RI tahun 
2022 No 768. (lp6)

Ketua Komisi Hukum De-
wan Pers, Arif Zulkifli bersama 
anggota Komisi Hukum dan 
Perundang-Undangan Dewan 
Pers, Hendrayana yang mer-
angkap moderator. Tampak 
hadir sejumlah perwakilan kon-
stituen Dewan Pers, diantara-
nya Makali Kumar SH (Ketua 
Bidang Hukum Serikat Media 
Siber Indonesia / SMSI), dan 
Nurcholis MA Basyari dari 
PWI. Delegasi dari Mabes Pol-
ri, sekitar 7 orang yang mer-
upakan gabungan Devisi/Biro 
di Polri untuk menyikapi MoU 
antara lembaga.

“Rapat Dewan Pers bersa-
ma perwakilan konstituen den-
gan Tim dari Polri ini, adalah 
pembahasan tindak lanjut im-
plementasi Nota Kesepahaman 
Dewan Pers dan Kapolri. Kare-
na Dewan Pers menganggap 
penting untuk segera melak-
sanakan kordinasi dengan Pol-
ri, untuk pembahasn tindak-
lanjut pedoman kerja/naskah 
kerjasama teknisnya,” ujar Arif 
Zulkifli.

Hingga tengah hari sejak 
pagi, rapat kordinasi tersebut, 
baru sebagian dibahas dan 

disepakati. Sehingga pimpinan 
dan peserta rapat menyepati, 
untuk melanjutkan rapat beri-
kutnya Minggu depan yang di-
fasilitasi Polri.

Usai rapat, Ketua Bidang 
Hukum SMSI Pusat, Makali 
Kumar SH menjelaskan bahwa 
belum lama ini, telah ada Nota 
Kesepahaman (MoU) antara 
Dewan Pers dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia No. 
03/DP/MoU/III/2022 tentang 
Koordinasi Dalam Perlindun-
gan Kemerdekaan Pers dan 
Penegakan Hukum Terkait Pen-
yalahgunaan Profesi Wartawan, 
tertanggal 16 Maret 2022.

“Menyikapi implementasi 
MoU Dewan Pers dan Kapolri 
tersebut, perlu dibuat pedoman 
kerja/naskah kerjasama teknis,” 
jelas Makali yang juga dikenal 
sebagai pengacara ini.

MoU yang ditandatangani 
Ketua Dewan Pers dan Kapol-
ri (Pol) Drs. Listyo Sigit Pra-
bowo, M.Si, itu berlaku selama 
5 (lima) tahun.

“Kami dari SMSI sangat 
apresiasi positif atas langkah 
Dewan Pers dan Polri untuk 
terus melanjutkan MoU ini. 

Karena dari MoU ini, akan 
menjadi pedoman pelaksanaan 
bagi insan pers dan Polri. Khu-
susnya dalam perlindungan ke-
merdekaan pers bagi insan pers 
sekaligus pedoman penegakan 
hukum bagi Polri atas peny-
alahgunaan profesi wartawan,” 
tambahnya.

Menurut Makali, SMSI akan 
terus mengawal MoU Dewan 
Pers dan Kapolri hingga imple-
mentasinya di lapangan. SMSI 
dengan anggota sekitar 2000-
an perusahaan pers, merespon 
positif adanya penyempurnaan 
MoU yang disesuaikan dengan 
perkembangan dunia pers di era 
digitalisasi.

“Wartawan yang bekerja di 
perusahaan media online juga, 
antusias menyikapi nota kes-
epahaman antara Dewan Pers 
dan Kapolri ini. Karena akan 
menjadi pedoman bagi war-
tawan dan institusi Polri, ter-
masuk di daerah-daerah, dalam 
kemerdekaan pers dan penega-
kkan hukumnya,” tegas Makali, 
yang hingga kini masih tercatat 
sebagai salah satu Penguji Uji 
Kompetensi Wartawan (UKW). 
(*)

volt ampere (VA) ke 900 
VA dan PLN siap menjalankan 
keputusan tersebut,” ucap Di-
rektur Utama PLN Darmawan 
Prasodjo dalam keterangan re-
smi, Sabtu (17/9).

Selama ini, sambung Dar-
mawan, pemerintah dan PLN 
tak pernah membahas tentang 
pengalihan golongan pelang-
gan dari 450 VA ke 900 VA atau 
penghapusan daya listrik 450 
VA.

“Selama ini, pemerintah dan 
PLN sebagai pelaksana mandat 
ketenagalistrikan dari pemer-
intah tidak pernah melakukan 
pembicaraan ataupun diskusi 

mengenai perubahan daya listrik 
masyarakat,” jelas Darmawan.

Ia pun menegaskan peng-
hapusan daya listrik 450 VA 
juga tak pernah dibahas dalam 
rapat panitia kerja (panja) an-
tara Badan Anggaran (Banggar) 
DPR RI dan Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF) Kementerian 
Keuangan pada Senin (12/9) 
lalu.

“Tidak ada pembahasan for-
mal apapun atau agenda tentang 
pengalihan daya listrik 450 VA 
ke 900 VA,” kata Darmawan.

Sebelumnya, Ketua Badan 
Anggaran DPR RI Said Ab-
dullah mengklaim pihaknya 

dan pemerintah sepakat untuk 
menaikkan daya listrik 450 VA 
menjadi 900 VA. Dengan kata 
lain, daya listrik 450 VA akan 
dihapus.

“Kami sepakat dengan pe-
merintah untuk (menaikkan) 
450 VA menjadi 900 VA, dan 
900 VA menjadi 1.200 VA,” kata 
Said.

Said menjelaskan mas-
yarakat miskin yang memiliki 
daya listrik 450 VA akan otom-
atis dinaikkan menjadi 900 VA. 
Meski begitu, mereka akan tetap 
mendapatkan subsidi listrik dari 
pemerintah.

Aturan mengenai kelompok 

yang berhak mendapat subsidi 
tarif listrik sendiri tertuang da-
lam Peraturan Menteri ESDM 
Nomor 29 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Pemberian Subsidi 
Tarif Tenaga Listrik untuk Ru-
mah Tangga.

Pada Pasal 2 Ayat 1 aturan 
tersebut dijelaskan bahwa subsi-
di tarif listrik untuk rumah tang-
ga dilaksanakan melalui PLN 
dan diberikan kepada pelang-
gan rumah tangga dengan daya 
450 VA dan 900 VA masyarakat 
prasejahtera yang masuk dalam 
Data Terpadu Kesejahteraan So-
sial (DTKS). (CNN)

Polda Bali Jaga Ketat Pintu Masuk 
dari Gilimanuk sampai Padangbai

Kapolda Bali Irjen Pol. Putu Jayan Danu Putra (kanan) usai 
apel gelar pasukan pengamanan G20 di Central Parking ITDC 

Nusa Dua, Badung, Bali, Senin (12/9/2022)

Bali, SMN - Polda Bali men-
jaga ketat sejumlah titik yang 
menjadi pintu masuk ke Pulau 
Bali guna mengantisipasi potensi 
ancaman keamanan selama rang-
kaian kegiatan G20.

Kapolda Bali Irjen Pol. Putu 
Jayan Danu Putra di Badung, 
Bali, Senin, mengatakan pihak-
nya telah menempatkan personel 
di titik-titik yang menjadi pintu 
masuk ke Pulau Bali untuk men-
gawasi situasi dan memeriksa 
pengunjung.

“Kami secara preventif di 
pintu-pintu masuk, mulai dari 
Gilimanuk, Padangbai, Benoa, 
Celukan Bawang, juga di airport 
(Bandara Internasional I Gusti 
Ngurah Rai) sebagai pintu masuk 
ke Bali. Juga kami tempatkan 
anggota kepolisian secara terbu-
ka maupun tertutup yang melak-
sanakan operasi pengawasan, 
pengecekan secara rutin maupun 
pengamatan berdasarkan infor-
masi yang kami terima,” kata 
Putu Jayan usai memimpin apel 
gelar pasukan di Central Parking 
ITDC Nusa Dua, Badung, Bali, 
Senin.

Terkait pencegahan dan 
penindakan terhadap potensi 
ancaman teror, lanjutnya, Pol-
da Bali berkoordinasi dengan 
Detasemen Khusus Anti-Teror 
(Densus) 88 Mabes Polri. Per-
hatian terhadap potensi aksi 
terorisme tersebut, tambahnya, 
menjadi bagian tidak terpisahkan 
dari setiap operasi pengamanan 
kegiatan G20 di Bali.

“Itu sudah merupakan bagian 
utuh dari operasi kami yang ber-
langsung sejak Desember 2021 
sampai nanti akhir November 
2022. Khusus untuk masalah 
yang bersifat kontingensi, ke-

dan melakukan substitusi, seper-
ti yang dilakukan di Papua dan 
Maluku, dengan pangan berbah-
an dasar sagu,” katanya

Di sisi lain, pembenahan ran-
tai pasok serta ekosistem pangan 
menjadi hal yang tidak boleh 
dilupakan. Arief menegaskan 
setiap pihak yang terlibat di 
bidang pangan harus mampu 
menjalankan perannya dengan 
baik untuk mencapai ketahanan 
pangan yang berkelanjutan.

“Dalam aktivitas pangan ini, 
saya secara sederhana memba-
gi sebagai berikut, on farm, off 
farm, logistik, warehousing, 
dan distribusi. Setiap proses ha-
rus dirinci siapa yang bertugas 
di sana. Masing-masing pros-
es dibuat KPI-nya, kemudian 
kita monitor sama-sama untuk 
memastikan semua pihak yang 
terlibat menjalankan tugasn-
ya sesuai kriteria yang telah 
ditetapkan,” jelasnya.

Terakhir, menurut Arief, 
semua langkah antisipasi terse-
but harus dirajut dalam hubun-
gan sinergi yang baik. “Kerja 
sama Pentahelix dalam upaya 
menjaga ketahanan pangan na-
sional harus terus dikuatkan. 
Ketahanan pangan hanya bisa 
tercapai apabila akademisi, 
bisnis, komunitas, pemerintah, 
dan media bergandeng tangan 
menjalin kolaborasi,” kata dia. 
(tmp)

donesia Net Zero Emission pada 
tahun 2060 atau lebih cepat. In-
donesia memiliki potensi EBT 
yang sangat melimpah yaitu 
sekitar 3.000 giga watt (GW), di 
mana potensi panas bumi menca-
pai 24 GW.

“Pada COP26 tahun 2021, 
Indonesia telah berkomitmen un-
tuk melakukan penurunan emisi 
gas rumah kaca yang dipertegas 
bahwa Indonesia akan mencapai 
Net Zero Emission pada tahun 
2060 atau lebih cepat. Untuk itu 
diperlukan upaya memitigasi pe-
rubahan iklim dengan menurunk-
an emisi karbon (dekarbonisasi) 
namun dengan tetap menjaga 
ketahanan energi,” demikian 
dikatakan Menteri Arifin di acara 
the 8th Indonesia International 
Geothermal Convention and Ex-
hibition, hari ini, Rabu (14/9).

Aksi mitigasi yang berper-
an paling besar dalam upaya 
penurunan emisi gas rumah kaca 
di sektor energi adalah pengem-
bangan EBT sebagai langkah 
transisi menuju energi yang lebih 
bersih, minim emisi, dan ramah 
lingkungan, lanjut Arifin.

Arifin mengungkapkan, Indo-
nesia memiliki potensi EBT yang 
sangat melimpah yaitu sekitar 
3.000 GW. Potensi panas bumi 
sendiri sebesar 24 GW. Selama 5 
tahun terakhir, Pembangkit EBT 

terus mengalami peningkatan, 
saat ini kapasitas pembangkit 
EBT sebesar 12 GW, dan panas 
bumi menyumbang sekitar 2,2 
GW.

“Potensi EBT akan diman-
faatkan semaksimal mungkin un-
tuk mempercepat transisi energi. 
Pada tahun 2060 kapasitas pem-
bangkit EBT ditargetkan sebesar 
700 GW yang berasal dari so-
lar, hidro, bayu, bioenergi, laut, 
panasbumi, termasuk hidrogen 
dan nuklir. Pembangkit panas 
bumi diperkirakan akan menca-
pai 22 GW yang didorong den-
gan pengembangan skema bisnis 
baru, inovasi teknologi yang 
kompetitif dan terjangkau, antara 
lain deep drilling geothermal de-
velopment, enhanced geothermal 
system, dan offshore geothermal 
development,” jelas Arifin.

Arifin juga menginforma-
sikan, untuk mempercepat dan 
memperbesar pemanfaatan 
panas bumi sebagai sumber en-
erg, Pemerintah memberlakukan 
kembali tarif uap panas bumi 
dan tenaga listrik dan mengusul-
kan kemudahan proses perizinan 
penggunaan lahan di hutan kon-
servasi, dan pembebasan pajak 
bumi dan bangunan.

Meningkatkan dan mem-
percepat pengembangan energi 
bersih menuju transisi energi 

akan membutuhkan beragam te-
knologi dan dukungan keuangan 
dari berbagai entitas yang meli-
puti pemerintah, organisasi in-
ternasional, lembaga keuangan, 
bisnis, serta filantropi.

“Terkait dengan Akses 
penggunaan dan pemanfaatan 
teknologi harus dibuat lebih 
inklusif, oleh karena itu akses 
terhadap teknologi dan pem-
biayaan yang terjangkau harus 
dijajaki secara masif. Saat ini di 
Indonesia terdapat 2 skema pem-
biayaan pengembangan panas 
bumi, yaitu Geothermal Energy 
Upstream Development Project 
dan Geothermal Resource Risk 
Mitigation yang merupakan 
kerja sama dengan Kementerian 
Keuangan, PT SMI, dan Bank 
Dunia,” pungkas Arifin.

Senada dengan Menteri 
ESDM, Presiden Asosiasi Panas 
Bumi Indonesia (API) Prijandaru 
Effendi juga mengatakan bahwa 
panas bumi dapat menjadi sum-
ber energi alternatif yang bersih 
dan dapat dijadikan sebagai sum-
ber energi transisi.

“Panas bumi adalah sumber 
energi bersih, andal dan berke-
lanjutan yang jika dikembangkan 
dan dikelola dengan baik dapat 
menjadi salah satu solusi pent-
ing dalam transisi energi nasion-
al guna mendukung ketahanan 

energi dimasa mendatang,” ujar 
Prijandaru.

“API akan terus menyuarakan 
energi panas bumi sebagai sum-
ber energi utama dalam menja-
min keberlanjutan pembangunan 
nasional demi terwujudnya ke-
mandirian energi nasional serta 
sekaligus berkontribusi pada 
komitmen kita di konvensi Paris 
agreement yang telah diratifikasi 
dengan Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2016,” lanjut Prijanda-
ru.

Prijandaru menegaskan, API 
berkomitmen untuk meningkat-
kan pemanfaatan panas bumi 
sebagai sumber energi sebagai 
mana yang sudah tercatat dalam 
Rencana Umum Energi Nasional 
(RUEN) yakni sebesar 7,2 GW 
pada tahun 2025 dan tahun 2030 
sebesar 10 GW dan 17 GW di ta-
hun 2050.

“Pencapaian pamanfaatan 
panas bumi sesuai target di 
RUEN tidak mudah karena itu 
diperlukan kerja keras dan pro-
gram akselerasi yang konkret 
dan realistis. Berkaitan dengan 
itu API akan membantu penca-
paian target tersebut namun kami 
membutuhkan dukungan penuh 
Pemerintah agar permasalah dan 
tantangan yang ada saat ini dapat 
segera diselesaikan,” imbuh Pri-
jandaru. (ESDM)

Presiden Jokowi saat menjawab 
pertanyaan wartawan di Istana 
Merdeka Jakarta, Jumat (16/9).

Ia heran dengan berbagai isu 
tentang jabatannya yang terus 
beredar di tengah masyarakat, 
mulai dari perpanjangan masa 
jabatan presiden hingga dirinya 
bakal menjadi cawapres.

Jokowi mempertanyakan pi-
hak-pihak yang melemparkan 
isu tersebut.

“Sejak awal saya sampaikan 

urusan tiga periode sudah saya 
jawab. Begitu sudah dijawab 
muncul lagi namanya perpan-
jangan juga sudah saya jawab. 
Lalu, muncul lagi jadi wapres, 
ini dari siapa?” kata Jokowi.

Isu Jokowi berpotensi men-
jadi cawapres di Pilpres 2024 
bermula dari pernyataan juru 
bicara Mahkamah Konstitusi 
Fajar Laksono yang menyebut 
presiden dua periode bisa men-
jadi calon wakil presiden.

Menurutnya, Pasal 7 UUD 
1945 tidak melarang presiden 
dua periode menjadi wakil pres-
iden.

“Kalau itu secara normatif 
boleh saja. Tidak ada larangan, 
tapi urusannya jadi soal etika 
politik saja menurut saya,” kata 
Fajar Laksono.

Isu kemudian berkembang 
menjadi kans duet Prabowo 
Subianto dan Jokowi di Pilpres 
2024. Ketum Relawan Projo 

Budi Arie mengatakan wacana 
duet itu tidak bisa dipungkiri 
karena berasal dari masyarakat.

“Konstitusi mengizinkan. 
Politik kan soal seni kemungk-
inan. Wacana ini sah-sah saja. 
Yang namanya aspirasi mas-
yarakat tidak bisa dilarang. 
Soal terwujud atau tidak itu kan 
banyak variabelnya,” kata Budi 
melalui keterangan tertulis, Ka-
mis (15/9). (CNN)

jahatan-kejahatan berintensitas 
tinggi, kami di-back up Mabes 
Polri, Densus 88, yang sesuai 
fungsinya mendeteksi kan-
tong-kantong (teroris) dan orang-
orang yang perlu diwaspadai,” 
jelasnya.

Apabila ada kelompok atau 
orang tertentu yang dianggap 
mengancam, tambahnya, maka 
Densus 88 akan memberikan tin-
dakan tegas.

Isu terorisme di Bali menja-
di perhatian setelah tim Densus 
88 menggeledah rumah seorang 
terduga teroris jaringan Jamaah 
Ansharut Daulah (JAD) di Den-
pasar, Bali, pada Selasa (6/9). 
Densus 88 menggeledah rumah 
terduga teroris berinisial FI 
setelah pemilik rumah ditangkap 
di Lumajang, Jawa Timur.

Terkait situasi itu, Putu me-
mastikan Polda Bali memberi 
perhatian serius terhadap seluruh 
potensi ancaman yang ada.

“Buktinya ada sesuatu, hal 
kecil, sebelum terjadi, kami 
melakukan upaya (mencegah) 
sebelum itu terjadi. Ini sudah 

dilakukan oleh Densus 88 un-
tuk melaksanakan kegiatan pen-
gamanan. Ini menjadi suatu ke-
giatan yang komprehensif dan 
terencana,” katanya.

Polisi juga telah menempat-
kan kamera pengawas (CCTV) 
yang dilengkapi dengan kemam-
puan mengenali wajah (face rec-
ognition) dan plat nomor kenda-
raan (license plate recognition).

“Kami memasang CCTV 
yang memang sudah terintegra-
si dari pintu-pintu masuk, juga 
di tempat lokasi kegiatan,” im-
buhnya.

Dalam kesempatan yang 
sama, dia juga meminta dukun-
gan masyarakat untuk turut aktif 
mengawasi situasi di sekitar tem-
pat tinggal.

“Saya, intinya, minta dukun-
gan rekan-rekan semua dari mas-
yarakat sekecil apa pun informa-
si yang ada; tolong sampaikan ke 
kami dan sama-sama menjaga 
situasi menjadi lebih aman untuk 
pelaksanaan G20 kita ini,” ujar 
Putu Jayan. (ant)
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Mas Dhito Tegaskan Tak Ada Kata 

Maaf untuk Koruptor di Jajarannya
Kab. Kediri, SMN - Bu-

pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana mengikuti 
Rapat Koordinasi Monitor-
ing dan Evaluasi Program 
Pemberantasan Korupsi 
Wilayah Jawa Timur bersa-
ma Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) di Gedung 
Grahadi Surabaya, Kamis 
(15/9/2022).

Dalam rapat yang diiku-
ti oleh Kepala dan DPRD 
di Jawa Timur ini, Ketua 
KPK, Firli Bahuri mengin-
gatkan agar kepala daerah 
beserta jajarannya untuk 
menghindari tindak pidana 
korupsi dengan memberi 
perhatian khusus di titik-tit-
ik yang rawan berpotensi 
terjadinya korupsi.

“Kami mengingatkan tit-
ik-titik rawan tindak pidana 
korupsi itu harus dihindari. 
Mulai tahap perencanaan, 
pengesahan, implementasi 
maupun juga pengawasan,” 
Kata Firli. 

Pihaknya menyam-
paikan seluruh Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD) harus ber-
tujuan untuk mensejahtera-
kan masyarakat. Sehingga 
apa yang menjadi tujuan 
negara akan terwujud den-
gan lingkungan pemerin-
tahan yang bersih. 

“APBD itu tidak boleh 
ada program kegiatan yang 
tidak menyasar kesejahter-
aan rakyat. Setiap rupiah 
yang ada pada APBD ha-
rus dipergunakan untuk 
peningkatan kesejahteraan 
rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, Mas 
Dhito (sapaan akrab bupati 
Hanindhito) menjelaskan, 
untuk mencegah terjadinya 
korupsi di lingkungan Pe-
merintah Kabupaten Kedi-

ri, pihaknya menerapkan 
beberapa langkah strategis. 
Utamanya penerapan Tran-
saksi Non Tunai (TNT).

“Transaksi di atas satu 
juta rupiah diwajibkan 
non tunai. Jadi tidak boleh 
cash,” tutur Mas Dhito.

TNT ini telah diatur 
dalam Peraturan Bupati 
(Perbup) Kediri Nomor 23 
Tahun 2021. Menurutnya 

hal ini dapat meminimalisir 
terjadinya praktek korupsi. 
Di samping itu juga untuk 
mewujudkan tertib admin-
istrasi serta pengelolaan kas 
daerah. 

Tak hanya itu, orang 
nomor satu itu juga me-
wanti-wanti jajarannya 
untuk tidak melakukan 
praktek korupsi ataupun 
penyelewengan, termasuk 

jual beli jabatan. Jika hal ini 
terbukti, maka pihaknya tak 
segan untuk memberikan 
sanksi tegas.

“Jika ada kepala SKPD, 
staf, hingga kepala desa 
yang terbukti melakukan 
korupsi ataupun penyele-
wengan, maka tidak ada 
kata maaf,” tegasnya. (adv/
kmf/kan)

Mas Dhito saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program 
Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK)

Survei Lapangan! Mas Dhito Matangkan 
Rencana Penataan Kampung Inggris

Kab. Kediri, SMN 
- Penataan Kampung In-
ggris di Kecamatan Pare 
yang digagas Bupati Kediri 
Hanindhito Himawan Pra-
mana bakal dimulai 2023 
mendatang. Memastikan 
program itu berjalan mak-
simal sebagaimana yang 
direncanakan, Mas Dhito 
melakukan survei lapangan 
pada Selasa (13/9/2022).

“Kita melakukan survei 
lokasi yang kesekian ka-
linya memastikan bahwa 
penataan Kampung Inggris 
pada tahun depan yang akan 
dilakukan lelang pada No-
vember bisa berjalan den-
gan maksimal,” kata Mas 
Dhito.

Dalam melakukan sur-
vei itu, Mas Dhito did-
ampingi Dinas Perumahan 
dan Kawasan Permukiman 
(Perkim) Kabupaten Kedi-
ri, Balai Prasarana Per-
mukiman Wilayah (BPPW) 
Jawa Timur, termasuk dari 
Pemerintah Desa Pelem dan 
Tulungrejo.

Bersama rombongan, 
bupati muda itu berjalan 
kaki menelusuri jalan-jalan 
yang bakal dilakukan pena-
taan. Dari survei dan koor-
dinasi di lapangan diakui 
masih ada beberapa hal 
yang perlu dimatangkan 
diantaranya terkait ruang 
terbuka hijau (RTH) terma-
suk rencana penutupan ruas 
Jalan Anyelir dan Brawi-
jaya.

“Untuk menutup dua 
ruas jalan itu nanti akan 
kita rapatkan dengan Di-
shub kemudian terkait RTH 
akan diselesaikan Dinas 
Lingkungan Hidup,” ung-
kapnya.

Penataan Kampung Ing-
gris Pare itu masuk dalam 

Mas Dhito saat melakukan survei lapangan guna rencana penataan Kampung Inggris

program Kota Tanpa Ku-
muh (Kotaku) yang diker-
jakan kolaborasi antara 
Kementerian PUPR melalui 
Ditjen Cipta Karya den-
gan Pemerintah Kabupat-
en Kediri. Anggaran yang 
akan dialokasikan sekitar 
Rp 47 miliar baik dana 
APBN maupun APBD Ka-

bupaten Kediri.
“Paling besar di per-

baikan drainasi, IPAL, 
kemudian perbaikan jalan, 
pedestrian itu nanti kita 
rapikan,” tutur Mas Dhito.

Pengerjaan penataan 
Kampung Inggris Pare itu, 
lanjut Mas Dhito, hal-hal 
yang berkaitan dengan 

dasar penataan program 
Kotaku seperti drainase 
maupun IPAL dikerjakan 
oleh Ditjen Cipta Karya dan 
pelaksanaannya dibawah 
kendali BPPW. 

Mas Dhito berharap, 
jalan-jalan di Kampung In-
ggris nantinya bebas kend-
araan bermotor. Dengan 
begitu, warga bisa menik-
mati kenyamanan ketika 
berjalan-jalan di Kampung 
Inggris. 

“Mungkin hari ini masih 
banyak sekali sepeda mo-
tor, nanti kita perlu waktu 
sekitar 5 tahun ke depan 
untuk melakukan sosial-
isasi sampai bisa dua ruas 
Jalan Anyelir dan Brawi-
jaya itu menjadi jalan yang 
bebas kendaraan bermotor,” 
pungkas Mas Dhito. (adv/
kmf/kan)

Mas Dhito saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Program 
Pemberantasan Korupsi Wilayah Jawa Timur bersama Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK)
Mas Dhito saat melakukan survei lapangan guna ren-

cana penataan Kampung Inggris

Satu-Satunya! Gubernur Khofifah Indar Parawansa 
Raih Penghargaan Anugerah Pendidikan Indonesia dari 
Ikatan Guru Indonesia  

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa meraih penghargaan 
Anugerah Pendidikan Indone-
sia (API) Ikatan Guru Indonesia 
(IGI) tahun 2022. 

Penghargaan ini diserahkan 
dalam perhelatan Global Edu-
cational Supllies dan Solutions 
atau GESS Asia di Jakarta Con-
vention Center (JCC), Kamis 
(15/9/2022). GESS Asia adalah 
pameran khusus sektor pendi-
dikan yang menjadi ajang bagi 
para penyedia produk dan jasa 
serta teknologi bagi dunia pen-
didikan.

Gubernur Khofifah menjadi 
satu-satunya gubernur di Indo-
nesia yang meraih penghargaan 
sesuai surat Keputusan Pengu-
rus Pusat Ikatan Guru Indonesia 
no: 230/PP/KEP/13/IX/2022. 

“Alhamdulillah, penghar-
gaan yang saya terima ini ada-
lah buah kerja keras seluruh 
insan pendidikan Jawa Timur. 
Maka dari itu, penghargaan ini 
saya dedikasikan khusus untuk 
seluruh guru dan tenaga pendi-
dik atas jerih payahnya memaju-

kan pendidikan di Jawa Timur,” 
ungkap Khofifah. 

Khofifah memaparkan, berb-
agai strategi dilakukan Pemprov 
Jatim untuk meningkatkan ak-
ses pendidikan bagi masyarakat 
luas. Pemprov Jatim, kata dia, 
mengalokasikan lebih dari 25 % 
anggaran pendapatan dan belan-
ja daerah (APBD) atau senilai 
Rp8,54 trilyun dari total APBD 
sebesar Rp. 33,47 Trilyun untuk 
sektor pendidikan. 

Besaran dana tersebut tidak 
hanya diperuntukkan bagi pen-
didikan yang berada dibawah 
kewenangan Pemprov saja 
(SMA, SMK, SLB). Namun 
juga dialokasikan untuk pening-
katan kualitas di tingkat Madra-
sah Aliyah dan Madrasah Dini-
yah yang menjadi kewenangan 
Kementerian Agama. 

Strategi lainnya, lanjut Khofi-
fah, Pemprov Jatim lewat Dinas 
Pendidikan bersinergi dengan 
IGI melakukan pendampin-
gan kepada para guru untuk 
dapat melaksanakan Kurikulum 
Merdeka, yaitu kurikulum yang 
berorientasi pada Project Based 

Learning (PBL).  
Hasilnya, sebanyak 332 lem-

baga SMA/SMK dan SLB neg-
eri dan swasta di Jawa Timur 
ditunjuk dalam melaksanakan 
Implementasi Kurikulum 
Merdeka (IKM) oleh Kemen-
dikbud Ristek. Dengan rincian 
204 lembaga sebagai SMK Pu-
sat Keunggulan, dan 128 lem-
baga sebagai SMA dan SLB 
Penggerak. 

“Di Jatim, ada 2.754 lem-
baga SMA/SMK dan SLB 
yang melaksanakan Kurikulum 
Merdeka secara mandiri, seh-
ingga total ada 76% dari 4.044 
SMA/SMK dan SLB di Jatim 
telah melaksanakan Kurikulum 
Merdeka. Ini terbanyak diantara 
34 Provinsi di Indonesia,” pa-
parnya. 

Tidak berhenti disitu, tambah 
Khofifah, semangat para guru 
dan tenaga pendidik Jawa Timur 
juga menurutnya sangat luar 
biasa. Terbukti, saat Kemendik-
bud Ristek melaksanakan Pem-
belajaran TIK (Teknologi In-
formasi dan Komunikasi) Jatim 
menjadi provinsi yang memiliki 
jumlah kepesertaan guru terban-
yak dari provinsi lain. 

Begitu juga saat Dinas Pendi-
dikan Jatim mengadakan Lomba 
GTK Creative Camp (GCC). 
Antusiasme guru dalam kom-
petisi adu inovasi ini meningkat 
pesat dari tahun 2020. Di mana 
pada tahun 2022 ini jumlah pe-
serta naik 190% atau 18.338 
guru, dibanding tahun 2021 
yang jumlah pesertanya hanya 
6.333 guru.

Sementara itu, Kepala Dinas 
Pendidikan Jawa Timur,  Wahid 
Wahyudi mengungkapkan hasil 
kerja keras para tenaga pendidik 
dalam peningkatan kompeten-
sinya ini sukses mengantarkan 
para siswa memanen prestasi.  
Diantaranya, siswa Jawa Timur 
terbanyak se Indonesia diteri-
ma di Perguruan Tinggi Negeri 
melalui jalur SNMPTN dan SB-
MPTN, baik jalur reguler mau-
pun KIP Kuliah. 

Selanjutnya, lomba kompe-
tensi sains nasional (KSN) yang 
dilaksanakan sejak 2002 selama 

18 tahun Jawa Timur baru men-
jadi Juara Umum Lomba KSN  
di tahun 2020 dan 2021.

Tak hanya itu, kolaborasi 
siswa SMA/SMK dalam 7 proj-
ect tim gabungan Seacrh for 
Seameo Young Scientist (SSYS) 
juga sukses meraih penghargaan 
bergengsi di tingkat ASEAN yg 
diikuti 12 negara. Jawa Timur 
menyumbangkan 7 delegasi dan 
2 delegasi dari Jakarta untuk 
perwakilan Indonesia. 

Dalam ajang bergengsi ini,  
Jawa Timur  mendapat em-
pat  penghargaan. Diantaran-
ya, penghargaan Outstanding 
Award for Presentation of Proj-
ect Exhibit kategori Science  
Category yang merupakan 
gabungan dari SMKS Ibrahimy 
Sukorejo Situbondo dan SMAN 
2 Situbondo serta SMAN 1 Ken-
cong dan SMAN 1 Umbulsari.

Selanjutnya penghargaan 
Spesial Award for Relevancy 
of Study to the Congress Thene 
kategori matematika. Ketiga,  
penghargaan untuk Spesial 
Award for Benefit to the Local 
Community kateglri matem-
atika gabungan dari SMAN 2 
Situbondo dan SMAN 1 Ken-
cong. 

Terakhir Spesial Award for 
Conmercial Potential kategori 
matematika yang merupakan 
gabungan dari SMAN 2 Situ-
bondo dan SMKN 7 Surabaya. 
Pada jenjang PKPLK (pendi-
dikan Khusus dan Pendidikan 
Layanan Khusus), kontingen 
Jawa Timur pada tahun 2020 
menjadi Juara Umum lomba 
FLS2N.

“Semua Prestasi yang diraih 
oleh Provinsi Jawa Timur ti-
dak lepas dari kerja keras dan 
kinerja guru yang hebat dan 
luar biasa untuk menghantar-
kan siswa menjadi siswa yang 
cerdas, bernalar kritis , kreatif, 
beriman dan bertaqwa kepada 
Alloh SWT yang Maha Kuasa, 
serta berakhlak, sehingga In-
dex Kinerja Pendidikan Jawa 
Timur mencapai 4.2308 poin 
mengungguli 33 provinsi lain 
di Indonesia pada tahun 2021,” 
pungkas Wahid.  (*)

Gubernur Khofifah Indar Parawansa Raih Penghargaan 
Anugerah Pendidikan Indonesia dari Ikatan Guru Indonesia

Wagub Emil: Pemprov Jatim Alokasikan 
Rp185 M Bansos Penanganan Dampak 
Inflasi 

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak saat 
menghadiri Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah (Rakorpusda) 

Pengendalian Inflasi Tahun 2022 

Surabaya, SMN - Pemerin-
tah Provinsi Jawa Timur men-
galokasikan anggaran total Rp 
185 Milyar untuk bantuan so-
sial penanganan dampak inflasi 
di Jawa Timur. Alokasi tersebut 
terskema dari Dana Transfer 
Umum (DTU) atau earmarking 
sebesar 2,21% yang setara den-
gan Rp. 66,6 Milyar dan dari 
program reguler sebanyak Rp. 
118,4 Milyar.

“Saya memaparkan apa 
yang disampaikan ibu Gu-
bernur bahwa kita melakukan 
pengalokasian sebesar 2% 
earmarking dari sisa angga-
ran yang belum tersalurkan 
dari Oktober smp November 
sampai Desember kemudian 
ditambah lagi mengoptimal-
kan program-program regul-
er kita,” ujar Wakil Gubernur 
Jawa Timur Emil Elestianto 
Dardak usai menghadiri Rapat 
Koordinasi Pusat dan Daerah 
(Rakorpusda) Pengendalian 
Inflasi Tahun 2022 di Ballroom 
Hotel Shangri-La Surabaya, 
Rabu (14/9).

Rakorpusda kali ini bertajuk 
Sinergi dan Inovasi untuk Sta-
bilitas Harga dan Ketahanan 
Pangan melalui Gerakan Nasi-
onal Pengendalian Inflasi Pan-
gan (GNPIP).

Wagub Emil menjelaskan 
bahwa dari alokasi DTU se-
nilai 66,6 Milyar itu terdiri dari 
beberapa OPD di lingkungan 
Pemprov Jatim. Diantaranya 
Dinas Sosial Jatim senilai Rp 
2,4 Milyar, Dinas Perhubungan 
Jatim Rp 14,5 Milyar, Dinas 
Perikanan dan Kelautan Jatim 
Rp 12,4 Milyar, Dinas Koper-
asi dan UKM Jatim 18 Milyar, 
Dinas ESDM Jatim Rp 6,1 Mi-
lyar.

Lalu dari Dinas Pertanian 
dan Ketahanan Pangan Jatim 
Rp 3,7 Milyar, Dinas Perkebu-
nan Jatim Rp 3,2 Milyar, Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan 
Jatim Rp 200 juta dan dari BOP 
10% setara Rp 6,1 Milyar. Se-
mentara dari reguler sebesar 

Rp 118, 4 Milyar berasal dari 
subsidi transportasi sebesar Rp 
24 Milyar, PKH plus Rp 80 Mi-
lyar dan ASPD Rp 14,4 Milyar.

“Artinya secara nomenkla-
tur anggaran bisa digunakan 
untuk memperkuat upaya pen-
gendalian inflasi baik itu sub-
sidi transportasi umum, subsidi 
ongkos dari sentra produksi, 
padat karya, program bantalan 
sosial dan lain sebagainya itu 
bisa diarahkan untuk penguatan 
program kita menghadapi infla-
si ini,” jelas Wagub Emil.

Lebih lanjut Emil Dardak 
menjelaskan bahwa alokasi 
tersebut akan disalurkan untuk 
dua kategori yaitu efisiensi lo-
gistik dan memberikan ban-
talan sosial bagi masyarakat. 
Menurutnya ada profesi ter-
tentu yang ketika ia mendapa-
tkan bantuan maka ia juga akan 
ikut membantu kelancaran dari 
pasokan pangan. Seperti Tu-
kang ojek dan nelayan.

“Kalau mereka dapat banta-
lan sosial ini juga akan mem-
bantu mereka supaya tetap ber-
produksi,” jelasnya.

Dirinya memastikan bahwa 
secepatnya bantuan akan disal-
urkan dan ia memastikan bantu-
an sosial yang akan disalurkan 
Pemprov Jatim tidak tumpang 
tindih dengan program pusat.

“Nasional kan pake DTKS 
makanya nanti akan dilihat 
dia sudah menerima PKH atau 
belum. Tiggal kata kuncinya 
bagaimana mematangkan efek-

tivitas penyalurannya,” katan-
ya.

Tak hanya itu, Mantan Bu-
pati Trenggalek ini juga menu-
turkan bahwa Pemprov Jatim 
sebagai lumbung pangan nasi-
onal terus berupaya bagaimana 
logistik di Jawa Timur tetap ter-
kendali dan juga berupaya agar 
tidak terjadi kenaikan biaya 
produksi pertanian.

“Kami fokus bagaimana 
Jawa Timur sebagai provinsi 
pangan ini bisa efisien logisti-
knya tapi kita juga perlu sinergi 
untuk memastikan tidak terjadi 
_cost push inflation_ atau infla-
si yang didorong oleh kenaikan 
biaya produksi pertanian,” 
ucapnya.

Sementara itu Menteri Koor-
dinator Bidang Perekonomian 
sekaligus Ketua Tim Pengen-
dalian Inflasi Pusat Airlangga 
Hartarto dalam sambutannya 
menyampaikan langkah extra 
Effort harus dilakukan untuk 
dapat mengendalikan inflasi 
yang tengah dihadapi Indone-
sia dan dunia. Diantara dengan 
kerjasama antar daerah, opera-
si pasar, perdagangan digital, 
mempercepat program tanaman 
pangan, menyusun neraca ko-
moditas, sarana prasarana dan 
memperkuat strategi TPIP dan 
TPID.

“Bapak presiden meminta 
ini terus dimonitor seperti kita 
memonitor Covid, jadi kita me-
monitor terutama di pasar - pas-
ar,” Kata Airlangga. (*)


