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Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.900!

Harga Pertamax Turun Jadi Rp13.900 di wilayah DKI Jakarta

Dewan Pers : Usut
Tuntas Kasus Peretasan 

Akun Awak Redaksi Narasi

Jakarta, SMN - 
Dewan Pers meminta 
aparat penegak hukum 
untuk proaktif menyeli-
diki peretasan terhadap 
akun digital 24 awak 
redaksi Narasi yang ter-
jadi sejak 24 September 
2022.

“Meminta aparat 
penegak hukum supaya 
proaktif untuk menyeli-
diki kejadian peretasan 
ini dan segera mene-
mukan pelakunya serta 
mengusut tuntas,” kata 
Wakil Ketua Dewan 
Pers M. Agung Dharma-

jaya dalam keterangan 
yang diterima di Jakarta, 
Rabu.

Dewan Pers meneri-
ma laporan dari beber-
apa konstituen bahwa 
telah terjadi peretasan 
terhadap akun digital 
24 awak redaksi Narasi. 
Kejadian ini merupakan 
peristiwa peretasan ter-
besar yang pernah diala-
mi awak media nasional.

Berkaitan dengan 
kejadian tersebut, De-
wan Pers mengeluarkan 
seruan berupa kecaman 
terhadap semua tindakan 

Bersambung di Hal. 11

Wakil Ketua Dewan Pers M. Agung Dharmajaya

Harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM) jenis 
Pertamax turun men-

jadi Rp13.900 per 
liter, per 1 Oktober 

2022 di wilayah DKI 
Jakarta

Jakarta, SMN - Harga Bahan 
Bakar Minyak (BBM) jenis Perta-
max turun menjadi Rp13.900 per 
liter, berlaku mulai Sabtu (1/10).

Harga Pertamax sebelumnya 
Rp14.500 per liter untuk wilayah 
DKI Jakarta.

“PT Pertamina (Persero) 
melakukan penyesuaian harga ba-
han bakar minyak (BBM) Umum,” 
demikian dikutip dari website re-
smi Pertamina, Jumat (30/9).

Selain itu, harga Pertamax Tur-
bo juga turun dari Rp15.900 menja-
di Rp14.950 per liter.

Sementara harga Dexlite naik 
menjadi Rp17.800 dari sebelumnya 
Rp17.100 per liter.

Bersambung di Hal. 11

Perbedaan Hari Lahir Pancasila dan Hari Kesaktian Pancasila 
ada di sejarah yang melatarbelakangi masing-masing hari 

besar tersebut

Jakarta, SMN - Indonesia 
memperingati Hari Lahir Pan-
casila setiap 1 Juni dan Hari Ke-
saktian Pancasila setiap 1 Okto-
ber. Lantas, apa beda Hari Lahir 
Pancasila dan Hari Kesaktian 
Pancasila?

Perbedaan Hari Lahir dan 

Kesaktian Pancasila ada di seja-
rah yang melatarbelakangi mas-
ing-masing hari besar tersebut. 
Berikut penjelasannya.

Beda Hari Lahir Pancasila 
dan Hari Kesaktian Pancasila

Melansir situs resmi Badan 
Pembinaan Ideologi Pancasila 

Beda Hari Lahir 
Pancasila dan Hari 
Kesaktian Pancasila

Bersambung di Hal. 11

Jakarta, SMN - Di 
bulan Oktober pemerintah 
akan kembali menggelon-
torkan bantuan pada mas-
yarakat. Bantuan ini dibagi 
menjadi bansos reguler dan 
bantuan yang masuk dalam 
PKH. Yuk simak apa saja 
BLT bulan Oktober 2022?

Merangkum berbagai 
sumber, dana untuk bansos 
reguler berupa sembako 
dan PKH di bulan Oktober 

2022 mencapai Rp 18,4 tri-
liun di mana masing-mas-
ing bantuan sembako 
diberikan pada 18,8 juta 
keluarga penerima man-
faat. Besaran bantuan yang 
diterima setiap bulannya 
adalah Rp 200 ribu.

Sementara itu, bansos 
PKH memiliki total ang-
garan Rp 28,71 triliun dan 
menyasar pada 10 ta KPM. 
Hingga kuartal letiga tahun 

2022, realisasi bantuan ini 
sudah mencapai Rp 21,33 
triliun.

BLT bulan Oktober se-
lain PKH dan bansos reg-
uler adalah BSU yang kini 
sudah memasuki tahap ke-
empat. Jumlah yang diter-
ima untuk masing-masing 
pekerja adalah Rp 600 ribu.

Ada beberapa syarat 

Jakarta, SMN - Mabes 
Polri membentuk tim 
gabungan bersama Pu-
sat Pelaporan dan Anal-
isis Transaksi Keuangan 
(PPATK) guna mengusut 
isu konsorsium judi online 
303 yang disebut-sebut 
melibatkan Ferdy Sambo.

Tim tersebut sengaja 
dibentuk untuk melakukan 
analisa terhadap transaksi 
keuangan yang diduga ter-
kait dengan tindak pidana 

Mabes Polri Tetapkan 10 Tersangka
Konsorsium Judi Online : Enam Buron

Asosiasi Tani Prediksi RI Bakal Paceklik, Harga Beras Naik Tinggi!

Apa Saja BLT Bulan Oktober 2022? Tak Cuma 
BSU, PKH dan Bansos Ojol Bakal Cair

Ilustrasi Bantuan Sosial

Mabes Polri membentuk tim gabungan bersama PPATK guna mengusut isu 
konsorsium judi online 303 yang disebut-sebut melibatkan Ferdy Sambo

Tegas! KPI Imbau Stasiun TV Boikot Pelaku KDRT: 
Jangan Sampai Dipuja sebagai Publik Figur

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

Ilustrasi Beras

Jakarta, SMN - Asosiasi 
Bank Benih dan Teknolo-
gi Tani Indonesia (AB2TI) 
memprediksi pasaran harga 
beras di masyarakat akan 
mengalami kenaikan dalam 
lima bulan ke depan. Ke-
naikan harga itu menyusul 
tingkat produksi padi yang 
lebih rendah dari tingkat 
konsumsi masyarakat.

Ketua Umum AB2TI 
Dwi Andreas Santosa men-
gatakan dalam tiga tahun 

terakhir Indonesia tidak 
menunjukkan tren perbaikan 
produksi padi. Pada 2019, 
produksi padi turun 7,7 pers-
en. Kemudian 2020 naik se-
dikit sebesar 0,09 persen dan 
pada 2021 kembali turun se-
besar 0,42 persen.

Dwi mengungkit iklim 
kemarau basah atau La 
Nina di 2020 dan 2021 yang 
ternyata tidak membantu 
peningkatan produksi. Pada-
hal selama 20 tahun terakhir Bersambung di Hal. 11

fenomena La Nina dinilai 
berhasil meningkatkan pro-
duksi sangat tajam, dengan 
angka kenaikan terendah di 
2007 sebesar 4,7 persen.

“Bisa dibayangkan lima 
bulan masa paceklik, mak-
sud saya antara produksi 
dan konsumsi jomplang. 
Jadi produksi jauh lebih 
rendah dari konsumsi, seh-
ingga harga beras nanti di 

Jakarta, SMN - 
Komisi Penyiaran Indo-
nesia (KPI) mengimbau 
seluruh lembaga peny-
iaran agar tidak lagi 
menampilkan pelaku 
kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT), baik 
sebagai pengisi aca-
ra, pemeran, maupun 
penampil.

“Jadi ini adalah per-
mintaan yang bersifat 
imbauan, memang se-

cara eksplisit tertulis 
tidak disampaikan, tapi 
ini menjadi komitmen 
dari Komisi Penyiaran 
Indonesia,” ujar Komis-
ioner KPI Pusat Nuning 
Rodyah saat dihubungi 

pada Sabtu (1/10/2022).
Imbauan KPI itu meny-

usul pemberitaan terkait 
Lesti Kejora yang menjadi 
korban KDRT dari suamin-
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Blitar, SMN - Bupati Blitar 
Rini Syarifah bersama sejum-
lah kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) dan asisten Pem-
kab Blitar melakukan kegiatan 
Sambang Desa ke Desa Sidore-
jo dan Desa Gembongan Keca-
matan Ponggok Kabupaten Bli-
tar, Rabu (28/09/2022).

Kegiatan yang dikemas da-
lam program One Village One 
Product (OVOP), Bupati Blitar 
juga menyempatkan untuk me-
lihat berbagai produk unggulan 
UMKM setempat, mulai dari pro-
duk makanan, minuman, hingga 
kerajinan yang ada di dua desa 
tersebut.

Bupati Rini Syarifah menga-
takan, potensi yang ada di desa 
Sidorejo sangat melimpah hasil 

alamnya, seperti nanas dan ke-
lapa. Contoh buah nanas yang 
diolah oleh masyarakat setempat 
menjadi minuman segar.

“Melimpahnya nanas, di-
manfaatkan untuk produksi dan 
hasilnya banyak turunannya. 
Contoh ampasnya bisa dibuat 
untuk makanan dodol, ini pelu-
ang usaha yang sangat luar biasa, 
termasuk kulitnya untuk pupuk,” 
ungkap Bupati.

Bupati mengaku senang di 
Sidorejo, karena peluangnya di 
depan mata sangat luar biasa. Un-
tuk itu Ia berharap potensi yang 
ada di Desa Sidorejo bisa dikem-
bangkan secara maksimal.

“Saya akan selalu mensup-
port potensi yang ada di Desa 
Sidorejo ini, saya juga berharap 

anak muda milenial di desa ini 
mempunyai bakat Entrepreneur,” 
imbuhnya.

Sementara di Desa Gembon-
gan, Bupati juga mengunjungi 
tempat burung hias dan banyak 
sekali yang ditampilkan, suatu 
saat jika ada agenda festival pi-
haknya akan mengangkat dan 
akan terus mendorong potensi 
yang ada di Desa Gembongan.

“Alhamdulillah, ternyata 
potensinya sangat luar biasa, 
UMKM nya bagus, termasuk 
sektor pertaniannya, peternakan, 
perikanan. Kita langsung terjun 
untuk melihat potensi yang ada di 
desa. Termasuk dalam program 
ini banyak solusi yang saling 
bersinergi dengan daerah lain,” 
pungkasnya. (adv/kmf/mam)

Bupati Blitar Sambang
Desa Sidorejo dan Desa Gembongan 

Dalam Rangka Program OVOP

Bupati Blitar Rini Syarifah saat melakukan kegiatan Sambang Desa ke Desa Sidorejo dan Desa Gembongan Kecamatan Pong-
gok Kabupaten Blitar, kegiatan ini dikemas dalam program One Village One Product (OVOP

Bupati Blitar Rini Syarifah saat melakukan kegiatan Sambang Desa ke Desa Sidorejo dan 
Desa Gembongan Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar

Upacara Penerimaan Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya oleh Pemkab Blitar
Blitar, SMN - Pemerintah 

Kabupaten (Pemkab) Blitar 
menggelar Upacara Penerimaan 
Kirab Pataka Jer Basuki Mawa 
Beya dari Pemerintah Kota 
Kediri ke Pemerintah Kabupat-
en Blitar, Jumat (23/09/2022).

Prosesi upacara yang 
diselenggarakan di Pendopo Sa-
sana Adi Praja Kanigoro terse-
but dipimpin langsung Sekretar-
is Daerah (Sekda) Kabupaten 

Blitar Izul Marom dan dihadiri 
Forkopimda, sejumlah kepala 
OPD Pemkab Blitar.

Pataka Jer Basuki Mawa 
Beya diserahkan secara simbo-
lis oleh Kepala Satpol PP Kota 
Kediri kepada Sekda Kabupaten 
Blitar untuk selanjutnya diser-
ahkan kepada Kepala Satpol PP 
Kabupaten Blitar.

Sekretaris Daerah (Sekda) 
Kabupaten Blitar Izul Marom 

mengucapkan selamat datang 
kepada tim kirab Jer Basuki 
Mawa Beya dari Kota Kediri ke 
Kabupaten Blitar.

“Kehadiran Pataka Jer Ba-
suki Mawa Beya ini menambah 
support bagi kami untuk mem-
bawa Kabupaten Blitar yang 
lebih maju dan sejahtera,” ucap-
nya.

Lebih lanjut disampaikan-
nya, Kirab Pataka dimulai dan 

diberangkatkan dari gedung 
Grahadi pada 16 September 
2022 oleh Gubernur Jawa Timur 
dan direncanakan akan kembali 
ke gedung Grahadi pada 11 Ok-
tober 2022 setelah melalui 38 
kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Semoga kegiatan ini akan 
berjalan lancar dan sukses hing-
ga akhir kegiatan,” jelasnya.

Jer Basuki Mawa Beya 
sendiri adalah lambang daerah 

Provinsi Jawa Timur mempu-
nyai arti bahwa setiap keberhas-
ilan memerlukan pengorbanan.

“Lambang Provinsi Jawa 
Timur melambangkan seman-
gat berapi-api yang telah di-
wariskan oleh nenek moyang, 
semangat untuk membangun, 
berkarya bagi bangsa menuju 
masyarakat yang adil dan mak-
mur, aman, tenteram, damai, 
murah sandang dan pangan,” 

katanya.
Dijelaskannya, Kirab Pa-

taka Jer Basuki Mawa Beya 
ini merupakan persembahan 
dari Forum Koordinasi Satuan 
Polisi Pamong Praja, Satuan 
Perlindungan Masyarakat dan 
Satuan Pemadam Kebakaran 
dan seluruh masyarakat Kabu-
paten/Kota se-Jawa Timur da-
lam menyemarakkan Hari Jadi 
ke-77 Provinsi Jawa Timur ta-

hun 2022 untuk menggelorakan 
semangat optimis Jatim Bangk-
it ke seluruh wilayah Provinsi 
Jawa Timur.

“Pataka Jer Basuki Mawa 
Beya di wilayah Kabupaten 
Blitar bisa membawa manfaat 
bagi kita semua, juga dapat 
menggelorakan semangat Jatim 
Bangkit menuju Jatim Cetar, 
Indonesia Maju,” pungkasnya. 
(adv/kmf/mam)

Sekda Pemkab Blitar Izul Marom saat menerima Pataka Jer Basuki Mawa Beya secara simbolis Tim Kirab Pataka Jer Basuki Mawa Beya  
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Pesan Mas Dhito Pada Perawat : 
Layani Masyarakat dengan Hati

Mas Dhito Ajak Calon Kades 
Jaga Semangat Persatuan Warga

Kab. Kediri, SMN - Se-
banyak 57 desa di Kabu-
paten Kediri bakal meng-
gelar pemilihan kepala desa 
(pilkades) secara serentak 
pada 7 Desember 2022. 
Adapun tahapan pendaft-
aran bakal calon kades telah 
dibuka mulai 19 sampai 29 
September mendatang.

Menanggapi pelaksa-
naan pilkades serentak itu, 
Bupati Kediri Hanindhito 
Himawan Pramana menga-
jak kepada tiap bakal calon 
kades yang maju untuk 
tetap menjaga dan menyu-
arakan semangat persatuan.

“Momen Pilkades ini, 
tiap bakal calon wajib untuk 
menjaga semangat persat-
uan, jangan sampai dalam 
pesta demokrasi ini justeru 
persatuan warga terpecah 
belah,” kata bupati yang 
akrab disapa Mas Dhito itu, 
Jumat (8/9).

Pendewasaan dalam ber-
politik, lanjut Mas Dhito 
harus terus dipupuk. Per-
an bakal calon yang akan 
maju dalam pIlkades ini 
diharapkan dapat mengajak 
pendukungnya untuk saling 
menghormati hak dan pili-
han orang lain.

Sebagaimana diketahui, 
57 desa yang akan meng-
gelar Pilkades serentak itu 
tersebar di 13 kecamatan. 
Masing-masing, Keca-
matan Wates sebanyak 13 
desa, Kecamatan Ngancar 
sebanyak 8 desa, Keca-
matan Puncu sebanyak 5 
desa.

Kecamatan Kepung se-
banyak 6 desa, Plosoklaten 
sebanyak 11 desa, Keca-
matan Pagu, Papar, Kayen 
Kidul, Ngasem, Purwoasri, 
dan Mojo masing-masing 2 
desa. Kecamatan Ngadilu-
wih dan Gampengrejo mas-

Kab. Kediri, SMN - Bu-
pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana berpesan 
kepada profesi perawat yang 
bekerja di pusat pelayanan 
kesehatan di Kabupaten 
Kediri untuk meningkat-
kan pelayanan kepada mas-
yarakat.

“Saya titip masyarakat 
yang datang ke sana untuk 
dilayani dengan hati,” pesan 
bupati yang akrab disapa 
Mas Dhito ini kepada para 
perawat, Kamis (29/9/2022).

Menjadi komitmen Mas 
Dhito sejak awal kepemi-
mpinannya, pelayanan ke-
pada masyarakat harus terus 
ditingkatkan. Termasuk pe-
layanan di rumah sakit dan 
pusat kesehatan lain seperti 
Puskesmas.

“Saya titip manajemen 
pelayanannya ditingkatkan,” 
kembali Mas Dhito mene-
gaskan pesannya.

Selain menyampaikan 
pesan itu Mas Dhito juga 
memberikan hadiah kepa-
da beberapa orang perawat 
karena ikut aktif member-
ikan ide dan gagasannya 
bagi pemerintah Kabupaten 
Kediri.

Mereka menyampaikan 
usulan secara langsung ke-
pada Mas Dhito saat pelak-
sanaan webinar yang digelar 
Persatuan Perawat Nasional 
Indonesia (PPNI) Korwil III 
Jawa Timur.

Seperti Kristyan Wi-
jayanto, perawat RSUD 
Simpang Lima Gumul yang 
menyampaikan gagasan 
mengenai pentingnya com-
mand center di pemerintah-
an kabupaten sebagai pusat 
komando jika terjadi kejad-
ian penting seperti bencana.

“Apabila terjadi bencana 
koordinasinya menjadi lebih 
mudah dan terkoordinir den-

ing-masing satu desa. 
Kepala Dinas Pember-

dayaan Masyarakat dan 
Pemerintah Desa (DPMPD) 
Kabupaten Kediri Agus Ca-
hyono menyampaikan, da-
lam pelaksanaan Pilkades, 
bagi kepala desa yang akan 
mencalonkan diri kembali 
harus mengajukan ijin cuti 
yang ditujukan kepada bu-
pati.

“Ijin cuti bagi incumbent 
ini diberikan sejak ditetap-
kan sebagai calon sampai 
dengan selesainya pelaksa-
naan penetapan calon terpi-
lih,” terangnya.

Selain itu, bagi seti-

ap bakal calon yang akan 
maju dalam pilkades harus 
menyertakan surat keteran-
gan tidak pernah menjabat 
kepala desa selama tiga kali 
masa jabatan. Berdasar-
kan data yang ada, sampai 
dengan Jumat (23/9), lanjut 
Agus, baru ada 85 calon 
yang meminta surat ket-
erangan.

Selain aturan bagi calon, 
secara umum pelaksanaan 
Pilkades saat masih pan-
demi jumlah pemilih di tiap 
TPS dibatasi maksimal 500 
pemilih. Adapun, pelak-
sanaan pencoblosan mulai 
pukul 07.00 sampai dengan 

12.00 WIB dan wajib men-
jalankan prokes.

“Dari 57 desa yang men-
gadakan Pilkades itu ku-
rang lebih keseluruhan ada 
530 TPS,” urainya.

Agus menambahkan, pi-
haknya berkoordinasi den-
gan aparat keamanan untuk 
pengamanan saat pelak-
sanaan Pilkades. Unsur 
pengamanan berasal dari 
kepolisian, TNI dan juga 
Linmas.

“Pengamanan dimulai 
sebelum pencoblosan, saat 
pencoblosan sampai pasca 
pencoblosan,” pungkasnya. 
(adv/kmf/kan)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak para calon Kades menja-
ga semangat persatuan warga

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana mengajak para calon Kades menjaga 
semangat persatuan warga

Mas Dhito saat mengikuti webinar yang digelar Persatuan Perawat Nasional Indone-
sia (PPNI) Korwil III Jawa Timur

gan baik,” ucapnya.
Perawat itu juga men-

gusulkan untuk diadakan 
pelatihan simulasi mitigasi 
bencana yang melibatkan 
seluruh stakeholder terma-
suk tenaga medis di rumah 
sakit maupun puskesmas. 

Selain Kristyan, ada pula 
Ika Iva Erina, perawat dari 
Klinik Siti Halimah Kan-
dangan yang menyampaikan 
saran supaya didalam struk-
tur BPBD ada tenaga per-
awat yang disediakan ketika 
terjadi bencana.

Usulan dari perawat itu 

pun langsung direspon Mas 
Dhito. Orang nomor satu di 
Kabupaten Kediri itu meng-
hubungi dinas-dinas terkait 
seperti Badan Kepegawaian 
Daerah (BKD) termasuk 
BPBD untuk menindaklan-
juti usulan para perawat.

Mas Dhito menyebut 
kegiatan webinar itu meski 
berlangsung secara daring 
sangat penting. Terutama 
bagi dirinya pribadi selaku 
kepala daerah termasuk Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
untuk melakukan evaluasi. 

“Apa yang telah disam-

paikan, saya sebagai kepala 
daerah pasti punya kekuran-
gan dan begitu ada masukan 
langsung kami tindaklanju-
ti,” tutur Mas Dhito.

Para perawat yang ter-
libat dalam kegiatan itu 
pun merasa senang karena 
gagasannya kepada pemer-
intah direspon positif oleh 
Mas Dhito. 

Mereka pun mengaku 
siap bekerja dan memberi-
kan pelayanan yang terbaik 
kepada masyarakat se-
bagaimana yang dipesankan 
orang nomor satu di Kabu-
paten Kediri itu.

Sebagaimana yang di-
ungkapkan Kristyan, selama 
mengikuti perkembangan 
di media Mas Dhito diakui 
merupakan sosok bupa-
ti yang bisa dekat dengan 
rakyat. 

“Kami senang karena 
beliau selalu mengingatkan 
kepada kami untuk member-
ikan pelayanan yang baik ke 
pada masyarakat, dan kami 
akan tetap berusaha yang 
terbaik,” ucapnya. (adv/kmf/
kan)

Mas Dhito saat mengikuti webinar yang digelar Persat-
uan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Korwil III Jawa 

Timur

Setelah 35 Tahun Mengabdi,
Kapolres Nganjuk Lepas 29
Anggota yang Purna Tugas

Kapolres Nganjuk AKBP Boy Jeckson saat menyalami 
para purnawirawan Polri

Nganjuk, SMN - Ka-
polres Nganjuk AKBP 
Boy Jeckson Situmorang 
menyatakan bahwa barisan 
pedang pora ini adalah ben-
tuk penghormatan kami ke-
pada bapak/ibu yang telah 
mengabdikan diri dengan 
menorehkan karya baktinya 
selama kurang lebih 35 ta-
hun menjadi anggota Polri.

Hal ini disampaikan 
oleh Kapolres Nganjuk 
saat melepas 29 anggota 
Polres Nganjuk yang telah 

nemasuki masa purna tu-
gas(pensiun) periode Jan-
uari-September 2022 den-
gan Upacara Wisuda Purna 
Bhakti Polri di halaman 
Mapolres Nganjuk, Senin 
(26/9/2022).

AKBP Boy Jeckson 
menyampaikan terima 
kasih,terharu dan bangga 
kepada wisudawan Purna 
Bhakti yang hadir bersama 
istri(Bhayangkari).Perjuan-
gan para purnawirawan 
dalam menjalankan roda 

organisasi kepolisian Nega-
ra Republik Indonesia patut 
mendapatkan apresiasi dari 
generasi penerus sepertin-
ya.

“Bila perjalanan karir 
kita analogikan sebuah pe-
sawat,maka saat ini bapak/
ibu berada pada masa pre-
pare for landing artinya per-
siapan mendarat kemudian 
sudah mendarat namun 
secara Happy Landing.Se-
dang saya masih pada fase 
sedang terbang,” kata Ka-
polres.

“Pintu kami tetap ter-
buka,kami siap menerima 
kritikan,bimbingan dan 
masukkan dari bapak/ibu 
sekalian agar kami bisa me-
layani masyarakat dengan 
lebih baik”,lanjutnya.

Kompol Pramono se-
bagai perwakilan para pur-
nawirawan menyampaikan 
terima kasih atas terseleng-
garanya acara Wisuda Pur-
na Bhakti Polri ini.

“Kami mewakili rekan-
rekan bilamana dalam 

pelaksanaan tugas kami ada 
yang kurang berkenan dan 
ada kekeliruan kami mohon 
maaf dan sekaligus mo-
hon diri untuk kembali ke 
masyarakat,” ucap Kompol 
(purn) Pramono.

Setelah sambutan bera-
khir saatnya peserta wisuda 
dikirap melalui prosesi up-
acara pedang pora.

Penyambutan upacara 
pedang pora dilaksanakan 
dengan penuh hikmad serta 
mengharukan,bahkan be-
berapa peserta wisuda sam-
pai berlinangan air mata 
yang saat itu telah resmi 
mengakhiri masa tugasnya 
di Kepolisian Republik In-
donesia.

Para purnawirawan me-
nerima satu-persatu medali 
dan piagam pelepasan yang 
disematkan oleh Kapol-
res Nganjuk saat upacara 
berlangsung serta dilanjut-
kan dengan resepsi wisuda 
yang dilaksanakan di Joglo 
Mapolres Nganjuk. (gung/
yan

Pemkab Kediri Masuk 5 Besar ASN Achievement
Awards 2022 untuk 2 KategoriKab. Kediri, SMN - Bu-

pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana masuk lima 
besar kepala daerah peduli 
pengembangan kompetensi 
berbasis sustainable Devel-
opment Goals (SDG’s) pada 
ajang ASN Achievement 
Award Tahun 2022.

Selain bupati yang kerap 
disapa Mas Dhito ini, peng-
hargaan yang digelar oleh 
Pemerintah Provinsi (Pem-
prov) Jawa Timur (Jatim) 
dalam rangka HUT ke-77 Ja-
tim tersebut, terdapat 4 kepa-
la daerah lain yang masuk 
dalam kategori yang sama. 
Yakni Wali Kota Madiun 
Maidi, Bupati Malang Sanu-
si, Bupati Mojokerto Ikfina 
Fahmawati, serta Wali Kota 
Blitar Santoso.

Menanggapi hal tersebut, 
Mas Dhito menyampaikan 
bahwa reward dan achieve-
ment itu adalah sebuah bo-
nus. Kuncinya, terletak pada 
Keikhlasan dan istikamah 
dalam menjaga kedisiplinan 
bekerja yang berpengaruh 
terhadap keberlanjutan pem-
bangunan dan pengemban-
gan sumber daya manusia di 
daerahnya. 

“Apapun yang kami dapa-
tkan, artinya saya bersama 
seluruh pegawai di Pemerin-
tah Kabupaten Kediri harus 
tetap bekerja dengan ikhlas 
dan selalu istikamah dalam 
berdisiplin kerja,” tuturnya.

Terlebih, seiring majun-
ya teknologi maka tuntutan 

suk dalam 5 besar penghar-
gaan tersebut dalam kate-
gori lembaga penyelenggara 
pengembangan kompetensi 
berbasis SDG’s. 

Sementera itu, Gubernur 
Jatim Khofifah Indar Par-
awansa mengapresiasi kepa-
la daerah serta lembaga yang 
telah masuk dalam tahapan 
lima besar yang telah menun-
jukkan komitmen dan tero-
bosan yang dilakukan.

“Selamat pada para finalis 
yang telah lolos lima besar 
ASN Achievement Award 
2022. Memang ajang ini 
sengaja kami inisiasi untuk 
menguatkan komitmen ber-
sama khususnya para kepala 
daerah di Jatim agar bersa-

ma-sama memperhatikan 
pengembangan kompetensi 
ASN-nya untuk diseiringkan 
dengan 17 Tujuan SDGs,” te-
gas Gubernur Khofifah 

Gubernur Khofifah juga 
memberikan motivasi ke-
pada 5 besar finalis untuk 
terus mempertahankan per-
forma terbaik untuk pening-
katan kompetensi ASN di 
wilayahnya. 

“Kompetensi ini bukan 
sekedar ajang untuk mencari 
siapa yang terbaik. Melaink-
an mencari yang terbaik un-
tuk kemudian sali ng belajar 
dan ber Fastabiqul Khairat 
yang artinya berlomba-lom-
ba dalam kebaikan,” ungkap-
nya. (adv/kmf/kan)

Pemkab Kediri masuk 5 besar ASN Awards 2022 untuk 
2 kategori

inovasi dari berbagai aspek 
pembangunan juga semakin 
berkembang. Sehingga, lan-
jut Mas Dhito, achievement 
ini bakal menjadi penyeman-
gat Pemerintah Kabupaten 
Kediri untuk terus bertekad 
memajukan pembangunan 
Bumi Panjalu yang sustain-
able atau berkelanjutan.

Orang nomor satu di Ka-
bupaten Kediri ini menam-
bahkan, pihaknya bersama 
seluruh jajarannya mengu-
capkan terima kasih kepada 
PemprovJatim yang telah 
memberikan penghargaan 
tersebut. Mas Dhito juga 
meyebutkan apa yang sela-
ma ini dicapai oleh Kabupat-
en Kediri juga tidak terlepas 
dari sinergitasnya dengan 
Pemprov Jatim. 

“Tentunya, dalam pelak-
sanaan pembangunan yang 
selama ini dilakukan oleh 
Pemkab tidak terlepas dari 
sinergitas yang terjalin den-
gan Pemprov Jatim,” ung-
kapnya.

Dilansir dari laman re-
smi Dinas Kominfo Provinsi 
Jatim, Semula terdapat 30 
daerah yang telah diselek-
si pada tahap pertama yang 
kemudian mengerucut men-
jadi 10 besar, yang kemudian 
terleseksi kembali menjadi 5 
finalis. 

Selain Mas Dhito, Badan 
Kepegawaian Daerah (BKD) 
Kabupaten Kediri juga ma-
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Kunjugan Konjen Australia
Probolinggo, SMN - Plt. Bu-

pati Probolinggo H.A. Timbul 
Prihanjoko menerima kunjun-
gan Konsulat Jenderal (Konjen) 
Australia Mrs. Fiona Hoggart di 
Peringgitan dalam Rumah Di-
nas Bupati Probolinggo, Selasa 
(27/9/2022) siang.

Fiona Hoggart datang den-
gan didampingi oleh Reggina 
Halim Assistant Executive Kon-
sul Jenderal Austalia, Octavia 
Purwaningtyas, Program Man-
ager Infrastruktur, Hatta Coordi-
mator Prim PHJD Kiat dan Ria 
Monev Manager Kiat.

Turut mendampingi Timbul, 
Kepala Bapelitbangda Santiy-
ono, Kepala Dinas Kesehatan 
dr. Shodiq Tjahjono, Kepala 
Dinas PUPR Hengki Cahjo Sa-
putra, Kepala Dinas Perumahan, 
Kawasan Pemukiman dan Per-
tanahan Oemar Sjarief, Kepala 
Dinas Perhubungan Taufik Ala-
mi serta Kepala DKUPP Anung 
Widiarto.

Kedatangan Konjen Austra-
lia di Kabupaten Probolinggo 
ini bertujuan untuk melihat dari 
dekat dampak yang sudah dira-
sakan oleh masyarakat sekitar 
pembangunan Provincial Road 
Improvement dan Maintenance 
(PRIM). Yakni PHJD (Program 

Hibah Jalan Daerah) dari Ton-
gas hingga Sukapura, lebih-leb-
ih dampak dalam pelayanan 
kesehatan dan geliat ekonomi 
masyarakat. “PRIM yang su-
dah memasuki tahun ke-4 ini 
perlu dievaluasi dan memungk-
inkan jika dilakukan perbaikan 
manakala ada infrastruktur yang 
sudah rusak,” ujar Konsulat Jen-
deral (Konjen) Australia Mrs. 
Fiona Hoggart.

Plt.Bupati Probolinggo HA. 
Timbul Prihanjoko menyambut 
baik kehadiran tim dari Konsul 
Jenderal Australia dan member-
ikan apresiasi kepada Kedubes 
Australia yang tidak hanya 
membangun fisik saja, namun 
juga membangun SDM di seki-

tar. Sekaligus melibatkan kaum 
wanita dan penyandang disabilt-
as dalam program-programnya. 
“Pastinya program PRIM ini 
akan berdampak positif bagi 
pelayanan kesehatan dan pen-
ingkatan UMKM di Kabuapaten 
Probolinggo, terutama yang be-
rada di sekitar Kecamatan Ton-
gas hingga Sukapura,” katanya.

Selanjutnya Tim Konjen 
Australia didampingi sejum-
lah OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) terkait di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten (Pem-
kab) Probolinggo melakukan 
kunjungan dan interview dengan 
Puskesmas Sukapura, UMKM 
dan pemilik warung di sekitar 
Kecamatan Sukapura. (wan/ed)

Plt. Bupati HA.Timbul Prihanjoko menerima kunjungan Konjend 
Australia

Danrem 084/Bhaskara Jaya 
Hadiri Rakornis TMMD ke 115 

TA 2022

Surabaya, SMN - Koman-
dan Korem 084/Bhaskara Jaya 
Brigjen TNI Terry Tresna Pur-
nama, S.I.Kom., M.M. meng-
hadiri rakornis TMMD ke 115 
TA. 2022 melalui Video Con-
ference di ruang data Makorem 
084/BJ Jl. A. Yani No. 1 Suraba-
ya. Kamis (29/9/2022)

Rakornis tersebut dipimpin 
oleh Aster Kasad Mayjen TNI 
Karmin Suharna, S.IP., M.A. se-
laku Perwira Tinggi Bidang Pe-
rencanaan PJO TMMD ke 115 
TA. 2022. Dalam sambutanya 
Aster Kasad mengatakan bah-
wa TMMD merupakan Operasi 
Bhakti TNI yang dilaksanakan 
secara berkelanjutan dan dalam 
pelaksanaanya dilaksanakan se-
cara terpadu antara TNI, Polri 
dan Pemerintah daerah, sehing-
ga terwujud semangat keber-
samaan dan gotong-royong di 
masyarakat. Turut hadir dalam 
rakornis ini Sekda kabupaten 

Pamekasan, Wakil Ketua DPRD 
Pamekasan, Kepala Bapeda kab. 
Pamekasan, Asisten 3 kabupat-
en Gresik, Kadis PMD kabupat-
en Gresik, Kepala Bapeda kab. 
Gresik, Sekwan DPRD kabupat-
en Gresik, Kadis PMD kabupat-
en Gresik, Dandim 0817/Gresik, 
Dandim 0826/Pamekasan dan 
para Kasi Kasrem 084/Bj.

Kegiatan TMMD ke 115 TA. 
2022 jajaran Korem 084/BJ ren-
cana dimulai secara serentak 
pada minggu kedua bulan Ok-
tober 2022, yang dilaksanakan 
di wilayah Kodim 0817/Gresik 
bertempat di desa Kramat, keca-
matan Bungah dengan sasaran 
fisik berupa pembangunan pem-
buangan air, pavingisasi jalan 
lingkungan, rehab tembok pena-
han tanah, pembangunan drain-
ase, penerangan jalan umum 
dan rehab rumah keluarga ku-
rang mampu. Dan Kodim 0826/
Pamekasan berada di desa Bu-

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna 
Purnama, S.I.Kom., M.M. menghadiri rakornis TMMD ke 115 

TA. 2022 melalui Video Conference

jur Barat, kecamatan Batumar-
mar dengan sasaran kegiatan 
pembuatan jembatan komposit, 
makadam dan pengaspalan jalan 
serta renovasi RTLH. Kemu-
dian sasaran non fisik di kedua 
wilayah tersebut  antara lain 
penyuluhan pertanian, narkoba, 
wawasan kebangsaan, stunting 
dan lain-lain sesuai dengan ke-
butuhan masayarakat di wilayah 
tersebut.

Usai pelaksanaan rakornis 
Danrem 084/BJ menyampaikan, 
“Kepada para Dandim jajaran 
Korem yang melaksanakan 
TMMD ke 115 tahun 2022 
agar memaksimalkan penger-
jaan sasaran di wilayahnya 
masing-masing, tepati waktu 
dan jaga faktor keamanan serta 
laksanakan koordinasi dengan 
seluruh instansi terkait sehingga 
pelaksanaanya dapat berjalan 
dengan lancar,” tegas Brigjen 
TNI Terry

“Sesuai Tema TMMD ke 115 
ini yaitu TMMD DEDIKASI 
TERBAIK MEMBANGUN 
NKRI, maka saya tekankan ke-
pada para Dandim agar amanah 
ini benar-benar dijunjung tinggi 
sebagai bentuk pengabdian TNI 
kepada bangsa dan negara yang 
kita cintai, pegang teguh Sapta 
Marga dan Sumpah Prajurit ser-
ta Delapan Wajib TNI, sehingga 
tidak terjadi pelanggaran seke-
cil apapun sampai pelaksanaan 
TMMD selesai dilaksanakan,” 
pungkasnya. (dn) 

Satpol PP Kota Probolinggo
Bersama Tim Gabungan Amankan 

Ribuan Rokok Tanpa Cukai

Probolinggo, SMN - Setelah 
sepekan lalu melakukan oper-
asi Barang Kena Cukai (BKC 
) Ilegal, tim gabungan kembali 
menggelar operasi serupa, di 
empat lokasi yang disasar, dua 
toko kedapatan menjual rokok 
tanpa cukai berbagai merk yang 
kemudian disita oleh petugas.
Rabo (28/9).

Kepala Satpol PP Aman 
Suryaman mengatakan bah-
wa petugas Satpol PP bersama 
personel dari Bea Cukai dan 
Polres Probolinggo Kota men-
yasar empat lokasi antara lain 
sebuah toko di Jalan Pahlawan, 
Terminal Bus Bayuangga, toko 
di Jalan Cokroaminoto gang XI 
dan toko di Kelurahan Mayan-

Pelaksanaan operasi rokok ilegal di sejumlah toko

Danrem 084/Bhaskara Jaya Kunjungan
Kerja di Wilayah Kodim 0828/Sampang

Berhasil Tekan Inflasi, Kota Probolinggo Dapat 
Hadiah DID Rp 10,4 M

Probolinggo, SMN - Men-
teri Keuangan Sri Mulyani 
menyampaikan bahwa Kota 
Probolinggo mendapatkan DID 
(Dana Insentif Daerah) sebesar 
Rp 10,4 miliar. Hadiah ini diber-
ikan oleh Presiden Joko Wido-
do untuk daerah yang berhasil 
bekerja keras melawan inflasi.

Wali Kota Probolinggo 
Hadi Zainal Abidin, menyam-
but baik DID untuk membantu 
masyarakat. “Kami sangat ber-
syukur bisa mendapatkan DID 
dari pemerintah pusat atas kin-
erja Pemerintah Kota Proboling-
go. Apalagi tidak semua pemer-
intah daerah mendapatkan DID 
ini,” katanya.

Wali kota Hadi menjelas-
kan, pemerintah pusat me-
nilai pemerintah daerah baik 
provinsi dan kabupaten/kota, 
terkait bagaimana kinerja pem-
da menekan laju inflasi. Un-
tuk penilaian tersebut, Pemkot 
Probolinggo melaporkan terkait 
dampak-dampak inflasi dan ke-
naikan bahan pokok, serta upa-
ya pengendaliannya. Inilah yang 
menjadi penilaian kinerja oleh 
pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 140/
PMK.07/2022 tentang Dana In-

sentif Daerah untuk penghargaan 
kinerja tahun berjalan pada tahun 
2022 dan penggunaan sisa dana 
insentif daerah tahun anggaran 
2020, sisa dana insentif daerah 
tambahan tahun anggaran 2020 
dan sisa dana insentif daerah ta-
hun anggaran 2021. Dijelaskan 
penilaian kinerja yang dihitung 
adalah penggunaan PDN (Pro-
duk Dalam Negeri), percepa-
tan belanja daerah, percepatan 
pelaksanaan vaksinasi Covid 
19, dukungan belanja daerah 
terhadap penurunan kemiskinan, 
pengangguran, stunting dan 
penurunan inflasi.

Lebih lanjut Wali Kota Hadi, 
menjelaskan dana tersebut sesuai 
amanat Permenkeu digunakan 
untuk pemulihan ekonomi an-
tara lain berupa bantuan sosial. 
“Kami sedang siapkan sasaran 
penggunaannya. Rapat awal 
dengan perangkat daerah terkait 
seperti Dinas Sosial, DKUPP 
dan Dinas Pertanian KPP sudah 
tetapi masih ada pembahasan 
lanjutan. Bantuan ekonomi ini 
nanti akan diinventarisir, mana 
UMKM atau kelompok yang 
masuk di dalam DTKS (Data 
Terpadu Kesejahteraan Sosial) 
di Dinsos. Akan dipadukan nan-
ti datanya. Yang pertama untuk Wali Kota Hadi langsung kendalikan harga

gan. Total rokok tanpa cukai 
yang diamankan sebanyak 61 
bungkus atau 1.220 batang. 
“Ketika ada laporan deteksi dini, 
kami tindak lanjuti bersama tim 
gabungan langsung bergerak 
menuju lokasi yang sudah ditar-
get. Dan, ternyata benar di dua 
toko kami menemukan beberapa 
merk rokok tanpa dilengkapi cu-
kai yang legal,” katanya.

Aman juga mengungkapkan, 
selama operasi berlangsung, di 
toko Jalan Pahlawan, Kelurahan 
Tisnonegaran, petugas menyita 
rokok tanpa cukai yang disim-
pan oleh pemiliknya di bawah 
etalase. Rokok yang diamankan 
merk Respect 2 bungkus, As-
wad 3 bungkus, Djaran Goyang 
1 bungkus, Pasti Pas 2 bungkus, 
Seven Hitam 2 bungkus, Seven 
Biru 2 bungkus, Sinar Purnama 
2 bungkus, SP 86 1 bungkus, DT 
1 bungkus.

Lebih lanjut Aman menjelas-
kan , bahwa di toko yang masuk 

wilayah Kelurahan Mayangan 
ditemukan rokok Merk Premier 
Menthol 22 bungkus, Grand 
Premium 15 bungkus, Dalil 5 
bungkus, Seven 3 bungkus. Se-
mentara di tempat sasaran lain-
nya nihil temuan.

“Operasi gempur rokok 
ilegal ini bertujuan untuk me-
nekan peredaran rokok ilegal 
di wilayah Kota Probolinggo. 
Sekaligus kami mengamankan 
penerimaan negara. Akan kami 
tingkatkan terus sosialisasi dan 
operasi semacam ini bersama 
petugas gabungan agar mas-
yarakat teredukasi dengan baik 
tentang hukumnya jika menjual 
rokok ilegal,” jelas Aman.

Barang bukti ribuan rokok 
ilegal itu pun disita oleh tim 
penindakan dan diserahkan ke 
Bea Cukai Probolinggo. Untuk 
pemilik akan diproses di kantor 
Bea Cukai untuk dimintai ket-
erangan sekaligus pembinaan. 
(ed)

Komandan Korem 084/Bhaskara Jaya Brigjen TNI Terry Tresna 
Purnama, S.I.Kom., M.M. melakukan rangkaian kunjungan 

kerja di wilayah kabupaten Sampang

Surabaya, SMN - Koman-
dan Korem 084/Bhaskara Jaya 
Brigjen TNI Terry Tresna Pur-
nama, S.I.Kom., M.M. melaku-
kan rangkaian kunjungan kerja 
di wilayah kabupaten Sampang, 
Kamis (22/9/2022).

Kunjungan Danrem diawa-
li dengan meninjau Kampung 
Pancasila di desa Batuporo 
Barat kec. Kedungdung Kab. 
Sampang dan Pos penanga-
nan Stunting. Usai kegiatan di 
Kampung Pancasila, Danrem 
melaksanakan pengarahan ke-
pada seluruh Personel TNI, 
PNS dan Persit Kodim 0828/
Sampang. Dalam arahanya, 
Danrem menekankan agar di 
era Digitalisasi ini seluruhnya 
harus Cerdas dan Bijak dalam 
memanfaatkan Media Sosial, 
karena akan merugikan diri 
sendiri, keluarga dan satuanya 
apabila salah dalam menggu-
nakanya.

Danrem 084/Bhaskara Jaya 
dan rombongan selanjutnya 
meninjau Program Ketahanan 
Pangan di desa Astapah Kec. 
Omben Kab. Sampang. Lahan 
pertanian seluas 1 hektar yang 
ditanami tanaman kacang hijau 
adalah merupakan upaya untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
petani.

Menurut Danrem, pengem-
bangan jenis ini juga merupa-
kan upaya mewujudkan ketah-
anan dan kemandirian pangan 
di wilayah kabupaten Sam-
pang, di samping juga bagian 
dari meningkatkan kesejahter-
aan petani melalui peningkatan 
pendapatan dari penjualan hasil 
panen tanaman ini.

“Untuk itu kita mengem-
bangkan Kawasan Usaha 
Agribisnis Terpadu yang me-
madukan konsep pertanian 
padi sawah dengan tanaman 
biji-bijian seperti kacang hijau 
dan lain-lain, sehingga petani 
tidak hanya mengandalkan dan 
menunggu hasil dari panen padi 
saja, melainkan bisa juga panen 
kacang hijau atau sayur yang di 
tanam di kawasan sawah yang 
ada,” kata Danrem.

Pada kesempatan tersebut 
Danrem memberikan bantuan 
bibit kacang hijau, pupuk dan 
pestisida kepada lima kelom-
pok tani di wilayah kec Omben.

Rangkaian kegiatan selanjut-
nya, Danrem beserta rombon-
gan melaksanakan silaturahmi 
dengan forkopimda kab. Sam-
pang di pendopo Trunojoyo 
kab. Sampang yang disambut 
oleh Plh. Bupati Sampang H 
Abdullah Hidayat. Dalam sam-

butanya Plh. Bupati menyam-
paikan, “Atas nama pemerin-
tah kabupaten Sampang saya 
ucapkan selamat datang dan ini 
adalah suatu kehormatan bagi 
kamim. Semoga ke depan nanti 
bisa membawa pemerintah ka-
bupaten Sampang menjadi leb-
ih maju. Program bantuan TNI 
Manunggal Air, Al-Hamdulil-
lah sangat membantu rakyat. 
Sinergi kami bersama TNI san-
gat baik sehingga setiap perma-
salahan bisa teratasi,” ujarnya

Dalam sambutanya, Danrem 
mengatakan “Tugas yang kami 

jalankan di lapangan bertujuan 
untuk membantu tugas-tugas 
pemerintah daerah. Kodim 
membantu aparatur daerah ber-
sama unsur Forkopimda, seh-
ingga pemerintah daerah akan 
lebih maju. Program yang kami 
laksanakan adalah sesuai den-
gan arahan dari pimpinan kami 
seperti program ketahanan pan-
gan, TNI manunggal air, pro-
gram Stunting serta Kampung 
Pancasila, di mana itu adalah 
dalam upaya mendukung pro-
gram pemerintah pusat,” pung-
kasnya. (dn)

perlindungan/bantuan sosial, 
bantuan bina usaha UMKM,” 
jelasnya.

Wali Kota Hadi juga mene-
gaskan kapan penyaluran nya ke-
pada masyarakat masih menung-
gu kapan DID akan ditransfer 
oleh pemerintah pusat. Sambil 
menunggu DID dikirimkan, pi-
haknya akan merumuskan secara 
terinci bentuk bantuan sosial ser-
ta memvalidkan data penerima 
bantuan.

“Tentunya, kami menyambut 
baik DID ini untuk membantu 
masyarakat,” terangnya.

Plt Kepala BPPKAD Yus-
ron Sumartono menambahkan, 
semua daerah mengharapkan 
adanya dana stimulus dari pe-
merintah pusat. Apabila bantuan 
sosial dibebankan seluruhnya 
pada APBD, menurutnya, ke-
mampuan APBD jelas tidak akan 
mencukupi.

“Sehingga kami merespon 
dana transfer ini dengan baik. 
Dari pelaksanaan kinerja kami 
selama tahun 2022, kami melaku-
kan berbagai upaya yang dinilai 
cukup berhasil oleh pemerin-
tah pusat sehingga mendapat 
DID ini. Terkait nilai DID, itu 
berdasarkan skoring indikator 
penilaian yang mempengaruhi 
jumlah DID dari pusat ke daerah. 
Ada beberapa indikator penilaian 
kinerja pemerintah daerah, yang 
mempunyai bobot penilaian ter-
tinggi adalah penurunan inflasi 
daerah,” jelasnya.

Yusron, juga mengatakan 
pengendalian inflasi di Kota 
Probolinggo sangat bagus den-
gan adanya koordinasi dan up-
aya-upaya seperti pengendalian 
harga dan operasi pasar hingga 
keterlibatan forkopimda serta 
stakeholder terkait. (ed)
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Tampung Usulan Warga,

Pemdes Purworejo
Gelar Musrenbangdes

Blitar, SMN - Pemerintah 
Desa Purworejo, Kecamatan 
Sanankulon menggelar Musy-
awarah Rencana Pembangunan 
Desa (MUSRENBANGDES) 
tahun 2023, Rabu, 28/09/2022, 
bertempat di balai Desa Pur-
worejo.

Acara diikuti oleh BPD, 
LPMD, Prrangkat, Bidan Desa, 
RT/RW, Tim Penggerak PKK, 
Karang Taruna, Bumdes ser-
ta seluruh elemen masyarakat 
yang ada di Desa Purworejo. 

Acara di buka langsung oleh 
Kepala Desa Purworejo Kaling-
go Purworejo.

Kalinggo menyampaikan, 
untuk mengakomodir usulan 
dari warga yang belum bisa tere-
alisasi, khususnya di bidang in-
frastruktur yang belum bisa ter-
wujud dikarenakan masih dalam 
masa pandemi covid-19, Pemer-
intah Desa Purworejo juga akan 
berupaya untuk mencari solusi 
agar pembangunan infrastruktur 
ini tidak hanya mengandalkan 

dari dana desa.
Lebih lanjut disampaikan, 

setelah adanya Musrenbangdes 
ini, nantinya akan dipasang po-
sisi anggaran yang akan di pakai 
untuk masing-masing kegiatan 
di APBdes Tahun 2023 nanti,” 
jelas Kalinggo.

Selain pembangunan infras-
truktur, ada juga usulan dari tim 
penggerak PKK terkait dengan 
pelatihan yang sudah dilak-
sanakan, yaitu pelatihan pem-
buatan keripik pelepah pisang 
atau yang sering di sebut “de-
bog”. Untuk keripik debog ini 
banyak sekali permintaan dari 
luar negeri, tidak hanya itu saja, 
dari peternak ikan koi juga men-
gusulkan untuk mengadakan 
pelatihan pemasaran secara dig-
ital,”ungkapnya.

Terahir, Kalinggo berpesan 
kepada masyarakat Desa Pur-
worejo supaya bersabar terkait 
dengan usulan yang belum bisa 
terakomodir dan Pemerintah 
Desa Purworejo akan berupaya 
semaksimal mungkin untuk 
mencari sumber dana yang lain 
untuk bisa mewujudkan aspi-
rasi masyarakat,” pungkasnya. 
(mam)

Kepala Desa Purworejo Kalinggo Purnomo saat memimpin 
musrenbangdes

Pengawasan Terhadap Program Indonesia 
Pintar (PIP) Harus Tepat Sasaran dan “On 

The Track” dalam Penyalurannya

Lumajang, SMN - Program 
Indonesia Pintar (PIP) merupa-
kan program pemberian dana 
kepada siswa dari keluarga ku-
rang mampu. Program ini men-
syaratkan bahwa dana harus 
dimanfaatkan untuk keperluan 
personal siswa, sehingga anak 
terlepas dari ancaman putus se-
kolah.

Diperkirakan dana PIP 2022 
kembali cair pada September 
2022, mengingat masih banyak 
siswa yang belum menerima 
dana PIP, Pencairan masih terus 

dilakukan hingga semua siswa 
yang terdata mendapatkan dana 
bantuan.

Anggota DPR RI Dapil Jawa 
Timur IV Jember Lumajang dari 
Fraksi Partai Golkar H. Muha-
mad Nur Purnamasidi, melaku-
kan Sosialisasi Pencairan PIP 
di SMAN 1 Jatiroto, Kabupaten 
Lumajang, Selasa (25/9/2022) 
lalu.

Menurut Bang Pur, sapaan 
akrab wakil rakyat ini, salah satu 
agendanya, untuk memastikan 
agar Bea Siswa PIP jalur Aspi-

rasi bisa diterima oleh siswa dan 
tepat sasaran. Hal tersebut dis-
ampaikan pada saat masa Reses 
DPR RI persidangan V Tahun Si-
dang 2021-2022 bagi Komisi X.

“Alokasi atau penggunaan 
PIP harus tepat, yaitu untuk ke-
butuhan perlengkapan sekolah, 
uang saku, transportasi, praktik 
tambahan, dan biaya uji kom-
petensi,” katanya kepada awak 
media ini, Kamis (29/9/2022) via 
chat WhatsApp.

Selain memastikan PIP jal-
ur Aspirasi, Anggota Komisi 
X DPR RI ini, juga memiliki 
kewenangan melakukan penga-
wasan implementasi dari jalur 
reguler, yang menjadi kuota dari 
Dinas Pendidikan.

“Biar semua ‘on the track’ 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
Jangan sampai ada diskrimaina-
si, ataupun penyimpangan dalam 
implementasi di lapangan. Tidak 
boleh ada pemotongan. Terlebih 
sektor pendidikan menjadi garda 
depan dalam penguatan mental, 
membangun karakter serta pen-
ingkatan kualitas SDM yang ber-
daya saing tinggii,” terangnya.

Dihadapan para siswa dan 
wali murid, dirinya menjelaskan, 
agar para siswa memiliki cita-ci-
ta melanjutkan sampai ke jenjang 
Perguruan Tinggi.

“Selama masih diberikan 
amanah di Komisi X, kita akan 
ikhtiarkan, silahkan melanjut-
kan ke jenjang Perguruan Ting-
gi,dengan syarat, kampusnya 
harus berada dibawah naungan 
Kemendikbudristekdikti RI, pro-
gram studinya terakreditasi dan 
orang tuanya bukan PNS. 

“Penerima PIP secara admin-
istrasi lebih diprioritaskan un-
tuk mendapatkan bea siswa KIP 
Kuliah,” imbuh politisi Partai 
Golkar ini.

Kartu Indonesia Pintar atau 
KIP yaitu kartu yang diberikan 
kepada Peserta Didik pada satu-
an pendidikan formal atau non-
formal, sebagai penanda atau 
identitas untuk mendapatkan PIP.

Di akhir acara sosialisasi, 
Bang Pur secara spontanitas 
memberikan doorprize kepada 
siswa yang dapat menjawab 
pertanyaan seputar dunia pendi-
dikan. (tik)

Sosialisasi pencairan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di 
SMAN 1 Jatiroto, Kabupaten Lumajang

Jembatan yang Rendah
dan Pendangkalan Sungai,

Sebabkan Banjir!
Lumajang, SMN - Aliran 

sungai di Desa Selokgondang, 
Kecamatan Sukodono, dalam 
kondisi dangkal, hal ini menye-
babkan ratusan hektar sawah ti-
dak teraliri air ke lahan persawa-
han warga.

Karena kedangkalan sungai 
tersebut, pihak Pemerintahan 
Desa (Pemdes) Selokgondang 
harus melakukan normalisasi 
aliran sungai yang dimanfaatkan 
untuk pengairan sawah.

Saat dikonfirmasi, Kepala 
Desa (Kades) Selokgondang, H 
Masturi mengatakan, kalau pi-
haknya sudah melakukan koor-
dinasi dengan Dinas Pengairan 
Propinsi, untuk bisa membantu 
membuat sungai, bukan lagi 
melakukan normalisasi.

“Kalau sudah dangkal sep-
erti ini, maka kita sama dengan 
membuat sungai, bukan lagi 
normalisasi, karena sungai ter-
tutup dengan tanah,” jelasnya 
saat ditemui awak media dilo-
kasi normalisasi sungai, Jumat 
(30/9/2022).

Menurut kades yang menja-
bat 2 periode ini, jika kondisi 
aliran sungai ini dangkal, maka 
ada ratusan sawah yang dipas-
tikan mengering, karena tidak 
teraliri air.

Selain itu, gorong-gorong 
yang melintas di Jalan Lintas 
Timur (JLT), dari arah barat su-
dah tidak mampu membendung 
air dan sampah yang menumpuk 
mengakibatkan air meluap ke 
jalan.

“Kondisi jembatan itu harus 
ditinggikan,, jangan seperti ini 
lagi. Sebab air dari barat tidak 
bisa mengalir lancar ke arah 
timur, dan ini yang menyebab-
kan air meluap,” terangnya be-
rapi api.

Solusi inilah yang diminta H 
Masturi kepada pemerintah, un-
tuk menyelesaikan problem sun-
gai di Desa Selokgondang ini.

“Sebelumnya, kalau musim 
penghujan, dipastikan jalanan 
terendam air, jalan bisa rusak, 
maka dari itu sebelah timur kita 
bangun talut,” imbuhnya.

Pemdes Selokgondang ber-
terima kasih kepada pemerin-
tah, karena bisa dengan cepat 
melakukan pengerukan di sun-
gai yang menyempit tersebut. 
Timbunan sampah dan pendang-
kalan sungai, serta jembatan 
sungai yang rendah, tidak mam-
pu menampung debit air hingga 

meluap.
“Saya menghimbau kepada 

seluruh warga, untuk senantiasa 
menjaga kebersihan di musim 
hujan ini, terutama memastikan 
saluran air tidak tersumbat,” 
harapnya.

Sementara, seorang warga 
Desa Selokgondang, Satori, 
mengungkapkan juga, kalau 
sudah ada normalisasi sungai, 
diharapkan tidak ada lagi banjir 
dijalanan sepanjang Desa Selok-
gondang.

“Kalau dekat lapangan sudah 
agak mendingan, namun, walau 
sudah ada talut, kadang juga ti-
dak mampu menampung debit 
air, sehingga banjir masih terli-
hat saja,” katanya.

Untuk mengurangi resiko 
meluapnya air dari sungai aki-
bat pendangkalan yang terjadi, 
maka perlu dilakukan normal-
isasi secara berkala. (tik)

Proses pengerukan sungai untuk antisipasi banjir

Blitar, SMN - Pimpinan De-
wan Perwakilan Rakyat Daer-
ah (DPRD) dan Bupati Blitar 
sepakat menandatangani nota 
Kebijakan Umum Anggaran 
dan Prioritas Plafon Anggaran 
Sementara (KUA-PPAS) ta-
hun anggaran 2023, pada Rabu 
(28/09/2022).

Penandatanganan Nota Kes-
epakatan Bersama tentang 
KUA-PPAS tahun anggaran 
2023 itu dikemas pada Rapat 
Paripurna yang digelar di Gra-
ha Paripurna DPRD Kabupaten 
Blitar dan dipimpin langsung 
Ketua DPRD Kabupaten Blitar 
Suwito.

Dalam kesempatan itu, Su-
wito didampingi Wakil Ketua 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Blitar Penandatanganan Nota

Kesepakatan KUA-PPAS Tahun 2023  

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Suwito Saren Satoto saat 
menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS tahun 2023

Muhammad Rifa’i, Susi Naruli-
ta dan Mujib. Selain Bupati Bli-
tar Rini Syarifah, juga dihadiri 

Wakil Bupati (Wabup) Blitar 
Rahmat Santoso, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Kabupaten Bli-

Wujud Kepedulian Polri, Polres
Pasuruan Bagikan Bansos dan Air Bersih 

Kepada Masyarakat Wonorejo dan Pasrepan
Pasuruan, SMN - Kapolres 

Pasuruan AKBP Bayu Pratama 
Gubunagi, S.H., S.I.K., M.Si. 
bersama PJU Polres Pasuru-
an, Kapolsek Wonorejo, Kades 
Pakijangan, Tokoh Agama Ke-
camatan Wonorejo, dan lima 
orang perwakilan dari Maha-
siswa UNESA Surabaya, IKIP 
Pasuruan dan Univ Malang, 
melaksanakan kegiatan “Bakti 
Polri Untuk Masyarakat” den-
gan memberikan paket sembako 

Kapolres Pasuruan AKBP Bayu Pratama Gubunagi, S.H., 
S.I.K., M.Si. saat membagikan Bansos kepada warga kurang 

mampu

(34), dan Ibu Ponimah (38).
Setelah melaksanakan ke-

giatan Baksos di desa Pakijan-
gan kecamatan Wonorejo, Ka-
polres Pasuruan melanjutkan 
kegiatan Bakti sosial ke desa 
Mangguan kecamatan Pasre-
pan kabupaten Pasuruan yaitu 
membagikan air bersih seban-
yak lima truck tangki yang 
berisi dua puluh lima ribu liter 
air bersih yang didistribusikan 
kepada warga desa Mangguan 
dan sekitarnya yang kekuran-
gan air bersih untuk kebutuhan 
hidup sehari hari, di samping 
itu Kapolres juga memberikan 
bantuan berupa beras kepada 

puluhan warga desa Mangguan 
yang kurang mampu, dan mas-
ing masing kepala keluarga me-
nerima bantuan beras sebanyak 
lima kilogram.

Warga desa Mangguan 
memberikan apresiasi kepada 
Polres Pasuruan yang peduli 
terhadap warga desa yang ku-
rang mampu.

“Saya ucapkan terima kasih 
yang sebesar besarnya kepada 
Polres Pasuruan yang dengan 
ikhlas memberikan bantuan air 
bersih dan beras kepada warga 
desa Mangguan,” Ucap Nasor 
Kepala Desa Mangguan. (dir)

kepada warga kurang mampu di 
Desa Pakijangan, Kecamatan 
Wonorejo, Kabupaten Pasuru-
an, Rabu (28/09/2022).

Dalam kegiatan pemberian 
Bansos kali ini, Polres Pasuru-
an membagikan sebanyak 50 
paket sembako yang dibagikan 
langsung ke warga di Balai 
Desa Pakijangan dibantu per-
sonil Polsek Wonorejo.

Kapolres Pasuruan men-
yampaikan, Kegiatan ini mer-
upakan representasi Polri dan 
Pemerintah kepada masyarakat 
untuk memberikan bantuan 
paket sembako dikarenakan 
masyarakat terdampak akibat 
kenaikan harga BBM.

”Kami berharap bantuan 
ini dapat meringankan beban 
masyarakat yang kurang mam-
pu, Polres Pasuruan secara 
bertahap akan menyerahkan 
sebanyak 3 ribu sembako ke-
pada masyarakat di wilayah 
Kabupaten Pasuruan dan juga 
memberikan bantuan air bersih 
sebagai wujud kehadiran Pol-
res Pasuruan dalam membantu 
masyarakat Kabupaten Pasuru-
an memenuhi kebutuhan se-
hari-hari,” sambungnya.

Tak hanya membagikan 
Bansos di Balai Desa Pakijan-
gan, Kapolres Pasuruan beserta 
rombongan juga membagikan 
Bansos secara Door To Door 
kepada warga Desa Pakijangan 
yakni Ibu Baniah (62), Ibu So-
likah Solikah (36), Ibu Endang 

tar Izul Marom dan sejumlah 
kepala OPD.

Suwito menyampaikan, rapat 
paripurna ini merupakan ke-
lanjutan pembahasan tentang 
KUA-PPAS 2023. Kita ketahui 
bersama, Bupati telah men-
yampaikan penjelasan tentang 
KUA-PPAS tahun 2023 pada 
paripurna tanggal 15 Juli 2022.

Selanjutnya, Badan Ang-
garan telah melaksanakan tu-
gasnya yaitu membahas dan 
mencermati materi KUA-PPAS 
tahun 2023 dan hasil pemba-
hasan ditindaklanjuti dengan 
proses penandatanganan nota 
kesepakatan bersama antara 
Bupati dan Pimpinan DPRD. 
(mam)
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Puluhan Pengusaha Berkumpul, 
Bincang Peluang Investasi di Ngawi

Ranperda Penyelenggaraan 
Kepariwisataan Dikecam, Beri Peluang 
Maraknya Panti Pijat dan Klub Malam

Ngawi, SMN - Bupati Nga-
wi, Ony Anwar Harsono, men-
emui puluhan pengusaha yang 
telah dan berminat akan ber-
investasi di Bumi Orek-Orek, 
Rabu (28/9/2022). 

Pertemuan dikemas dalam 
Bincang Bisnis 2022, yang di-
inisiasi Dinas Pelayanan Mas-
yarakat dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu (DPM-PTSP) Ngawi. 
Kesempatan itu akhirnya 

menguak beberapa keluhan dan 
kendala yang harus dihadapi 
pengusaha saat aa berinvestasi 
di daerah seperti Ngawi.

Sebagian dari pengusaha itu 
mengeluhkan kepastian lokasi 
bangunan usaha. Beberapa lo-
kasi yang diincar untuk usaha 

langgar. 
Degradasi moral generasi di 

Ngawi juga semakin masif den-
gan banyaknya kasus kekerasan 
seksual dan tindak asusila pada 
anak. Bahkan tingkat kekerasan 
dalam rumah tangga juga kian 
memprihatinkan. 

"Kami mengecam dan ke-
cewa dengan inisiasi ranperda 
ini, apalagi mengingat dalam 
penyusunan ranperda ini mengh-
abiskan dana negara jutaan rupi-
ah," ujarnya.

Rencana paripurna Ranperda 
itu sendiri diprediksi dilakukan 
sebelum akhir tahun 2022 ini. 
Ranperda inisiatif ini baru usai 
dilakukan public hearing. 

ternyata ditentukan sebagai lah-
an sawah dilindungi (LSD).

"Memang adanya LSD ini 
paling hanyak dikeluhkan. Jadi 
ketika sudah akan mendirikan 
bangunan usaha di lahan yang 
dituju, izin tak keluar karena 
LSD tadi" ujar Ony Anwar. 

Ketentuan LSD ini masih su-
lit diatasi mengingat di Agraria 
dan Tata Ruang/ Badan Pertana-
han Nasional (ATR/BPN), untuk 
sawah yang ditetapkan sebagai 
LSD, membutuhkan proses pan-
jang ketika aan dialihfungsikan. 

Para pengusaha meminta ada 
transparansi soal kejelasan peta 
peruntukan tanah-tanah di Nga-
wi. Transparansi akan hal itu 
dapat membuat pengusaha ter-
hindar dari kerugian dan risiko 
besar. 

Selain soal kepastian la-
han usaha, pengusaha juga 
menghendaki perizinan usaha 
dilakukan cepat. Hal itu sudah 

dilakukan DPM-PTSP karena 
pendaftaran usaha sekarang ini 
bisa dilakukan secara online 
melalui sistem Online Single 
Submission (OSS). OSS ini 
menjadikan izin usaha terinte-
grasi, lebih cepat dan aplikatif. 

"Hal lain yang diminta pen-
gusaha ya dalam hal kemanan 
atau kondusifitas wilayah. Ini 
tentu saja kepala daerah dalam 
hal ini bupati uarus dapatberikan 
garansi bahwa daerahnya aman 
dan kondusif," ungkapnya. 

Sampai pada Agustus 2022, 
investasi di Ngawi yang tercatat 
di DPM-PTSP mencapai Rp2,5 
T. Ony berharap pada akhir ta-
hun dapat mencapai Rp2,7 T. 

Saat ini investor yang ber-
main usaha di Ngawi masih 
berkisar  di sektor agro (perta-
nian), mebelair dan kayu, padat 
karya dan beberapa di sektor 
pariwisata.(ar)Bincang bisnis membuat para pengusaha bisa curhat kenda-

la berbisnis di Ngawi

Diskotik berpeluang tumbuh di Ngawi setelah terbitnya perda

Ngawi, SMN - Ranperda usu-
lan Komisi 3 DPRD Ngawi, ten-
tang Penyelenggaraan Kepari-
wisataan, menuai kecaman 
warga. 

Hal itu tak lain karena pasal 
dalam ranperda jelas memberi-
kan peluang tumbuhnya usaha 
hiburan malam yang dinilai ku-
rang sesuai dengan nilai budaya 
dan kearifan lokal masyarakat. 

Pasal 32 dan 33 dalam Ran-
perda Penyelenggaraan Kepari-
wisataan itu, menyebutkan adan-

ya izin usaha bagi panti pijat, 
klub malam, dan pub. 

Agus M Fatony, pengamat 
masyarakat dan penggiat ko-
munitas Ngawi Bergerak, me-
nilai, berdirinya panti pijat, klub 
malam, dan pub, berbenturan 
dengan budaya masyarakat, bah-
kan bertentangan dengan misi 
bupati yakni mewujudkan mas-
yarakat Ngawi yang berakhlaq. 

"Selama ini, usaha hiburan 
malam yang telah diizinkan, ka-
takanlah seperti karaoke misaln-

ya, sudah memberikan dampak 
sosial. Janhanlah ditambah lagi," 
ungkapnya. 

Bertumbuhnya panti pijat, 
klub malam, dan pub, akan ma-
kin membuka peluang adanya in-
teraksi antara lawan jenis dalam 
situasi lebih tertutup dari sorotan 
publik. 

Selain itu, juga akan makin 
meggencarkan peredaran minu-
man keras, membawa dampak 
sosial bagi kehidupan mas-
yarakat dan dapat mengancam 

stabilitas ekonomi keluarga. 
"Seharusnya hal-hal ini jadi 

pertimbangan bagi dewan sebe-
lum menginisiasi ranperda. Ka-
lau kemajuan daerah dipertim-
bangkan hanya dari maraknya 
lokasi hiburan tanpa melihat ke-
siapan sosial, bisa hancur masa 
deoan generasi di Ngawi," beber 
Atong, sapaan akrabnya. 

Saat ini, mengatasi usaha 
hiburan malam yang menyalahi 
izin saja Ngawi belum mampu. 
Terbukti dengan selalu ada pe-

Madiun, SMN - Akibat ke-
naikan harga BBM, banyak daer-
ah yang mengalami inflasi. Bah-
kan ada daerah yang tegur oleh 
Presiden. Namun tidak demikian 
di Kota Madiun, Jawa Timur.

Pasalnya, Walikota Madiun, 
H. Maidi, mempunyai cara yang 
brilian guna menekan laju inflasi.

Seperti yang dilakukan hari 
ini. Walikota memberikan subsidi 
keuntungan kepada para peda-
gang bahan pokok di Pasar Besar 
Kota Madiun (PBM). Misalnya, 
harga ayam potong dari tengkulak 
Rp. 25 ribu/kilogram dan kemu-
dian dijual ke konsumen dengan 

harga Rp. 27 ribu/kilogram. Kare-
na telah disubsidi, pedagang men-
jual seharga Rp. 25 ribu.

Keuntungan pedagang Rp. 2 
ribu ini, kemudian oleh Pemkot 
Madiun disubsidi. Dengan begitu 
harga tetap terjangkau, pedagang 
tetap untung.

“Semua pedagang kebutuhan 
pokok, keuntungannya kita subsi-
di. Jadi biar daya beli masyarakat 
tetap tinggi,” kata H. Maidi, saat 
keliling Pasar Besar Kota Madiun 
(PBM), untuk menyerahkan sub-
sidi kepada pedagang, Jumat 23 
September 2022.

Bahkan untuk memantau 

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
Kabupaten Madiun Gelar Sosialisasi 

PAKEM Sewilayah Kabupaten Madiun

Tinjau Proyek, Wabup Madiun 
H. Hari Wuryanto : Sudah Sesuai 
Schedule

Madiun, SMN - Badan 
Kesatuan Bangsa dan politik 
(Bakesbangpol) Kabupaten 
Madiun menggelar sosialisa-
si fasilitasi Penghayatan Ali-
ran Kepercayaan (PAKEM) di 
wilayah Kabupaten Madiun 
yang bertempat di Kali Catur 
Resort Syariah Hotel pada Rabu 
(21/9/2022).

Dalam rangka menciptakan 
dan meningkatkan situasi kon-
dusifitas di Kabupaten Madiun 
salah satunya menciptakan ker-
ukunan umat beragama. Acara 
ini digelar oleh Badan Kesatu-
an Bangsa dan politik (Bakes-
bangpol) Kabupaten Madiun 
bekerjasama dengan Kejaksaan 
Negeri Kabupaten Madiun da-
lam tajuk acara fasilitasi Peng-
hayatan Alisan Kepercayaan 
(PAKEM).

Adapun yang turut hadir 
dan narasumber dalam acara 
ini adalah ketua majelis luhur 
kepercayaan Indonesia (MLKI) 
Kasno, Paguyuban Sapta Sila, 
Himuwis Rapra, Paguyuban 
Sumarah, Paguyuban Murtito-
mo Waskhito Tunggal, Aliran 
Perjalanan, Persada (Persatuan 
Warga Sapto Darmo), Ngudi 
Utomo, Sapto Darmo Indone-
sia, Perhimpunan Perikeman-
uasiaan, Pengurus Cabang NU 
Kabupaten Madiun, Pengurus 
daerah Muhammadiyah Ka-

Madiun, SMN - Wakil Bupa-
ti Madiun, Jawa Timur, H. Hari 
Wuryanto, didampingi beberapa 
asisten Sekda dan pejabat ter-
kait, melakukan peninjauan di 
11 proyek konstruksi sekaligus 
memonitor pelaksanaan peker-
jaan, Selasa 27 September 2022.

Sebelas proyek yang ditinjau, 
diantaranya, rehabilitasi gedung 
fasilitas layanan perpustakaan, 
rehabilitasi atau renovasi ru-
ang inap, pagar dan gedung di 
RSUD Caruban, pembangunan 
drainase/gorong-gorong ruas 
jalan S. Parman Desa Buduran, 
Wonoasri, pemeliharaan ber-
kala jalan ruas Klitik-Dimong, 
Wonoasri, pemeliharaan berkala 
jalan ruas Balerejo-Tanjungrejo 
serta jembatan Tanjungrejo II.

Selain itu, peninjaun reno-
vasi Puskesmas Balerejo, re-
konstruksi penahan tebing Kali 
Piring dan Kali Sono di Desa 
Garon, pemeliharaan berkala 
jalan ruas Kedungrejo-Kuwu 
dan rehabilitasi jaringan irigasi 
D.I. Kedungbanteng, Keca-
matan Pilangkenceng.

Wabup tidak saja mem-
perhatikan kemajuan peker-
jaan, namun juga begitu detail 
mengecek kualitas maupun 

diun, dalam acara PAKEM ini 
pada intinya untuk mencegah 
aliran sesat, aliran yang mem-
bahayakan masyarakat dan ra-
dikalisme untuk itu diadakan 
kegiatan PAKEM untuk mence-
gah itu semua yang pada intinya 
untuk menjaga kerukunan antar 
umat beragama, saling menja-
ga keharmonisan kondisifitas 
masyarakat Kabupaten Madiun” 
Harap nanik Kejari kabupaten 
Madiun.

Ketua Majelis Luhur Keper-
cayaan indonesia (MLKI) Kasno 
menyampaikan dan juga ketua 
FKUB Kabupaten Maiun serta 
ketua JPM Kabupaten Madiun 
yang pada intinya untuk menja-
ga kondusifitas dan kerukunan 
umat beragama dengan tujuan 
penghayatan kepercayaan kepa-
da Tuhan yang maha Esa untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
kehidupan dan kesempurnaan 
hidup di dunia dan di alam yang 
kekal (Akhirat).

Tidak dipungkiri bahwa se-
lama ini keberadaan PAKEM 
di Kabupaten Madiun hidup 
dan tumbuh berdampingan den-
gan baik dengan masyarakat. 
Keadaan tersebut tidak akan ter-
cipta bila tidak ada rasa tenggan-
grasa dan saling menghormati 
dan saling menjaga keharmoni-
san diantara umat beragama dan 
masyarakat. (Sy)

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Madiun Sigit Budiarto ber-
sama Kajari Kabupaten Madiun Nanik Kushartanti dan Ketua 

MLKI Kasno, Ketua FKUB, Ketua JPM Niken dan Pengurus 
Agama dan kepercayaan sekabupaten Madiun dalam acara 

sosialisasi PAKEM sewilayah Kabupaten Madiun

Wakil Bupati Madiun H. Wuryanto bersama jajaran dinas PUPR 
dan dinas terkait lainnya dalam acara sidak proyek insfratruktur di 

wilayah kabupaten Madiun

Demi Tekan Inflasi, Walikota 
Madiun Rela Berkantor di Pasar

Walikota Madiun H. Maidi bersama jajaran disperindag dan 
dinas pasar kota Madiun serta jajaran dinas terkait dalam acara 

tekan inflasi perekonomian di kota Madiun yang bertempat di 
pasar besar kota Madiun

bupaten Madiun, Forum Ker-
ukunan Umat Beragama kabu-
paten Madiu, Forum Pembauran 
Kebangsaan Kabupaten Madi-
un, Forum Koordinasi Penyu-
luh Agama islam Kabupateen 
Madiun, Jejaring Panca Man-
dala (JPM) Kabupaten Madiun, 
Kepala Badan Kesatuan Bangsa 
dan politik (Bakesbangpol) Ka-
bupaten Madiun Sigit Budiarto 
S.Sos, Msi, ibu kepala kejak-
saan negeri Kabupaten Madiun 
Nanik Kushartanti SH, MH , 
Kasi Intelejen Kejaksaan Negeri 
Kabupaten Madiun Arief Fach-
turohman SH, MH dan segenap 
undangan lainnya.

Kepala Badan Kesatuan 
Bangsa dan politik (Bakes-
bangpol) Kabupaten Madiun 
Sigit Budiarto S.Sos, Msi me-

nagatakan bahwa dalam acara 
ini pada intinya “untuk men-
ciptakan situasi kondusifitas 
dan keamanan di wilayah Ka-
bupaten Madiun yaitu PAKEM 
(Fasilitasi Penghayatan Aliran 
Kepercayaan) agar suapaya bisa 
memperkokoh kesatuan dan 
persatuan bangsa khususnya 
masyarakat Kabupaten Madiun 
untuk bisa saling menghorma-
ti dan menjaga toleransi antar 
umat beragama atau menjalin 
kerukunan diantara umat berag-
ama”, jelas Sigit Budiarto.

Kepala Kejaksaan Neger Ka-
bupaten Madin Nanik Kushar-
tanti SH, MH menyampaikan 
“dalam menjaga ketertiban dan 
keamanan terutama masalah 
agama dan aliran PAKEM yang 
ada di wilayah Kabupaten Ma-

desain dari setiap proyek kon-
struksi.

Tidak hanya itu, di setiap 
proyek yang ditinjaunya, seperti 
pembangunan jembatan Tanjun-
grejo II, ia turun melihat dari 
dekat. Bahkan, dirinya selalu 
melakukan tanya jawab dengan 
kontraktor yang mengerjakan 
proyek konstruksi.

Wabup mengatakan, secara 
umum kemajuan pekerjaan su-
dah sesuai schedule. Namun 
ada dua yang belum selesai dan 
masih ada waktu hingga pukul 
24.00 WIB.

“Semoga bisa selesai agar 
tidak ada pinalti untuk kon-
traktornya. Saya berharap ti-
dak hanya tepat waktu, namun 
kualitas tetap terjaga dan dari 

segi kegunaannya benar-benar 
bisa dirasakan manfaatnya un-
tuk masyarakat,” tutur H. Hari 
Wuryanto.

“Tadi semua kontraktor 
menyanggupi pekerjaan bisa 
rampung tepat waktu. Namun 
demikian, untuk proyek irigasi 
di Kedungrejo, saya beri saran 
agar ada penambahan tenaga 
kerja karena kaitannya dengan 
cuaca, kalau hujan bisa terham-
bat,” tambahnya.

Wabup menambahkan, jika 
dirinya ingin kontruksi yang 
bangun sebisa mungkin yang ra-
mah lingkungan dan tidak meru-
gikan masyarakat.

“Kita membangun kalau 
merugikan masyarakat, itu juga 
percuma,” tandasnya. (Sy)

langsung pedagang dan pembeli, 
dalam beberapa bulan ke depan 
yang dimulai hari ini, waliko-
ta rela berkantor di Pasar Besar 
Kota Madiun (PBM).

Sebelumnya, beberapa inova-
si telah dilakukan oleh walikota 
Madiun. Diantaranya pemberian 
seragam gratis plus ongkos jahit 
kepada ribuan siswa baru SD-
SMP.

Kemudian, pembagian bibit 
cabai gratis kepada ribuan warga 
termasuk siswa sekolah untuk 
ditanam dilahan kosong masing 
masing atau di tanah kosong mi-
lik Pemkot Madiun. Alasannya, 
karena jika cabai mahal, menjadi 
salah satu faktor penyebab inflasi.

Berikutnya, Pemkot Madiun 
membuka Warung Tekan Infla-
si atau Wartek. Yakni dengan 
cara menjual murah kebutuhan 
pokok dengan harga murah. Un-
tuk Wartek, sudah dibuka di Jalan 
Merpati, dan sembilan tempat 
lainnya, menyusul.

Di Warteg, beras dijual Rp. 8 
ribu/kilogram, gula pasir Rp. 12 
ribu/kilogram. Kemudian minyak 
goreng dijual Rp. 12 ribu per liter, 
atau dijual dibawah harga pasar.

Sedangkan dalam waktu 
dekat, 15 agen Wartek akan kelil-
ing kampung untuk menjual bah-
an pokok murah. (Sy)

Namun belum diketahui, sam-
pai saat ini seberapa besar ma-
sukan dari masyarakat menjadi 

bahan pertimbangan untuk bisa 
mengubah atau membatalkan 
pasal-pasal ranperda. (ar)
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Kodim 0715 Kendal Amankan 
Oknum Masyarakat yang Melakukan 

Penimbunan BBM Bersubsidi

Lantunan Abah Lala Goyang HUT Lalu Lintas 
di Mapolda Jateng

Kendal, SMN - Kapolres Ken-
dal AKBP Jamal Alam memberi-
kan bantuan beras Sebanyak 1 ton 
yang dibagikan Polres Kendal ber-
sama jajaran Polsek kepada warga 
kurang mampu di sekitar Mapol-
res, Mapolsek, dan asrama polisi. 
Pembagian beras kemasan 10 ki-
logram ini dilaksanakan serentak 
Jumat 30 September 2022.

Untuk wilayah sekitar Mapol-
res Kendal pembagian dipimpin 
Kapolres Kendal AKBP Jamal 
Alam berserta Ketua Bhayangkari 
dan PJU Polres Kendal.

Sambil membawa beras ke-
masan 10 kilogram, jajaran Polres 
Kendal berjalan kaki menyusuri 
sekitar Mapolres Kendal. Tukang 
becak yang kerap mangkal di de-

pan polres diberikan bantuan dari 
kepolisian berupa beras.

Dalam kesempatan tersebut 
Kapolres juga membeli semua 
dagangan seorang nenek penjual 
kerupuk. 

Bersyukur daganganya dibo-
rong, sang nenek ini sujud syukur 
dan menangis seraya mengucap-
kan terima kasih atas bantuannya. 
Menurutnya, ia berjualan hanya 
mengambil keuntungan Rp 500.

Mengetahui daganganya di-
borong semua, ia pun senang dan 
berkali-kali mengucapkan terima 
kasih. Sambil gemetar meneri-
ma uang dari kapolres, nenek ini 
menangis haru karena belum per-
nah mendapatkan uang sebesar ini.

“Matur suwun sanget sampun 

rencananya akan dijual di pom 
mini di wilayah Kaliwungu dan 
Ngampel. 

"sistem pengisian BBM dari 
SPBU masuk ke tangki mobil, 
setelah tangki mobil penuh, keluar 
SPBU sekitar 30 meter, dilanjut-
kan pemindahan BBM ke dirigen 
yang sudah disiapkan diatas mobil 
yang ditutupi terpal, dengan meng-
gunakan mesin penyedot pompa 
minyak,” akunya. 

Setelah dimintai keterangan, 
pelaku berinsial SA dan RS diketa-
hui sebagai warga Kelurahan 
Karangsari Kota Kendal yang se-
hari-hari bekerja sebagai tukang 
bengkel. Selanjutnya kedua pelaku 
beserta barang bukti akan diser-
ahkan kepada pihak Polres untuk 
ditindaklanjuti secara hukum.

Lebih lanjut, Dandim 0715 
Kendal telah berkoordinasi dengan 
Kapolres Kendal yang sama-sama 
lulusan tahun 2003, terkait penan-
ganan kasus tersebut. 

Kapolres Kendal AKBP Ja-
mal Alam sangat mengapresiasi 
pihak Kodim 0715/Kendal dan 
jajarannya yang telah berperan 
aktif bersama-sama dalam melak-
sanakan pengawasan BBM sub-
sidi dalam rangka menyukseskan 
program-program pembangunan 
Kabupaten Kendal dan Pemerin-
tah Pusat. "

Selanjutnya Polres Kendal 
akan menindak lanjuti secara hu-
kum hasil tangkapan Kodim 0715 
Kendal sesuai proses Hukum yang 
berlaku,” ujar Kapolres Kendal. 
(SAS)

Rapat Paripurna DPRD, Sekda Kendal Sampaikan 
Jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi

Lima Pelaku Pengedar Narkotika Jenis 
Sabu Diringkus Polsek Metro Taman Sari

Polres Kendal Bersama 
Mahasiswa Bagikan 1 Ton Beras 

ke Warga Kurang MampuKendal, SMN - Tema Pem-
bangunan Kabupaten Kendal 
tahun 2023 adalah Competitive 
Kendal, dimana arah kebijakan 
pembangunannya diprioritaskan 
pada Optimalisasi SDM di Ka-
bupaten Kendal yang Berdaya 
Saing, Berkarakter, dan Handal.

Hal ini disampaikan oleh 
Sekda Kendal, Sugiono, S.T., 
M.T saat mewakili Bupati Ken-
dal H. Dico M Ganinduto, B.Sc 
dalam Rapat Paripurna DPRD 
Kendal tentang Jawaban Bupa-
ti Kendal Atas Pemandangan 
Umum terhadap Nota Keuangan 
Rancangan Anggaran Pendapa-
tan dan Belanja Daerah Kabu-
paten Kendal Tahun Anggaran 
2023, Rabu (28/9/2022) di Ge-
dung Rapat Paripurna DPRD 
Kendal. 

Dalam rangka mewujudkan 
hal tersebut, langkah-langkah 
prioritas yang dilakukan dian-
taranya melalui peningkatan 
kualitas dan kompetensi tena-
ga pendidik dan kependidikan, 
peningkatan standar mutu pen-
didikan, peningkatan sarana dan 
prasarana pendidikan, pembi-
naan minat, bakat, dan kreati-
vitas siswa, serta mendorong 
keterlibatan keluarga dalam 
pendidikan untuk menekan an-
gka putus sekolah dan mening-
katkan angka melanjutkan seko-
lah ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyusunan prioritas pemba-
ngunan tahun 2023 didasarkan 
pada arah kebijakan pembangu-
nan yang tercantum dalam Pera-
turan Daerah Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Daer-
ah Kabupaten Kendal Tahun 
2021-2026. Untuk memastikan 
perencanaan prioritas pemba-
ngunan tersebut telah dimulai 
dengan penelitian atas belanja 
agar dipastikan mengarah ke-
pada output sampai dengan out-
come yang akan dicapai di tahun 
2023.

“Dalam rangka memastikan 
program tersebut dapat direal-
isasikan, maka akan dilakukan 
pengawalan pelaksanaan ke-
giatan melalui monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan setiap 
bulan, sehingga diharapkan pri-
oritas-prioritas pembangunan 
tersebut dapat berjalan secara 
tepat dan efektif,” tembah Sek-
da Kendal.

Dalam rangka untuk mening-
katkan SDM berkualitas telah 
dilakukan bersama dengan OPD 
terkait, yaitu Dinas Perindustri-
an dan Tenaga Kerja Kabupaten 
Kendal telah mempunyai pro-
gram untuk meningkatkan sum-
ber daya manusia, seperti Skill 
Development Centre (SDC), 
dalam rangka memenuhi kebu-
tuhan Triple Skilling (Skilling, 

Re-Skilling dan Up- Skilling) 
diperlukan infrastruktur Lem-
baga Pendidikan dan Pelatihan 
Vokasi yang luar biasa besarnya, 
baik jumlah, bidang, maupun je-
nis kualifikasinya.

Menurutnya hal itu perlu 
dilakukan mobilisasi Sumber 
Daya Pendidikan dan Pelati-
han Vokasi, diantaranya adalah 
Harmonisasi, Koordinasi dan 
Sinergitas sejak dari Perancan-
gan Program, Penyelenggaraan 
Pendidikan dan Pelatihan Voka-
si sampai dengan tindak lanjut 
penempatan lulusannya ke Dun-
ia Usaha dan Dunia Industri.

Adapum Sumber daya Pendi-
dikan dan Pelatihan Vokasi yang 
sudah ada di Kabupaten Kendal 
antara lain terdapat 1 Balai La-
tihan Kerja (BLK) UPTD milik 
Pemerintah Kabupaten Kendal, 
88 Lembaga Pelatihan Kerja 
Swasta, dan 16 BLK Komunitas 
dan 3 Lembaga Pelatihan Peru-
sahaan.

Ia juga menyampaikan, 
bahwa Pemerintah Kabupaten 
Kendal selalu berupaya untuk 
mewujudkan penegakan akunt-
abilitas publik dan juga prinsip 
transparasi dalam penyelengga-
raan tata kelola pemerintahan 
yang baik. Salah satunya adalah 
dengan meningkatkan partisi-
pasi yang berorientasi kepada 
masyarakat luas, akuntabel, 
transparan responsive, efektif 
dan efisien, adil dan inklusif, 
serta patuh terhadap peraturan 
perundang-undangan.

“Selain itu juga pengelolaan 
keuangan APBD berorientasi 
kepada pelayanan publik un-
tuk masyarakat luas di daerah, 
akuntabel dalam pertanggu-
ngjawaban kepada publik atas 
program dan kegiatan beserta 
penganggarannya. Perencanaan 
yang baik sangat diperlukan 
agar tercipta penganggaran yang 
efektif, efisien, serta tepat, adil 
dan inklusif, dan tidak lagi ber-
orientasi pada proses dan out-
put, akan tetapi sudah berorien-
tasi pada impact dan outcome,” 
terang Sekda Kendal.

Lebih Lanjut, Sekda Sugio-
no mengatakan, bahwa berb-
agai upaya juga dilakukan oleh 
Pemerintah Kabupaten Kendal 
untuk menurunkan kemiskinan 
dan meningkatkan pendapatan 
warga miskin, diantaranya den-
gan mengurangi beban mas-
yarakat miskin melalui Program 
Perlindungan dan Jaminan So-
sial berupa penyaluran beasiswa 
bagi siswa berprestasi dari kelu-
arga tidak mampu, dan dibidang 
kesehatan melalui Program Pe-
menuhan Upaya Kesehatan Per-
orangan dan Upaya Kesehatan 
Masyarakat.

Selain itu, pada bidang 

Jakarta, SMN - Polsek Met-
ro Taman Sari meringkus lima 
pelaku pengedar narkotika jenis 
sabu di wilayah Tamansari, Jakar-
ta Barat. Dimana para pelaku yang 
ditangkap yakni BS, HS, SA, IF, 
dan ES, merupakan pengedar ja-
ringan lokal.

Dalam keterangannya Kapol-
sek Metro Tamansari Polres Met-
ro Jakarta Barat AKBP Rohman 
Yonky Dilatha didampingi kasi 
humas Polres Metro Jakarta Barat 
Kompol Moch Taufik Iksan dan 
kanit reskrim Akp Roland Olaf 
Ferdinan mengatakan, dalam 
pengungkapan tersebut pihakn-
ya mengamankan sebanyak 129 
gram narkotika jenis sabu.

"Jumlah keseluruhan ba-
rang total sita 129 gram, untuk 
semuanya kita lakukan simultan," 

kata Yonky, Jumat (30/9/2022).
Yonky mengatakan, penang-

kapan terhadap pelaku berawal 
dari laporan masyarakat. Selanjut-
nya, tim melakukan penyelidikan 
dan menangkap para pelaku di ke-
diamannya masing-masing. 

"Jadi (saat ditangkap) tidak da-
lam rangka transaksi. Dan semua 
barbuk kita temukan di beberapa 
tempat kejadian (kediaman)," 
ujarnya.

Kepada polisi, para pelaku 
mengaku mengedarkan sabu ha-
nya di wilayah Tamansari. Mer-
eka menjual sabu kepada pem-
beli dengan harga Rp1,3 per satu 
gram.

"Di antara kelima pelaku, 
ada beberapa yang sebelumnya 
pernah kita lakukan penindakan 
(residivis) setelah keluar masih 

mencari pekerjaan yang sama 
(pengedar)," lanjutnya.

Yonky menegaskan, pihaknya 
akan terus melakukan pengem-
bangan dan mencari tahu ke-
beradaan bandar narkotika dari 
kelima pengedar tersebut.

"Kami tak berhenti sampai di 
sini, kami terua mengembang-
kan kasus peredaran narkotika di 
wilayah hukum kami," pungkasn-
ya.

Guna mempertanggung jawab-
kan perbuatannya, para tersangka 
terancam terjerat dengan pasal 
114 ayat 2 subsider pasal 112 ayat 
2 Undang-undang Nomor 35 ta-
hun 2009 tentang narkotika junto 
pasal 5 ayat 1 dan diancam pidana 
mati, penjara seumur hidup atau 
paling singkat 6 tahun dan paling 
lama 20 tahun. (*/lian)

Semarang, SMN - Jajaran 
lalu lintas merayakan HUT yang 
ke 67. Di Polda Jateng, kegiatan 
ini dirayakan dengan tasyakuran 
yang dihadiri Kapolda Jateng, 
Irjen Pol Ahmad Luthfi beser-
ta pejabat utama serta Wagub 
Jateng Taj Yasin Maimoen dan 
puluhan undangan lainnya, Ka-
mis (22/9).

Acara menjadi meriah ke-
tika sosok Abah Lala hadir di 
gedung Borobudur, tempat ber-
langsungnya acara, dan meng-
goyang hadirin dengan beberapa 
lagu hits nya. Dalam momen 
itu, penyanyi asal Boyolali itu 
menyanyikan sejumlah lagu di-
antaranya

Ojo dibandingke dan Pamer 

Bojo.
Kapolda Irjen Ahmad Luthfi 

dalam momen tasyakuran HUT 
Lalu Lintas itu mengungkapkan 
kebanggaannya pada jajaran 
lalu lintas Jateng atas keberhas-
ilannya menelorkan terobosan 
kreatif dan sukses dalam pener-
apan ETLE.

Dia juga menyampaikan, ja-
jaran lalu lintas merupakan eta-
lase Polri dalam melayani mas-
yarakat.

"Fungsi lalu lintas merupa-
kan hand of law. Baik itu serag-
am, peluit, kendaraan maupun 
kehadiran personilnya di lapan-
gan. Semuanya merupakan rep-
resentasi hukum," kata dia.

Kapolda juga meminta setiap 

ketenagakerjaan melalui perlua-
san kesempatan kerja dan pelati-
han kewirausahaan, peningkatan 
kompetensi tenaga kerja melalui 
pelatihan-pelatihan tenaga kerja 
agar memiliki kompetensi dan 
kualifikasi yang dibutuhkan 
dunia kerja. Pada bidang pem-
berdayaan UKM, yaitu dengan 
mendorong tumbuhnya UKM-
UKM, tumbuhnya Start-Up 
baru yang berkualitas kuat dan 
berdaya saing, sehingga dapat 
menyerap lebih banyak tenaga 
kerja dan mendorong peningka-
tan pendapatan masyarakat yang 
bekerja di sektor UKM yang 
pada akhirnya berimplikasi pada 
pengurunan angka kemiskinan.

“Guna memacu investasi di 
Kabupaten Kendal, program 
pelayanan penanaman modal 
juga terus ditingkatkan melalui 
digitalisasi sistem perizinan 
dengan didukung ketersediaan 
informasi dan kajian potensi 
investasinya. Di samping itu, 
guna memacu investasi masuk 
ke Kabupaten Kendal juga akan 
dilakukan promosi-promosi in-
vestasi di tingkat lokal, regional, 
dan nasional, serta penyeleng-
garaan temu bisnis, dan fasili-
tasi kemitraan UMKM dengan 
pengusaha besar,” kata Sekda 
Kendal.

Dalam hal meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah 2023, 
Pemkab Kendal akan men-
gupayakan konsep Strategi 
ReDiSaIn, seperti Reviu dan 
update Regulasi Daerah yang 
terkait pajak daerah dan retri-
busi, Optimalisasi Digitalisasi/ 
pemanfaatan teknologi digital 
dalam pengelolaan PAD, Sin-
ergitas, kolaborasi dan kerja 
sama seluruh stakeholder dan 
pentahelik dalam pengelolaan 
PAD, Integritas dan peningka-
tan kompetensi SDM pemungut 
pajak.

Disamping hal tersebut, ino-
vasi dan terobosan-terobosan 
baru dalam menggali poten-
si PAD terus dilakukan, yaitu 
pemindahan tapping box yang 
tidak optimal ke objek pajak 
yang lebih optimal, pemasangan 
smart camera pada objek-objek 
pajak tertentu, pembuatan peta 

blok PBB, penilaian individual 
bagi seluruh ASN Kabupaten 
Kendal dan Wajib Pajak besar, 
pemutakhiran objek pajak, pem-
berian pengurangan dan kerin-
ganan pajak.

“Ditambah lagi penghapu-
san sanksi administrasi pajak, 
pemberian hadiah lunas PBB, 
layanan jemput bola pemba-
yaran pajak dengan mobil ke-
liling, pemeriksaan pajak, up-
aya optimalisasi pengelolaan 
pendapatan parkir melalui retri-
busi parkir berlangganan dan 
apabila menjelang jatuh tempo 
pembayaran PBB-P2 (31 Okto-
ber) penerimaan sektor PBB-P2 
masih belum sesuai target, maka 
diberikan relaksasi/ perpanjan-
gan sampai dengan 31 Desem-
ber tahun berjalan,” ungkap 
Sekda Kendal.

Diakhir penyampaiannya, 
Sekda Kendal Sugiono men-
yampaikan ucapan terima kasih 
atas saran dan masukan tentang 
penyampaian Rancangan APBD 
Tahun Anggaran 2023, dengan 
saran dan masukan tersebut akan 
menjadikan RAPBD Tahun An-
ggaran 2023 menjadi lebih baik 
dan sempurna.

Sementara itu, Pimpinan Ra-
pat DPRD Kabupaten Kendal, 
H. Akhmad Suyuti, S.H., M.H 
dalam acara tersebut juga men-
gucapkan terima kasih kepada 
Sekretaris Daerah Kabupaten 
Kendal yang telah menyam-
paikan Jawaban Bupati terhadap 
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi 
atas Nota Keuangan APBD Ta-
hun 2023.

"Dengan telah disampaikan-
nya Jawaban Bupati atas Pan-
dangan Umum Fraksi DPRD 
Kabupaten Kendal terhadap 
Penyampaian Nota Keuangan 
APBD Tahun 2023, maka sele-
sai sudah acara Rapat Paripurna 
pada hari ini," tutur Akhmad 
Suyuti.

Pihaknya juga mengingat-
kan, agar tetap waspada dan 
menjaga kesehatan dari bahaya 
penyebaran varian virus Corona 
(Covid-19) dengan tetap me-
nerapkan protokol kesehatan. 
(SAS)

anggota lalu lintas untuk segera 
hadir di saat masyarakat mengh-
adapi permasalahan.

"Segera wujudkan pelayanan 
prima di bidang pelayanan mau-
pun dalam mengatasi permas-
alahan di jalan raya," imbuhnya.

Sementara Wagub Taj Yasin 
Maimoen dalam momen terse-
but menyampaikan penghar-
gaannya atas jajaran lalu lintas 
Jateng yang selalu hadir setiap 
ada permasalahan di jalan raya.

"Saya juga mengapresiasi 
atas keberhasilan penerapan 
ETLE di Jateng yang berjalan 
sukses sehingga menjadi per-
contohan di tingkat nasional," 
lanjutnya.

Wagub juga meminta mas-
yarakat untuk sadar berlalu lin-
tas serta menyadari hak dan ke-

wajiban di jalan raya
"Seperti jangan menggu-

nakan jalur darurat di jalan tol, 
termasuk juga memberikan ru-
ang pada kendaraan yang ber-
tugas seperti ambulance yang 
melintas di jalan raya," tandasn-
ya.

Selain itu, dirinya meminta 
masyarakat mendukung kam-
panye keselamatan lalu lintas 
termasuk mewaspadai potensi 
penyebab kecelakaan di jalan 
raya maupun jalan tol.

"Seperti kejadian di ruas tol 
km 253. Dugaan kuat penyebab-
nya asap yang timbul dari sisi 
jalan. Untuk ini saya himbau 
masyarakat untuk tidak memba-
kar lahan atau sampah di tepian 
jalan tol," jelas Wagub. (PW)

Rapat Paripurna DPRD Kendal di Gedung Rapat Paripurna 
DPRD Kendal

Meringkus lima pelaku pengedar narkotika jenis sabu di wilayah 
Tamansari, Jakarta Barat

Abah lala bersama dengan salah satu personel Satlantas Polda 
Jateng

diborong, mugi berkah,” kata Yan-
ti berulang kali.

Bakti sosial yang dilaksanakan 
Polres Kendal juga menyasar 
warga kurang mampu di sekitar 
Mapolres Kendal. Kapolres beser-
ta jajarannya menyambangi warga 
yang berada di belakang mapolres 
untuk menyerahkan bantuan beras. 
Warga mengaku senang mendapa-
tkan bantuan beras disaat harga 
kebutuhan pokok merambat naik 
dampak kenaikan BBM.

“Saya berterima kasih sekali 
bisa dibantu semoga bermanfaat 
dan mendapatkan keberkahan un-
tuk semuanya,” ujar Sri Nur Adi-
yah, warga sekitar mapolres.

Sementara Kapolres Kendal 
mengatakan, ada satu ton beras 
yang dibagikan dalam bakti sosial 
ini. 

“Selain di Mapolres Kend-
al pembagian beras juga dilak-
sanakan di polsek jajaran se Ken-
dal. Harapannya bisa meringankan 
beban masyarakat kecil yang ke-
sulitan mencukupi kebutuhan 
sehari-hari paska kenaikan harga 
BBM,” terangnya.

Polres Kendal juga menggan-
deng mahasiswa di Kendal, untuk 
ikut dalam kegiatan ini sebagai 
bentuk kebersamaan membantu 
sesama. Rencananya bakti sosial 
iniakan rutin dilaksanakan setiap 
hari jumat dengan sasaran yang 
lebih besar lagi. (SAS)

Kapolres Kendal AKBP Jamal Alam ketika membagikan ban-
tuan beras ke tukang becak yang sedang mangkal di depan 

Polres Kendal

Tersangka penimbun BBM bersubsidi yang berhasil diamankan 
Kodim 0715/Kendal

Kendal, SMN - Kodim 0715/
Kendal mengamankan pelaku pe-
nimbunan BBM bersubsidi jenis 
pertalite yang dilakukan oleh dua 
orang pelaku di beberapa SPBU 
wilayah Kecamatan Boja, Kendal, 
Rabu (28/09/22). 

Dandim 0715/Kendal Let-
kol Inf Jenry Polii S. Sos, dalam 
pernyataannya menyampaikan 
bahwa pihak Kodim Kendal turut 
berperan aktif dalam pengawasan 
pendistribusian BBM di wilayah 
Kabupaten Kendal guna memasti-
kan penyaluran yang tepat sasaran. 

"Pelaku diamankan oleh unit 
intel Kendal berdasarkan laporan 
dari salah satu anggota yang men-
curigai adanya kendaraan yang 
mencurigakan yang mengisi di 
salah satu SPBU di wilayah Boja,” 
terangnya. 

"Setelah mendapat laporan 
tersebut, Dandim Kendal langsung 
memerintahkan unit intel untuk 
dengan segera mengamankan 
pelaku agar tidak kabur. Ber-
kat kerja keras Unit Intel Kodim 
0715 Kendal, pelaku dan barang 
bukti berupa 900 liter BBM jenis 
pertalite, 1 unit Mobil Colt, dan 1 
unit mesin pompa untuk proses pe-
mindahan BBM dari tangki mobil 
ke dirigen,” imbuhnya.

SA, salah satu pelaku yang 
berhasil diamankan mengaku 
Membeli BBM di 3 lokasi SPBU 
wilayah Kecamatan Boja yang 
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Sekda dan Komisi V DPRD 
Provinsi Bahas Pembangunan 

Unit Sekolah Baru

Kunjungan kerja Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat di Aula 
Sekretariat Daerah Kab. Sukabumi

KPU Kabupaten Sukabumi 
Gelar Rakor Pemutakhiran Data 
dan Penyusunan Daftar Pemilih

Rakor pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih untuk 
2024 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sukabum

Sukabumi, SMN - Sekretar-
is Daerah Kab. Sukabumi Ade 
Suryaman menerima kunjungan 
kerja Komisi V DPRD Provinsi 
Jawa Barat di Aula Sekretariat 
Daerah Kab. Sukabumi. Sela-
sa (27/9/22) Kunker Komisi V 
tersebut dalam rangka Pemba-
hasan Unit Sekolah Baru (USB) 
di SMAN 1 Kalapanunggal.

Sekda mengaku bangga atas 
silaturahmi yang dilakukan 
anggota DPRD Provinsi Ja-
bar itu, sehingga dalam hal ini 
dapat menciptakan kolaborasi 
untuk mewujudkan pendidikan 
di Kab. Sukabumi kearah yang 
lebih baik. 

"Semoga dengan silaturah-
mi ini dapat meretas persoalan 
pendidikan di Kab. Sukabumi," 
ungkapnya.

Sekda Ade mengutarakan, 
Kab. Sukabumi merupakan 
wilayah terluas kedua se Jawa 
dan Bali tersebut masih banyak 

kekurangan SMA Negeri dimas-
ing-masing Kecamatan, sehing-
ga dengan adanya silaturahmi 
ini diharapkan dapat menjadi 
terobosan baru dalam memba-
ngun pendidikan di Kab. Suka-
bumi.

"Keberadaan sekolah SMA 
Negeri di Kabupaten Sukabumi 
saat ini hanya memiliki 27 seko-
lah, sedangkan Kab. Sukabumi 
memiliki 47 Kecamatan. Jadi 
saat ini masih banyak kekuran-
gan sekolah negeri yang dimili-
ki Kab. Sukabumi," terangnya.

Sekda menyebut bahwa 
pembangunan sekolah baru di 
Kecamatan Kalapanunggal mer-
upakan bentuk perhatian pemer-
intahan pusat kepada daerah, 
dengan tujuan meningkatkan 
kemampuan siswa untuk melan-
jutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi serta mening-
katkan kemampuan siswa untuk 
mengembangkan diri sejalan 

dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan bu-
daya. 

"Semoga kedepan ada Ke-
camatan lain yang menyusul 
pendirian unit sekolah baru di 
Kab. Sukabumi," harapnya.

Sementara itu Ketua komisi 
V DPRD Provinsi Jawa Barat 
Abdul Haris Bobihoe menjelas-
kan, kunker kali ini pihaknya 
bertujuan untuk berdiskusi se-
cara langsung dengan stakhold-
er terkait. Baik itu Pemerintah 
Daerah, Forkopimcam, dan 
Perkebunan PTPN VIII. 

"Kami ucapkan terimakasih 
yang sebesar-besarnya kepada 
PTPN VIII yang telah menghi-
bahkan lahan untuk pembangu-
nan pendidikan di Kab. Sukabu-
mi," ucapnya.

Abdul Haris mengatakan, 
pendidikan merupakan tang-
gungjawab bersama untuk 
mencerdaskan anak bangsa, hal 
ini dirasakan dengan adanya 
dukungan dan kerjasama antara 
pemerintah, perusahan, swasta, 
dan masyarakat.

"Seluruh unsur terlibat dalam 
melakukan pembangunan pen-
didikan, kerjasama ini insyallah 
akan menghasilkan kekuatan 
yang luar biasa," bebernya.

Dirinya optimis dari lembaga 
pendidikan ini akan lahir gener-
asi yang mampu membawa ke-
majuan dan kesejahteraan bagi 
masyarakat di Kabupaten Suka-
bumi. (Roby)

Sukabumi, SMN - Komisi 
Pemilihan Umum (KPU) Kabu-
paten Sukabumi melaksanakan 
rapat koordinasi di Hotel Au-
gusta Cikukulu, Selasa, 27 Sep-
tember 2022. Rakor tersebut 
terkait pemutakhiran data dan 
penyusunan daftar pemilih un-
tuk 2024.

Komisioner KPU Kabupaten 
Sukabumi Ayi Saepudin men-
gatakan, data yang ada saat ini 
merupakan hasil sinkronisasi 
DPP dengan DP4 dari Kemend-
agri. Ketika masih ada yang be-
lum masuk daftar pemilih, maka 
masih bisa dilaksanakan inven-
tarisir untuk penginputan. 

"Hasil rekapitulasi, daft-
ar pemilih saat ini sebanyak 
1.925.872. Jumlah tersebut naik 
dari bulan lalu yang berjum-
lah 1.905.761. Kenaikan daftar 
pemilih ini, bersumber dari Di-
nas Kependudukan," ujarnya. 

Menurutnya, daftar pemi-
lih tersebut masih terus beru-
bah-ubah. Maka dari itu, pene-
tapan daftar pemilih tetap akan 

dilaksanakan H-3 pencoblosan. 
"Semua pemilih berbasis 

KTP el. Syarat pemilih minimal 
berusia 17 tahun," ucapnya. 

Berkaitan data pemilih ini, 
perlu adanya peran serta mas-
yarakat. Sehingga keakuratan 
data dapat terjamin. 

"Kalau ada yang meninggal 
atau pindah domisili, segera 
lapor. Sehingga data terupdate 
terus. Makanya, disini perlu 
peran serta masyarakat," ung-

kapnya. 
Sekadar diketahui, jumlah 

TPS pada Pemilu akan mening-
kat jika dibandingkan 2019 lalu. 
Bahkan, jumlahnya bisa menca-
pai 9000 an. 

"Sebelumnya di angka 5.171, 
tapi ke depan kemungkinan naik 
menjadi 9000an. Selain itu ada 
TPS khusus juga. Hal itu seperti 
TPS lapas, panti sosial, dan tem-
pat relokasi bencana," pungkan-
ya. (Roby)

Sukabumi, SMN - Sebagai 
salah satu sekolah perconto-
han dan ter favorit di Kabu-
paten Sukabumi khususnya di 
Kecamatan Cicurug Sekolah 
Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 1 Cicurug yang telah 
banyak mencetak murid - mu-
rid berprestasi dan melahirkan 
siswa-siswi yang membangga-
kan banyak pihak. Maka dari 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sukabumi melalui Dinas Pen-
didikan Kabupaten Sukabumi 
akan terus mendorong, berupaya 
dan memperhatikan fasilitas 
pendidikan baik sarana prasara-
na (sarpras) maupun perawatan 
gedung sekolah. Seperti yang 
terlihat saat ini Sekolah Negeri 
1 Cicurug tengah melaksanakan 
kegiatan pembangunan rehab 
dan toilet untuk mencukupi 
fasilitas pendidikan.

SMPN 1 Cicurug yang tengah dilakukan perbaikan

Kasie Sarpras SMP Dinas 
Pendidikan Kabupaten Suk-
abumi Zetta Nusantara Putra 
mengatakan melalui pesan 
WhatsAppnya pekerjaan yang 
sedang dilaksanakan di SMP N 
1 Cicurug tahun 2022 itu ang-

garan nya bersumber dari DAK 
yang ditentukan oleh kementri-
an yang diambil dari data Dap-
odik.

"Untuk kegiatan tersebut, 
baik sekolah penerimanya, jum-
lah anggarannya, maupun jenis 

Sekolah SMPN 1 Cicurug Sebagai Sekolah 
Percontohan di Kabupaten Sukabumi

pekerjaannya, hal itu ditentukan 
oleh kementrian yang awal mula 
nya diambil dari data dapodik 
yang diisi oleh sekolah". Ucap-
nya

"Dinas pendidikan kabupat-
en tinggal melaksanakan teknis 
pekerjaan nya". Tambahnya.

Lanjutnya Zetta, sesuai arah 
kebijakan dari pemerintah pusat 
sejak beberapa tahun ini adalah 
POLA TUNTAS. Pemerintah 
berharap anggaran yang digu-
nakan difokuskan kepada se-
kolah sekolah tertentu terlebih 
dahulu hingga tuntas kebutuhan 
pencapaian SPM nya, bukan 
lagi dengan pola tersebar. Hal 
ini juga yang mempengaruhi 
kementrian dalam menyusun se-
kolah penerima, nilai anggaran, 
dan jenis pekerjaan yang diter-
ima oleh sekolah dalam DAK. 
(Roby)

Warga Komplek Pertamina IPTN Pertanyakan 
Tanggapan DLHK Depok Terkait Surat 

Keberatan AMDAL Apartemen LRT City

Surat keberatan AMDAL dari Warga RT 010/RW 003 
Komplek Pertamina IPTN Kelurahan Harjamukti Kecamatan 

Cimanggis Kota Depok 

Depok, SMN - Perkemban-
gan surat keberatan AMDAL 
dari warga RT 010/RW 003 
Komplek Pertamina IPTN Kelu-
rahan Harjamukti Kecamatan 
Cimanggis Kota Depok ke Dinas 
Lingkungan Hidup dan Kebersi-
han (DLHK) Kota Depok terkait 
pembangunan Apartemen LRT 
City belum mendapat tanggapan. 
Warga RT 010/RW 003 Komplek 
Pertamina IPTN ini wilayahnya 
langsung bersinggungan dengan 
proyek pembangunan aparte-
men.

Sebelumnya melalui surat 
No. 09/SK/VIII/22 yang ditan-
da-tangani Ketua RT Sudrajat 
Suciono, warga mengirimkan 

surat kepada Dinas Lingkungan 
Hidup dan Kebersihan Kota De-
pok menyampaikan keberatan 
atas pemberiaan izin AMDAL 
pembangunan apartemen LRT 
City Cibubur.

Ada 4 (empat) point yang di 
sampaikan warga dalam surat 
tersebut, antara lain:

1. Bahwa saya selaku Ketua 
RT 010/003 Komplek Pertam-
ina IPTN Kecamatan Cimang-
gis Kota Depok bermaksud 
menyampaikan keberatan kami 
sebagai warga RT 010/003 
Komplek Pertamina IPTN atas 
pemberian izin pembangunan 
Apartemen LRT City Cibubur.

2. Bahwa kami warga ter-

dampak langsung atas pemba-
ngunan Apartemen LRT City 
tersebut, akan tetapi kami ti-
dak pernah di libatkan dalam 
pertemuan-pertemuan atau ra-
pat-rapat dalam proses perizinan 
apapun terkait proyek tersebut, 
di antaranya urusan persetujuan 
tetangga dan AMDAL.

3. Bahwa proyek ini nantinya 
yang akan berdampak langsung 
kepada perumahan kami, dan 
kami juga tidak mengetahui 
sama sekali rencana pembuan-
gan dari 9 (sembilan) tower yang 
akan di bangun di lokasi yang 
berdampingan dengan peruma-
han, baik limbah pembuangan 
air serta saluran pembuangan air 
nantinya akan di buang kemana?

4. Bahwa kami juga berkeber-
atan karena adanya penggunaan 
lahan Rawa Sepat yang setahu 
kami dari awal kami menghuni 
di perumahan tersebut, Rawa 
Sepat adalah tempat penampun-
gan air hujan, sementara saat ini 
sudah di ajukan oleh pihak LRT 
City Cibubur menjadi bagian 
dari pembangunan apartemen 
LRT City.

Dalam surat tersebut warga 
meminta DLHK Kota Depok un-
tuk mengkaji ulang AMDAL dari 

apartemen LRT City Cibubur.
Terkait surat keberatan terse-

but, saat di konfirmasi SMN, Ju-
mat (30/09/2022), Ketua RT 010/
RW 003 Sudrajat Suciono men-
yatakan sampai saat ini surat ke-
beratan AMDAL dari warganya 
bertanggal 29 Agustus 2022 yang 
telah dilayangkan ke DLHK 
Kota Depok dan ditembuskan ke 
berbagai instansi tersebut belum 
ada tanggapan dari pihak DLHK.

"Sampai saat ini belum ada 
tanggapan dari pihak DLHK" 
ujar Sudrajat.

Indra Kusuma, Kepala 
Bidang Tata Lingkungan dan 
Konservasi DLHK Kota Depok 
saat di konfirmasi SMN, Ka-
mis (29/09/2022) menjelaskan 
DLHK sudah menyiapkan surat 
jawaban namun belum ditan-
da-tangani oleh Kepala Dinas 
DLHK.

"Agak siang nanti saya kirim 
info jawaban DLHK tunggu tan-
da tangan Kadis" ujar Indra.

Hingga berita ini di turunk-
an, belum ada informasi lanjutan 
dari pihak DLHK Kota Depok 
terkait surat jawaban DLHK De-
pok apakah sudah ditanda-tan-
gani atau belum. (DK)

Warga RT 05/09 Tanah Baru Pertanyakan Komitmen Kontraktor 
Tol Selesaikan Masalah Drainase Tol Cijago "Abal-Abal"

Surat dukungan terhadap pembangunan proyek Tol Cijago 
tahap 3

Depok, SMN - Setelah berita 
pertama tayang di SMN edisi on-
line Kamis 15 September 2022 
terkait pembangunan drainase 
tol Cijago tahap 3 yang dinilai 
"abal-abal" oleh warga, akhirn-
ya Kamis 15 September 2022, 
Humas PT PP Presisi LMA 
Yunus menghubungi SMN un-
tuk bertemu dan disepakati Ju-
mat, 16 September 2022 pukul 
13.30 WIB. Awalnya janjian di 
suatu restoran di kawasan Kuku-
san, namun sesuai permintaan 
warga, akhirnya SMN dan LSM 
PENJARA PN Depok meminta 
agar pertemuan dipindahkan ke 
lokasi drainase tol di RT 05/RW 
09 Kelurahan Tanah Baru. Hal 
inipun di setujui Yunus, selaku 
Humas. Namun kemudian SMN 
diminta menghubungi Dedi Eka 
selaku Deputy Manager KSO 
PP Presisi LMA.

"Selamat siang Pak Didi. 
Atas berita yang bapak kirim, 
kami punya hak jawab, dan team 

akan berkomunikasi lebih lanjut 
dengan Pak Didi, saya pastikan 
mereka akan hubungi bapak 
setelah hak jawab selesai. Leb-
ih baik kita clearkan dulu hak 
jawab kami, karena memang be-
gitulah cara kerja media, setelah 
itu, silahkan bapak urus ijin 
liput" jawab Dedi via WA.

Saat di tanyakan apakah 
pertemuan dengan warga akan 
di lanjut hari ini, Dedi kembali 
membalas via WA.

"Bapak tunggu team yang 
akan berdiskusi dan memberi-
kan hak jawab ya pak, tidak ada 
hubungan pekerjaan di tol den-
gan warga, lebih lanjut, diskusi 
dengan team saja" ujar Dedi via 
WA.

Setelah pertemuan gagal, se-
jumlah warga yang sudah ber-
kumpul di lokasi mengaku kece-
wa karena sebelumnya berharap 
hari ini ada solusi permasalahan 
drainase tol yang berdampak 
banjir ke lingkungannya.

Ustadz Amam, salah satu 
warga yang di temui SMN di lo-
kasi, Jumat (16/09/2022) men-
jelaskan bahwa permasalahan 
drainase bukan hanya persoalan 
1, 2, 3 rumah yang terdampak 
banjir namun juga menyangkut 
250 siswa yang belajar di Seko-
lah Tahfizul Quran yang beber-
apa waktu lalu pernah terkena 
dampak banjir.

"Tolong pikirkan, ada 250 
anak yang belajar di sekolahan. 
Waktu itu, saat banjir mereka 
tidak dapat belajar" ujar Ustadz 
Amam.

Gerry Saragih, Ketua LSM 
PENJARA PN Depok yang 
di temui di lokasi, Jumat 
(16/09/2022) menyesalkan pi-
hak kontraktor tol yang tidak 
responsif menanggapi keluhan 
warga.

"Proyek tol Cijago didanai 
uang rakyat, warga mendukung 
pembangunan tol, namun dari 
pihak kontraktor tol cenderung 

mengabaikan keluhan warga. 
Kalau pekerjaan sudah selesai, 
kontraktor sudah tidak tahu ke-
mana, tapi dampak drainase tol 
khan akan selamanya terkena ke 
warga" ujar Gerry.

Gerry menegaskan sebagai, 
LSM PENJARA PN sebagai 
Lembaga Swadaya Masyarakat 
terpanggil untuk membantu 
warga yang kebingungan ke-
mana harus mengadu saat ada 
persoalan di lingkungannya. Di-
rinya bertekad akan terus men-
gadvokasi warga memperjuang-
kan hak-haknya.

Kemudian setelah berita 
kedua kembali tayang di SMN 
edisi online Senin 19 September 
2022 terkait pertanyaaan warga 
menyangkut komitmen pihak 
kontraktor tol menyelesaikan 
masalah drainase tol Cijago di 
lingkungan RT 05/09 Tanah 
Baru akhirnya diagendakan 
akan ada utusan pihak kontrak-
tor tol yang akan datang ke lo-

kasi pada Selasa 27 September 
2022.

Namun kenyataannya pada 
Selasa 27 September 2022 
yang datang hanya Saudara 
Minin yang di kenal warga se-
lama ini sebagai orang proyek di 
lingkungan tol.

"Yang datang cuman Pak 
Minin aja" ujar Ustadz Amam, 
salah satu tokoh warga kepada 
SMN, Selasa (27/09/2022)

"Kemarin kami minta dalam 
pertemuan itu bahwa air dari 
jalan sekasih jangan dialirkan 
ke arah kali salak tetapi dialir-
kan ke arah kali krukut, supaya 
debet air tidak terlalu banyak 
ke arah drainase yang sedang 
rapikan yang kemarin roboh itu" 
tambah Ustadz Amam kepada 
SMN.

Sampai berita ini di turunkan 
belum ada informasi lanjutan 
dari pihak kontraktor tol terkait 
tuntutan warga. (DK)
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Bengkulu Tengah, SMN - 
Dinas Pariwisata Bengkulu Ten-
gah, Bengkulu menggelar Event 
Penembang Fest, pegelaran seni 
dan budaya tahun 2022.

Acara tersebut akan dimulai 
pada awal Oktober 2022 dan 
dilaksanakan di Desa Wisa-
ta Penembang, Kecamatan 
Merigikelindang, Bengkulu 

Dinas Pariwisata Bengkulu Tengah, Bengkulu menggelar 
Event Penembang Fest

Dinas Pariwisata Bengkulu Tengah Gelar 
Event Penembang Fest Pegelaran Seni Budaya

Tengah, Bengkulu.
Desa Penembang dan Dinas 

Pariwisata Bengkulu Tengah 
terus berupaya untuk melaku-
kan promosi untuk objek wisata 
Penembang, yang mana pada 
beberapa bulan yang lalu objek 
wisata Penembang ini pernah 
ikut dalam ajang lomba Desa 
Wisata yang diselenggara-
kan oleh Pemerintah Provinsi 
Bengkulu dan dimenangkan 
dengan predikat kedua.

Saat dikonfirmasi, Kepala 
Dinas Pariwisata Bengkulu Ten-
gah, Edwar Noprin mengatakan, 
“pihak Dinas dan Pihak Desa 
Penembang harus melakukan 
inovasi di tempat ini menjadi ide 
baru untuk mengembangkan ob-
jek wisata Di Penembang karena 
objek wisata ini bisa menambah 
PAD Daerah Bengkulu Tengah,” 
ungkap Kadis Edwar.

Ungkapan Kepala Desa Pen-
embang Aswan secara swadaya 

masyarakat dan perangkat Desa 
Penembang menyulap tempat 
wisata ini menjadi tempat yang 
banyak diminati pengunjung di 
sekeliling air terjun alam ini di-
hiasi dengan tanaman hias yang 
cantik dan menarik, dibuat tem-
pat berjualan, pondok-pondok 
munggil tempat beristirahat, dan 
fasilitas umum lainnya.

Wajar pariwisata ini banyak 
dikunjungi oleh pengunjung 
baik dalam daerah maupun luar 
daerah bahkan ada turis asing ke 
sini, ungkap Kades.

Diteruskan Kades, “maka itu 
kami ingin mengadakan event 
supaya lebih terkenal supaya 
pengunjung lebih banyak. Den-
gan banyaknya pengunjung 
bisa membantu ekonomoi war-
ga khususnya Desa Penembang 
dan memasukan PAD Daerah, 
tukang parkir, warga jualan, 
dan lain-lainnya,” tutup Aswan. 
(burhan)

Perbub Kabupaten Mukomuko 
No.11 Tahun 2022, 

Mengebiri Perusahaan Pers

Mukomuko, SMN - Per-
bub Kabupaten Mukomuko No 
11 tahun 2022 dianggap tel-
ah mengebiri perusahaan pers 
dan wartawan yang ada di Ka-
bupaten Mukomuko Provinsi 
Bengkulu.

Pasalnya banyak perusahaan 
pers di Mukomuko  memprotes 
tentang terbitnya Perbub No 11 
karena Perbub tersebut dinilai 
tidak mendukung media massa 
berada di Kabupaten Mukomu-
ko dan tidak mendukung per-
tumbuhan media massa di Mu-
komuko.

Perbub yang dibuat tanggal 
24 April 2022 ini telah dibagikan 
melalui pesan WhatsApp dan 
ada beberapa pasal di dalam per-
bub tersebut wancana menge-
birikan media massa di daerah 
ini.

Seharusnya Bupati  men-
dukung tumbuhnya suatu usaha 
di tengah masyarakat apapun 
jenis usahanya, termasuk Media 
Massa.

Karena sebagai seorang 
pemipin daerah beliau ha-
rus membela masyarakatnya 
sepanjang usaha tersebut dapat 
menyerap tenaga kerja, apa lagi 
media massa.

Perbub tersebut berbunyi 
tentang pedoman kerja sama 
publikasi Pemkab Mukomuko 
dengan media massa yang ada 
di Kabupaten Mukomuko.

Seluruh media yang ada di 
Mukomuko mengutuk Perbub 
No 11 Tahun 2022 yang su-
dah ditandatangani oleh Bupati 
Mukomuko, Sapuan dan sudah 
diundangkan tanggal 25 April 
2022.

Muskab Korpri Labuhanbatu 
Tahun 2022 Resmi Dibuka

Pengurus Korpri Labuhanbatu dan perwakilan pengurus 
Korpri Sumatera Utara

di Ruang Data dan Karya Kan-
tor Bupati.

Bupati dalam sambutannya 
mengatakan korpri harus men-
jadi suatu wadah yang kokoh 
untuk para ASN untuk member-
ikan masukan dan inovasi agar 
dapat mewujudkan cita – cita 
bersama untuk membangun Ka-
bupaten Labuhanbatu yang kita 
cintai.

"Saya juga ingin agar ASN 
mawas diri dan menghargai 
Korpri-nya agar dapat merasa 
bangga dengan organisasi Kor-
pri-nya, saya juga percaya den-
gan kepengurusan baru nanti 
akan mampu membangkitkan 
kembali jiwa Korpri dihati para 
ASN", lanjut Bupati.

Ketua Korpri Labuhanbatu 
Ali Usman Harahap menga-

Ketua PWI Mukomuko Ro-
dihartono mohon kepada Pem-
kab untuk merevisi Perbub 
tersebut agar tidak terkesan 
merugikan dan mematikan usa-
ha media massa.

Bahkan salah satu wartawan 
Ery Yanto telah mengirim surat 
keberatan kepada Pemkab Mu-
komuko atas Perbub No. 11 ta-
hun 2022 itu.

Pasal yang membuat pihak 
media massa keberatan adalah 
pasal 16 yang mengatakan bah-
wa harga yang dibayar untuk 
sekali terbitan  ditetapkan pada 
DPA. OPD-OPD dan besaran 
mengacu kepada standarisa-
si harga yang telah ditetapkan 
Pemda serta mencatumkan 
Logo Pemda dan logo PD.

Selanjutnya adalah pasal 12 
yang menyatakan persyaratan 
khusus media cetak huruf g 
menyebutkan oplah media cetak 
harian minimal 2000 oplah per-
hari, yang mana pasal tersebut 
dinilai sangat tidak mendukung  
usaha media yang masih kecil.

Wartawan SMN telah men-
coba untuk mengonfirmasi ke 
Kepala Dinas Kominfo Mu-
komuko namun beliau tidak ada 
di tempat.

Kemudian saat mendatangi 
Bupati di rumah dinasnya, Bu-
pati mengatakan akan mempela-
jari hal ini bersama-sama awak 
media lainya.

Pihak Pers sangat mengharap 
kepada Pemkab Mukomuko 
untuk dapat meninjau kembali 
agar dapat direvisi bersama –
sama dengan perusahaan pers 
(wartawan).

Dan diteruskan oleh Burhan 
Supaan salah satu wartawan se-
nior mengatakan, media beliau 
tidak bisa membuat halaman 
khusus Mukomuko mengingat 
media beliau nasional, tutupnya. 
(bur)

Bupati Mukomuko, H. Sapuan, S.E., MM, Ak., C.A., P.A. 

Labuhanbatu, SMN – Sek-
retaris Daerah Kabupaten (Sek-
dakab) Labuhanbatu Ir. Mu-
hammad Yusuf Siagian, MMA 
membuka Bimbingan Teknis 
(Bimtek) dalam sosialisasi 
kemudahan berusaha melalui 
Online Single Submission Risk 
Based Approach (OSS-RBA).

Kegiatan tersebut yang 
diselenggarakan oleh Dinas 
Penanaman Modal dan Pe-
layanan Terpadu Satu Pintu 
di Wisma Almira, Kecamatan 
Rantau Utara, pada Senin 
(26/09/2022) dan juga dibarengi 
dengan Laporan Kegiatan Pena-
naman Modal (LKPM) Tahun 
2022.

Dalam kegiatan tersebut Sek-
da mengatakan bahwa kegiatan 
Bimtek ini dapat dijadikan pema-
haman agar seluruh pelaku usa-
ha mampu bekerjasama dengan 
Pemkab. Sehingga, diharapkan 
nantinya pengusaha-pengusaha 
dapat lebih efektif dan efisien da-

lam menjalankan usahanya.
Ia juga menghimbau kepa-

da seluruh pengusaha, baik itu 
BUMN maupun BUMD agar ter-
us berpartisipasi dalam meman-
faatkan potensi ekonomi yang 
berada di Kabupaten Labuhanba-
tu dengan mematuhi segala pe-
rundang-undangan yang berlaku.

“Saya menghimbau kepada 
para pelaku bisnis, BUMN atau 
BUMD serta mitra binaannya, 
perusahaan nasional maupun 
pelaku usaha agar berpartisipasi 
pada pemanfaatan potensi-poten-
si ekonomi di Kabupaten Labu-
hanbatu,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tu-
gas (Plt) Kepala Dinas PMPTSP 
Labuhanbatu H. Aidi Syahmir 
Hasibuan, S.IP menyampaikan, 
adapun materi yang diberikan 
berupa pemahaman OSS RBA 
bagi pengusaha di Labuhanbatu, 
termasuk pelaporan investasi da-
lam bentuk LKPM.

Selanjutnya ia mengatakan 

Sekdakab Labuhanbatu 
Buka Bimtek OSS RBA Dinas Perizinan

Foto Sekdakab Labuhan batu dalam acara kegiatan Bimtek

tujuan dari bimtek ini adalah 
menunjukkan kepada khalayak 
ramai tentang kemudahan beru-
saha bagi pelaku usaha di wilayah 
Kabupaten Labuhanbatu.

“Tentu kita harapkan kegiatan 
ini dapat memberikan pemaha-
man OSS RBA bagi pelaku usaha 

agar dapat berjalan dengan baik 
dan maksimal,” ungkapnya.

Turut hadir lebih dari 200 
orang selaku pengusaha di Ka-
bupaten Labuhanbatu. Acara ini 
rencananya akan berjalan selama 
6 hari kedepan, dari 26 Septem-
ber hingga 1 Oktober 2022. (J.R)

PJ. Kades Rintis : Saya Sudah Layangkan 
Surat Pemberhentian Kadus Sidodadi ke 

Camat, Sampai Saat Ini Tidak Ada Tanggapan

Kantor Desa Rintis

Labusel, SMN - Atas tinda-
kan Sekdes dan Kadus Sidodadi 
yang mengutip dana terhadap 
warga Sidodadi yang berjum-
lah Rp 7.350.000 atas kepen-
gurusan surat tanah, PJ. Kades 
Rintis melayangkan surat pem-
berhentian Kadus Sidodadi ke 
Camat Silangkitang. 

Hal tersebut dihimpun 
menurut keterangan dari PJ. 
Kades Rintis melalui telpon 
seluler saat dikonfirmasi atas 
berita dugaan pungli yang 
dilakukan Sekdes Rintis dan 

Kadus Sidodadi pada pember-
itaan di suaramedianasional.
co.id yang tayang pada Jumat, 
(9/9/2022).

"Saya sudah membuat surat 
rekomendasi pemberhentian 
Kadus Sidodadi ke Camat Si-
langkitang dan sampai saat ini 
Camat Silangkitang tidak ada 
tanggapan dan surat tersebut 
belum ditanda tangani," sebut 
PJ. Kades Rintis.

Selanjutnya Ia mengatakan 
kalau Kadus Sidodadi sudah 
ada pemberhentian barulah kita 

mengacu kepada sekdes kare-
na permasalahan ini awalnya 
dari Kadus Sidodadi, bagaima-
na saya memproses sekdes 
sedangkan Kadus Sidodadi 
sampai saat ini camat belum 
menanggapinya, ungkapnya.

Camat Silangkitang, Sadi-
no ketika dikonfirmasi melalui 
telpon seluler, pada Rabu 
(21/9/2022) tidak menjawab 
sedangkan saat dikonfirmasi 
melalui pesan WhatsApp (WA) 
hanya terlihat ada tanda ceklis 
biru. 

Namun saat dicoba untuk 
dihubungi kembali lewat telpon 
seluler pada Kamis (22/9/2022) 
Camat Silangkitang, Sadino 
mengatakan kalau hal surat 
pemberhentian Kadus Sidodadi 
tersebut masih dipelajarinya.

"Saya akan pelajari dulu ma-
salah surat tersebut" kata camat 
lewat telpon seluler. 

Dari keterangan di atas bah-
wa Camat Silangkitang Sadi-
no diduga tidak menghargai 
wewenang PJ. Kades Rintis 
karena sampai saat ini camat 
belum memberikan tanggapan 
surat yang dilayangkan oleh PJ. 
Kades Rintis. (J.R)

takan program – program korpri 
harus mampu membackup dan 
mempermulus program unggu-
lan Pemkab dalam membangun 
Labuhanbatu.

Korpri harus selalu kompak 
dan mempererat solidaritasnya 
karena saya juga berharap or-
ganisasi ini dapat meningkatkan 
kesejahteraan ASN.

Dr. Kaiman Turnip, M.So 
wakil ketua I dewan pengurus 
Korpri Sumut dalam sambutan-
nya mengapresiasi bupati yang 
telah hadir dan membuka acara 
dalam musyawarah Korpri Ka-
bupaten Labuhanbatu.

Selanjutnya ia juga menam-
bahkan agar melaksanakan 
musyawarah dengan demokratis 
dan memilih dewan pengurus 
korpri yang mampu membawa 
perubahan dan kemajuan untuk 
korpri kedepannya.

Musyawarah dihadiri oleh 
para pengurus dan anggota 
Korpri se-Labuhanbatu dan per-
wakilan pengurus Korpri Suma-
tera Utara. (J.R)

Labuhanbatu, SMN - 
Musyawarah Kabupaten Korpri 
Labuhanbatu tahun 2022 resmi 

dibuka oleh Bupati Labuhanba-
tu dr. Erik Adtrada Ritonga, 
MKM pada Kamis (29/09/2022) 

Masyarakat Pertanyakan Komen di Postingan 
Akun Instagram BPN Depok yang Dihapus

Depok, SMN - Akibat 
komen netizen dihapus di salah 
satu postingan akun Instagram 
BPN Depok @kantahkotade-
pok, sejumlah warga dan salah 
satu LSM di Depok memper-
tanyakannya.

Ikhwal awal dari informasi 
warga yang enggan menyebut-
kan identitasnya kepada SMN, 
Sabtu (24/09/2022) yang berniat 
ikut mengomentari di postingan 
"Giat Seksi Penataan dan Pem-
berdayaan Tanah Untuk Kegia-
tan Yang Bersifat Strategis Na-
sional Jalan Tol Cinere - Cijago 
dan Serpong - Cinere" di akun 

instagram @kantahkotadepok 
di kolom komentar namun yang 
muncul "komentar di kiriman 
ini sudah di batasi" sehingga 
yang bersangkutan tidak dapat 
berkomentar.

Informasi lain kemudian 
muncul berkaitan dengan adan-
ya komen netizen yang dihapus 
di postingan tersebut. Fajar, 
youtuber pemilik akun F Family 
Channel bahkan mencoba men-
pertanyakan via inbox ke insta-
gram BPN Depok, namun tidak 
pernah ada jawaban.

"Saya sudah inbox, mem-
pertanyakan komen yang di 

hapus, namun sudah beberapa 
hari belum di jawab" ujar Fa-
jar saat bertemu SMN, Senin 
(26/09/2022)

Yudi Herawan, Ketua Front 
Pembela Merah Putih (FPMP) 
Kota Depok yang rajin men-
gamati dunia maya dan per-
soalan agraria di Kota Depok 
saat bertemu SMN, Senin 
(26/09/2022) juga memper-
tanyakan hal yang sama. Dirinya 
kaget karena Instagram sebuah 
institusi pemerintah yang lazim-
nya selain memberi informasi di 
postingannya namun juga bisa 
jadi ajang interaksi masyarakat 

namun justru di tutup kolom ko-
mentarnya.

"Aneh, akun instansi pemer-
intah kok gak mau berinteraksi 
dengan masyarakat" ujar Yudi.

Menanggapi adanya komen 
netizen di postingan akun insta-
gram BPN Depok yang di hapus, 
Yudi berniat mempertanyakan 
ke BPN Depok via surat terkait 
keterbukaan informasi publik 
dari instansi pemerintah seperti 
BPN Depok ini, selain juga ter-
kait pembatasan komentar atas 
postingannya.

"Sungguh miris kinerja ok-
num BPN seperti itu. Jika tidak Komentar netizen di Instagram @kantahkotadepok

ingin dikomentari tidak usah 
share video ke media. Sangat 
tidak profesional sekali un-
tuk instansi sekelas BPN kok 
bisa2nya menghapus komentar 
masyarakat tetapi saat di tanya-
kan kenapa di hapus tidak untuk 
menjawab" ujar Ali, salah seo-
rang netizen di kutip dari kom-
enan di akun youtube F Family 
Channel.

Kasubag TU BPN Depok 
Heni Ristiani yang di hubungi 
via WA, Jumat (30/09/2022) be-
lum memberikan tanggapan dan 
hanya menginformasikan dirin-
ya masih rapat di Bandung.

"Lg rapat di bdg" balas Heni 
via WA. (DK)
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Bupati Hadiri Pelantikan IKA-UNRI Oleh 
Gubernur Kepri

Karimun, SMN - Bupati 
Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si Menghadiri acara Pe-
lantikan Ikatan Keluarga Alumni 
UNRI (IKA-UNRI) Kabupaten 
Karimun dilanjutkan dengan Sila-
turahmi bersama ICMI Kabupaten 
Karimun di Gedung Nasional, Se-
lasa (20/9/2022). 

Pengurus IKA-UNRI dilan-
tik langsung Gubernur Provinsi 
Kepulauan Riau H. Ansar Ah-
mad S.E., M.E. sekaligus Alumni 
UNRI. 

"Membangun Kepri bukan 
hanya untuk alumni UNRI tapi 
seluruh masyarakat Kepri. Tapi 
Alumni UNRI harus menjadi 
bagian penting bagi itu semua. 

IKA-UNRI bisa memberikan 
berkontribusi pikiran untuk mem-
bangun pemerintah baik Provinsi 
maupun Kabupaten Karimun ten-
tunya," ujar Ansar.

Pelantikan pengurus cabang 
Ikatan Keluarga Alumni UNRI 
(IKA-UNRI) Kabupaten Karimun 
bertempat di Gedung Gedung Na-
sional yang turut dihadiri Guber-
nur Provinsi Kepri, Ketua DPRD, 
Sekretaris Daerah, Forkopimda 
Karimun serta jajaran kepala OPD 
di Lingkungan Pemerintahan Ka-
bupaten Karimun. 

Bupati menyambut baik seka-
ligus mendukung pengukuhan 
pengurus cabang IKA UNRI Ka-
bupaten Karimun, sebagai sarana 

Ini Jawaban Walikota Batam Atas 
Pemandangan Umum Fraksi Terhadap 
Ranperda APBD Kota Batam TA 2023

Batam, SMN – DPRD Kota 
Batam menggelar rapat paripur-
na dengan agenda penyampaian 
Tanggapan dan/atau Jawaban Wa-
likota Batam Atas Pemandangan 
Umum Fraksi Terhadap Ranperda 
APBD Kota Batam Tahun Ang-
garan (TA) 2023 di Ruang Sidang 
Utama DPRD Kota Batam, Kamis 
(22/9/2022).

Rapat paripurna ini dipimpin 
oleh Ketua DPRD Kota Batam 
Nuryanto SH MH dan dihadiri 
Wakil Walikota Batam Amsakar 
Achmad, Anggota DPRD Kota 
Batam, unsur Forkopimda Kota 
Batam, sejumlah Kepala OPD 
Pemko Batam, Camat,Lurah dan 
tokoh masyarakat.

Wakil Walikota Batam Amsa-
kar Achmad dalam pemaparan-
nya mengatakan Pemko Batam 
memastikan akan terus mengop-
timalkan potensi Pendapatan Asli 
Daerah (PAD).

Amsakar mengatakan Pemko 
Batam sepakat atas saran yang 
disampaikan agar arah kebijakan 
daerah pada APBD Tahun 2023 
disusun sesuai dengan acuan Per-
mendagri tentang Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya Pemko Batam 
akan terus berkonsultasi kepada 
Pemerintah Provinsi Kepulauan 
Riau dan Kementerian Dalam 
Negeri agar kebijakan dan materi 
substansi dari RAPBD 2023 sesuai 
dengan Peraturan Perundang-un-
dangan.

“Pemko Batam terus berupaya 
untuk mengoptimalkan Peneri-
maan PAD dengan melakukan 
berbagai upaya,” kata Amsakar.

Diantaranya melalui pening-
katan pelayanan pajak daerah dan 
retribusi daerah dengan menggu-
nakan digitalisasi baik menyang-
kut sistem maupun sosialisasi 

kepada wajib pajak dan wajib 
retribusi daerah.

“Selanjutnya Pemko Batam 
juga terus berupaya untuk mendata 
wajib pajak yang belum terdaftar 
untuk peningkatan PAD Kota Ba-
tam, seperti restoran dan kafe di 
Kota Batam,” katanya.

Kemudian, terkait dengan lang-
kah dan strategi percepatan per-
tumbuhan ekonomi, Pemerintah 
Kota Batam telah menganggarkan 
belanja infrastruktur untuk menun-
jang investasi di Kota Batam sep-
erti jalan di kawasan industri dan 
kawasan perdagangan jasa.

Selain itu, Pemko Batam juga 
memberikan kemudahan dalam 
berinvestasi, baik dalam hal kemu-
dahan prosedur maupun dalam ke-
cepatan perizinan, program relak-
sasi pajak daerah, dan pemberian 
pinjaman dana bergulir bagi usaha 
mikro kecil serta penyelengga-
raan event pariwisata untuk men-
datangkan wisatawan domestik 
maupun mancanegara.

“Pemko Batam juga sepa-
kat atas saran yang disampaikan 
DPRD Batam agar terus berupaya 
melakukan langkah-langkah un-
tuk meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi di Kota Batam dengan 
fokus kepada proyek-proyek yang 
mendorong produktivitas dan pen-
ingkatan aktivitas sektor swasta,” 
katanya.

Dengan merelokasi belanja-be-
lanja non produktif ke belanja 
yang bermanfaat bagi masyarakat 
Kota Batam. (R/Ph)

Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad Saat Menghadiri 
Rapat Paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, 

Kamis(22/9/22)

untuk mempererat tali silaturahmi. 
"Semoga IKA-UNRI Kabu-

paten Karimun, insyaallah akan 
selalu bisa bersama-sama untuk 
membangun Kabupaten Karimun 
yang kita cintai ini," ujarnya. 

Lebih lanjut Bupati menyam-
paikan, "UNRI telah menghasil-

kan banyak lulusan berkualitas 
yang tersebar di berbagai daerah 
dan telah berkiprah di berbagai 
kalangan seperti ASN, guru, ka-
langan swasta, dan kalangan pro-
fesi-profesi yang ada lainnya," 
jelasnya. (tbl)

Pelantikan pengurus cabang IKA-UNRI Kabupaten Karimun 
di Gedung Nasional

Bupati Hadiri Rapat Koordinasi Pendataan Awal 
Registrasi Sosial Ekonomi 2022Karimun, SMN - Bupati 

Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. 
Sos M.Si menghadiri acara Rapat 
Koordinasi Pendataan Awal Regis-
trasi Sosial Ekonomi 2022 dengan 
tema Mencatat Untuk Memba-
ngun Negeri Satu Data Program 
Perlindungan Sosial dan Pember-
dayaan Masyarakat "Rising to The 
Challange" di Aston Karimun Ho-
tel, Senin (19/9/2022). 

Registrasi Sosial Ekonomi 
(Regsosek) adalah pengumpulan 
data seluruh penduduk yang terdiri 
atas profil, kondisi sosial, ekonomi, 
dan tingkat kesejahteraan. Data 
Regsosek akan menjembatani 
koordinasi dan berbagi pakai data 
lintas lembaga dan lintas daerah 
untuk memastikan pemakaian data 
yang konsisten karena terhubung 
dengan data induk kependudukan 
serta basis data lainnya hingga 
tingkat desa/kelurahan. 

Program Registrasi Sosial 
Ekonomi 2022 dimaksudkan se-

Foto bersama Bupati Karimun Dr. H. Aunur Rafiq S. Sos 
M.Si setelah acara Rapat Koordinasi Pendataan Awal Registra-

si Sosial Ekonomi 2022

yang turun ini, akan mengum-
pulkan data secara riil dari mas-
yarakat. untuk itu Bupati berharap 
peran pemerintah daerah melalui 
jajaran dinas yang terkait, keca-
matan, kelurahan dan desa serta 
peran RT/RW untuk membantu 

para petugas," tambah Bupati. 
Hadir pada kesempatan terse-

but Ketua DPRD Karimun, Kepa-
la BPS Karimun, Forkopimda 
Karimun, Kepala OPD Karimun, 
dan hadirin undangan lainnya. (tbl)

Wakil Bupati Hadiri Acara Sosialiasi dan Monitoring 
Evaluasi Kepesertaan Jaminan Sosial 

Ketenagakerjaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa

Wakil Bupati Karimun H.Anwar Hasyim, M.Si menyerahkan 
secara simbolis bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi 

Aparatur Pemerintah Desa

Karimun, SMN - Wakil Bu-
pati Karimun H.Anwar Hasyim, 
M.Si menghadiri acara Sosialiasi 
dan Monitoring Evaluasi Kepe-
sertaan Jaminan Sosial Ketenaga-
kerjaan bagi Aparatur Pemerintah 
Desa di Hotel Alishan Karimun, 
Selasa (27/9/2022).

Implementasi Instruksi Pres-
iden RI (Inpres) Nomor 2 Tahun 
2021 Tentang Optimalisasi Penye-
lenggaraan Program Jaminan So-
sial Ketenagakerjaan serta tindak 
lanjut PKS antara Dirjen Bina 
Pemerintah Desa dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) Ketenagakerjaan melak-
sanakan sosialisasi dan Monitoring 
Evaluasi Kepesertaan Jaminan So-

sial Ketenagakerjaan bagi Apara-
tur Pemerintah Desa. 

Menurut Wakil Bupati, Anwar 
Hasyim Pemerintah Kabupaten 
Karimun terus mendorong para 
perangkat desa untuk memperoleh 
jaminan sosial tenaga kerja. 

Dia berharap pemerintah desa 
memanfaatkan landasan hukum itu 
untuk mengikutsertakan seluruh 
aparatur desa dalam perlindungan 
jaminan sosial ketenagakerjaan. 

"Saya berharap pada sosialisasi 
ini para aparatur pemerintah desa 
dapat memanfaatkan Sosialisasi 
ini, dan bisa tau apa yang menja-
di hambatan dan rintangan di desa 
masing-masing," jelasnya. (tbl)

Kepala BP Batam Muhammad Rudi Ingin 
Ekonomi Tanjung Pinang Tumbuh seperti Batam

Kepala (BP) Batam Muhammad Rudi sebagai keynote 
Speaker dalam Forum  FGD TPP Tanjung Pinang di Aula Kantor 

Walikota Tanjungpinang, Senggarang, Rabu (28/9/2022)

Batam, SMN – Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) 
melakukan kerjasama dengan 
Jabatan Kastam Diraja Malaysia 
(JKDM) menggelar operasi Patroli 
Terkoordinasi Kastam Indonesia 
Malaysia (Patkor Kastima) ke-26 
tahun 2022.

Kepala Subdirektorat Patroli 
Laut Direktorat Penindakan dan 
Penyidikan, Adhang Noegro-
ho Adhi melalui Kepala Seksi 
Layanan Informasi Bea Cukai 
Batam, Undani saat dikonfirmasi 
melalui WhatsAppnya pada Jumat  
(30/9/2022) mengatakan sebelum-
nya pihaknya juga sudah melaku-
kan operasi patroli perbatasan 
terkoordinasi bersama Singapore 
Police Coast Guard (SPCG).

“Kali ini kita melakukan ker-
ja sama operasi melindungi per-
batasan negeri dengan Kastam 
Diraja Malaysia dalam skema op-
erasi Patkor Kastima,” katanya.

Pelaksanaan operasi kali ini 
merupakan hasil dari evaluasi 
pelaksanaan Patkor Kastima ke-25 
di tahun 2019 lalu. Tetapi sempat 
terhenti selama 2 tahun akibat pan-
demi Covid-19.

Ia mengharapkan dengan dilak-
sanakannya kembali Operasi Pat-
kor Kastima ke-26 ini diharapkan 
dapat menghasilkan efek yang 
lebih baik dari patroli sebelumn-
ya, dan juga meningkatkan kerja 
sama instansi kepabeanan kedua 
Negara.

Operasi Patkor Kastima yang 
telah dilaksanakan hingga ke-26 
ini tujuannya untuk melindun-
gi perbatasan Negara Indonesia 
dan Malaysia, untuk mencegah 
penyeludupan ekspor impor ba-
rang khususnya terhadap narko-
tika, pakaian bekas, rokok atau 
tembakau, minuman mengandung 
etil alkohol, CITES, minyak kapal 
industri, senjata api, barang subsidi 
makanan dan  ruji, dan barang-ba-
rang lain yang tidak berkastam.

Ia menyebut operasi Patkor 
Kastima ke-26 tahun 2022 ini, tel-
ah dibahas dalam Rendezvous at 
Sea antara DJBC dengan JKDM di 
perairan perbatasan Indonesia dan 
Malaysia, antara perairan Pulau 
Kukup Malaysia, dan Perairan Pu-
lau Karimun Anak, Indonesia pada 
Kamis, 29 September 2022 lalu.

Rendezvous at Sea yang 
dilakukan oleh DJBC dan JKDM 
dalam persiapan operasi Patkor 
Kastima ini membahas terkait 
daerah operasi, penempatan kapal 
patroli yang terlibat dalam operasi, 
hingga akses komunikasi serta pel-
aporan informasi terkait operasi.

Akses komunikasi dan pel-
aporan informasi menjadi kunci 
penting dalam kesuksesan operasi 
Patkor Kastima.

Dalam Rendezvous at Sea 
DJBC bersama JKDM ini, dele-
gasi DJBC dipimpin oleh Kepala 
Subdirektorat Patroli Laut Direk-
torat Penindakan dan Penyidikan, 
Adhang Noegroho Adhi; Kepala 
Bidang Penindakan dan Sarana 
Operasi Kantor Wilayah Khusus 
Kepulauan Riau, I Wayan Sapta 
Darma; Kepala Bidang Peninda-
kan dan Penyidikan Bea Cukai Ba-

tam, Sisprian Subiaksono; Kepala 
Pangkalan Sarana Operasi Bea 
Cukai Batam, Waloyo; Kepala 
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan 
Cukai Tipe A Tanjung Balai Kari-
mun, Kholis Kamaludin dan peja-
bat-pejabat lain di lingkup DJBC.

Sedangkan dari JKDM, dele-
gasi dipimpin oleh Tn Wan Apandi 
Bin Wan Hassan, Tn Mohd Jasmi 
Bin MD Piah, Tn Abdul Rasyiddi 
Bin Abd. Rahman dan pejabat-pe-
jabat lain di lingkup JKDM.

Kepala Bidang Penindakan dan 
Sarana Operasi Kantor Wilayah 
Khusus Kepulauan Riau, I Wayan 
Sapta Darma, juga menyampaikan 
bahwa operasi-operasi gabungan 
untuk mengawal perbatasan dari 
penyelundupan barang-barang ile-
gal memang perlu dilakukan.

“Dalam menjaga perbatasan 
negeri, khususnya di area-area 
sibuk seperti selat Malaka yang 
menjadi salah satu jalur perdagan-
gan tersibuk di dunia dan potensi 
pelanggaran yang kerap terja-
di, kita butuh usaha lebih dalam 
mencegah kemungkinan terjad-
inya tindakan penyelundupan di 
wilayah tersebut. Operasi Patkor 
Kastima sebagai bentuk langkah 
taktis, dengan sinergi dan kolab-
orasi Bea Cukai Indonesia dengan 
Kastam Diraja Malaysia, akan 
menjadi langkah efektif untuk 
memberantas penyelundupan ile-
gal,” ujar Wayan.

Operasi Patkor Kastima ke-
26 adalah momentum besar bagi 
DJBC dan JKDM untuk terus 
menggempur dan memberikan 
efek jera bagi para penyeludup 
yang dengan berbagai modus terus 
berusaha melakukan pelanggaran 
di bidang kepabeanan dan cukai 
di wilayah kedua negara. Dengan 
operasi Patkor Kastima yang terus 
berkelanjutan dan pertukaran data 
serta informasi antara DJBC dan 
JKDM tentu akan menekan berb-
agai potensi penyelundupan.  (R/
Ph)

DJBC bersama JKDM Gelar Operasi 
Patkor Kastima ke 26 Tahun 2022 untuk 
Memperkuat Keamanan di Selat Malaka

Kapal DJBC dan Kapal JKDM Saat Gelar Operasi Patkor 
Kastima ke 26 Tahun 2022 di Perairan Perbatasan Malaysia 

dan Indonesia, Jumat (30/9/2022)

Batam, SMN - Kepala Badan 
Pengusahaan (BP) Batam Muham-
mad Rudi menjadi keynote Speak-
er dalam Forum Focus Group 
Discussion (FGD) Tim Percepa-
tan Pembangunan (TPP) Tanjung 
Pinang di Aula Kantor Walikota 
Tanjungpinang, Senggarang, Rabu 
(28/9/2022).

Membawa materi "Peluang Pe-
layanan Investasi dan Pembangu-
nan Daerah Kota Tanjung Pinang", 
Muhammad Rudi yang juga Wa-
likota Batam menginginkan per-
ekonomian Tanjung Pinang, agar 

bisa tumbuh seperti Batam.
"Saya hanya ingin membagi 

pengalaman saya menjadi Wali 
Kota dan Kepala BP Batam, seb-
etulnya ingin mengetuk hati kecil 
kita masing-masing bahwa kita 
harus bersama membangun kota 
yang kita cintai," kata Muhammad 
Rudi.

Pesatnya pembangunan Ba-
tam, menggerakkan hati Mu-
hammad Rudi untuk kelak 
memberikan daya dan upayanya 
membangun kota kelahirannya, 
Ibu Kota Provinsi Kepri, Tanjung 

bagai bentuk usaha pemerintah 
melalui Badan Pusat Statistik 
(BPS) untuk menyamakan data 
kependudukan yang sudah ada se-
cara nasional. 

Hal ini bertujuan agar memu-
dahkan semuanya dalam sistem 
administrasi yang lebih akuntabel 
apabila nantinya dikaitkan dengan 
program-program bantuan pemer-
intah. 

Bupati karimun Aunur Rafiq 
menyampaikan, "Regsosek memi-
liki manfaat dalam penyusunan 
program-program penuntasan 
kemiskinan, peningkatan pertum-
buhan ekonomi dan pengendalian 
inflasi di daerah." Ujarnya. 

"Dengan Regsosek nantin-
ya akan terpeta kondisi sosial 
ekonomi masyarakat secara kes-
eluruhan," lanjutnya. 

"Nantinya petugas lapangan 

Pinang.
Ia berharap apa yang sudah 

dibangun di Batam dapat juga 
memberikan dampak positif bagi 
Tanjung Pinang dan kabupaten 
lain yang berada di Provinsi Ke-
pri. Dengan demikian, akselerasi 
pertumbuhan ekonomi di Batam 
dapat dirasakan masyarakat secara 
menyeluruh.

"Mudah-mudahan kehadiran 
saya dapat memberikan mak-
na bagi Ibu Wali Kota Tanjung 
Pinang, para Forkopimda dan 
masyarakat di sini," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, 
Muhammad Rudi mendapat per-
hatian atas paparan program yang 
tengah dilakukan pihaknya. Ada 
empat prioritas pembangunan 
yang saat ini sedang dikerjakan 
BP Batam dan Pemerintah Kota 
Batam.

Empat prioritas tersebut kini 
sedang dikejar untuk segera tere-
alisasi karena diperuntukan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
Batam kedepannya.

Pertama adalah pengembangan 

Pelabuhan Batu Ampar. Kedua, 
revitalisasi Bandara Internasional 
Hang Nadim. “Bandara ini nanti 
bisa mampu menampung 40 juta 
orang setahun datang ke Batam, 
bayangkan bisa 2 juta orang saja 
ke Tanjung Pinang sudah hidup 
ekonominya,” ucapnya.

Ketiga, peningkatan jaringan 
jalan. Keempat, pengembangan 
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 
Kesehatan di Sekupang.

Sementara Wali Kota Tanjung 
Pinang Rahma menyambut baik 
dan mengapresiasi kehadiran 
Kepala BP Batam sekaligus Wali 
Kota Batam tersebut atas undan-
gan yang diberikan. Menurutnya 
Muhammad Rudi merupakan so-
sok tokoh inspiratif baginya dalam 
menjalankan pembangunan.

“Hari ini kami mendengarkan 
capaian pembangunan dan saran 
dari Pak Rudi yang sudah dinan-
ti-nantikan, ini penting sebagai 
motivasi, mudah-mudahan apa 
yang menjadi atensi kami di Tan-
jung Pinang diberikan kemudahan, 
supaya kami juga bisa memba-
ngun kota yang kami cintai ini,” 
ucap Rahma.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah 
Kota Tanjung Pinang Zulhidayat 
menjelaskan alasan Kepala BP 
Batam diundang untuk menjadi 
pembicara utama dalam forum 

tersebut karena pembangunan in-
sfrastruktur di kota Batam dinilai 
jauh lebih masif.

“Kami mengundang Pak Rudi 
sebagai keynote speaker untuk 
sharing pengalaman selama memi-
mpin BP Batam, serta berbagi 
strategi dan konsep pembangunan 
yang diterapkan di Batam sehing-
ga diharapkan dapat diimplemen-
tasikan dan dilaksanakan di Kota 
Tanjung Pinang,” kata Zulhidayat, 
Selasa (27/9/2022).

Diketahui, forum tersebut di-
inisiasi oleh Pemerintah Kota 
Tanjung Pinang sampena 4 (em-
pat) tahun masa kepemimpinan 
Wali Kota dan Wakil Wali Kota 
Tanjung Pinang, Hj. Rahma dan 
Endang Abdullah. Forum dihadiri 
lebih dari 150 peserta terdiri dari 
Forkopimda Tanjung Pinang, Fo-
rum RT/RW, Paguyuban, Lemba-
ga Pemberdayaan Masyarakat dan 
Insan Pers.

Turut mendampingi Kepala 
BP Batam, Kepala Biro Humas 
Promosi dan Protokol BP Batam 
Ariastuty Sirait, Kepala Pusat Pe-
rencanaan Program Strategis BP 
Batam Fesly Abadi Paranaon dan 
Kepala Biro Umum BP Batam 
Budi Susilo. (R/ph)
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peretasan dan meminta dengan 
segera agar pihak yang melaku-
kan peretasan menghentikan 
aksinya.

Selain itu, dia juga meman-
dang bahwa tindakan peretasan 
merupakan perbuatan melawan 

hukum dan berakibat pada ter-
ganggunya upaya kerja jurnal-
istik serta kemerdekaan pers. 
Padahal, menjaga kemerdekaan 
pers adalah tanggung jawab 
semua pihak, baik perusahaan 
pers, publik/masyarakat luas, 

pemerintah, maupun aparat 
penegak hukum.

“Dewan Pers mengingatkan 
ancaman hukuman terhadap 
pihak yang mengganggu kerja 
jurnalistik,” kata Agung Dhar-
majaya. (*)

(BPIP), Hari Lahir Pancasila 
yang jatuh pada 1 Juni mer-
upakan peringatan atas pidato 
pertama Presiden ke-1 Indone-
sia Soekarno di Sidang Doku-
ritsu Junbi Cosakai alias Badan 
Penyelidik Usaha Persiapan Ke-
merdekaan Indonesia (BPUP-
KI).

Di sidang tersebut, Soekarno 
menyampaikan ide dan gagasan 
dasar negara Indonesia yang 
dinamai Pancasila. Panca artin-
ya lima, sedangkan sila artinya 
prinsip atau azas.

Soekarno menyebut ada lima 
dasar negara untuk Indonesia, 
yaitu kebangsaan, peri kemanu-
siaan, demokrasi, keadilan so-
sial, dan Ketuhanan yang Maha 
Esa.

Selanjutnya, gagasan terse-
but disempurnakan oleh Panitia 
Sembilan. Terdiri atas Soekar-
no, Mohammad Hatta, Abikoes-
no Tjokroseojoso, Agus Salim, 
Wahid Hasjim, Mohammad 
Yamin, Abdul Kahar Muzakir, 
AA Maramis, dan Achmad Soe-
bardjo.

Setelah melalui beberapa 
sidang, akhirnya Pancasila di-
sahkan pada 18 Agustus 1945. 
Kemudian, dicantumkan se-
bagai dasar negara Indonesia 
yang sah.
Pancasila terdiri atas:

-Ketuhanan Yang Maha Esa
-Kemanusiaan yang adil dan 

beradab
-Persatuan Indonesia
-Kerakyatan yang dipimpin 

oleh hikmat kebijaksanaan dan 
permusyawaratan perwakilan

-Keadilan sosial bagi seluruh 
rakyat Indonesia

Sementara Hari Kesaktian 
Pancasila yang jatuh pada 1 Ok-
tober merupakan peringatan atas 
tewasnya tujuh anggota Tentara 
Nasional Indonesia Angka-
tan Darat (TNI AD) di Pondok 
Gede, Jakarta Timur atau dike-
nal dengan Lubang Buaya pada 
30 September 1965.
Mereka terdiri atas:

-Jenderal TNI (Anumerta) 
Ahmad Yani

-Letnan Jenderal TNI (Anu-
merta) R. Soeprapto

-Letnan Jenderal TNI (Anu-
merta) S. Parman

-Mayor Jenderal TNI (Anu-
merta) M.T Haryono

-Mayor Jenderal TNI (Anu-
merta) D.I Pandjaitan

-Mayor Jenderal TNI (Anu-
merta) Sutoyo Siswomiharjo

-Kapten Czi (Anumerta) 
Pierre Andreas Tendean

-Mereka adalah korban 
penculikan dan pembantaian 
kelompok Partai Komunis Indo-
nesia atau dikenal juga sebagai 
Gerakan 30 September 1965 
(G30S PKI).

Kelompok PKI berdalih mer-
eka merupakan pasukan penga-
wal Istana (Cakrabirawa) yang 
ditugaskan untuk menjemput 
para korban karena dipanggil 
Presiden Soekarno, padahal ti-
dak ada pemanggilan.

Mereka membawa R. 
Soeprapto, Sutoyo Siswomihar-
jo, S. Parman, dan Pierre An-
dreas Tendean ke sebuah markas 
di kawasan Pondok Gede. Lalu, 
membunuh mereka dan mema-
sukkannya ke sumur tua ber-

diameter 75 sentimeter dengan 
kedalaman 12 meter.

Sementara Ahmad Yani, M.T 
Haryono, dan D.I Pandjaitan 
sudah ditembak di rumah mas-
ing-masing. Namun, mayatnya 
tetap dibawa dan dimasukkan 
juga ke sumur tua tersebut yang 
kini dikenal sebagai Lubang 
Buaya.

Mereka semua tewas pada 
30 September 1965 menuju 1 
Oktober 1965. Hal ini membuat 
Soeharto, yang kala itu menjabat 
Panglima Komando Cadangan 
Strategis Angkatan Darat (Pang-
kostrad) menetapkan 1 Oktober 
sebagai Hari Kesaktian Pancasi-
la di lingkungan TNI AD.

Barulah pada 1967, Soehar-
to menetapkan Hari Kesaktian 
Pancasila pada 1 Oktober untuk 
diperingati seluruh masyarakat 
Indonesia melalui Keputusan 
Presiden (Keppres) Nomor 153 
Tahun 1967 tentang Hari Kesak-
tian Pancasila.

Itulah beda Hari Lahir Pan-
casila dan Hari Kesaktian Pan-
casila. (cnn)

Harga Pertamina Dex juga 
naik dari Rp17.400 menjadi 
Rp18.100 per liter.

Harga bahan bakar tersebut 
berlaku untuk wilayah DKI Ja-
karta. Terdapat perbedaan harga 
BBM di beberapa wilayah di In-

donesia.
Berikut daftar harga BBM 

terbaru di wilayah Jakarta:
Pertalite: Rp10.000 per liter
Pertamax: Rp13.900 per liter
Pertamak Turbo: Rp14.950 

per liter

Dexlite: Rp17.800 per liter
Pertamina Dex: Rp18.100 

per liter
Solar: Rp6.800 per liter. 

(cnn)

yang diberikan pemerintah un-
tuk BSU ini, di antaranya peker-
ja dengan gaji Rp 3,5 juta per 
bulan, bukan PNS, TNI, Polri 
dan harus terdaftar di BPJS 
Ketenagakerjaan mnimal satu 
tahun.

Menurut perhitungan Ke-
menterian Keuangan, Kemen-
terian Ketenagakerjaan dan 
BPJS Ketenagakerjaan, penyal-
uran BSU diproyeksikan akan 
dilakukan hingga tujuh tahap.

Penyaluran BSU tahap perta-
ma hingga tahap tiga sudah tere-
alisasi pada 7 juta pekerja den-
gan total anggaran sebesar Rp 
,2 triliun atau setara 48,2 persen 
dari target yang disasar.

Sementara itu, pada bulan 
Oktober pemerintah juga akan 
mencairkan bansos ojol sebesar 
600 yang akan diberikan ber-
tahap selama 4 bulan di mana 
masing-masing akan mendapat 
Rp 150 ribu.

Pencairan bansos ojol ini ter-
tuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) no. 134/2022 
tentang Belanja Wajib dalam 
rangka penanganan Dampak In-
flasi Tahun Anggaran 2022.

Melalui peraturan ini, pemer-
intah daerah wajib mengang-
garkan dana belanja perlindun-
gan sosial sebesar dua persen 
melalui Dana Transfer Umum 
atau DTU. 

Dalam hal ini, pemerintah 

merancang bansos ojol sebagai 
kompensasi atas kenaikan tarif 
BBM dengan menyasar driver 
ojek, baik itu yang kovensional 
maupun ojek online (ojol) dan 
juga UMKM.

Itulah daftar BLT bulan 
Oktober 2022 yang akan dige-
lontorkan pemerintah. Apakah 
kalian termasuk di antara salah 
satu calon penerimanya? Se-
moga informasi ini bermanfaat. 
(ara)

perjudian.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit 

Prabowo menambahkan pihakn-
ya telah menetapkan 10 tersang-
ka dan sudah dimasukkan ke da-
lam daftar pencarian orang.

“Sepuluh orang tersang-
ka berstatus DPO, dan diduga 
terlibat dengan kelompok judi 
online kelas atas. Empat, kita 
cekal, dengan inisial TN, R, FN, 
dan K. Enam teridentifikasi be-
rada di luar negeri dengan inisial 
IT, TS, EA, B, KA dan J,” kata 
Listyo dalam konferensi pers, 

Jumat (30/9).
Listyo mengatakan pihak-

nya saat ini terus berupaya un-
tuk mencari buron yang saat 
ini berada di luar negeri den-
gan membuat red notice. Polisi 
menurutnya juga telah mencoba 
melakukan pendekatan dengan 
skema police to police.

Listyo melanjutkan saat 
ini polisi tengah menganalisis 
329 rekening dan 202 rekening 
lainnya sudah diblokir. Ia juga 
memastikan Polri akan menin-
dak tegas apabila ada anggota 

kepolisian yang terlibat dalam 
kasus Konsorsium Judi Online 
303 itu.

Adapun konsorsium 303 se-
belumnya disebut-sebut mer-
upakan kelompok ‘Kekaisaran’ 
Sambo di internal kepolisian 
yang membekingi berbagai 
bisnis ilegal, salah satunya per-
judian.

“Yang jelas Kalau memang 
ada keterlibatan anggota di da-
lamnya kita proses,” pungkas 
Listyo. (cnn)

Tegas! KPI . . .
Sambungan dari hal. 1

tingkat konsumen akan naik san-
gat tinggi di lima bulan ini,” kata 
Dwi dalam acara daring MNC 
Trijaya, Sabtu (1/10).

“Dan kita tahu beras berpo-
tensi mengguncangkan politik 
nasional kita,” imbuhnya.

Dwi kemudian menuturkan 
banyak petani yang saat ini mu-
lai enggan menanam padi. Ia 
mengambil contoh, bagi petani 
yang menggarap tanaman padi 
dengan kepemilikan sawah selu-

as di bawah 2000 m2, maka mer-
eka dipastikan tidak untung atau 
mengalami kerugian.

Guru Besar Institut Pertanian 
Bogor (IPB) itu lantas meminta 
agar pemerintah menaikkan Har-
ga Pembelian Pemerintah (HPP) 
gabah dan beras dari para petani 
di Indonesia.

Pasalnya dari hasil kajian dan 
survei AB2TI bulanan selama 
hampir tiga tahun terakhir, terjadi 
kecenderungan penurunan harga 

gabah dan beras di tingkat usaha 
tani mulai Agustus 2019 hingga 
Juni 2022.

“Dan satu peringatan untuk 
kita semua, cadangan beras pe-
merintah di Bulog tinggal 800an 
ribu hati-hati lho. Dan kalau ini 
kita biarkan dan Bulog tidak bisa 
menyerap, itu bahaya. Karena 
cadangan terendah harusnya 1,5 
ton, jadi kita masuk ambang ba-
haya,” ujar Dwi.

Sementara itu, Menteri Perd-

agangan Zulkifli Hasan meminta 
masyarakat tak perlu panik den-
gan kenaikan harga beras. Ia 
meyakinkan bahwa pemerintah 
berupaya agar harga beras tetap 
terjangkau oleh masyarakat.

Ketua Umum Partai Amanat 
Nasional (PAN) ini mengatakan 
dalam beberapa hari terakhir ini 
harga beras memang naik, lan-
taran harga beli gabah juga naik. 
(cnn)

ya, Rizky Billar.
Apabila Rizky Billar benar 

terbukti melakukan KDRT teta-
pi masih bisa tampil di televisi, 
akan dianggap berbahaya jika 
tetap diberi ruang dalam pro-
gram penyiaran.

Menurut KPI, hal itu bisa 
menimbulkan persepsi di mas-
yarakat bahwa KDRT ada-
lah kejahatan lumrah karena 
pelakunya masih bebas wira-wi-
ri di televisi.

Selain itu, KPI juga mengim-
bau untuk jangan sampai pelaku 
KDRT dipuja-puja sebagai pub-
lik figur. Pelaku harus diberikan 
efek jera.

“Jangan sampai pelaku ini 
kemudian diglorifikasi, dipu-
ja-puja sebagai seorang publik 
figur. Kita juga harus turut ser-

ta memberikan efek jera pada 
pelaku KDRT pun itu ada di ru-
ang siar kita,” kata Nuning.

Lebih lanjut, Nuning men-
gatakan bahwa KPI tetap akan 
memberikan sanksi kepada lem-
baga penyiaran meski larangan 
menampilkan pelaku KDRT ha-
nya sebuah imbuan. Pihak KPI 
akan mengkaji apakah program 
tersebut murni sebagai proses 
hukum atau sebagai pembe-
naran dari pihak pelaku.

Teguran atau sanksi yang 
nantinya diberikan oleh KPI 
akan merujuk pada UU Peny-
iaran 32 Tahun 2002 yang men-
gamanatkan bahwa penyiaran 
harus memiliki fungsi untuk 
mengedukasi, memberikan in-
formasi dan hiburan bagi mas-
yarakat. Fungsi edukasi itulah 

yang kemudian menjadi dasar 
untuk meminta ke semua lem-
baga penyiaran untuk tidak 
menampilkan, tidak memberi-
kan ruang bagi pelaku KDRT.

Selain itu, rujukan lainn-
ya yang bisa digunakan untuk 
memberikan teguran adalah 
melalui Pedoman Perilaku 
Penyiaran dan Standar Program 
Siaran (P3SPS).

“Kalau dalam konteks pen-
egakan hukum kita akan beri-
kan permakluman itu, tapi kalau 
dia jadi narasumber yang justru 
akan membuka ruang privat dan 
semakin menguatkan hegemoni 
dia atas perilaku yang dilaku-
kan, bagi kami itu sudah tidak 
layak lagi untuk tampil di tele-
visi,” ujar Nuning. (ara)

Remaja di Lampung Nekat Beraksi 
Curanmor, Uang Hasil Curian untuk 

Judi dan ‘Booking’ Perempuan

Pelaku curanmor dihadirkan dalam konferensi pers ungkap kasus di Mapolresta Bandar Lam-
pung, Rabu (28/9/2022)

Bandar Lampung, SMN - 
Pemuda berusia 19 tahun asal 
Kabupaten Lampung Timur, 
diamankan pihak Kepolisian 
Resort Kota (Polresta) Bandar 
Lampung karena terlibat pen-
curian sepeda motor alias curan-
mor.

Pria berinisial JA ini dia-
mankan bersama 11 pelaku 
curanmor lainnya. Mereka  di-
hadirkan dalam konferensi 
pers ungkap kasus di Mapol-
resta Bandar Lampung, Rabu 
(28/9/2022).

JA secara blak-blakan men-
gaku sudah lebih dari 1 kali 
melakukan aksi curanmor. 

Saking lupanya, JA menyebut 
sudah menjadi pelaku curanmor 
sejak dua tahun silam, saat dir-
inya masih berusia 17 tahun.

Saat beraksi, JA bersama 
rekannya masih buron. Adapun 
motor korban yang berhasil 
disasar dijual ke tangan seorang 
penadah di Lampung Timur 
dengan harga sekitar Rp4 juta.

“Hasilnya kita bagi dua, saya 
dapat jatah Rp2 juta untuk satu 
unit motor,” ujar JA, yang juga 
merupakan residivis kasus se-
rupa.

Uang penjual motor curian 
tersebut digunakan pelaku untuk 
foya-foya untuk bermain judi on-

line. Bahkan, sebagian lagi uang 
tersebut digunakan JA booking 
perempuan melampiaskan nafsu 
birahinya.

“Saya pakai buat main cewe 
juga open BO di aplikasi (Mi-
chat) itu saya pakai setiap kali 
berhasil ngambil,” bebernya.

JA mengungkapkan rata-rata 
target sepeda motor yakni berje-
nis motor matic. Ini dikarenakan 
jenis motor tersebut lebih cepat 
untuk dijual. Kapolresta Bandar 
Lampung Kombes Pol Ino Ha-
rianto mengatakan, 12 pelaku 
curanmor tersebut berhasil dia-
mankan dalam kurun waktu 1 
bulan terakhir berdasarkan 15 

kasus. 
Para pelaku tersebut dia-

mankan telah melakukan tindak 
pidana pencurian di beberapa 
wilayah hukum Polresta Bandar 
Lampung. Dengan rincian TKP 
di wilayah hukum Sukarame se-
banyak 5 pelaku di antaranya JA 
(19), JI (16), NB (49), OT (17) 
dan MH (20), semuanya mer-
upakan warga Sekampung Udik, 
Lampung Timur.

TKP di wilayah hukum Pol-
sek Kedaton sebanyak 7 pelaku 
di antaranya IW (20), IG (23), 
MR (20) merupakan warga Ke-
dondong, Pesawaran. Lalu, RR 
(20) warga Rajabasa Jaya, Ban-
dar Lampung, SF (21) warga 
Teluk Betung Selatan, DR (28) 
warga Lampung Tengah dan VR 
(29) warga Bandar Lampung.

“Satu pelaku berinisial JA 
terpaksa kami berikan tindakan 
tegas terukur karena melakukan 
perlawanan terhadap petugas 
saat hendak ditangkap,” ujar Ka-
polresta.

Kapolresta menjelaskan, mo-
dus operandi yang dilakukan oleh 
para pelaku rata-rata merusak 
kunci stang motor korban yang 
sedang terparkir menggunakan 
kunci letter T. Namun, ada juga 
beberapa pelaku yang masuk ke 
rumah korban dengan merusak 
pintu, kemudian mengambil mo-
tornya dari dalam rumah dengan 
merusak kunci stang. 

Pangdam V/Brawijaya Tinjau 
Lokasi Kesiapan Kunker Wakil 

Presiden RI di Gresik

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Nurchahyanto, M. Sc 
melakukan peninjauan dan memastikan kesiapan sarana dan 

prasarana di beberapa lokasi

Gresik, SMN - Dalam wak-
tu dekat, Prof. Dr. (H.C) KH. 
Ma’ruf Amin (Wakil Presiden 
RI) akan melaksanakan kunjun-
gan kerja di Kabupaten Gresik, 
sehingga Pangdam V/Brawijaya, 
Mayjen TNI Nurchahyanto, M. 
Sc hari ini melakukan peninjauan 
dan memastikan kesiapan sarana 
dan prasarana di beberapa loka-
si yang akan dikunjungi Wakil 
Presiden RI. Senin(26/9/2022).

Dalam pelaksanaanya, Pang-
dam V/Brawijaya didampingi 
oleh Brigjen TNI Piek Budyakto 
SH, MH (Kasdam V/Brw), Brig-
jen TNI Terry Tresna Purnama, 
S.I.Kom, M.M (Danrem 084/
BJ), Kolonel Kav Valian Wicak-
sono (Asintel Kasdam V/Brw), 
Kolonel Inf Andy Mustafa Akad, 
S.E. (Asops Kasdam V/Brw), 
Kolonel CPM Sawi (Danpom-
dam V/Brw), Letkol Inf Ahmad 
Saleh Rahanar S. Sos (Dandim 
0817/Gresik) serta Perwira Staf 
dan Danramil jajaran Kodim 
0817/Gresik.

Ada 2 (Dua) lokasi yang dit-
injau Pangdam V/Brawijaya 
beserta Rombongan diantaranya, 
PT. Husein Alam Indah (Penge-

lolaan Sarang Burung Walet dan 
UMKM) yang berlokasi di Jl. 
Raya Desa Golokan Kecamatan 
Sidayu, selanjutnya Masjid besar 
Kanjeng Sepuh Sidayu Kabupat-
en Gresik, setibanya Pangdam 
V/Brawijaya disambut oleh Gus 
Amrullah selaku Pengurus Mas-
jid Besar Kanjeng Sepuh Sidayu.

Dalam Kesempatan tersebut, 
Dandim 0817/Gresik, selepas 
mendapingi Pangdam V/Braw-
ijaya menyampaikan, “Suatu 
Kehormatan bagi kita khususnya 

Kabupaten Gresik, yang akan 
dikunjungi oleh Wakil Presiden 
RI, sehingga kami akan mem-
persiapkan segala sesuatunya 
dengan baik dan maksimal, mu-
lai sarana dan prasarana, materiil 
serta personil yang akan terlibat 
dalam pelaksanaan pengamanan, 
dengan harapan kegiatan Kun-
jungan kerja Wakil Presiden RI 
dapat berjalan dengan lancar, 
aman dan kondusif,” tuturnya. 
(Pen0817/Dn)

“Barang bukti yang diamank-
an di antaranya 14 unit sepeda 
motor, dua buah STNK, satu 
buah helm dan dua kunci letter 
T,” jelasnya.

Menurut Kapolresta, rata-rata 
pelaku menjual hasil curanmor 

tersebut dengan mengunggah di 
akun media sosial dengan sistem 
COD. Kini, 12 pelaku curan-
mor dikenakan Pasal 363 Ayat 1 
KUHPidana, yakni tindak pidana 
pencurian dengan pemberatan 
(curat) dengan ancaman huku-

man maksimal 7 tahun penjara. 
Kapolresta juga menghimbau 

kepada seluruh masyarakat khu-
susnya pengendara sepeda motor 
agar selalu mewaspadai tindak 
pidana pencurian sepeda motor. 
(LP6)
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Gubernur Khofifah Terima Penghargaan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dari Bappenas RI

Pemprov Jatim mendapatkan penghargaan sebagai provinsi terbaik kedua nasional Penghar-
gaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2022 untuk kategori Perencanaan Pembangunan 

Daerah Tahun 2022
Surabaya, SMN - Guber-

nur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa kembali menerima 
penghargaan terbaik tingkat 
nasional. Kali ini, penghargaan 
yang diterima berasal dari Men-
teri Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN) / Badan Per-
encanaan Pembangunan Na-
sional (Bapennas) RI Suharso 
Monoarfa.

Pemprov Jatim berhasil 
mencatatkan prestasi sebagai 
provinsi terbaik kedua nasion-
al Penghargaan Pembangunan 
Daerah (PPD) tahun 2022 un-
tuk kategori Perencanaan Pem-
bangunan Daerah Tahun 2022.

Trophy dan piagam peng-
hargaan tersebut diterima Gu-
bernur Khofifah di Kantor 
Kementerian PPN / Bappe-

nas Jl. Untung Suropati No. 2 
Menteng Jakarta Pusat, Kamis 
(29/09) pagi. 

Usai menerima penghar-
gaan, Gubernur Khofifah men-
yampaikan bahwa  penghargaan 
yang diterima merupakan buah 
dari kerja keras, kerja sama, 
sinergitas, kolaborasi dan har-
monisasi yang baik mulai ting-
kat provinsi, kabupaten/ kota 
hingga level pemerintahan pal-
ing bawah.

"Alhamdulillaah, penghar-
gaan ini tak lepas dari sinergi-
tas dan harmonisasi dari Bu-
pati/Walikota se-Jatim dalam 
peningkatan inovasi pemban-
gunan daerah masing-masing 
yang berdampak bagi kemajuan 
pembangunan Jatim," Kata Gu-
bernur Khofifah ditemui usai 

menerima piala penghargaan 
PPD Tahun 2022.

Sebagai informasi peng-
hargaan ini telah disampaikan 
secara virtual dalam rangkaian 
Pembukaan Musrenbangnas 
Tahun 2022 yang dibuka resmi 
oleh Presiden RI Joko Widodo 
(Jokowi) dari Istana Negara, Ja-
karta, Kamis (28/4/2022) lalu. 

Gubernur Khofifah men-
jelaskan bahwa wujud dari 
komitmen terhadap pencapaian 
Prioritas Pembangunan Nasi-
onal dilakukan melalui upa-
ya semua daerah baik tingkat 
provinsi dan kabupaten kota 
dalam menyusun perencanaan 
pembangunan berdasarkan 
agenda pembangunan nasional.

"Ada sinkronisasi dan har-
monisasi yang dibangun dalam 

mahami perencanaan pemban-
gunan daerah dan pencapaian 
serta inovasi untuk penyelesa-
ian masalah di Jawa Timur," 
harapnya.

Sementara itu tahapan Peng-
hargaan Pembangunan Daerah 
(PPD) terdiri tiga tahap berikut. 
Pertama, penilaian Data Penca-
paian Dokumen Perencanaan 
Daerah (RKPD) dan Inovasi. 

Kedua, penilaian kompre-
hensif dan adaptif terkait peren-
canaan dan capaian pemerintah 
daerah, melalui Presentasi dan 
Wawancara Intensif video con-
ference. Dan Ketiga, Verifikasi 
Lapangan.

Menteri PPN/Kepala Bap-

penas Suharso Monoarfa men-
yampaikan PPD rutin diberikan 
dengan esensi untuk mendorong 
bagaimana pemerintah daerah 
bisa melahirkan inovasi-inovasi 
dalam perencanaan pembangu-
nan. Lalu, lanjutnya, bagaimana 
perencanaan pembangunan itu 
dicapai. 

"Jadi sesungguhnya kita in-
gin mendapatkan satu masukan 
yang baik berdasarkan policy 
yang dilakukan oleh para Gu-
bernur gubernur bupati dan wa-
likota dan saya lihat luar biasa 
yang dilakukan oleh para gu-
bernur bupati dan walikota ter-
masuk dalam situasi yang sulit, 
dan itu menggembirakan" Kata 

Menteri PPN Suharso Monoar-
fa dalam sambutannya.

Kemudian, menurut Suharso 
Monoarfa pencapaian-penca-
paian tersebut bisa dijadikan 
pedoman bagi yang lain. Dan 
kemudian inovasi yang dihasil-
kan dapat menjadi sebuah pol-
icy atau kebijakan yang dapat 
diimplementasikan secara 
umum.

"Saya kira satu hal yang juga 
perlu kita catat bahwa kedepan 
yang kita juga inginkan, kita 
harapkan adalah sinkronisasi 
dari seluruh perencanaan pem-
bangunan itu dengan rencana 
pembangunan nasional," im-
buhnya. (*)

Terima Data P3KE Langsung dari Presiden, Gubernur Khofifah 
Siap Tancap Gas Berantas Kemiskinan Ekstrem di Jatim

Surabaya, SMN - Gubernur 
Jawa Timur Khofifah Indar Par-
awansa merupakan satu satunya 
kepala daerah yang  menerima 
Data Pensasaran Percepatan Peng-
hapusan Kemiskinan Ekstrem 
(P3KE) langsung dari Presiden RI 
Joko Widodo. 

Data P3KE tersebut diserah-
kan langsung oleh Presiden Joko 
Widodo pada Gubernur Khofi-
fah saat kegiatan pengarahan 
dari Presiden RI kepada seluruh 
Pimpinan Kementerian dan Lem-
baga, Kepala Daerah Provinsi, 
Kabupaten Kota se-Indonesia di 
Jakarta Convention Center Jakar-
ta, Kamis (29/9) siang. 

Dengan diterimanya Data 
P3KE, Gubernur Khofifah men-
yatakan komitmennya untuk siap 
tancap gas memberantas kemi-
skinan ekstrem di Jawa Timur. 
Sehingga turut mewujudkan target 
Presiden yaitu nol kemiskinan ek-
strem di tahun 2024.

“Setelah menerima data P3KE 
dari Presiden Jokowi, yang mer-
upakan data dengan nama dan 
alamat penduduk untuk sasaran 
intervensi program percepatan 
penghapusan kemiskinan ekstrem, 
maka saya nyatakan kami Jawa 
Timur siap untuk tancap gas,” te-
gas Gubernur Khofifah. 

Ia mengatakan, data P3KE 
ini akan menjadi acuan siapa 
saja yang berhak menerima ban-
tuan sosial dari pemerintah dan 
mendapatkan intervensi agar 
mereka bisa naik kelas dari status 
miskin ekstrem menjadi lebih se-
jahtera. 

Lebih lanjut Gubernur Khofi-
fah mengatakan Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur sendiri juga 
berupaya menyalurkan bantuan 
kepada masyarakat yang tidak 
masuk dalam Data Terpadu Kese-
jahteraan Sosial (DTKS).

Dengan adanya Data P3KE 
yang memang berisi nama dan 

alamat sasaran penerima bantuan, 
Ia berharap agar bantuan bisa lebih 
tepat sasaran.

"Tujuannya agar tidak terjadi 
tumpang tindih, bantuan lebih te-
pat sasaran dan bisa lebih merata," 
ungkapnya. 

Dikatakannya, saat ini di Jatim 
ada sebanyak 25 kabupaten kota 
yang menjadi daerah percepatan 
penanganan kemiskinan ekstrem 
di Jatim. Di 25 daerah ini dige-
lontor berbagai program penye-
jahteraan dan pemberdayaan 
masyarakat agar mereka bisa 
meningkat kesejahteraannya. 

Berbagai program perlindun-
gan sosial telah disalurkan Pem-
prov Jarim dalam upaya memberi-
kan penguatan kepada masyarakat 
yang membutuhkan. Seperti ban-
tuan usaha kelompok usaha ber-
sama (Kube) dan untuk program 
wanita rawan sosial ekonomi 
(WRSE)

Selain itu juga melalui program 
zakat produktif yang menggan-
deng Baznas Jatim dan BUMD, 
lalu program asistensi sosial Pen-
yandaang Disabilitas (ASPD) 
yang sesungguhnya telah rutin 
diberikan dan masih banyak pro-
gram lainnya.

“Alhamdulillah upaya kita se-
jauh ini cukup dapat dilihat hasil-
nya. Dimana Jatim, berdasarkan 
data BPS, tercatat sebagai provinsi 
dengan penurunan tertinggi an-
gka kemiskinan secara nasional. 
Setelah sebelumnya pada periode 
Maret 2021 – September 2021, 
penurunan angka kemiskinan di 
Jatim mencapai 313.130 jiwa. 
Kemudian, pada periode Maret 
2021 – Maret 2022, penurunan an-
gka kemiskinan berhasil mencapai 
angka 391.400 jiwa. Tertinggi na-
sional,” tegasnya.

Saat ini pun, pihaknya juga ak-
tif menyalurkan bansos dampak 
kenaikan harga BBM guna mence-
gah bertambahnya kemiskinan 

potensial dengan membantu mas-
yarakat ekonomi rentan. Bantuan 
diwujudkan melalui berbagai pro-
gram yang totalnya mencapai Rp 
257 miliar. 

"Ada bantuan nelayan, ada 
bantuan untuk driver ojol dan 
mikrolet, kemudian bantuan untuk 
penyandang disabilitas serta untuk 
pelaku UMKM. Berbagai upaya 
terus kita lakukan termasuk un-
tuk meningkatkan daya beli mas-
yarakat melalui operasi pasar di 25 
titik,” tandasnya.

“Semua adalah ikhitar yang 
dilakukan secara simultan  oleh 
berbagai elemen srategis demi 
menyejahterakan warga mas-
yarakat Jawa Timur,” pungkasnya.

Tak hanya itu, Gubernur per-
empuan pertama di Jatim ini juga 
akan terus mengajak elemen strat-
egis untuk terus bergandengan 
tangan, bersinergi, berkolaborasi 
menghadapi tantangan saat ini. 

Karena menurutnya sinergi dan 
kolaborasi menjadi kunci mengha-
dapi segala tantangan dan menjadi 
bukti adanya hubungan yang har-
monis dari semua elemen di Jawa 
Timur.

"Elemen-elemen strategis di 
Jawa Timur semua insyaallah 
akan terus bersinergi, berkolabora-
si mengatasi tantangan saat ini," 
imbuhnya.

Sementara itu, Presiden RI 
Joko Widodo dalam sambutannya 
meminta agar semua pihak bekerja 
konkret dan detail. Tak hanya itu ia 
juga mengajak semua pihak baik 
kementerian lembaga, pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten Kota, ser-
ta BUMN untuk secara bergotong 
royong bersama-sama menghada-
pi inflasi seperti bagaimana saat 
menangani Pandemi Covid-19.

"Kita harus kompak, harus ber-
satu, dari pusat, provinsi kabupat-
en kota sampai ke bawah, begitu 
juga dengan kementerian lembaga 
seperti saat menghadapi Covid-19. 

Di Indonesia fiskal dan moneter 
harus berjalan berseiring," Pinta 
Presiden Joko Widodo. 

Presiden meminta semua untuk 
berhati-hati terhadap ketidakpas-
tian yang terjadi saat ini. Terjadi 
resesi global, tahun ini dan tahun 
depan masih dalam keadaan yang 
sama. Inflasi dan kenaikan barang 
dan jasa menjadi hal yang paling 
menghantui setiap negara. 

Namun menurut Presiden RI 
hal yang paling penting adalah 
penyelesaian di ujung terkait ke-
naikan barang dan jasa. Dan hal itu 
menjadi tanggung jawab bersama. 

Terkait hal tersebut ada 3 hal 
utama yang menjadi arahan pres-
iden. Yaitu pengendalian Inflasi 
pangan yang menjadi kontributor 
tertinggi penyebab inflasi dengan 
memperbanyak produksi beber-
apa komoditi seperti cabai dan 
holtikultura lainnya, memangkas 
biaya angkut melalui pembiayaan 
dari APBD, melibatkan UMKM 
dan Koperasi.

Kemudian ajakan untuk meng-
gunakan produk-produk dalam 
negeri, termasuk mengajak mas-
yarakat untuk berwisata di dalam 
negeri. Ia mewanti-wanti untuk ti-
dak melakukan perjalanan ke luar 
negeri jika tidak ada kemanfaatan 
yang nyata bagi masyarakat.

"Tolong masyarakat diajak, 
ajak masyarakat untuk berwisata 
di dalam negeri saja," tegasnya.

Lalu arahan ketiganya adalah 
memfokuskan pemberian bantuan 
untuk pengentasan kemiskinan ek-
strem. karena data sudah tersedia 
by name by address. Ia meminta 
semua pihak juga turut andil da-
lam pengentasan kemiskinan 
ekstrem. Seperti membersihkan 
lingkungan-lingkungan kumuh, 
air bersih juga terkait income.

"Saya ingin kita semua kerja 
konkret bersama-sama," pung-
kasnya. (*)

Wagub Jatim Optimis KEK JIIPE Gresik dan Singhasari 
Malang Jadi Pintu Masuk Investor Dalam dan Luar Negeri

Surabaya, SMN - Sebagai 
tindak lanjut dalam pengem-
bangan dua Kawasan Ekonomi 
Kreatif (KEK) di Jawa Timur, 
Wakil Gubernur Emil Eles-
tianto Dardak melakukan per-
temuan bersama Sekjen De-
wan Nasional KEK di kantor 
Sekretariat Denas KEK, MNC 
Tower, Jl. Kebon Sirih, Jakarta, 
Kamis (29/9). 

Dalam rapat yang ber-
langsung kurang lebih dua 
jam tersebut, Wagub Emil me-
maparkan berbagai progres 
sekaligus koordinasi dengan 
berbagai stakeholder, utaman-
ya terkait KEK di dua kawasan 
yaitu Gresik dan Singosari 
Malang. 

Wagub Emil optimis, bahwa 
kedua KEK sudah siap menjadi 
salah satu pintu sekaligus daya 
tarik Jawa Timur bagi para in-
vestor lokal maupun internasi-
onal.

“Ekonomi itu seperti sim-
foni orchestra. Kita tidak bisa 
melihat langsung secara direct 
saja, walaupun besar manfaat-
nya. Tetapi indirect nya bahwa 
sekarang Jatim, dan indonesia 
secara umum, harus punya ka-
wasan industri yang kawasan 
ekonomi manufaktur yang be-
nar-benar kompetitif di tingkat 
internasional,” tegasnya. 

Oleh sebab itu, Wagub Emil 
menekankan, pengemban-

“Mudah-mudahan 
KEK JIIPE Gresik 

dan Singhasari Malang 
akan menjadi 

pendongkrak dan 
katalis untuk kemajuan 

ekonomi kreatif di 
Jatim,” ungkap 

Wagub Emil

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima penghargaan dari Menteri Perenca-
naan Pembangunan Nasional (PPN) / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) 

RI Suharso Monoarfa

pelaksanaan pembangunan mu-
lai dari tingkat pusat, provinsi, 
dan kabupaten/kota ini penting 
dengan tetap mempertimbang-
kan kearifan lokal dan kebutu-
han masyarakat,"jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur 
Khofifah menjelaskan bahwa 
sinkronisasi dan harmonisasi 
pembangunan nasional harus 
dilakukan sejak tahap peren-
canaan pembangunan daerah. 
Ia menambahkan bahwa per-
encanaan pembangunan yang 
disusun juga seyogyanya dise-
suaikan dengan kearifan lokal 
setiap daerah.

"Prinsip-prinsip pemban-
gunan yang holistik, tematik, 
terintegrasi dan spasial, serta 
dapat bermanfaat bagi pening-
katan kesejahteraan masyarakat 
di daerah,"jelasnya.

Mantan Menteri Sosial 
RI mengungkapkan bahwa 
Program Jatim Puspa,  Pem-
berdayaan perempuan untuk 
menggerakan perekonomi-
an masyarakat yang berhasil 
menurunkan angka kemiskinan 
menjadi program yang diusung 
Pemprov Jatim pada penilaian 
Penghargaan Pembangunan 
Daerah (PPD) tahun 2022.

Tak hanya itu, Gubernur 
Khofifah mengatakan inova-
si terkait peningkatan Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM) 
Jawa Timur yang didukung 
oleh Program Double Track 
SMA, Kesehatan dan Pendi-
dikan Gratis Berkualitas juga 
menjadi program yang diusung 
pada penilaian PPD tahun ini.

“Serta perencanaan pemban-
gunan yang memiliki koherensi 
dan konsistensi yang baik dari 
berbagai aspek dan memuat 
kebijakan pemulihan ekonomi 
akibat Covid- 19,” tandasnya. 

Gubernur Khofifah berharap 
penghargaan PPD yang diter-
ima Pemprov Jatim tahun ini 
mampu menjadi motivasi baru 
untuk mendorong pembangu-
nan di Jawa Timur yang lebih 
terukur, akuntabel, inovatif, 
serta berkelanjutan. 

"Saya rasa kami akan menja-
dikan penghargaan ini sebagai 
motivasi baru  untuk lebih me-

Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak saat melakukan 
pertemuan bersama Sekjen Dewan Nasional KEK di kantor 

Sekretariat Denas KEK

gan KEK tidak bisa lepas dari 
dukungan pemerintah pusat. 
Bahkan, juga harus disertai 
peran serta dari Private Sector, 
untuk mendapatkan hasil yang 
maksimal. 

Wagub Emil menjelaskan, 
dua KEK yang ada di Jatim 
memiliki kebutuhan dan karak-
teristik yang amat berbeda. Jika 
KEK JIIPE Gresik, terdapat 
pelabuhan yang merupakan 
kolaborasi antara AKR den-
gan Pelindo, maka ekosistem 
manufaktur yang terbangun 
akan sangat cocok bagi indus-
tri-industri strategis yang ada di 
sekitarnya. 

“Supply Chain akan sema-
kin matang sehingga akan ada 
multiplier effect dari situ,” 
ucapnya. 

Sementara, untuk KEK 
Singhasari Malang, Wagub 
Emil menyebutnya sebagai satu 
hal yang menarik karena lebih 
berbasis digital. Dampak yang 
diharapkan timbul adalah men-
jadi katalis untuk transformasi 
digital, dalam pengembangan 
sektor-sektor ekonomi kreat-
if digital baru seperti animasi 
dan platform lain yang sudah 
berjalan. Bahkan, sektor digi-

tal tersebut bisa langsung ber-
dampingan dengan fasilitas 
Pendidikan yang ada di seki-
tarnya.

“Sekarang sudah ada juga 
studio animasi dan konten yang 
dibangun oleh para pemangku 
sektor ekonomi kreatif disana 
dan itu berdampingan dengan 
fasilitas pendidikan vokasi dan 
perguruan tinggi yang dikem-
bangkan berbagai pihak,” tutur 
Wagub Emil Dardak.

Melalui upaya massif dalam 
pengembangan kedua KEK, di-
rinya mengaku optimis, bahwa 
keduanya bisa menjadi pen-
dongkrak bagi pertumbuhan 
ekonomi utama di Jatim bahkan 
Indonesia secara umum.

“Kita sudah mulai Recovery 
dari pandemi, jadi harapann-
ya adalah semakin agresif dan 
inovatif dalam membangun 
jejaring untuk semakin mem-
percepat atau mengakselera-
si realisasi investasi di mas-
ing-masing KEK tersebut,” 
harapnya optimis. 

“Mudah-mudahan ini akan 
menjadi pendongkrak dan kata-
lis untuk kemajuan ekonomi 
kreatif di Jatim,” pungkas 
Wagub Emil. (*)


