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Bersambung di Hal. 11

Bupati Tinjau Pengungsi Korban Tanah Gerak

Bupati Maryoto Lepas Kontingen Lomba Pramuka 
Tingkat IV Jawa Timur

Ilustrasi pengamanan pertandingan sepakbola di Stadion

Tulungagung, SMN - Bupati 
Tulungagung, Drs. Maryoto Bi-
rowo, M.M., Kamis (13/10/2022) 
sekitar pukul 10.00 wib, bersama 
anggota Forkompinda Kabu-
paten Tulungagung meninjau 
langsung ke lokasi pengungsian 
warga yang terdampak bencana 
alam longsor di Desa Ngepoh 
Kecamatan Tangunggunung Ka-
bupaten Tulungagung di Kantor 
Kecamatan tanggungunung.  

Dalam kunjungannya ini Bu-
pati Tulungagung Drs. Maryoto 
Birowo, MM bertemu dengan 
korban yang terdampak tanah 
longsor dan memberikan bantu-
an paket sembako kepada para 
korban serta meninjau rumah 

warga yang terdampak di area 
bencana. 

Bupati Tulungagung, Drs. 
Maryoto Birowo, MM usai 
meninjau korban terdampak 
bencana ini ketika ditanya dian-
taranya mengatakan bahwa data 
korban yang terlaporkan semen-
tara ada 11 KK atau kurang lebih 
sebanyak 24 Jiwa. “Yang turut 
mengungsi sebanyak 9 KK se-
dangkan lainnya berada di rumah 
kerabatnya,” katanya 

Sebagaimana dijelaskan oleh 
Bupati, bahwa Kabupaten Tu-
lungagung bagian selatan pada 
akhir - akhir ini sedang di landa 
bencana banjir dan longsor seh-
ingga mengakibatkan kerusakan. 

Tulungagung, SMN – Bu-
pati Tulungagung, Drs. Maryoto 
Birowo, M.M., melepas Kontin-
gen Tulungagung yang mengi-
kuti lomba tingkat IV Jawa 
Timur Tahun 2022 pada Kamis 
(13/10/2022) pagi. Pelepasan 
yang digelar Pendapa Kongas 
Arum Kusumaning Bongso 
ini disaksikan orang tua mas-
ing-masing peserta.

Bupati Tulungagung, Drs. 
Maryoto Birowo, M.M., usai 
apel pelepasan menjelaskan jika 
peserta yang dilepas menjadi 
wakil Kabupaten Tulungagung 
ini telah melalui seleksi ketat. 
Adapun yang berangkat sejum-
lah 16 pramuka penggalang, den-
gan rincian 8 putra dan 8 putri. 
“Setelah ini mereka akan berang-
kat mengikuti lomba tingkat IV 

Bersambung di Hal. 11

Dewan Pers Bentuk Satgas Kekerasan 
Digital terhadap Media dan Wartawan

Jakarta, SMN - Dewan Pers 
membentuk Satuan Tugas (Satgas) 
Kekerasan Digital terhadap Media 
dan Wartawan. Pembentukan Satgas 
ini menyusul adanya aduan serangan 
digital berupa peretasan aset-aset dig-
ital yang menimpa 37 kru dan eks-re-
daksi serta website salah satu media, 
Narasi.

Satgas ini diketuai oleh Plt Ketua 
Dewan Pers, M Agung Dharmajaya. 

Logo Dewan Pers

Polri akan fokus untuk 
menyelesaikan masalah 

terhadap penyelenggaraan 
keamanan pertandingan di 
Indonesia. Bukan hanya di 
kompetisi profesional saja, 

tapi hingga pertandingan 
antarkampung (tarkam).

Jakarta, SMN - Kepolisian 
Republik Indonesia (Polri) siap 
menjadi bagian dalam satuan 
tugas transformasi sepakbola 
bersama FIFA, AFC, PSSI, dan 
beberapa kementerian terkait. 
Di satgas transformasi sepak-
bola, Polri akan fokus meny-
usun peraturan baru mengenai 
pengamanan pertandingan. 

Langkah awal yang dilaku-

Bersambung di Hal. 11

Ngawi, SMN - Pemerin-
tah berupaya membantu para 
petani untuk mendapatkan ke-
stabilan harga yang layak atas 
produksi mereka. Diantaranya 
dengan mendirikan Toko Tani 
Indonesia Center (TTIC).

Di Kabupaten Ngawi, TICC 
menjadi binaan Dinas Ketahan-
an Pangan dan Pertanian. TICC 
beranggotakan gapoktan mau-
pun poktan di wilayah tersebut. 

Toko Tani Indonesia Center (TICC), Upaya 
Pemerintah Potong Rantai Pasok Pangan

Toko Tani Indonesia Center (TTIC)

Untuk mengatasi hal ini pihaknya 
terlebih dahulu sesegera mungkin 
melakukan evaluasi bersama den-
gan instansi terkait.  “Curah hujan 
tinggi tidak bisa di perdiksi seh-
ingga mengakibatkan banjir dan 
tanah longsor di area pegunungan 
dan termasuk sebagian rumah 
warga mengalami kerusakan aki-
bat dari tanah bergerak. Dari ke-
jadian yang ada maka pemerintah 
mengevaluasi kemudian solusi 
penanganan akan segera dilaku-
kan,” paparnya

Selanjutnya Bupati menga-
takan bahwa untuk saat ini, kor-
ban terdampak bencana alam 
akan dibuatkan dapur umum 
untuk memasak serta akan 
menugaskan petugas pelayanan 

kesehatan dan tenaga penting 
lainnya. “Dinas Kesehatan untuk 
melayani keperluan kesehatan, 
selain itu BPBD dan Dinas So-
sial nantinya akan kami tugaskan 
di sini,” tutupnya .

Usai melakukan peninjau 
langsung ke lokasi pengungsian 
warga yang terdampak bencana 
alam longsor di Desa Ngepoh 
Kecamatan Tangunggunung Ka-
bupaten Tulungagung yang ber-
tempat di kantor kecamatan Ta-
ngunggunung dan lokasi longsor 
selanjutnya Bupati Tulungagung 
melanjutkan perjalanan menin-
jau lokasi plengsengan aliran 
sungai yang tergerus air banjir di 
daerah talun Kulon Kecamatan 
Bandung . (hms/adv/kan)

yang bertempat di Coban Rondo, 
Malang,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, 
ia berpesan kepada kontingen 
Tulungagung untuk menjaga 
sikap, tekun, ramah, menyenang-
kan, kompak, peduli dan pantang 
menyerah. Selain itu, juga harus 
menunjukkan, keperkasaan, dan 
kekuatan yang terbentuk selama 
ini untuk menggambarkan bah-
wa pramuka Tulungagung itu 
tangguh dan terbaik. “Jaga diri 
dan jaga kesehatan mengingat 

kondisi cuaca sekarang ini tidak 
dapat diprediksi,” tambahnya.

Diakhir pesannya, pria nomor 
satu dilingkup Pemkab Tulun-
gagung ini berharap kontingen 
Kabupaten Tulungagung mampu 
kembali meraih prestasi.“Pra-
muka kita ini handal ya. Sudah 
banyak prestasi yang diraih baik 
ditingkat nasional. Untuk itu per-
tahankan, untuk kemajuan gera-
kan pramuka di Tulungagung,” 
tandasnya. (hms/adv/kan)

Bupati Tulungagung saat meninjau langsung ke lokasi pen-
gungsian warga yang terdampak bencana alam longsor

Bupati Tulungagung saat meninjau langsung ke lokasi pen-
gungsian warga yang terdampak bencana alam longsor

Bupati Tulungagung, Drs. Maryoto Birowo, M.M., melepas Kontingen Tulungagung yang mengikuti lomba tingkat IV Jawa Timur 
Tahun 2022 pada Kamis (13/10/2022) pagi

Polri Siapkan Aturan Baru 
Pengamanan Pertandingan 

Mulai dari Liga 1 Sampai 
Tarkam
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sebanyak 391.400 jiwa adalah 
Provinsi dengan penurunan ang-
ka kemiskinan tertinggi di antara 
semua Provinsi di lndonesia.

Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur telah berhasil meraih 198 
penghargaan, baik internasion-
al, nasional maupun regional. 
Beberapa penghargaan yang 
diraih antara lain, Provinsi Jatim 
meraih Penghargaan Ke-4 kalin-
ya Sebagai Peringkat Pertama 

Pembina K3 Terbaik Nasional 
sejak tahun 2019 dari Kemente-
rian Tenaga Kerja dan Transmi-
grasi Rl.

Provinsi Jatim Meraih Peng-
hargaan Peringkat 1 Berkinerja 
Terbaik Penerapan Standar Pe-
layanan minimal Tahun Angga-
ran 2021 dengan Skor 99,36 di 
Tahun 2022 dari Direktorat Jen-
deral Bina Pembangunan Daer-
ah Kementrian Dalam Negeri 

dan sebagainya.
“Berbagai capaian keberhasi-

lan pembangunan juga kita raih 
melalui kekuatan komitmen dan 
rasa kebersamaan serta kegot-
ong royongan dalam mengha-
dapi setiap permasalahan dan 
tantangan, diantaranya : Pasca 
pandemi Covid-19 perekono-
mian Jawa Timur cepat bangkit 
di atas rata-rata nasional,” jelas 
Bupati membacakan amanat 

Pemkab Blitar Gelar Upacara Peringatan 
Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa Timur

Bupati Blitar Rini Syarifah saat upacara Hari Jadi Ke-77 Propinsi Jawa Timur di Aloon-Aloon 
Kanigoro, Rabu (12/10/2022).

Bupati Blitar Rini Syarifah saat upacara Hari Jadi Ke-77 Propinsi Jawa Timur di Aloon-Aloon 
Kanigoro, Rabu (12/10/2022).

Memperingati Hari Telur Sedunia 2022
Bupati Blitar Ingin Masyarakat Gemar Makan Telur

September 2022 mencapai 15 
juta lebih ekor dengan produk-
si 447,51 ton perhari, maka 
tidak heran kalau telur di Ka-
bupaten Blitar penyumbang 30 
persen nasional.

Bupati juga menyampaikan 
terima kasih dan apresiasi ke-

pada seluruh pihak yang telah 
bekerja keras menyelengga-
rakan kegiatan dalam rangka 
Peringatan Hari Telur Sedunia 
tahun 2022.

“Selain mendukung eksis-
tensi para peternak ayam pe-
telur juga mengkampanyekan 

gemar makan telur dimana 
sebagai Peringatan Hari Telur 
Sedunia tahun 2022,” ungkap-
nya.

Dijelaskannya, telur mer-
upakan sumber protein 
berkualitas tinggi dan men-
gandung bahan penting bagi 

kehidupan, sehingga momen-
tum Peringatan Hari Telur Se-
dunia ini untuk meningkatkan 
kesadaran akan pentingnya 
telur.

“Semoga kegiatan ini mem-
bawa manfaat bagi kita semua, 
khususnya sebagai upaya un-

tuk mendukung pembangunan 
nasional terutama mewujud-
kan pencapaian ketahanan 
pangan,” pungkasnya.

Sementara Kepala Badan 
Pangan Nasional RI Arief 
Prasetyo Adi menyampaikan 
apresiasi atas terselenggaranya 

kampanye makan telur yang 
didukung Paguyuban Peternak 
Rakyat Nasional dan Kabu-
paten Blitar karena kita bisa 
makan sumber protein yang 
sangat terjangkau dan mudah 
diolah dari Blitar,” tandasnya.
(mam/adv/kmf)

Bupati Blitar, Rini Syarifah saat memperingati hari telur sedunia 2022 di Aloon-Aloon Kanigoro, Kamis (13/10/2022)

Kab. Blitar, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Blitar 
menggelar Upacara Peringatan 
Hari Jadi ke-77 Provinsi Jawa 
Timur tahun 2022, bertempat di 
Aloon-Aloon Kanigoro, Rabu 
(12/10/2022). Upacara dipimpin 
langsung oleh Bupati Blitar Rini 
Syarifah.

Upacara dihadiri oleh jaja-
ran Forkopimda, Sekda Kabu-
paten Blitar, staf ahli, asisten 
dan kepala OPD, serta diikuti 
peserta dari jajaran TNI-Polri, 

para pelajar dan seluruh ASN 
dilingkup Pemkab Blitar.

Dalam kesempatan itu, Bu-
pati Rini Syarifah membacakan 
sambutan Gubernur Jatim pada 
Upacara Peringatan Hari Jadi 
Ke-77 Provinsi Jawa Timur ta-
hun 2022, salah satunya yakni, 
Jawa Timur memiliki sejarah 
yang kaya terkait riwayat hidup 
para pejuang yang dapat men-
jadi inspirasi bagi menguatkan 
karakter lKl: lnisiatif, Kolabora-
si dan lnovasi.

Dalam amanat Gubernur Ja-
tim, Bupati menguraikan ker-
ja-kerja kolaboratif dan presta-
tif yang telah dihasilkan oleh 
provinsi Jawa Timur dalam 
kerangka kerja Good Gover-
nance yang mendukung lahirn-
ya lingkungan yang kondusif 
bagi tumbuh kembangnya talen-
ta-talenta unggul di Jawa Timur.

Salah satunya, Dalam catatan 
BPS, selama periode Maret 2021 
- Maret 2022 Provinsi Jatim 
dengan penurunan kemiskinan 

Gubernur Jatim.
Berbagai pencapaian ini 

merupakan kinerja luar biasa 
yang dilakukan seluruh elemen 
strategis di Provinsi Jawa Timur 
serta kolaborasi yang baik den-
gan DPRD Provinsi Jatim dan 
seluruh pemangku kebijakan 
dan Forkopimda Jatim. Hanya 
dengan kekompakan dan solid-
itas bersama kita dapat bangkit 
dan berdiri tegak menghadapi 
berbagai tantangan ke depan, 
baik tantangan kesehatan dari 
ancaman virus corona yang su-
dah kita lampaui maupun prob-
lem kemiskinan terutama kemi-
skinan ekstrem. 

Hal yang tidak kalah penting-
nya dengan program-program di 
atas beserta dengan komitmen 
untuk terus melakukan inisiat-
if, kolaborasi dan inovasi yang 
lebih maju kita akan memban-
gun lingkungan sosial yang baik 
di Jawa Timur bagi tumbuhn-
ya talenta-talenta muda dan 
para game changer pengubah 
keadaan yang lebih baik. 

“Dirgahayu Jawa Timur, Op-
timis Jatim Bangkit, Jawa Timur 
Bangkit dan Bergerak,” pung-
kasnya. (mam/adv/kmf) 

Kab. Blitar, SMN - Da-
lam rangka memperinga-
ti Hari Telur Sedunia tahun 
2022 yang diselenggarakan di 
Aloon-Aloon Kanigoro, Kamis 
(13/10/2022). Dalam sambu-
tannya Bupati Blitar Rini Syar-
ifah menyampaikan, pentingn-
ya mengkonsumsi telur ayam, 
mengingat telur merupakan 
sumber protein berkualitas 
tinggi dan mengandung bahan 
penting bagi kehidupan.

Acara Peringatan Hari Telur 
Sedunia tahun 2022 di Kabu-
paten Blitar yang juga dihadiri 
Kepala Badan Pangan Nasi-
onal RI. dalam acara tersebut 
juga disediakan 2.000 butir 
telor rebus yang dibagikan ke-
pada pelajar TK hingga SMA 
untuk dimakan bersama-sama.

Bupati Rini juga menam-
bahkan, dalam rangka bakti 
peternak pada negeri dan Per-
ingatan Hari Telur Sedunia 
tahun 2022, ia mengajak ber-
sama-bersama menggerakkan 
untuk makan telur setiap hari.

Mengingat di Kabupaten 
Blitar ini mempunyai ayam ras 
petelur, bulan Januari hingga 
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Mas Dhito Raih Penghargaan dalam 
Ajang ASN Achievement Award 2022

Mas Dhito Realisasikan Perbaikan 
Akses Jalan Menuju Desa Wisata

Kab. Kediri, SMN 
- Bupati Kediri Hanind-
hito Himawan Pramana 
merealisasikan perbaikan 
akses jalan menuju desa 
wisata Keling, Kecamatan 
Kepung. Melalui akses 
jalan yang bagus, diharap-
kan wisatawan akan tertarik 
untuk kembali datang.

Sebagaimana disam-
paikan Didin Saputra, Sek-
retaris Pokdarwis Desa 
Wisata Keling (Dewata 
Keling) bahwa akses jalan 
menuju destinasi Gua Je-
gles kini telah dibenahi 
dengan kualitas aspal yang 
lebih baik sehingga lebih 
nyaman dilewati.

“Kami pengurus Pok-
darwis dan Pemerintah 
Desa Keling mengucapkan 
terimakasih atas dukungan 
Mas Dhito, semoga akses 
jalan yang lebih baik ini 
semakin meningkatkan ak-
tivitas pariwisata di Desa 
Keling,” kata Didin yang 
juga perangkat Desa Keling 
pada Sabtu (8/10/2022).

Perbaikan akses jalan 

Kab. Kediri, SMN - Bu-
pati Kediri Hanindhito Hi-
mawan Pramana menerima 
penghargaan lencana Jer 
Basuki Mawa Beya Emas 
dalam ajang ASN Achieve-
ment Award 2022 yang di-
gelar Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur.

Penghargaan itu diberi-
kan Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa 
sebagai bentuk apresiasi 
atas komitmen kepala daer-
ah terhadap pengembangan 
kompetensi (Bangkom) 
ASN berwawasan Sustain-
able Development Goals 
(SDG’s). 

Mas Dhito, menerima 
penghargaan lencana Jer Ba-
suki Mawa Beya Emas atas 
predikat terbaik kategori 
Bangkom SDG’s Inovatif 
Integratif. Selain itu, Mas 
Dhito menerima perhargaan 
Grand ASN Achievement 
Award 2022 dengan pro-
gram Panji CorpU.

Gubernur Khofifah men-
yampaikan selamat dan 
apresiasinya kepada Mas 
Dhito yang berhasil mener-
ima penghargaan itu. Dia 
berharap bupati muda terse-
but dapat terus memberikan 
memotivasi bagi ASN di Pe-
merintah Kabupaten Kediri.

“Selamat, sukses pak 
bupati dan mudah-muda-
han akan terus memberikan 
semangat, motivasi, bah-
wa ASN di Pemkab Kediri 
akan terus tumbuh produk-
tif, inovatif dan (menjadi) 
sosok-sosok pembaharu,” 
katanya Jumat (14/10/2022). 

Penghargaan yang diteri-
ma Mas Dhito itu diberikan 
bertepatan dengan kegia-
tan penutupan Pelatihan 
Kepemimpinan Nasional 
(PKN) Tingkat II di Kantor 
BPSDM Jawa Timur. 

Dihadapan para ASN 

itu, lanjut Didin, merupa-
kan wujud realisasi yang 
disampaikan Mas Dhito 
ketika berkunjung ke Gua 
Jegles pada beberapa bulan 
lalu. Realisasi janji orang 
nomor satu di Pemerintah 
Kabupaten Kediri itu pun 
disambut baik warga, kare-

na akses jalan yang sebel-
umnya memang telah rusak 
dan banyak lubang kini 
menjadi lebih baik.

“Tentunya kita berharap 
dengan dukungan akses 
jalan yang semakin nyaman 
dan aman, wisatawan yang 
datang akan merekomen-

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat berada di Gua Jegles, desa 
Keling, Kecamatan Kepung Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat menerima penghargaan len-

cana Jer Basuki Mawa Beya Emas dalam ajang ASN Achievement Award 2022 yang 
digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Salah satu akses jalan menuju desa wisata Keling, Kecamatan Kepung yang sudah 
dilakukan perbaikan

yang menjadi peserta pela-
tihan, Gubernur Khofifah 
menyinggung pemimpin pe-
rubahan harus menjadi game 
changer. Pemimpin peruba-
han harus memiliki karakter 
IKI (inisiatif, kolaborasi dan 
inovasi). 

“Seorang pemimpin pe-
rubahan harus memiliki ini-
siatif, harus siap berkolab-
orasi dan lakukan inovasi,” 
ungkapnya.

ASN yang menjadi pe-
serta PKN tersebut, pungkas 

Khofifah, nantinya bakal 
menjadi game changer di 
lingkungan yang dipimp-
in, maupun daerah mas-
ing-masing.

Mas Dhito menuturkan, 
penghargaan yang diterima 
menjadi pemecut semangat 
dalam melakukan inovasi 
dan membawa ASN di Pe-
merintah Kabupaten Kediri 
lebih berkompeten.

“Inovasi kita lakukan un-
tuk meningkatkan kompe-
tensi SDM ASN guna men-

dukung tugas pengabdian,” 
tuturnya.

Dengan ASN yang ber-
kompeten tentunya akan 
memudahkan percepatan 
pencapaian program kerja 
sebagaimana visi misi kepa-
la daerah. Dalam kepemi-
mpinannya, untuk mening-
katkan kompetensi dan 
profesionalitas bagi ASN, 
Mas Dhito menjalankan 
program Panjalu Jayati 
Corporate University (Panji 
CorpU). 

“Corporate University 
itu mencakup peningkatan 
kualifikasi, peningkatan 
kompetensi, kinerja dan di-
siplin kerja,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, 
selain bupati Kediri, ada 
empat kepala daerah lain 
penerima penghargaan len-
cana Jer Basuki Mawa Beya 
Emas. Mereka, Bupati Mo-
jokerto Ikfina Fahmawati, 
Bupati Malang Sanusi, Wali 
Kota Madiun Maidi dan 
Wali Kota Blitar Santoso.
(kmf/adv/kan)

Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana saat 
menerima penghargaan lencana Jer Basuki Mawa 
Beya Emas dalam ajang ASN Achievement Award 

2022 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Tekan Peredaran Rokok Tanpa Cukai, Satpol PP Kabupaten Blitar Gelar Sosialisasi 

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar
Pengambilan Sumpah Janji PAW Anggota Dewan

Kab. Blitar, SMN - Satuan 
Polisi Pamong Praja (Satpol PP) 
Kabupaten Blitar menggelar 
sosialisasi peredaran rokok tan-
pa cukai, Rabu (12/10/2022). di 
Desa Wates, Kecamatan Wates, 
Kabupaten Blitar. sosialisasi ini 
di kemas dalam bentuk pagelar-

an seni jaranan yang sukses me-
ngundang ratusan masyarakat 
untuk menonton.

Kepala Satpol PP Kabu-
paten Blitar Rustin Setyabudi 
menyampaikan, menjual rokok 
polosan atau rokok tanpa pita 
cukai adalah dilarang, dan 

bakal ada sanksi hukum bagi 
yang melanggarnya. Utaman-
ya para penjual rokok diimbau 
agar menolak bila ditawari un-
tuk menjual rokok polosan ini 
karena memang tidak diperbo-
lehkan oleh undang-undang.

Alasan dilarangnya men-

jual rokok polosan ini adalah 
merugikan pemasukan keuan-
gan negara dari sisi cukai tem-
bakau. Sebab produsen rokok 
polosan ini tidak membeli pita 
cukai dari bea cukai sehingga 
pemasukan cukai pun menjadi 
berkurang.

Sedang pemasukan cukai ini 
oleh pemerintah akan dikem-
balikan kembali ke masyarakat 
untuk berbagai kegiatan yang 
bersifat sosial kemasyaraka-
tan. Seperti kegiatan pagelar-
an pentas seni jaranan inipun 
terselenggara berkat Dana Bagi 

Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT).

“Disamping sosialisasi, kita 
juga akan melakukan penin-
dakan di lapangan khususnya 
tekait rokok yang dinilai ile-
gal,” ungkap Rustin.

Diharapkan, melalui so-

sialisasi ini masyarakat paham 
bahwa menjual rokok polos-
an atau rokok tanpa pita cukai 
ini adalah hal yang ilegal atau 
dilarang. Dan masyarakat bisa 
membantu pemerintah untuk 
bersama-sama gempur rokok 
ilegal,”pungkasnya.(mam/adv)

Kab. Blitar, SMN - De-
wan Perwakilan Rakyat Daerah 
(DPRD) Kabupaten Blitar pada 
Rabu (05/10/2022) menggelar 
rapat paripurna dengan agen-
da Pengambilan Sumpah Janji 
Pengganti Antar Waktu (PAW) 
Anggota DPRD Kabupaten Bli-
tar sisa masa jabatan 2019-2024. 
Isnadi diambil sumpahnya un-
tuk menggantikan Adib Zamhari 
anggota DPRD yang beberapa 

waktu lalu mengundurkan diri.
Rapat Paripurna dipimpin 

Wakil Ketua DPRD Kabupaten 
Blitar Muhammad Rifa’i, did-
ampingi Wakil Ketua Susi Naru-
lita dan Mujib. Turut hadir Bu-
pati Blitar Rini Syarifah, Sekda 
Kabupaten Blitar Izul Marom, 
sejumlah kepala OPD dan se-
jumlah anggota DPRD.

Wakil Ketua DPRD Kabu-
paten Blitar Muhammad Rifa’i 

menyampaikan, rapat paripurna 
ini merupakan tindaklanjut su-
rat dari Gubernur Jawa Timur 
nomor 171/35259/011.2/2022 
tertanggal 15 September 2022 
perihal penyampaian Keputusan 
Gubernur Jawa Timur.

“Menindaklanjuti hal terse-
but dan berdasarkan jadwal 
yang telah ditetapkan Badan 
Musyawarah, DPRD Kabupaten 
Blitar menyelanggarakan Rapat 

Paripurna dengan agenda Pen-
gambilan Sumpah Janji Peng-
ganti Antar Waktu (PAW) An-
ggota DPRD Kabupaten Blitar 
sisa masa jabatan 2019-2024,” 
jelasnya.

Pengambilan sumpah jan-
ji Anggota DPRD Kabupaten 
Blitar dipimpin langsung Ketua 
DPRD Kabupaten Blitar Suwi-
to. Dalam kesempatan itu Su-
wito juga mengingatkan bahwa 

sumpah janji yang diucapkan 
mengandung tanggungjawab 
terhadap bangsa dan negara Re-
publik Indonesia.

Suwito juga mengucapkan 
selamat atas dilantiknya Isnadi 
sebagai Anggota DPRD Kabu-
paten Blitar, diharapkan dapat 
bekerja sama dan bersinergi 
dalam membangun Kabupaten 
Blitar yang kita cintai.

“Terima kasih dan penghar-

dasikan ke orang lain untuk 
datang,” ungkapnya.

Upaya yang dilakukan 
Mas Dhito dalam perbaikan 
akses jalan ke Gua Jegles 
itu merupakan wujud men-
dukung destinasi wisata 
supaya lebih kuat dan maju. 
Sebab, destinasi wisata seti-
daknya harus memiliki tiga 
indikator untuk maju.

Indikator itu meliputi, 
attraction atau atraksi, ac-
cessibility atau  aksesibili-
tas yakni sarana dan infra-
struktur menuju destinasi, 
kemudian amenity atau sa-
rana pendukung yang dapat 
memenuhi kebutuhan wisa-
tawan selama di destinasi. 
Mas Dhito biasa menyebut 
ini dengan istilah 3A, yang 
hingga kini masih sering 
diterangkan kepada warga 
Kabupaten Kediri.

“Aksesibilitas jalan ini 
sangat penting, kondisi 
jalan yang kurang bagus 
sangat mempengaruhi wisa-
tawan untuk mau datang 
kembali,” tutur Mas Dhito.
(kmf/adv/kan)

Kasatpol PP Kabupaten Blitar Rustin Setyabudi saat sosialisasi peredaran rokok tanpa cukai yang dikemas dalam bentuk pagelaran seni jaranan di Desa Wates

gaan yang setinggi-tingginya 
kepada Adib Zamhari atas peng-
abdian selama menjabat Ang-
gota DPRD Kabupaten Blitar, 

mudah-mudahan pengabdian 
saudara kepada daerah dan mas-
yarakat Kabupaten Blitar mem-
bawa berkah,” imbuhnya.(mam)

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Blitar



Edisi 526/ XIV / 17 - 30 Oktober 2022 4Probolinggo
Curah Hujan Tinggi, Waspadai Potensi 

Bencana Alam Hidrometeorologi

Guna Menyerap Informasi,
Kapolres Kerap Turun Bertemu Warga

Lumajang, SMN - Mas-
yarakat diminta untuk mening-
katkan kewaspadaan, terkait 
ancaman bencana alam hidro-
meteorologi. Mengingat, saat ini 
intensitas hujan di wilayah Ka-
bupaten Lumajang, Jawa Timur 
sedang tinggi.

“Kami minta masyarakat 
tingkatkan kewaspadaannya, 
terutama dari ancaman bencana 
alam yang timbul, akibat beber-
apa waktu terakhir intensitas hu-
jan di wilayah Lumajang sedang 
tinggi,” ungkap Kepala Bidang 
Pencegahan, Kesiapsiagaan dan 
Logistik Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah (BPBD) Kabu-
paten Lumajang Wawan Hadi 
Siswoyo, saat dimintai keteran-
gan usai Rapat Koordinasi Apel 
Gelar Pasukan kesiapsiagaan 
Bencana Kabupaten Lumajang 

Tahun 2022, di Mapolres Luma-
jang, Kamis (13/10/2022) lalu.

Menurut Wawan, saat inten-
sitas hujan yang disertai angin 
kencang, yang perlu untuk di-
waspadai masyarakat adalah 
adanya pohon tumbang. Oleh 
karena itu, masyarakat diminta 
untuk melakukan pemangkasan 
ranting dan dahan pohon, teruta-
ma yang di dekat rumah.

Namun, untuk pemotongan 
pohon yang ada di sepanjang 
jalan dan berpotensi tumbang, 
masyarakat dapat melaporkan-
nya ke Dinas Lingkungan Hid-
up agar dilakukan upaya untuk 
mengantisipasi terjadinya pohon 
tumbang.

“Apabila terjadi hujan leb-
at yang disertai angin kencang, 
jangan sekali-kali berteduh di 
bawah pohon, apalagi di bawah 

kotak - kotak.  Tentu kita harus 
memikul apa yang diamanah-
kan masyarakat ini secara ber-
sama - sama. Tidak ada bedan-
ya pimpinan dan anggota, yang 
harus kita garis bawahi adalah 
kepentingan masyarakat itu dia-
tas segalanya,” imbuh Kapolres.

Sinergi ia bangun, dengan 
sejumlah pihak dan stakehold-
er terkait, termasuk semua un-
sur-unsur masyarakat.

Ditempat lain,  Suliyanto war-
ga Desa Mlawang Kecamatan 
Klakah mengakui, jika bersama 
warga lain kerap menjumpai 
AKBP Dewa di poskamling.

Menurutnya, , sudah beber-
apa kali diwaktu jadwal roda, 
bertemu dan menerima himbau-
an - himbauan dari AKBP Dewa 
berkaitan dengan keamanan 
lingkungan.

“Bangga sekali ketika Pak 
Kapolres datang ke desa kami. 

Wejangan - wejangan disam-
paikan langsung, akhirnya warga 
jadi semangat. Selain Pak Ka-
polres ya polsek juga sering ke 
desa. Awalnya jujur kami tidak 
mengetahui kalau yang datang 
itu Pak Kapolres, lama - lama 
setelah tahu kamipun tak men-
duga. Terimakasih, perhatiannya 
sangat berkesan bagi kami dan 
syukur, desa kami makin guyub 
dan aman,” ucapnya.

Sebagai informasi, gagasan 
Kapolres Lumajang dalam 
pencegahan terjadinya ganggu-
an Kamtibmas, terimplementasi 
dalam sejumlah program salah 
satunya ‘Jaran Kencak’ ( Jaga 
Rasa Aman Kerukunan Harmon-
isasi Kebhinekaan) dan program 
WARAS ( Wibawa Amanah Ra-
mah Aman dan Sinergitas ) yang 
diinisiasi oleh Kapolres Luma-
jang. (Tik)

Rapat Koordinasi Apel Gelar Pasukan kesiapsiagaan Bencana 
Kabupaten Lumajang Tahun 2022, di Mapolres Lumajang

Kapolres Lumajang AKBP Dewa Putu Eka D saat bersama 
warga di salah satu desa di Kabupaten Lumajang

Wali Kota Probolinggo Gelar Pembinaan LKK

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang 
Gelar Pelatihan Berbasis Kompetensi

Serius Atasi Peredaran Rokok Ilegal, 
Pemkab Rakor Persiapan

Probolinggo, SMN - Wali 
Kota Hadi Zainal Abidin lakukan 
Pembinaan bagi LKK yang ter-
diri dari RT/RW, Karang Taruna, 
LPM, PKK, Posyandu yang ter-
gabung dalam Kelompok Mas-
yarakat (Pokmas) Minakjinggo, 
di kantor Kelurahan Wonoasih, 
(14/10).

Tujuan kegiatan tersebut 
dalam rangka sinergitas antara 
kelurahan dengan pokmas yang 
bertujuan untuk memberikan 
informasi dan pemahaman pada 
LKK terkait Peraturan Daerah 
(Perda) Kota Probolinggo No-
mor 4 Tahun 2020 tentang Peru-
bahan atas Perda Nomor 1 Tahun 
2018 tentang LKK.

Hadir dalam kegiatan tersebut 
Wali Kota Hadi Zainal Abidin,-
Camat Wonoasih Deus Nawandi, 
Anggota DPRD Eko Purwanto 
dan Kabag Pemerintahan Pudi 
Adji, yang sekaligus keduanya 
didaulat sebagai narasumber.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin, 
menyampaikan harapannya pada 
100 orang peserta pembinaan 
itu agar dapat mengaplikasikan 
dan menjalankan tugasnya mas-
ing-masing. Sesuai amanat yang 
tertuang dalam Peraturan Wali 
Kota (Perwali) Probolinggo 
Nomor 31 Tahun 2019 tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Perda ten-
tang LKK.

“Tentunya acara ini sangat 

penting. Karena anda sekalian 
adalah ujung tombak dari pe-
merintahan. Jadi sudah sepa-
tutnya, kita menyamakan sudut 
pandang, menyamakan persepsi 
sehingga apa yang menjadi ke-
bijakan diatas (pemerintah pusat 
dan daerah), bisa tersampaikan 
secara benar sampai ke lapisan 
masyarakat di bawah,” jelasnya.

Lebih lanjut Wali kota Hadi 
menjelaskan, Perwali ini sendi-
ri, cukup lengkap penyajiannya. 
Yakni mulai dari tujuan ditertib-
kannya, tugas pokok, masa bhak-
ti, masa penggantian dan pem-
berhentiannya. Pada giat yang 
dimulai sekira pukul 10 pagi 
itu, Habib Hadi menyampaikan 
capaian-capaian yang berhasil 
dilakukan Pemkot Probolinggo, 
jelang 4 tahun kepemimpinann-
ya.

Antara lain dari sektor kese-
hatan, mulai dari program BPJS 
Kesehatan, ambulans siaga hing-
ga pembangunan RS Ar-Rozi 
yang diprediksi rampung pem-
bangunannya akhir tahun ini. 
Lalu di bidang keagamaan, sep-
erti pembiayaan listrik gratis bagi 
tempat ibadah. Dari berbagai ca-
paian program yang ditorehkan 
ini, jelasnya, tentu saja berkat 
dukungan dan partisipasi dari 
semua pihak. Tak terkecuali per-
an LKK didalamnya.

“Dari sekian banyak program 

Lumajang, SMN - Demi un-
tuk meningkatkan sumber daya 
manusia (SDM) dari eks pekerja 
pabrik rokok yang dimasukkan 
ke dalam data pencari kerja (pen-
caker) dan yang sudah mempu-
nyai Kartu Kuning (kartu Siap 
Kerja), Dinas Ketenagakerjaan 
Kabupaten Lumajang gelar pela-
tihan berbasis kompetensi.

Menurut Kepala Disnaker 
Kabupaten Lumajang, dr Rosy-
idah, kepada sejumlah media 
menerangkan, jika pihaknya in-
gin memberikan pelatihan, yang 
bukan hanya sekedar pelatihan 
semata, namun yang mempunyai 
basis sertifikasi.

Menurut dr Rosyidah, SDM 
itu sangat menentukan proses 
berhasilnya kinerja suatu organ-
isasi atau perusahaan. Maka dari 
itu, pengembangan SDM, bertu-
juan untuk lebih memudahkan 
terwujudnya tujuan organisasi 

atau perusahaan, sebab berkual-
itasnya SDM dianggap mampu 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya sebagai pegawai atau 
karyawan di dalam suatu organ-
isasi atau perusahaan. 

“Pentingnya pelatihan dan 
pengembangan SDM kali ini, 
diharapkan masyarakat yang 
mengikuti pelatihan ini, mampu 
melakukan pekerjaannya atau 
memiliki kapabilitas sesuai ke-
butuhan kompetensi, hal ini juga 
berdampak pada penilaian mas-
yarakat sebagai pelanggan,” un-
gkapnya lagi.

Untuk itulah, menurut Kadis-
naker Kabupaten Lumajang, 
pihaknya berkomitmen mening-
katkan kapasitas dan kapabilitas 
setiap peserta dapat mengikuti 
dengan maksimal, melalui pela-
tihan dan pengembangan ber-
dasarkan kompetensi teknik dan 
non yang dimiliki oleh peserta.

Sampang, SMN - Satuan 
Polisi Pamong Praja Kabupat-
en Sampang menggelar kegia-
tan Rapat Koordinasi Pelak-
sanaan Kegiatan Dana Bagi 
Hasil Cukai Hasil Tembakau 
(DBHCHT) Tahun 2022. Rakor 
tersebut dimaksudkan untuk 
menyamakan persepsi antara 
pihak aparat keamanan TNI/
Polri serta stakeholder yang 
terlibat. Sehingga nantinya tim 

Satgas yang terbentuk ini dapat 
melaksanakan tugasnya dengan 
baik dan terarah.

Kegiatan yang dilaksanakan 
diaula mini pemkab Sampang 
ini dibuka oleh Sekertaris 
Daerah Kabupaten Sampang 
Yuliandi Setiawan dan dihadiri 
oleh pihak yang terlibat dalam 
satgas penanganan rokok ile-
gal. Seperti kepolisian dan TNI 
senin 03/10.

Wali Kota Hadi Zainal Abidin didampingi Anggota DPRD Eko 
Purwanto dalam kegiatan Pembinaan LKK.

Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Lumajang gelar pelatihan 
berbasis kompetensi demi untuk meningkatkan SDM

Angkutan Sekolah Gratis bagi para pelajar di Kabupaten Pasuruan

Suasana rapat koordinasi

pemerintah yang telah dijalank-
an, pasti telah melalui pertim-
bangan yang matang dan terbaik 
bagi warganya. Jadi sudah sepa-
tutnya kita sebagai masyarakat 
ikut mendukung. Mun e dukung 
panjenengan sedejeh, insya’Al-
lah, semua program yang ada 
akan bermanfaat, sukses dan ber-
kah,” jelasnya.

Wali Kota Hadi juga men-
yampaikan terkait keikutsertaan 
Kota Probolinggo sebagai finalis 
dari negara Indonesia, di ajang 
kompetisi persahabatan dunia, 
We Love Cities, sebagai kota 
yang paling dicintai.

Wali kota Hadi juga mengim-
bau seluruh perangkat kelurah-

an dan LKK yang hadir, untuk 
turut serta mengkampanyekan 
giat yang berlangsung hingga 
31 Oktober mendatang tersebut 
dengan cara mengunjungi situs 
websitenya, meninggalkan je-
jak like, coment dan share pada 
Facebook akun Pemerintah Kota 
Probolinggo dan Handaledukasi, 
disertai hastag We Love Cities 
dan We Love Probolinggo.

“Mari semangat mengenalkan 
Kota Probolinggo pada dunia, 
kita buktikan bahwa dengan 
kebersamaan kita mampu, he-
bat dan handal untuk mengikuti 
ajang internasional ini,” serunya. 
(ed)

“Makanya jangan sampai 
peserta tertinggal materinya, 
kalau bisa benar-benar diikuti 
hingga tuntas, sebab sangat rugi 
jika terlewati materinya, sebab 
ini kompetensi Badan Nasional 
Sertifikasi Profesi (BNSP) yang 
ber-Standar Kompetensi Kerja 
Nasional Indonesia (SKKNI), 
harus dimanfaatkan betul,” pa-
parnya lagi.

Sebab dengan SKKNI para 
peserta nantinya memiliki rumu-
san kemampuan kerja yang men-
cakup aspek pengetahuan, keter-
ampilan, dan/atau keahlian serta 
sikap kerja yang relevan dengan 
pelaksanaan tugas dan syarat ja-
batan yang ditetapkan.

Pelatihan kerja ini selain 
mencetak Sumber Daya Manu-
sia (SDM) yang memiliki ket-
erampilan, juga siap diterjunkan 
ke dunia kerja, dan diharapkan 
mampu melahirkan wirausaha-
wan baru. Karena dengan ket-
erampilan yang diberikan, para 

peserta bisa membuka usaha 
mereka sendiri dirumah mas-
ing – masing. Ia juga melihat, 
selama masa pelatihan kerja ini, 
progress para peserta sesuai den-
gan harapan.

Sementara itu, staf Disnaker 
Kabupaten Lumajang, Hana, 
yang menanggani pelatihan 
tersebut,  menambahkan jika 
pelatihan itu sebagai peningka-
tan kompetensi pekerja terkait 
dengan produktivitas kerja.

“Pelatihan yang dilakukan 
ada 2 paket pelatihan, yaitu  tata 
boga atau pengolahan makanan, 
paket pelatihan otomotif ada 2 
paket dan satu paket pelatihan 
untuk menjahit,” terangnya me-
nirukan apa yang disampaikan 
Kadisnaker.

Diharapkan, kegiatan ini dii-
kuti peserta dengan serius, serta 
dapat memberi manfaat bagi pe-
serta dan memberi peluang un-
tuk menciptakan lapangan kerja 
baru. (Tik) 

Tujuan digelarnya Rapat 
Koordinasi ini tidak lain adalah 
untuk menyamakan persepsi 
dan pemahaman dalam pelak-
sanaan dan pemanfaatan aloka-
si dana DBHCHT Tahun 2022 
kabupaten Sampang di Bidang 
Penegakan Hukum.

Berdasarkan penuturan dari 
Kepala Satuan Polisi Pamong 
Praja kabupaten Sampang, 
Suryanto mengatakan bah-
wasanya, “Kegiatan DBHCHT 
tahun 2022 ini tidak hanya 
bertujuan untuk sekedar op-
erasi pemberantasan pereda-
ran barang kena cukai ilegal. 
Selebihnya kegiatan dilak-
sanakan untuk mengetahui 
pemetaan sebaran peredaran 
rokok ilegal, dan yang paling 
penting adalah untuk menso-
sialisasikan gerakan Gempur 
Rokok Ilegal kepada mas-
yarakat,” ujarnya usai rakor 
tersebut.

Dijelaskan, nantinya sasaran 

pohon besar, dan sudah tua. 
Kemudian, bagi pengendara di 
jalan raya, diharapkan untuk 
menepi di tempat yang aman, 
jauh dari pohon,” terang dia.

Saat ini, intensitas hujan di 
Lumajang sedang tinggi, dan 
diperkirakan puncaknya pada 
akhir Desember 2022 nanti.

“Untuk itu, sebagai upa-
ya penganggulangan bencana, 
kami membuka layanan Call 
Center dan Radio HT, agar mas-
yarakat dapat melaporkan ke-
jadian bencana di sekitarnya,” 
terangnya.

Wawan juga menerangkan, 
bahwa jika terjadi bencana di 
sekitar, masyarakat bisa meng-
hubungi Call Center Pusdalops 
BPBD di nomor 081234570077, 
Repeater BPBD pada 162.130 
MHz input 158.365 MHz (Tone 
123.0), dan layanan bisa di-
hubungi 24 jam.

Menurut Wawan, disaat 
curah hujan tinggi, biasa po-
tensi bencana alam yang per-
lu diwaspadai adalah bencana 
Hidrometeorologi diantaranya, 
Gelombang Laut Tinggi, Banjir, 
Angin Kencang, Puting Beli-
ung, dan Longsor.

Oleh karena itu, masyarakat 
dihimbau untuk melakukan pe-
nataan lingkungan, dengan tidak 
membuang sampah sembaran-
gan, membersihkan saluran iri-
gasi atau sungai, serta memang-
kas ranting dan dahan pohon 
yang rapuh dan lapuk. (Tik)

operasi penanganan ini pada ki-
os-kios maupun toko-toko yang 
menjual rokok dengan tujuan 
agar berjualan sesuai dengan 
peraturan yang berlaku dan ti-
dak menerima, mengedarkan 
rokok ilegal yang yang tidak 
ada cukainya, karena menurut 
Undang Undang tentang cukai 
jangan sampai pelaku usaha 
menjual belikan rokok ilegal 
atau cukai ilegal karena rokok 
akan disita oleh tim gabungan 
penindakan yang nantinya akan 
dimusnahkan.

Ditambahkan, rokok ilegal 
harus ditindak, karena selain 
merugikan negara juga menim-
bulkan persaingan yang tidak 
sehat dan merugikan dari segi 
kesehatan. “Dalam kegiatan op-
erasi nantinya tim melakukan 
pemeriksaan di toko dan kios 
untuk memastikan rokok-rokok 
yang dijual telah memenuhi 
ketentuan di bidang cukai. Se-
lain itu petugas juga menghim-
bau kepada penjual agar tidak 
menerima tawaran dan men-
jual rokok ilegal,” pungkasnya. 
(adv/why)

Lumajang, SMN - Dalam 
upaya menciptakan wilayah 
hukum yang kondusif, terus di-
gagas oleh Kapolres Lumajang 
AKBP Dewa Putu Eka D.

Tidak hanya duduk manis di 
ruang kerja layaknya pimpinan, 
AKBP Dewa kerap dijumpai 
warga di kawasan pedesaan, ter-
lebih di waktu malam hari.

Bertemu warga, dengan did-
ampingi anggota polsek jajaran, 
bertujuan mendengar langsung 
masukan - masukan dan menyer-
ap informasi, guna menentukan 
tidak lanjut yang tepat sasaran.

Saat dikonfirmasi awak me-
dia, AKBP Dewa mengatakan,  
selain dari sudut pandang men-
ciptakan wilayah yang kondusif, 
ia juga mengungkapkan, jika 
langkah tersebut ditempuh untuk 
membina hubungan baik antara 
Polri, khususnya Polres Luma-
jang dengan masyarakat.

“Langkah - langkah tersebut 
sudah kami lakukan jauh hari 
sebelumnya. Program - progam 
yang kami gagas, tentu untuk 
kebaikan Lumajang itu sendiri,” 
ucapnya, beberapa waktu lalu.

Selebihnya ia menegaskan, 
sebagai pimpinan tentu harus 
menjadi tauladan bagi anggot-
anya. Kolaborasi dan kerjasama, 
saling memotivasi perlu dibina 
dan dilakukan dalam setiap tahap 
pelaksanaan tugas.

“Mengemban amanah mas-
yarakat itu tidak boleh main - 
main. Polres Lumajang secara 
keseluruhan sampai di wilayah 
ujung masing - masing pol-
sek - jajaran,  tidak boleh kita 

Angkutan Sekolah Gratis Dinas
Perhubungan Kabupaten Pasuruan

Kab. Pasuruan, SMN - Pe-
merintah Kabupaten Pasuruan 
melalui Dinas Perhubungan Ka-
bupaten Pasuruan menyelengga-
rakan Angkutan Sekolah Gratis 
bagi para pelajar di Kabupaten 

Pasuruan. 
Kegiatan ini dilaksanakan di 

beberapa sekolah di Kabupaten 
Pasuruan diantaranya : MTS 6 
Pasuruan, SMP 1 Kraton, SMP 1 
Gondang Wetan, SMP 1 Winon-

gan dan SMP 1 Lekok. Setiap 
hari ada 3 sampai 4 armada yang 
beroperasi untuk menjemput 
siswa di titik penjemputan yang 
sudah ditentukan. Selanjutnya 
siswa juga diantar pulang ke titik 
yang sudah ditentukan tersebut. 

Kegiatan angkutan seko-
lah gratis ini bertujuan supaya 
anak usia sekolah (pelajar) yang 
belum 17 tahun dan belum me-
menuhi persyaratan mengendarai 
kendaraan bermotor memper-
oleh angkutan gratis untuk pergi 
ke sekolahnya. Selain itu untuk 
membantu kepada pengusaha an-
gkutan umum untuk tetap berop-
erasi di tengah kurang minatnya 
menggunakan angkutan umum.
(dir)
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Pangdam V/Brawijaya

Pimpin Sertijab Pejabat Utama di 
Lingkungan Kodam V/Brawijaya

Kunjungi Keluarga Korban Tragedi 
Kanjuruhan, Polres Pasuruan Berikan 

Santunan dari Kapolda Jatim

kepada pejabat lama atas peng-
abdiannya selama bertugas di 
Kodam V/Brawijaya. Semen-
tara itu, kepada pejabat yang 
baru, Pangdam V/Brawijaya 
menyampaikan ucapan selamat 
atas jabatan yang baru diemban 
dan berharap agar dapat segera 
beradaptasi dengan lingkungan 
yang baru. 

“Amanah ini hendaknya bisa 
diterima dengan rasa syukur 
disertai dengan rasa tanggu-
ngjawab dan diwujudkan den-
gan kinerja terbaik. Saya ya-
kin dengan bekal yang didapat 
sebelumnya, saudara mampu 
mengemban dan menjalankan 
tugas ini dengan baik,” pesan 

Pangdam V/Brawijaya Mayjen 
TNI Nurchahyanto M.Sc, 

Diakhir amanatnya, May-
jen TNI Nurchahyanto, M.Sc., 
mengingatkan agar para pejabat 
dapat melaksanakan amanah 
yang diberikan dengan penuh 
rasa tanggung jawab dan ber-
buat yang terbaik untuk satu-
annya sesuai dengan tugas dan 
jabatan masing-masing.

“Segera sesuaikan. Tidak 
ada pekerjaan tentara yang su-
lit. Yang penting kita punya niat 
yang baik, lakukan pekerjaan 
sesuai tupoksi, dan kita juga 
bertanggung jawab kepada satu-
an masing-masing,” tandasnya.
(Dn) 

Pasuruan, SMN - Kapolres 
Pasuruan AKBP AKBP Bayu 
Pratama Gubunagi, S.H., S.I.K., 
M.Si. bersama Ketua Bhayang-
kari Cabang Pasuruan Ny. Adel 
Bayu Pratama melaksanakan 
Takziah dan menyerahkan Ban-
tuan dari Kapolda Jatim kepada 
dua keluarga korban Tragedi 
Stadion Kanjuruhan Malang, 
yaitu Almarhum Muhammad 
Andre Ramadan dan Almarhum 
Kusaini yang bertempat di Desa 
Wonokoyo, Kecamatan Beji, 
Kabupaten Pasuruan, Jum’at 
(07/10/2022).

Hadir dalam kegiatan terse-
but, Ketua Bhayangakari Cabang 
Pasuruan, PJU Polres Pasuruan, 
Kapolsek Beji AKP Yokbeth 
Wally, S.I.K., Bhabinkamtibmas 
dan Babinsa Desa Wonokoyo.

Kedatangan Kapolres Pasuru-
an disambut dengan baik oleh 
orang tua almarhum Muham-
mad Andre Ramadan, Kapolres 
Pasuruan dan Ketua Bhayang-
kari Cabang Pasuruan menyam-
paikan rasa ikut belasungkawa 
serta memberikan bantuan san-

tunan kepada keluarga korban.
Orang Tua Almarhum Mu-

hammad Andre Ramadan juga 
menyampaikan terima kasih ke-
pada Polres Pasuruan yang takzi-
yah dan memberikan bantuan 
dan santunan.

 “Kami ucapkan terima kasih 
kepada bapak Polisi yang telah 
membantu dan kami sekeluarga 
senantiasa selalu ikhlas, tabah 
karena kami menyadari bahwa 
kejadian ini semua adalah ujian 
Taqdir dari Allah dan kami men-
doakan agar masalah ini tidak 
terjadi lagi di kemudian hari,”u-
jarnya.

Selanjutnya Kapolres Pa-
suruan beserta rombongan 
berkunjung ke rumah Almarhum 
Kusaini di alamat yang sama, 
kedatangan mereka ditemui oleh 
istri almarhum Kusaini bernama 
Enik yang merupakan korban 
luka dari Tragedi Kanjuruhan 
Malang.

Ketua Bhayangkari Cabang 
Pasuruan Ny. Adel Bayu Prat-
ama memberi motivasi kepada 
istri korban,yang masih nampak 

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto M.Sc., 
memimpin upacara serah terima jabatan empat Perwira Me-

nengah di lingkungan Kodam V/Brawijaya

Kapolres Pasuruan saat menyerahkan Bantuan dari 
Kapolda Jatim kepada dua keluarga korban Tragedi Stadion 

Kanjuruhan Malang

Pangdam V/Brawijaya Terima Penghargaan 
Lencana Emas Jer Basuki Mawa Beya

Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Nurchahyanto, M.Sc saat 
menerima penghargaan lencana emas Jer Basuki Mawa Beya 

dari Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa

Surabaya, SMN - Pang-
dam V/Brawijaya Mayjen TNI 
Nurchahyanto, M.Sc menerima 
penghargaan lencana emas Jer 
Basuki Mawa Beya dari Guber-
nur Jawa Timur Ibu Khofifah 
Indar Parawansa.

Penganugerahan penghargaan 
tersebut bertepatan dengan per-
ingatan Hari Jadi ke-77 Provinsi 
Jawa Timur yang digelar di Ge-
dung Negara Grahadi Surabaya, 
Jalan Gubernur Suryo, Kota 
Surabaya, Rabu, (12/10/2022).

Penghargaan tersebut diser-

ahkan  langsung oleh Gubernur 
Jawa Timur kepada Pangdam V/
Brawijaya saat upacara perin-
gatan Hari Jadi ke-77 Provinsi 
Jawa Timur. Penghargaan diber-
ikan kepada Pangdam V/Brawi-
jaya atas dedikasi sebagai Tokoh 
yang berjasa dan turut serta se-
cara aktif terhadap keberhasilan 
baik dalam bidang pemerintah-
an, pembangunan dan kemas-
yarakatan di Jawa Timur.

Penganugerahan Lencana Jer 
Basuki Mawa Beya ini diber-
ikan berdasarkan Keputusan 

Gubernur Jawa Timur No-
mor 188/706/KPTS/013/2022. 
Menurut Khofifah penganuger-
ahan ini diberikan atas dedikasi 
luar biasa, tenaga, pikiran dan 
jiwa raganya kepada masyarakat 
dan Provinsi Jawa Timur.

Khofifah Indar Parawansa 
mengatakan makna Jer Basuki 
Mawa Beya agawe wong cilik 
gemuyu seperti yang terpam-
pang di area makam, mediang 
Gubernur Jawa Timur, Moham-
mad Noer yang mempunyai arti 
bahwa tugas Pemerintah Provin-
si Jawa Timur di semua bidang 
adalah membuat masyarakat 
kecil menjadi gembira atau da-
lam bahasa jawa gemuyu, sep-
erti halnya yang tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945.

“Itulah sesungguhnya 
amanat Pembukaan UUD 1945 
bagaimana bersama-sama 
berikhtiar memajukan kese-
jahteraan umum,” ujar Guber-
nur Jawa Timur,  Khofifah Indar 
Parawansa.

Pada kesempatan yang sama, 
Gubernur Jawa Timur menga-
jak seluruh  masyarakat Jawa 
Timur untuk mengembangkan 
kembali daya inisiatif, daya 
kolaborasi dan daya inovasi di 

tengah zaman yang terus berger-
ak. Menurutnya Inisiatif ada-
lah pendekatan atau jalan baru 
yang segar untuk  menghadapi 
segenap persoalan. Sedangkan 
Kolaborasi adalah kehendak 
kuat yang diterjemahkan dalam 
tindakan nyata untuk bekerja 
sama dengan berbagai pihak da-
lam menyelesaikan masalah.

Sementara Inovasi adalah 
implementasi praktis dari suatu 
idea yang baru untuk menyele-
saikan persoalan.

“Ketiga hal ini menjadi ke-
harusan dalam semangat zaman 
saat ini, karena pergerakan ga-
gasan, jasa, barang, perdagan-
gan, data dan informasi antar 
kota, antar bangsa dan negara 
adalah keniscayaan ummat ma-
nusia,”tegasnya.

Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut Wakil Gubernur Jawa 
Timur, Emil Elestianto Dardak 
beserta istri, Kapolda Jatim,  
Danlantamal V, Kaskoarmada 
II, Kabinda Jatim, Kaskogartap 
III/SBY, Wagub AAL, Danko-
dikmar, Dan STTAL, Irdam Ko-
dam V/Brawijaya, serta Mantan 
Gubernur Jawa Timur Bapak 
Imam Utomo dan Bapak Ir. 
Soekarwo. (Dn)

TMMD ke 115 TA. 2022 Korem 084/BJ Dibuka 
Secara Serentak di Gresik dan Pamekasan

3 TKP dalam 1 Hari, Satresnarkoba Polres Pasuruan Berhasil 
Ungkap Kasus Peredaran Narkoba di Kecamatan Prigen

Surabaya, SMN - Upacara 
pembukaan TMMD ke 115 TA. 
2022 Korem 084/BJ dilaksanakan 
secara serentak pada hari ini di 
dua kabupaten yakni di Gresik 
dan Pamekasan. Selasa (11 Okto-
ber 2022).

Upacara pembukaan  TMMD 
ke 115 TA. 2022 Kodim 0817/
Gresik digelar di halaman kantor 
Pemkab Gresik Jl. DR. Wahi-
din Sudirohusodo No. 245 den-
gan Inspektur upacara Bupati 
Gresik H. Fandi Akhmad Yani, 
S.E.  yang dihadiri oleh Kasrem 
084/BJ Kolonel Inf H. Sugiyo-
no, S.Sos., M.SI., Pa Ahli bidang 
OMSP Kolonel Inf Yudo Wasono, 
Forkopimda kab. Gresik, Dan-
dim 0817/Gresik, para Dandim 
wilayah kota Surabaya, dan para 
Kepala Dinas kab. Gresik. 

Dalam amanatnya Bupati 
mengatakan, “Melalui TMMD ini 
diharapkan dapat mewadahi aspi-
rasi dan kepentingan masyarakat 
guna pemerataan pembangunan 
yang menyentuh langsung kebu-
tuhan masyarakat pedesaan dan 
upaya peningkatan sumber daya 
manusia, sebab proses perenca-
naan TMMD selalu melibatkan 
berbagai instansi dan masyarakat 
sebagai pelaku dan pengguna ha-
sil TMMD”. Ujar Bupati.

Di wilayah Kodim 0817/
Gresik TMMD dilaksanakan di 
desa Kramat, kecamatan Bun-
gah dengan sasaran fisik berupa 
pembangunan pembuangan air, 
pavingisasi jalan lingkungan, re-
hab tembok penahan tanah, pem-

bangunan drainase, penerangan 
jalan umum dan rehab rumah kel-
uarga kurang mampu. 

Sedangkan di wilayah Kodim 
0826/Pamekasan upacara pem-
bukaan digelar di lapangan Pem-
kab Pamekasan Jl. Kabupaten 
No. 107 Pamekasan. Bertindak 
sebagai Irup Bupati Pamekasan 
H. Badrut Tamam, S.Psi., M.H.P. 
Hadir pada upacara pembukaan 
TMMD kab. Pamekasan terse-
but Danrem 084/BJ Brigjen TNI 
Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., 
M.M., Forkopimda kab. Pame-
kasan, LO AU Kolonel PNB Ke-
tut, Pabandya Puanter Sterdam 
V/Brw, Kasiter Kasrem 084/BJ, 
Sekda Kab. Pamekasan, Dandim 
0826/Pamekasan, Kasdim 0827 
dan Kasdim 0828 dan para Kepa-
la OPD kab. Pamekasan.

Dalam sambutanya, Bupati 
Pamekasan mengatakan, “Solusi 
pemerintah kab. Pamekasan da-
lam upaya percepatan pembangu-
nan serta menggugah partisipasi 
aktif masyarakat dalam memba-
ngun desanya adalah melalui 
TMMD, karena dengan kegiatan 
ini dapat menimbulkan kesadaran 
baru akan pentingnya kebersa-
maan antara TNI dan masyarakat. 
Nilai-nilai semangat gotong-roy-
ong sebagai budaya bangsa kita 
ada di dalam TMMD ini”. Ung-
kap Bupati.

Masih kata bupati Pamekasan, 
“Dengan semangat Kemanung-
galan TNI Rakyat pada akhirnya 
bermuara pada rasa kebersatuan 
dan kesatuan bangsa yang kokoh 

Danrem 084/BJ Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., 
M.M Membuka Upacara  TMMD ke 115 TA. 2022  didua kabu-

paten yakni di Gresik dan Pamekasan

Satrenarkoba Polres Pasuruan menangkap 3 pelaku peredaran 
Narkotika jenis Sabu dalam TKP yang berbeda di satu wilayah 

yakni di Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan

sebagai modal utama kesinam-
bungan pembangunan nasional”. 
Pungkasnya .

Di Kodim 0826/Pamekasan 
TMMD berada di desa Bujur 
Barat, kecamatan Batumarmar 
dengan sasaran kegiatan pembua-
tan jembatan komposit, makadam 
dan pengaspalan jalan serta reno-
vasi RTLH. Kemudian sasaran 
non fisik di kedua wilayah terse-
but  antara lain penyuluhan perta-
nian, narkoba, wawasan kebang-
saan, stunting dan lain-lain sesuai 
dengan kebutuhan masayarakat di 
wilayah tersebut.

Disela-sela kegiatan tersebut 
Danrem 084/BJ menyampaikan, 
“Kepada para Dandim jaja-
ran Korem yang melaksanakan 
TMMD ke 115 tahun 2022 agar 
memaksimalkan pengerjaan sasa-

ran di wilayahnya masing-mas-
ing, tepati waktu dan jaga faktor 
keamanan serta laksanakan koor-
dinasi dengan seluruh instansi 
terkait sehingga pelaksanaanya 
dapat berjalan dengan lancar”. Te-
gas Brigjen TNI Terry.

Masih kata Danrem, “ Sesuai 
Tema TMMD ke 115 ini yaitu 
TMMD DEDIKASI TERBAIK 
MEMBANGUN NKRI, maka 
saya tekankan kepada para Dan-
dim agar amanah ini benar-benar 
dijunjung tinggi sebagai bentuk 
pengabdian TNI kepada bang-
sa dan negara yang kita cintai, 
pegang teguh Sapta Marga dan 
Sumpah Prajurit serta Delapan 
Wajib TNI, sehingga tidak terjadi 
pelanggaran sekecil apapun sam-
pai pelaksanaan TMMD selesai 
dilaksanakan”. Pungkasnya.(Dn)

Surabaya, SMN - Pang-
dam V/Brawijaya Mayjen TNI 
Nurchahyanto M.Sc., memimp-
in upacara serah terima jabatan 
empat Perwira Menengah di 
lingkungan Kodam V/Brawi-
jaya bertempat di Gedung Balai 
Prajurit Jalan Raden Wijaya 
Kelurahan Sawunggaling, Ke-
camatan Wonokromo, Suraba-
ya, Kamis, (13/10/2022). 

Dalam kegiatan tersebut, 
Pangdam V/Brawijaya bertin-
dak sebagai inspektur upacara  
dalam kegiatan serah terima 
jabatan Danrem 083/BDJ dari 
Kolonel. Inf. Yudhi Prasetiyo, 
S.I.P kepada Kolonel. Inf. Mu-
hammad Imam Gogor Agnie 
Aditya ; Asintel Kasdam V/
Brawijaya dari Kolonel Kav. 
Valian Wicaksono Magdi S.Sos, 
M.Sos, kepada Kolonel. Inf. 
Agus Wahyudi Irianto ; Dan-
pomdam V/Brawijaya dari Kol-
onel. Cpm Moh. Sawi, S.H., 
S.I.P., M.H., kepada Kolonel 
Cpm. Reza Muhammad H. Na-
sution ; dan Kahubdam V/Braw-
ijaya dari Kolonel. Chb. Mu-
hammad Anom Kartika., S.I.P 
kepada Letkol. Chb. Triyadi 
Sujatmiko, S.Sos., M.Tr. (Han). 

Pada kesempatan itu, Pang-
dam V/Brawijaya menyam-
paikan terima kasih dan peng-
hargaan setinggi-tingginya 

berduka.
“Saya sesama wanita sangat 

mengerti bagaimana perasaan 
mbak enik setelah ditinggal sua-
minya meninggal, apalagi mbak 
enik juga menjadi korban dari 
tragedi tersebut, tapi alhamdu-
lillah mbak enik masih diberi 
keselamatan dan selaku Ketua 
Bhayangkari Cabang Pasuruan 
turut berbela sungkawa yang 
sedalam-dalamnya untuk kel-
uarga korban, semoga korban 
husnul khotimah aminn,”ung-
kapnya. 

Kemudian Kapolres Pasuru-
an memberikan paket bantuan 
kepada istri korban sembari 
memberikan motivasi untuk ti-
dak menyalahkan keadaan dan 
mengikhlaskan kepergian almar-
hum suaminya, karena kejadian 
tersebut bukan kehendak ma-
nusia melainkan sudah menjadi 
takdir dari allah SWT.

Keluarga korban juga men-
yampaikan ucapan terima kasih 
kepada Polres Pasuruan dan an-
ggota Bhayangkarinya, yang tel-
ah meluangkan waktunya untuk 
menjenguk dan takziyah serta 
memberikan paket bantuan yang 
sangat bermanfaat untuk merin-
gankan beban keluarga,

 “Terima kasih atas pemberian 
bantuannya dan kami sekeluarga 
telah mengikhlaskan serta tabah 
dalam menghadapi ujian Taqdir 
dari Allah serta kami mendoakan 
agar masalah ini cepat selesai se-
hingga tidak ada pihak yang dis-
alahkan, “ini adalah murni ujian 
dan Taqdir dari Allah, maka dari 
itu jangan menyalahkan siapa 
siapa,” ucap salah satu keluarga 
korban. (dir)

isi narkotika jenis sabu, dan 1 
buah HP merk REALME warna 
biru.

- MS (24) warga Dsn. Ka-
longan, Ds. Candi Wates, Kec. 
Prigen, Kab. Pasuruan, dengan 
barang bukti yang berhasil dis-
ita 2 (dua) kantong plastik yang 
berisi narkotika jenis sabu, 1 
(satu) lembar kertas tissue, dan 
1 (satu) buah kotak bekas warna 
hitam.

“Penangkapan bermula saat 
Tim Satresnarkoba Polres Pa-
suruan mendapat informasi dari 
masyarakat bahwa telah terjadi 
peredaran narkotika di wilayah 
Kec. Prigen,” ungkap Kasatres-
narkoba Polres Pasuruan AKP 
Slamet Wahyudi.

Kasatresnarkoba Polres Pa-
suruan mengatakan bahwa ke-
tiga pelaku tersebut ditangkap 
dalam waktu yang berdekatan 
dalam kurun waktu 1 hari.

“Untuk tersangka FAK (27 
th) ditangkap dirumahnya pada 
pukul 10.00 WIB, dan DK(25 
th) ditangkap Pkl. 11.00 Wib di 

sebuah rumah berbeda yaitu di 
Dsn. Jagilbaran, Ds.Gambiran, 
Kec. Prigen, sedangkan untuk 
MS(24 th) ditangkap Pkl. 13.00 
Wib di sebuah rumah di Dsn. 
Kalong, Ds. Candiwates, Kec. 
Prigen, Kab. Pasuruan “, ungkap 
Kasat Narkoba.

“Atas perbuatannya tersebut, 
ketiga tersangka dikenakan Pas-
al 114 ayat (1) atau Pasal 112 
ayat (1) UU RI No. 35 tahun 
2009 tentang Narkotika,” jelas-
nya. 

Menurut Undang-undang 
Narkotika bahwa Setiap orang 
yang tanpa hak atau melawan 
hukum membawa, mengirim, 
mengangkut, atau mentransito 
Narkotika Golongan I, dipidana 
dengan pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan pal-
ing lama 12 (dua belas) tahun 
dan pidana denda paling sedikit 
Rp. 800.000.000,00 (delapan ra-
tus juta rupiah) dan paling ban-
yak Rp. 8.000.000.000,00 (dela-
pan miliar rupiah).(dir)

Pasuruan, SMN - Satrenar-
koba Polres Pasuruan menang-
kap 3 pelaku peredaran Narko-
tika jenis Sabu dalam TKP yang 
berbeda di satu wilayah yakni di 
Kecamatan Prigen, Kabupaten 
Pasuruan, Kamis (13/10/2022).

Ketiga pelaku tersebut yakni,
- FAK (27) warga Dsn. Jagil-

baran, Ds. Gambiran, Kec. 
Prigen, Kab. Pasuruan, den-
gan barang bukti yang berhasil 
disita 13 kantong plastik yang 
berisi narkotika jenis sabu, 1 
buah plastik klip kecil kosong, 1 
buah sedotan plastik dan 1 buah 
bungkus rokok warna hitam 
merk Dji Sam Soe.

- DK (25) warga Dsn. Slepi, 
Kel. Ketapanrame, Kec. Trawas, 
Kab. Mojokerto, dengan barang 
bukti yang berhasil disita  1 
(satu) kantong plastik yang ber-
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PDAM Kota Madiun Raih Penghargaan 

Digitalisasi Layanan Pelanggan

Madiun, SMN - Pemanfaatan 
teknologi informasi tidak hanya 
membuat layanan PDAM Tirta 
Taman Sari, Kota Madiun, Jawa 
Timur, kepada pelanggan menja-
di lebih efektif dan efisien. Tapi 
juga mengantarkan perusahaan 
air minum milik ini mendapat 
penghargaan nasional.

Pasalnya, PDAM Tirta Ta-
man Sari Kota Madiun berha-
sil meraih Juara III Digitalisasi 
Layanan Pelanggan kategori 
Kota Sedang yang diselenggara-
kan oleh Persatuan Perusahaan 
Air Minum Seluruh Indonesia 
(Perpamsi), yang diserahkan di 

Jakarta Convention Center, Rabu 
5 Oktober 2022.

Walikota Madiun, H. Maidi, 
hadir secara langsung untuk me-
nerima penghargaan dari Ketua 
Umum Pengurus Pusat Perpam-
si, Lalu Ahmad Zaini.

“Dengan penghargaan ini, 
artinya pelayanan publik PDAM 
kita kompetitif,” tutur H. Maidi.

Untuk itu, walikota berpesan 
kepada PDAM Tirta Taman Sari, 
untuk terus meningkatkan kiner-
ja.

“Melalui penghargaan ini, 
artinya ada kepercayaan dari 
masyarakat. Ini peluang untuk 

Nganjuk, SMN - Pemerintah 
Kabupaten Nganjuk dan Him-
punan Pengusaha Muda Indo-
nesia (HIPMI) meresmikan The 
Carnival Nganjuk, ini bersamaan 
dengan acara HIPMI FEST 2O22 
Nganjuk dengan menggelar Ba-
zar UMKM, Turnamen E-sport 
(Mobile Legend), Ekonomi 
Kreatif, Lomba Mewarnai juga 
diadakan Pentas Kesenian serta 
digelar juga Live Musik terbuka 
untuk umum di Taman Rekreasi 
Anjuk Ladang (TRAL) Kabupat-
en Nganjuk.

Dengan disertai pemotongan 
pita oleh Menteri Pariwisata dan 
Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Sandiaga Salahudin Uno menan-
dakan bahwa The Carnival 
Nganjuk telah resmi dibuka, 
Sabtu (08/10/2022).

Hadir bersama Menparekraf 
Kepala Dinas Pariwisata Provin-
si Jawa Timur, Kepala Dinas 
Pariwisata Kepemudaan dan 

Olahraga Kabupaten Nganjuk 
Gunawan Widagdo, Sekretaris 
Daerah (Sekda) Nganjuk M.Ya-
sin, Forkopimda Kabupaten 
Nganjuk serta Kepala OPD Ka-
bupaten Nganjuk.

Dalam sambutannya Sand-
iaga Uno mengatakan bahwa 
Kabupaten Nganjuk harus bisa 
membangkitkan pariwisata dan 
ekonomi kreatif, mari bersiner-
gi untuk mewujudkan Indonesia 
maju, karena Nganjuk mempu-
nyai wisata alam yang menarik 
dan indah.

“Kabupaten Nganjuk mem-
punyai tempat wisata yang indah, 
budaya dan bahari yang mempe-
sona, hari ini kita menandatan-
gani sebuah kolaborasi. Pemer-
intah harus bekerja sama dengan 
dunia usaha, dengan HIPMI juga 
dengan pengelola tempat wisa-
ta,” ucap Sandiaga Uno.

“Nganjuk juga mempunyai 
Bendungan yang terpanjang di 

Nganjuk, SMN - Sela-
sa (11/10/2022) Dewan Per-
wakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
Kabupaten Nganjuk menggelar 
Rapat Paripurna Jawaban Bupa-
ti Nganjuk terhadap Rancangan 
Peraturan Daerah (Raperda) ten-
tang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) serta 
Penyampaian Nota Keuangan 
Tahun Anggaran 2023.

Rapat Paripurna ini dipimp-
in oleh Wakil Ketua DPRD 
Nganjuk Jianto yang juga Ketua 
DPC partai Gerindra Kabupaten 
Nganjuk, serta dihadiri langsung 
Plt Bupati Nganjuk Marhaen 
Djumadi, segenap pimpinan dan 
anggota DPRD Nganjuk dan 
Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait.

Plt Bupati Nganjuk Marhaen 

Djumadi mengawali sambutan-
nya dengan membacakan Pan-
dangan Umum Fraksi-fraksi 
DPRD Kabupaten Nganjuk mu-
lai dari fraksi PDIP dilanjutkan 
fraksi PKB, Gerindra, Hanura, 
Golkar dan terakhir fraksi Nas-
dem-PPP.

Dihadapan pimpinan dan an-
ggota DPRD Kabupaten Ngan-
juk, Plt Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi menyampaikan 
bahwa penyusunan APBD saat 
ini tetap berorientasi pada basis 
kinerja dengan penganggaran 
yang mengutamakan hasil kiner-
ja serta dapat diukur capaian tar-
getnya, dengan mengedepankan 
transparansi dan akuntabilitas, 
berprinsip pada efisiensi serta 
efektifitas guna menggerakkan 
pembangunan daerah yang lebih 

Walikota Madiun H. Maidi menyerahkan penghargaan digital-
isasi layanan pelanggan PDAM kota Madiun dari persatuan 

perusahaan air minum seluruh Indonesia (Perpamsi).

Walikota Madiun Terima Penghargaan 
ASN Achievement Award 2022

Pemkab Ngawi Lakukan Saling Hibah dengan 
TNI Atas Aset Benteng Pendem dan Taman Candi

KBPR Artha Kencana Turut Partisipasi Tekan 
Stunting di Kabupaten Madiun

Madiun, SMN - Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur merayakan 
hari jadinya yang ke-77 tahun, 
Rabu 12 Oktober 2022.

Puncak peringatan HUT 
Pemprov Jatim dilaksanakan 
dengan upacara yang diikuti 
oleh seluruh kepala daerah di 
wilayah Jatim. Termasuk Wa-
likota Madiun, H. Maidi.

Acara inipun menjadi momen 
spesial bagi walikota Madiun. 
Sebab, dalam acara tersebut 
walikota meraih penghargaan 
ASN Achievement Award 2022 
kategori Kepala Daerah per-
ingkat Terbaik dengan predikat 
“Pengembangan Kompetensi 
Berbasis SDGs Transformatif”.

Penghargaan diberikan se-
cara langsung oleh Gubernur 
Jatim, Khofifah Indar Parawan-
sa, di halaman Gedung Negara 
Grahadi.

Walikota Madiun H. Maidi mendapatkan penghargaan ASN 
Achievment Award 2022 yang diserahkan oleh Gubernur Jawa 
Timur pada acara peringatan HUT Provinsi ke 77 tahun 2022.

Benteng Pendem alias Benteng Van Den Bosch setelah direnovasi

Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Nganjuk bersama 
Pemkab Nganjuk

Menparekraf Sandiaga Uno saat memberikan sambutan dalam 
peresmian The Carnival Nganjuk

Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto bersama KBPR Artha 
Kencana mengadakan kegiatan penurunan angka stunting di 

wilayah Gemarang Kabupaten Madiun yang bersamaan dengan 
HUT KBPR Artha Kencana ke 31.

‘’Alhamdulillah, tentunya ini 
menjadi kebanggaan bagi Kota 
Madiun. Apalagi, tahun ini kita 
pertama kalinya mengikuti pe-
nilaian ini,’’ tutur H. Maidi.

Maidi berharap, penghargaan 
ini menjadi pelecut semangat 

bagi dirinya dan jajaran di lingk-
up Pemkot Madiun untuk men-
jadi lebih baik lagi.

’Tidak boleh berhenti bela-
jar. Sudah baik pun harus tetap 
dipertahankan dan ditingkatkan 
agar lebih sempurna,’’ tandasn-

Ngawi, SMN - Pemkab Nga-
wi akhirnya akan mendapat-
kan aset atas Benteng Van Den 
Bosch alias Benteng Pendem. 
Namun, hibah benteng ini tak 
cuma-cuma sebab Pemkab Nga-
wi menyerahkan Taman Candi 
sebagai gantinya, ke TNI.

“Memang ini bukan proses 
tukar guling, namun saling hi-
bah. Hal ini diikuti mekanisme 
percepatan agar saat diresmikan 
yang rencananya nanti okeh 
presiden, bentenh itu sudah 
sepenuhnya milik Pemkab,” un-
gkapnya. 

Ony menyatakan, sebenarn-
ya mendapatkan aset dan hak 

kelola benteng tak perlu ada 
tambahan hibah. Sebab di ta-
hun 1983, Pemkab Ngawi sudah 
pernah menghibahkan tanah di 
Jl. Siliwangi yang kini ditempati 
Yon Armed XII.

“Namun, ini kan mekanisme 
percepatan, maka ada saling 
hibah. Kita tawarkan tiga loka-
si yakni Taman Candi, tanah di 
Mencon dan satunya di sekitar 
Yon Armed XII, tapi tanahn-
ya harus kita beli dulu, itu kan 
butuh waktu panjang. Akhirn-
ya Taman Candi yang dipilih,” 
tambah Ony.

Benteng Pendem menurut 
Ony Anwar, akan diarahkan se-

Madiun, SMN - Dalam 
rangka menekan angka stunting, 
KBPR Artha Kencana berkola-
barasi dengan Pemkab Madiun, 
Jawa Timur, turut andil dalam 
percepatan penurunan stunting 
di wilayah Gemarang, Sabtu 8 
Oktober 2022.

Kegiatan ini juga bersamaan 
dengan HUT KBPR Artha ken-
cana ke-31.

Wakil Bupati Madiun, H. 
Hari Wuryanto, mengucapkan 
terimakasih kepada KBPR Arta 
Kencana yang sudah peduli da-
lam rangka penurunan stunting 
dengan cara kolaborasi dengan 
Pemda Kabupaten Madiun.

“Alhamdulillah, kondisi 
stunting sudah mulai menurun 
terus. Yakni 13,43 persen den-
gan target di tahun 2024 nanti 
9,5 persen,” ucap H. Hari Wury-
anto.

“Terimakasih kepada 

semuanya, ini merupakan 
salah satu program percepatan 
penurunan stunting di Kabu-
paten Madiun. Kami berharap 
peran serta semuanya, agar kita 
bisa sesuai dengan harapan pe-
merintah pusat dengan zero 
stunting, dengan standartnya 
dibawah lima persen untuk kri-
teria negara maju,” tambahnya.

Mengatasi stunting, lanjutn-
ya, harus dengan bergotong roy-
ong agar kedepan meraih gener-
asi yang lebih baik.

“Kita perlu bekerjasama 
menyelesaikan permasalahan 
ini. Tidak hanya pemerintah 
saja, semuanya harus bergot-
ong royong untuk mengatasi 
stunting. Bisa kita lihat perkem-
bangan di Indonesia sudah luar 
biasa. Jadi harapannya genera-
si kita menjadi lebih baik, dan 
negara kita menjadi negara su-
per power,” tandasnya.

meningkatkan kemajuan,” tan-
dasnya.

Kepada jajaran direksi 
PDAM, Maidi juga berpesan un-
tuk senantiasa belajar dari yang 
terbaik.

“Hari ini Surabaya yang ter-
baik. Kita tidak boleh malu untuk 
belajar. Ke depan, targetnya kita 
yang terbaik,” tambahnya.

Sementara itu, Dirut PDAM 
Tirta Taman Sari Kota Madiun, 
Suyoto Harjo Wiyono, men-
jelaskan, pemanfaatan IT telah 
mempermudah layanan terhadap 
masyarakat. Terutama, dalam hal 
pengaduan masalah instalasi pipa 
air.

“Melalui aplikasi ini, pengad-
uan bisa langsung diteruskan ke 
teknisi dan langsung ditindaklan-
juti,” kata Suyoto.

Untuk diketahui, PDAM Kota 
Madiun telah menjalin kerja 
sama dengan PDAM Tugu Tir-
ta Kota Malang terkait peman-
faatan Total System Solution 
(ToSS).

Tidak hanya pengaduan mas-
alah, pemanfaatan IT juga digu-
nakan dalam hal pembayaran air.

“Sehingga, masyarakat di 
manapun berada, bisa melakukan 
pembayaran tanpa harus datang 
ke kantor PDAM,” jelasnya. (Sy)

ya.
Sementara itu, Khofifah men-

gajak seluruh elemen lapisan 
masyarakat untuk mengem-
bangkan tiga karakter. Yakni, 
inovasi, kolaborasi, dan inisiatif.

‘’Ketiga hal ini menjadi ke-
harusan dalam semangat zaman 
saat ini,’’ kata Khofifah.

Lebih lanjut, gubernur men-
gungkapkan, saat ini masyarakat 
menghadapi zaman yang tidak 
mudah. Setelah pemulihan dari 
pandemi Covid-19, dunia meng-
hadapi ancaman krisis pangan, 
krisis energi, serta krisis keuan-
gan. Bahkan, berpotensi terjadi 
resesi dunia.

‘’Karenanya dibutuhkan so-
sok game changer yang mem-
pertebal karakter inovasi, ko-
laborasi, dan inisiatif ini untuk 
menghadapi tantangan dunia,’’ 
tandasnya. (Sy)

bagai destinasi wisata. Namun, 
status benteng yang dibangun 
tahun 1839 itu adalah cagar bu-
daya nasional. Hal itu membuat 
kegiatan dalam benteng harus 
disesuaikan, termasuk penge-
lolaan dan perawatannya yang 
diprediksi Ony, tak murah.

“Interpretasi masyarakat 
dengan keberadaan benteng itu 
sendiri, harus sejalan. Hal itu 
agar value dari benteng ini jadi 
kuat sebagai destinasi wisata,” 
tambah Bupati Ony Anwar.

Benteng nanti dikelola TNI 
dan dilaksanakan Yon Armed 
XII di bawah naungan Divisi II 
KOSTRAD. Taman Candi juga 
akan tetap dipakai sebagai tem-
pat wisata dan ekonomi. Mas-
yarakat tetap bisa berdagang. 
Kami akan segera lakukan so-
sialisasi setelah ada rekomenda-
si Pangdam,” tutur Ony.

Benteng Van Den Bosch atau 
Benteng Pendem, telah direno-
vasi pemerintah pusat dengan 
dana ratusan miliar. Ony Anwar 
lantas membeberkan tiga hal 
penting terkait sejarah benteng.

Mulai dari kedatangan Van 
Den Bosch yang memaksakan 
cultuurstelsel atau tanam paksa, 
keterkaitan dengan perang di 

Jawa sebab benteng dibangun 
untuk antisipasi pasca perang 
Diponegoro dan benteng se-
bagai tempat menahan tawanan 
di era perang kemerdekaan.

“Ketiga hal ini menjadi ba-
gian dari sejarah benteng. Bila 
ada kegiatan, wahana atau apap-
un di dalamharua bercerita dan 
mendukung identitas benteng 
itu, agar semakin kuat,” ujarnya.

Masyarakat juga harus meny-
iapkan diri untuk sadar bahwa 
memiliki tempat wistaa sejarah 
cagar budaya nasional. Sarana 
pra sarana dan sikap masyarakat 
juga harus menyesuaikan.

Meskipun Taman Candi akan 
bertahan sebagai lokasi wisata, 
warga sekitar masih boleh ber-
dagang di sana, namun mereka 
tetap was-was. Apalagi, warga 
merasa tak dilibatkan saat pros-
es saling hibah dilakukan Pemk-
ab Ngawi.

“Dulu, agar lebih luas, war-
ga sekitar rela melepas tanahn-
ya untuk dibeli Pemkab. Warga 
pun boleh berjualan di taman. 
Namun kami was-was dan bin-
gung, bakal terusir ketika pemi-
liknya berganti,” ujar Adi Susi-
lo, Ketua Paguyuban Pedagang 
Taman Candi. (ari)

stuntingnya tinggi. Yakni di Ke-
camatan Gemarang, Pilangken-
ceng, Saradan dan Kecamatan 
Sawahan.

Hadir dalam acara ini di-
antaranya dari Dinas PPKB, 
Kepala Dinas Kominfo, Sawung 
Rehtomo, serta Kepala KBPR 
Kabupaten Madiun. (Sy)

Dalam kesempatan ini, 
Wabup juga mengingatkan agar 
kepala desa dapat memberikan 
data yang valid terkait stunting.

Pasalnya, wilayah Kabupat-
en Madiun ada beberapa angka Menparekraf Sandiaga Uno

Resmikan The Carnival Nganjuk

DPRD Nganjuk Gelar Rapat Paripurna 
Jawaban Bupati Nganjuk Terhadap

Raperda Tentang APBD dan
Penyampaian Nota Keuangan TA 2023

Asia Tenggara (Bendungan Se-
mantok), disamping untuk pen-
gairan lahan pertanian wilayah 
Nganjuk dan sekitarnya nantinya 
bisa juga dikembangkan sebagai 
obyek wisata,” lanjutnya.

Menparekraf juga men-
dukung HIPMI dan Disporabud-
par Nganjuk untuk nenghidupkan 
kembali Taman Rekreasi Anjuk 
Ladang (TRAL) yang sudah 
Lima Tahun terakhir vakum, dan 
tepat hari ini Sabtu (8/10/2022) 
telah berubah wajah dengan 
nama Carnival Nganjuk.

“Kabupaten Nganjuk harus 
dapat meningkatkan prestasin-
ya di kancah nasional maupun 
internasional.Saya ingin HIPMI 
FEST bisa menampilkan pro-
duk-produk ekonomi kreatif ter-
kini berbasis karifan lokal, misal 
olahan bawang merah yang bisa 
kita kembangkan kedepannya, 
karena Nganjuk terkenal dengan 
bawang merahnya,” pungkas 
Menparekraf Sandiaga Uno.

Sekda Kabupaten Nganjuk 
M.Yasin merasa bersyukur den-
gan kehadiran Menparekraf San-
diaga Uno, yang kebetulan juga 
pada hari ini betsamaan dengan 
agenda HIPMI FEST 2022 dan 
sekaligus peresmian The Car-
nival Taman Rekreasi Anjuk 
Ladang yang bekerja sama den-
gan HIPMI.

“Mudah-mudahan ini semua 
bisa memberi manfaat bagi mas-
yarakat Nganjuk untuk menuju 
Masyarakat Nganjuk yang lebih 
sejahtera,” harap M.Yasin.(gung/
yan)

tan dan penataan Aparatur Sipil 
Negara (ASN) yang hingga saat 
ini belum sepenuhnya sesuai 
kompetensi.

“Ini berkenaan dengan belum 
dilakukannya uji kompetensi 
sehingga berdampak terhadap 
beberapa ASN yang penempa-
tannya belum sesuai bidangnya, 
ini juga akan menjadi perhatian 
Pemkab Nganjuk,” lanjutnya.

Dalam uraiannya Plt Bupa-
ti Nganjuk Marhaen Djumadi 
juga nenyampaikan pandangan-
nya terhadap angka kemiskinan 
yang meningkat sebesar 0, 23 
persen dari tahun lalu (2021) 
menjadi 11, 85 persen.Hal ini 
tak lepas dari dampak pan-
demi covid-19 yang berdampak 
langsung terhadap perekonomi-
an dan juga adanya kebijakan 

produktif.
Program yang menjadi pri-

oritas selain peningkatan akses 
mutu dan kualitas pelayanan 
umum juga pembangunan in-
frastuktur.

“Pemerintah Kabupaten 

Nganjuk sangat memperhatikan 
peningkatan pelayanan umum 
serta perbaikan infrastruktur,” 
ucap Plt Bupati Nganjuk Mar-
haen Djumadi.

Hal lain yang menjadi per-
hatian adalah terkait penempa-

kenaikan harga Bahan Bakar 
Minyak (BBM).

“Yang pasti ini sudah men-
jadi perhatian pemerintah untuk 
mengendalikan harga kebutuhan 

bahan pokok serta meningkat-
kan kemandirian ekonomi dan 
kesejahteraan masyarakat,” 
pungkas Plt Bupati Nganjuk 
Marhaen Djumadi. (yan)
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Satlantas Polres Kendal Beri Hadiah Helm 
Kepada Pengendara Yang Tertib Berlalu Lintas

Satlantas Polres Kendal saat menyerahkan hadiah helm 
kepada pengendara yang tertib berlalu lintas

Kendal, SMN - Satlantas 
Polres Kendal memberikan 
hadiah kepada yang tertib da-
lam berlalu lintas pada pelaksa-
naan Operasi Zebra Candi 2022 
melalui “Jepret Berhadiah” ber-

tempat di Satlantas Polres Ken-
dal, Selasa (11/10/2022).

Kasat Lantas Polres Kendal 
AKP Rizky Widyo Pratomo, 
S.I.K., mengatakan “Satlan-
tas Polres Kendal mendukung 

adanya kegiatan Operasi Zebra 
Candi 2022 ini melalui pem-
berian hadiah dalam “Jepret 
Berhadiah” kepada pengguna 
kendaraan sepeda motor yang 
tertib berlalu lintas,” kata Kasat 
Lantas Polres Kendal AKP Riz-
ky Widyo Pratomo, S.I.K.

Dia melanjutkan pemberian 
hadiah berupa helm tersebut 
juga kepedulian Satlantas Pol-
res Kendal terhadap pengenda-
ra dalam rangka mengurangi 
fatalitas korban kecelakaan.

“Tujuan pengendara agar 
terlindungi dalam berkendara 
sehingga dapat mengurangi an-
gka kecelakaan pada kegiatan 
Operasi Zebra Candi 2022 ini,” 
ungkap Kasat Lantas.

AKP Rizky berharap den-
gan adanya pemberian hadiah 
berupa helm standard tersebut, 
ke depan dapat membantu pen-
gendara dalam melaksanakan 

kegiatan aktifitas sehari-sehar-
iannya.

“Kami juga menghimbau 
kepada masyarakat Kabupaten 
Kendal agar berhati-hati dalam 
berkendara, Gunakan helm ber-
standar sehingga dapat melind-
ungi bagian kepala,” jelas Kas-
atlantas Polres Kendal

AKP Rizky Widyo menam-
bahkan, pengendara yang 
mendapatkan hadiah dinilai 
dari mulai kelengkapan su-
rat-surat dan sepeda motor.

“Dengan sistem jepretan 
lalu kita cek melalui data base 
yang ada di Samsat Kendal dan 
pengendara yang beruntung 
dengan tertib berlalu lintas atas 
nama Nur Wahyu warga Desa 
Kumpul Rejo RT1/3 Kaliwun-
gu, kendaraan Nopol H 4861 
D warna silver tahun 2021,” 
pungkas AKP Rizky Widyo. 
(SAS)

Ditreskrimsus Polda Jateng Berhasil 
Ungkap Pelaku TPPU di Kudus, 

Potensi Kerugian Nasabah Capai 267 M
Semarang, SMN - Jajaran 

Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus (Ditreskrimsus) Polda 
Jateng menangkap seorang pria 
yang melakukan tindakan pi-
dana perbankan dan pencucian 
uang. Kerugian yang sudah di-
laporkan senilai Rp 16 miliar, 
sedangkan potensi kerugian na-
sabah mencapai Rp 267 miliar. 

Hal tersebut disampaikan Di-
rektur Reserse Kriminal Khusus 
(Dirreskrimsus) Kombes Pol 
Dwi Subagio didampingi Kabid 
Humas Kombes Pol Iqbal Alqu-
dusy serta perwakilan Otoritas 
Jasa Keuangan (OJK) dan Dinas 
Koperasi Provinsi Jateng dalam 
sebuah konferensi pers di kan-
tor Ditreskrimsus Polda Jateng, 
Banyumanik, Kota Semarang 
pada Senin, (10/10).

Tersangka yang berhasil 
ditangkap berinisial AH (45) 
warga Kudus yang disebut se-
bagai pendiri Koperasi Simpan 
Pinjam (KSP) GMG Giri Muria 
Group yang beroperasi di Kabu-
paten Kudus. 

“Aksinya dilakukan sejak 
2015 sampai 2021. Korban yang 
sudah melapor sembilan orang 
dengan kerugian Rp 16,6 M,” 
kata Kombes Iqbal Alqudusy.

Lebih lanjut, Dirreskrim-
sus Kombes Dwi Subagio 
menjelaskan modus tersang-
ka yaitu menarik nasabah atau 
masyarakat untuk menyimpan 

uangnya dengan iming-iming 
bunga tinggi. 

“Modus operandi yang 
dilakukan, dia menghimpun 
dana dengan iming-iming ke 
masyarakat dengan bunga 12-
15 persen pertahun. Padahal 
normatifnya, sekitar 3-4 persen 
setahun,” jelas Dwi. 

Ia menjelaskan ada poten-
si kerugian nasabah senilai Rp 
267 miliar karena ada 2.601 
masyarakat dan nasabah yang 
menghimpun dana di KSP terse-
but. 

“Dari pengembangan, sejak 
2015, warga yang himpun dana 
2.601 orang. Ditkrimsus Polda 
Jateng bekerja sama dengan Ku-
rator dan Ojk memperkirakan 
terdapat Potensi kerugian Rp 

267 M,” tegasnya. 
Tersangka menggunakan 

uang tersebut untuk membeli 
sejumlah kendaraan, aset tanah, 
hingga membeli saham. Seti-
daknya ada 12 sertifikat tanah 
yang sudah hak milik yang dis-
ita. Namun total nilai aset baru 
Rp 8 miliar. 

“Yang dari penyimpanan di-
gunakan untuk menutupi kegia-
tan lain. Untuk beli aset tanah, 
ada 12 sertifikat. Yang jadi per-
tanyaan dari sekian banyak po-
tensi kerugian, yang kami sita 
baru Rp 8,5 M,” tegasnya. 

Saat ini kasus tersebut masih 
didalami dan tersangka dijerat 
Pasal 46 Undang-Undang No. 
10 Tahun 1998 tentang peruba-
han atas Undang-Undang No. 

Kades Bedono Demak Mendapat 
Penghargaan Tokoh Lingkungan Hidup 

dari DPW SWI Jateng
Demak, SMN - Kiprah 

Kepala Desa Bedono Kabupat-
en Demak Agus Salim sudah ti-
dak diragukan lagi sebagai salah 
satu pelestari lingkungan hidup. 
Hal ini dibuktikan dengan ser-
ingnya Agus Salim melakukan 
penanaman pohon mangrove di 
desanya.

Posisi geografis desa yang 
berada di dekat pantai mem-
buat Desa Bedono sering ter-
kena abrasi laut. Tentunya hal 
ini menjadi PR bagi Kades 
Bedono untuk berpacu dengan 
waktu melawan abrasi yang 
terus menggerus bibir pantai. 
Rasa kecintaan Agus terhadap 
lingkungan serta rasa tanggung 
jawab bahwa lingkungan adalah 
sebuah titipan dari anak cucu 
menjadikannya salah satu moti-
vasi untuk selalu berjuang ber-
sama warga dengan menggan-
deng praktisi lingkungan.

Melihat kegigihan dan kes-
ungguhan Agus Salim sebagai 
Kades Bedono dalam melestari-
kan lingkungan dan usahanya 
untuk mencegah abrasi pantai 
membuat Ketua DPW SWI 
Jateng tergerak hati untuk mem-

berikan apresiasi dengan mem-
berikan penghargaan sebagai 
Tokoh Lingkungan Hidup Jawa 
Tengah.

Bertepatan dengan Hari 
Maulid Nabi di kediamann-
ya Desa Bedono Demak Agus 
Salim menerima penghargaan 
langsung dari Ketua DPW SWI 
Suroto Anto Saputro di hadapan 
warganya, pada hari Minggu 
(9/10/22).

Dengan penuh haru Agus 
Salim menyampaikan “suatu 
kehormatan dan kebahagiaan 
tersendiri bagi saya menerima 
penghargaan dari DPW SWI 
Jawa Tengah. Ini hal yang tidak 
saya sangka sangka dan tentun-
ya sangat berarti untuk saya,” 
jelasnya.

“Tentunya hal ini akan men-
jadi suatu amanah agar saya 
lebih giat lagi berjuang untuk 
menjaga lingkungan dan abrasi, 
karena ini adalah titipan anak 
cucu kami. Penghargaan ini 
tidak hanya milik saya tetapi 
milik warga Desa Bedono yang 
juga ikut berperan aktif menjaga 
lingkungan,” imbuhnya.

Dalam kesempatanya, Ketua 

Ketua DPW SWI Jateng memberikan penghargaan sebagai 
Tokoh Lingkungan Hidup Jawa Tengah kepada Agus Salim 

sebagai Kades Bedono

7 Tahun 1992 tentang Perbank-
an dan Pasal 3 Undang-Un-
dang No. 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
Tindak Pidana Pencucian Uang.

“Ancaman hukuman mini-
mal 5 tahun maksimal 15 tahun 
penjara,” tegas Dwi. 

Sementara itu tersangka, AH 
mengaku Koperasinya awaln-
ya berjalan baik namun kemu-
dian terkena dampak pandemi 
COVID-19 sehingga banyak 
kredit macet dan mulai collapse. 

“Tadinya baik-baik saja, tapi 
ada pandemi mulai collapse,” 
ujarnya.

Terkait kejadian ini, Kabid-
humas menghimbau agar mas-
yarakat yang merasa menjadi 
korban agar melapor ke instan-
si terkait bisa kepolisian, OJK, 
atau dinas koperasi setempat.

“Silahkan melapor bila ada 
yang merasa menjadi korban da-
lam kasus ini,” tegasnya

Dirinya juga menghimbau 
masyarakat untuk hati-hati da-
lam berinvestasi dan tidak mu-
dah tergiur dengan iming-iming 
bunga tinggi.

“Silahkan konsultasikan dulu 
ke pihak berwenang dan cek 
legalitasnya. Saat ini banyak 
tawaran investasi menggiurkan, 
namun sekali lagi masyarakat 
dihimbau untuk berhati-hati,” 
tandasnya. (pw)

Jaga Persatuan, Dandim Kendal 
Berikan Arahan ke Warga 4 Desa

Suasana kegiatan sosialisasi terkait deteksi dini dalam upa-
ya mengantisipasi konflik sosial di masyarakat

Kendal, SMN - Stabilitas 
keamanan maupun ancaman 
konflik sosial, menjadi priori-
tas dari Forkompimda Kendal 
khususnya Kodim 0715/Kendal. 
Dikenal dengan Kendal Kota 
Santri menjadikan daerah yang 
aman kondusif di Jawa Tengah.

Dalam kegiatan sosialisasi 
terkait deteksi dini dalam upaya 
mengantisipasi konflik sosial di 
masyarakat, Dandim 0715/Ken-
dal Letkol Inf Misael Marthen 
Jenry Polii, S.Sos. memberikan 
arahan kepada masyarakat 4 desa 
(Jatipurwo, Tanjungsari, Geban-
ganom, dan Tanjunganom) agar 
senantiasa menjaga persatuan 
dan kesatuan bangsa Indone-
sia, bukan hanya tugas TNI saja 
tetapi seluruh komponen bang-
sa adalah kewajiban termasuk 
seluruh warga negara indonesia 
di Balaidesa Tanjungsari. Selasa 
(11/10/22)

“Agama boleh berbeda. Yang 
terpenting kita jangan terpecah 
belah. Mari kita jaga persatuan 
dan kesatuan walaupun berbeda 
tetapi tetap satu jua.” Ujar Dan-
dim Kendal 

Sementara itu Ketua DPRD 
Kendal H. Muhamad Makmum, 
S.H.I., mengatakan kita wajib 
menjaga kondisi lingkungan 
agar tetap kondusif saat digelar 
Pilkades sangat penting untuk 
dilakukan semua masyarakat 
mengingat perbedaan pilihan 
adalah sesuatu hal yang biasa 
terjadi.

“Kita semuanya harus bisa 
membangun dan menjaga kon-
dusifitas di wilayah Kabupat-
en Kendal,” ungkap Muhamad 
Makmun.

Ditambahkan melalui pen-
erangan Kodim 0715/ Kendal 
Kades Tanjungsari H.M Sugi-
yanto mengungkapkan rasa teri-
ma kasih kepada TNI khususnya 
Kodim 0715/Kendal yang telah 
memberikan sosialisasi tersebut.

“Warga yang mengikuti so-
sialisasi sangat antusias, dihara-
pkan dengan sosialisasi ini bisa 
bermanfaat bagi masyarakat 
Desa Tanjungsari. Sebentar 
lagi Pilkades. Mudah-mudahan 
Pilkades aman dan kondusif,” 
pungkas Sugiyanto. (SAS)

Konferensi pers penangkapan tersangka tindak pidana per-
bankan dan pencucian uang oleh Ditreskrimsus Polda Jateng

Maling Bobol Konter Depan Stadion Krida 
Rembang, Rp 20 Juta Raib, Begini 
Kronologinya

Rembang, SMN – Aksi pen-
curian terjadi di konter hand-
phone di wilayah Rembang 
Kota pada Rabu (12/10) dini 
hari. Akibat aksi ini, diperkira-
kan kerugian mencapai Rp 20 
juta.

Konter tersebut berlokasi 
di sekitar Jalan Pemuda tepat-
nya di depan Stadion Krida 
Rembang. Rabu (12/10), usaha 
tersebut nampak masih buka 
seperti hari-hari biasanya. Di 
etalase terpajang sejumlah 
handphone. Meski demikian, 
tempat itu baru saja dibobol 
maling.

Dari pantauan awak media 
di samping konter itu terdapat 
bangunan yang kemudian ter-
dapat pintu masuk. Diduga, 
pelaku melewati akses tersebut 
sebelum melakukan aksinya.

Yohan, pemilik konter men-
yampaikan, ia baru mengeta-
hui adanya pencurian ketika 
hendak membuka toko sekitar 

Konter handphone yang menjadi korban kemalingan

Adik Gus Baha’ Menang 
Pilkades, Warga: Duit Ora Payu! 

Begini Tanggapan Keluarga
Rembang, SMN – Kemenan-

gan Muhammad Umar Faruq atau 
Gus Faruq, adik sepupu dari KH. 
Baha’udin Nur Salim (Gus Baha’) 
pada Pilkades Narukan, Kragan, 
Rembang disambut meriah war-
ga. Mereka mengarak Gus Faruq 
keliling kampung sambil mener-
iakkan “duit ora payu! (uang tidak 
laku, Red)”.

Video Gus Faruq bersama 
Zaimul Umam (Gus Umam) yang 
juga adik Gus Baha’ diarak kelil-
ing kampung viral. Tak hanya war-
ga, para santri juga turut serta men-
yambut kemenangan Gus Faruq.

Gus Faruq maju sebagai calon 
kepala desa Narukan, Kecamatan 
Kragan, Rembang melawan petah-
ana Hanik Setiyawati. Pemilihan 
kepala desa itu berlangsung pada 
Minggu (2/10).

Total dari 1.039 suara yang sah, 
Adik sepupu KH. Ahmad Bahaud-
din (Gus Baha’) dan KH. Zaimul 

Umam (Gus Umam) itu memper-
oleh 709 suara. Sementara petaha-
na Hanik Setiyawati memperoleh 
330 suara. 

Gus Umam, adik Gus Baha’ 
yang juga tokoh ulama setempat 
itu menyampaikan, pilkades di 
desa Narukan itu menurutnya ber-
jalan relatif aman dan kondusif. 
Bahkan, ia mengklaim tidak ada 
gesekan sedikitpun.

“Ya, karena kulturnya pesant-
ren. Jadi, relatif masyarakat bisa 
terkendali. Sehingga, bisa meng-
gunakan hak pilihnya sesuai hati 
nurani masing-masing” ungkap-
nya.

Lebih lanjut, ditanya soal adik 
sepupunya yang mencalonkan diri 
tersebut. Ia menyampaikan, bahwa 
hal tersebut adalah dorongan dari 
masyarakat. Mengingat, sebelum-
nya adiknya merupakan perangkat 
desa, akademisi hingga penghafal 
al-quran.

Pamflet pemilihan kepala desa

Pihak keluarga pun akhirnya 
berembug, hingga adiknya itu 
maju untuk mengabdikan diri ke-
pada masyarakat.

Terima kasih masyarakat Naru-
kan yang telah menggunakan hak 
pilihnya kepada adik Umar Faruq 
dan menjaga Pilkades untuk tetap 
kondusif dan nyaman. Semoga 
amanah yang diberikan kepada 
adik kami bisa diemban dengan 
baik sesuai harapan masyarakat 
Narukan. Mari kita jaga kerukunan 
dan ketentraman serta semangat 
kembali untuk membangun desa 
Narukan,” ajaknya.

Dalam pemilihan itu, Gus 
Baha’ dan adiknya Gus Umam 
pun ikut andil dalam nenyalurkan 
hak suaranya. Mereka menyalur-
kan hak pilihnya di TPS 3 yang 
berlokasi di yayasan Madrasah 
Diniyyah Mansyaun Nasyiin ting-
kat TPQ Ibtidaiyyah Tsanawiyyah 
dan Aliyyah desa Narukan, Keca-
matan Kragan.

Dari pantauan awak media di 
lokasi, keluarga besar Gus Umam 
dan Gus Baha’ berangkat bersa-
ma. Meraka berangkat dari rumah 
pukul 07.00 menuju TPS bersama 
pendukungnya.

Gus Baha’ lebih awal meny-
alurkan hak pilihnya. Tepatnya 
pukul 08.00 kemudian 09.00 disu-
sul adiknya, Gus Umam. Nampak, 
animo masyarakat juga luar biasa 
dalam mensukseskan pilkades 
tersebut. (or)

DPW SWI Jateng Suroto Anto 
Saputro menyampaikan, perta-
ma-tama perlu diketahui bahwa 
Organisasi SWI selain menjad-
ikan wartawan yang profesional 
dan sejahtera juga mengamati 
kinerja pemerintahan baik dit-
ingkat provinsi sampai desa, 
dari pihak DPW SWI tidak 

semata-mata langsung mem-
berikan penghargaan. “Kinerja 
Kades Bedono tentunya tidak 
luput dari pengamatan kami, se-
hingga DPW SWI Jateng men-
ganugerahinya sebagai Tokoh 
Lingkungan Hidup di Jawa Ten-
gah,” pungkasnya. (SAS)

pukul 08.00. Ketika membuka 
konternya, ia mendapati sejum-
lah barang yang telah raib.

Lebih lanjut, kata Yohan 
barang-barang yang diambil 
pencuri berupa handphone ser-
visan, voucher, dan televisi. 
Diperkirakan kerugian menca-
pai sekitar Rp 20 Juta.

“Yang diambil ada laptop, 
lebih dari lima HP servisan dan 
tujuh televisi,” ujarnya.

Saat ini, pihaknya telah 

melaporkan kepada polisi atas 
kejadian tersebut. Selain itu, 
ia juga mengaku mengantongi 
rekaman CCTV. Diduga pelaku 
berjumlah dua orang dengan 
mengendarai motor honda beat 
merah. ”Sekarang sedang pros-
es penyelidikan,” jelasnya.

Ia mengaku telah dua kali 
mengalami kejadian pencuri-
an di konternya. Aksi pertama 
terjadi beberapa tahun lalu dan 
pelaku telah tertangkap. (or)
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Disambut Gembira, 300 Pelaku Usaha Mikro 
Kecil di Depok Terima Nomor Izin Berusaha

Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian In-
vestasi/Badan Koordinasi Penanaman Moda (BKPM), Achmad 

Idrus saat menyerahkan NIB secara simbolis

Dr. Hendri Jayadi SH, MH : Persoalan 
Koruspi Bukan Hanya Persoalan Hukum, 

Tapi Persoalan Karakter Mental yang Korup

Depok, SMN - Kementeri-
an Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM) 
menyerahkan 300 Nomor Izin 
Berusaha (NIB) kepada para 
pelaku Usaha Mikro dan Kecil 
(UMK) perseorangan di Kota 
Depok, Kamis 13 Oktober 2022. 
Penyerahan dilaksanakan di 
Ronatama Graha & Convention 
Hall, Jalan Dahlia Nomor 16, 
Pancoran Mas.

“Acara ini merupakan salah 
satu upaya pemerintah khu-
susnya Kementerian Investasi/
BKPM untuk mewujudkan per-
modalan kepada pelaku UMK,” 

ujar Deputi Bidang Pelayanan 
Penanaman Modal Kementeri-
an Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Moda (BKPM), 
Achmad Idrus usai kegiatan, 
Kamis (13/10/2022).

Dikatakannya, dari 300 
pelaku usaha yang mendapatkan 
NIB hari ini, terdiri dari beber-
apa organisasi. Di antaranya, 
Ikatan Wanita Pengusaha Indo-
nesia (IWAPI) Depok 20 orang, 
Ikatan Pedagang Pasar Indone-
sia (IKAPPI) Depok 50 orang 
dan Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) Depok 20 
orang.

“Kemudian Garda Transfumi 
50 orang dan Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (DPMPTSP) ser-
ta Dinas Koperasi dan Usaha 
Mikro (DKUM) Kota Depok 
150 orang,” tutur Idrus.

Lebih lanjut, Idrus menjelas-
kan, ada dua hal dalam rangka 
pemberian NIB tersebut. Perta-
ma, sebagai legalitas dan iden-
titas yang dimiliki oleh perseo-
rangan.

“Kalau sudah dapat NIB 
langsung jadi pengusaha tidak 
ada jenis-jenis yang lain tanpa 
pungutan,” ujar Idrus

Kedua, pelaku usaha memili-
ki akses perbankan untuk mod-
al usahanya. Karena jika tidak 
memiliki NIB tidak akan bisa 
mengajukan pinjaman.

“Maka dari itu, pelaku usaha 
wajib memiliki NIB,” ujar Idrus.

Pelaku Usaha Mikro Kecil 
(UMK) perseorangan di Kota 
Depok merasa gembira atas 
pemberian Nomor Induk Beru-
saha dari Kementrian Investasi/
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM) dan Pemerintah 
Kota Depok. Sebab, NIB sangat 
dibutuhkan dalam membangun 
sebuah usaha.

“Syukur alhamdulillah mera-
sa senang atas pemberian NIB 
dari Pemkot Depok. Sebab, 

dengan begini kita juga dimu-
dahkan untuk berkegiatan dan 
berusaha,” kata anggota De-
wan Kerajinan Nasional Daer-
ah (Dekranasda) Kota Depok, 
Desi kepada wartawan, Jumat 
(14/10/2022).

Dikatakan Desi, dirinya 
merasa terbantu dengan adanya 
bantuan pembuatan NIB dari 
Kementerian Investasi/Badan 
Koordinasi Penanaman Modal 
(BKPM). Prosesnya hanya me-
makan waktu selama tiga hari 
NIB sudah terbit dan dibagikan.

“Terima Pemkot Depok yang 
telah memfasilitasi kami untuk 
memiliki NIB” ujar Desi.

Senada dengan Desi, Ang-
gota Ikatan Wanita Perempuan 
Pengusaha Indonesia (IWAPPI) 
Kota Depok, Ratna Dwipora 
menuturkan kepada wartawan, 
Jumat (14/10/2022), Dewan 
Perwakilan Cabang (DPC) 
IWAPPI Depok mendapatkan 
sebanyak 30 NIB. Menurutn-
ya, NIB sangat penting sebagai 
identitas usaha yang dimiliki.

“Adanya kegiatan ini suatu 
terobosan yang bagus dan di-
harapkan bisa terus bermitra 
dengan Kementerian Investasi/ 
BKPM agar lebih banyak lagi 
menerbitkan NIB untuk para 
anggota IWAPPI Depok” tutur 
Ratna. (dk)

Jakarta, SMN - Indone-
sia merupakan negara hukum. 
Oleh karena itu, hukum harus 
dipatuhi dan ditegakkan untuk 
melindungi kepentingan mas-
yarakat, bangsa, dan negara. 
Presiden menegaskan bahwa 
sudah menjadi kewajiban bagi 
para penegak hukum untuk me-
negakkan hukum tersebut secara 
adil.

Presiden Joko Widodo me-
negaskan, bahwa Indonesia 
adalah negara hukum. Hukum 
harus dipatuhi dan ditegakkan 
untuk melindungi kepentingan 
masyarakat, melindungi kepent-
ingan bangsa dan negara. Sudah 
merupakan kewajiban aparat 
penegak hukum untuk menega-
kkan hukum secara tegas dan 
adil. Aparat hukum dilindungi 
oleh hukum dalam menjalank-
an tugasnya, ujarnya Jokowi. 
Namun kenyataannya masih 
saja koruspi terjadi di semua 
daerah baik Gubernur, Bupa-
ti hingga Menteri pun terjerat 
Koruspi. Dan yang terakhir ini 
kita sama-sama ketahui Mah-
kamah agung (MA) merupakan 
penegak keadilan tertinggi di In-
donesia. Sebagai lembaga yang 
menjalankan peradilan kasasi, 
keputusan hukum MA adalah 
yang paling final. Karenanya, 
dalam menjalankan tugas dan 
fungsi, MA harus adil, tepat, dan 
benar. Namun sayang, belakan-
gan kinerja MA dipertanyakan 
usai Komisi Pemberantasan Ko-
rupsi atau KPK melakukan OTT 
terhadap Hakim Agung Sudra-
jad Dimyati.

Hal ini dilihat Dr. Hendri 
Jayadi S.H., M.H. akademisi 
kalau kasus demi kasus korupsi 
terjadi dibilang ujian atau co-
baan di pemerintahan Jokowi 
kata Hendri tentu tidak juga. 

“Kalau saya melihat bahwa, 
kalau dibilang ujian atau cobaan 
di Pemerintahan Jokowi ten-
tu tidak juga. Karena memang 
kita tau Indonesia ini memang 
negara hukum. Carut marutn-
ya penegakan hukum adanya 
oknum menteri yang terjerat 
korupsi dan yang terakhir ini 
tertangkap KPK Oknum Hakim 
Agung. Sebetulnya, kalau bic-
ara pertanggungjawabanya ada 
di pundak Presiden memang se-
cara umum orang taunya seperti 
itu seakan-akan pemimpin tidak 
bisa mengatur bawahannya. Pa-
dahal, kalau bicara karakteristik 
penegakan hukum itu adanya 
namanya pertanggung jawaban 
pribadi,” Ujar Dekan Fakultas 
Universitas Kristen Indonesia 
kepada Suara Media Nasional. 

Namun Hendri kurang 
sependapat kalau Menterinya 
ada masalah terus yang disalah-
kan Presidennya. Menurut Dia, 
kalau bicara hukum pidana itu 

pertanggungajawaban priba-
di. Bisa saja pimpinannya su-
dah kasih komando akan tetapi 
kemudian bawahannya tidak 
tunduk pada aturan.

“Persoalan itu sebenarnya 
ada di tangan masing-masing 
bukan di Presiden juga. Tapi me-
mang saya memandangnya dulu 
waktu Jokowi menjadi Presiden, 
yang menjadi jargonnya adalah 
Revolusi Mental. Akan tetapi, 
saya pribadi tidak merasakan 
itu. Apa yang nyata dalam pro-
gram revolusi mental itu. Dulu 
harapan saya adalah, ketika bic-
ara revolusi mental, kalau bicara 
revolusi itu perubahan secara 
cepat tentang mental. Karena 
saya melihat bahwa persoalan 
penegakan hukum di Indonesia 
itu bicara mental dan karakter. 
Koruptor itu bila dilihat, secara 
ekonomi secara finasial boleh 
dibilang mereka orang-orang 
yang luar biasa punya fasilitas 
yang lengkap. Makanya saya 
melihat bahwa persoalan ko-
ruspi ini bukan hanya persoalan 
hukum, tapi persoalan karakter, 
mental yang korup. Mau di hu-
kum seberat apa pun kalau bic-
ara mental dan karakter tidak 
akan membuat efek jera juga. 
Jadi sebenarnya awalnya bicara 
revolusi mental ini yang harus 
didahulukan. Berjalan beririn-
gan dengan infrastruktur. Ini 
sebetulnya yang menjadi kunci 
kalau memang mau serius untuk 
penegakan hukum,” tegas Hen-
dri. 

Jadi kata Hendri meminta, 
yang harus dibangun dalam 
penegakan hukum yaitu mental 
juga karakter dari pada aparat 
penegak hukum harus lebih 
mengedepankan komitmen mor-
al ketika ingin menjabat. “Kalau 
terbentuk mental dan karakter 
yang kuat saya yakin tidak akan 
terjadi yang namanya korupsi,” 
ucapnya. 

Disisi lain kata Hendri men-

jelaskan, bahwa bicara pro-
gram revolusi mental secara 
konkrit, sebetulnya sudah di 
kampanyekan oleh KPK dan 
lembaga-lembaga seperti Ke-
polisian, Kejaksaan dan Ke-
hakiman sendiri. Jadi Hendri 
melihat bila bicara koruspi 
maka yang dikedepankan ke-
jujuran dan karakter. Makanya 
ada program di KPK program 
pendidikan karakter anti korus-
pi. “Jadi karakter itu prinsipnya 
itu tidak akan berubah kalau diri 
kita yang merubahnya,” tegas 
Hendri. 

Secara tegas Hendri men-
gatakan, bahwa kinerja para 
penegak hukum mulai dari Ke-
polisian, Kejaksaan, Kehakiman 
secara kinerja sudah bagus di-
mana ada kasus-kasus besar 
yang dibongkar. Akan tetapi 
kata Hendri tak ada gading yang 
tak retak ada hal-hal yang mun-
gkin menurut hemat Hendri, 
kadang-kadang orang besar itu 
tersendak bukan karena tulang 
yang besar, tapi tulang ikan 
yang kecil. 

“Jadi mungkin persoalan 
yang kecil itu menjadi duri. Art-
inya, ini menjadi bahan evaluasi 
untuk mulai berbenah diri da-
lam rangka menegakkan hukum 
yang profesional, ungkapnya. 

Kedepan Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Kristen In-
donesia meminta agar para pen-
egak hukum betul-betul dapat 
membuktikan kepada mas-
yarakat bahwa para penegak hu-
kum itu tidak bicara tumpul ke 
bawah, hukum itu harus tajam 
kesemua sisi, siapa pun tindak. 
Jadi ini untuk menjukan ke pub-
lik bahwa hukum itu tidak tum-
pul keatas. 

“Jadi sekali lagi ini ujian pro-
fesionalisme penegakan hukum 
di Indonesia. Tinggal bagaimana 
peran Pemerintah untuk melaku-
kan pengawasan dari penegakan 
itu,” pungkasnya. (lian)

Kendaraan Kontraktor Tol Cijago 
Sering “Nyangkut” di Portal Pipa Gas, 

Warga Siapkan Demo Ke Kontraktor Tol
Depok, SMN - Belum hilang 

ingatan kejadian salah satu ang-
gota DPRD Kota Depok melu-
apkan kekesalannya akibat truk 
yang “nyangkut” di portal pipa 
gas yang melintas di Jl. Raya 
Krukut, kembali portal pem-
batas ketinggian milik Pertagas 
Pertamina ditabrak truk proyek 
Jalan Tol Cinere-Jagorawi (Cija-
go) di Jalan Krukut, Kelurahan 
Krukut Kecamatan Limo, Kota 
Depok, Kamis (13/10/2022).

“Sebelumnya, truk pengang-
kut batu yang menabrak portal 
pembatas ketinggian pipa gas 
Pertamina, sedangkan yang 
kemarin adalah truk crane” 
ujar Rudi, salah satu warga 
di wawancarai SMN, Jumat 
(14/10/2022)

Dari sumber informasi yang 
diperoleh dari Satpol PP Ke-
camatan Limo, peristiwa truk 
crane yang “nyangkut” tersebut 
terjadi pada Kamis (13/10/2022) 
sekitar pukul 10.30 WIB.

Sementara narasumber yang 
enggan di sebut namanya, 
menginformasikan truk crane 
tersebut milik perusahaan PT 
Puja Perkasa yang merupakan 
sub kontraktor dari PT PP Presi-
si yang saat ini sedang menger-
jakan proyek Jalan Tol Cijago 
Tahap 3.

Yunus, Humas KSO PP Pre-
sisi LMA yang konfirmasi SMN 
perihal kendaraan milik sub 
kontraktor PT PP Presisi yang 
menabrak portal pipa gas, Ka-
mis (13/10/2022) melalui WA 
dan telepon belum memberikan 
jawaban.

Menanggapi kejadian kend-

araan proyek tol Cijago yang 
berulangkali “nyangkut” di por-
tal pipa gas milik Pertagas Per-
tamina itu, Juru bicara Komuni-
tas Pemuda Limo Raza merasa 
geram. Dirinya khawatir, keja-
dian tersebut akan kembali ter-
ulang dan akhirnya benar-benar 
suatu saat pipa gas tersebut akan 
tertabrak.

“Udah berulang kali kejadi-
an, jangan-jangan nanti ketabrak 
beneran. Coba bayangkan kalo 
terjadi ledakan akibat tertabrak, 
bisa di bayangkan dampaknya” 
ujar Beni saat di temui SMN, 
Jumat (14/10/2022).

Beni menambahkan pihakn-
ya akan menggelar aksi demon-
strasi ke kontraktor tol agar 
memperhatikan masalah portal 
pipa gas yang sering di tabrak 
kendaraan pendukung proyek 
Tol Cijago Tahap 3.

“Dalam waktu dekat, kami 
akan menggelar aksi demo un-

tuk mengingatkan pihak kon-
traktor tol. Lebih baik sedia 
payung sebelum hujan, kalau 
sudah meledak tetep aja dampa-
knya warga Krukut utamanya 
dan warga Depok sepanjang ali-
ran pipa gas yang bakal kena,” 
tegas Beni.

Dilansir dari jurnal depok, 
kekesalan warga atas kejadian 
berulang ini juga di ungkap-
kan sejumlah tokoh masyarakat 
Krukut.

Dadang Nurdiansyah, salah 
satu tokoh masyarakat Kelurah-
an Krukut, meminta kepada pi-
hak pengelola proyek Tol Cija-
go untuk tidak lagi membiarkan 
mobil truk operasional proyek 
menerobos portal pipa gas kare-
na menurutnya sangat rentan 
memicu bahaya.

Dikatakan Dadang, warga 
Krukut tidak pernah menggangu 
aktivitas pengerjaan proyek Tol 
Cijago oleh sebab itu dirinya 

Kendaraan Kontraktor Tol Cijago yang terlihat “nyangkut” di 
pipa portal pipa gas

Dr. Hendri Jayadi, S.H, M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Indonesia

meminta agar pihak pelaksana 
proyek juga tidak menggang-
gu kenyamanan dan keamanan 
warga saat melaksanakan peker-
jaan proyek tol.

“Kami tidak pernah usil 
apalagi mengganggu proses 
pekerjaan pembangunan tol, tapi 
kami juga tidak ingin jika pihak 
tol mengusik kenyamanan war-
ga dan pengguna jalan, ini tugas 
kami sebagai pengurus lingkun-
gan di Krukut untuk menjaga 
kenyamanan dan keamanan 
wilayah Krukut,” imbuhnya.

Sementara Ali Imron, pelak-
sana tugas lapangan proyek 
Tol Cijago mengatakan akan 
bertanggung jawab penuh atas 
kerusakan portal pipa gas yang 
tersangkut bagian ujung crane 
yang dibawa oleh truk opera-
sional proyek Tol Cijago.

“Kami akan mengganti por-
tal itu dengan yang baru, kami 
mohon maaf jika peristiwa ini 
jadi merepotkan banyak orang,” 
kata Imron dihadapan sejumlah 
tokoh masyarakat dan petugas 
Satpol PP Kecamatan Limo.

Terpisah, perwakilan PT Per-
tamina Persero, Kosasih mener-
ima permintaan pihak pelaksana 
proyek Tol Cijago untuk meng-
ganti portal yang rusak akibat 
diseruduk mobil truk bermuatan 
alat berat berupa Crane yang 
dibawa dari lokasi proyek tol 
menuju Cikampek.

“Kami bersedia menerima 
permintaan pihak pelaksana 
proyek tol dengan catatan harus 
dituangkan dalam berita acara 
kesepakatan,” jelas Kosasih. 
(dk/jd)

Launching buku “Pemikiran dan pembaharuan hukum Indo-
nesia:Suatu renungan hukum dari Fakultas Hukum UKI”

Jakarta, SMN - Dies Nata-
lis Fakultas Hukum Universitas 
Kristen Indonesia ke 64 Jakarta 
pada Jumat (14/10/ 2022). Ber-
jalan dengan hikmat. Dimana 
acara diawali dengan Sidang 
Senat terbuka Fakultas Hukum 
dipimpin oleh Dekan FH UKI 
Dr. Hendri Jayadi, S.H, M.H. 
dilanjutkan dengan Orasi Il-
miah “Putusan hukum hakim 
menjadi citra hukum” oleh Dr. 
Rr. Ani Wijayati, S.H, M.Hum 
diteruskan dengan Launching 
buku “Pemikiran dan pemba-
haruan hukum Indonesia: Suatu 
renungan hukum dari Fakultas 
Hukum UKI” 

Dalam isi orasi ilmiahn-
ya Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., 
M.Hum mengatakan, Putu-
san Hakim harus selalu dapat 
dipertimbangkan kepada Tuhan 
Yang Maha Esa dan kepada 

masyarakat khususnya pencari 
keadilan (justiceseekers atau 
justisabelen) Putusan yang ti-
dak mandiri, terindikasi adanya 
kolusi, korupsi dan nepotisme 
tidak professional, tidak mandi-
ri, tidak memberi kepastian hu-
kum dan rasa keadilan, begitu 
pula putusan yang tidak dapat 
dieksekusi , dapat menurunkan 
kepercayaan publik sekaligus 
merendahkan wibawa penga-
dilan. Putusan hakim bukanlah 
rangkaian kata-kata dan kali-
mat yang tidak bermakna yang 
diucapkan seseorang di depan 
pengadilan. 

“Putusan hakim adalah pu-
tusan penegak hukum, bahkan 
hukum itu sendiri, yang dapat 
menggambarkan banyak hal 
tentang dan mengenai dunia ke-
hakiman dan kehukuman kita. 
Putusaan hakim bisa menggam-

barkan bagaimana inteletual 
hakim, keseriusan hakim dalam 
menegakan hukum,” ujar Ani 
Wijayanti. 

Ani Wijayati melihat, semua 
aparat penegak hukum berke-
wajiban untuk mewujudkan 
cita hukum secara utuh yaitu 
keadilan, kegunaan menurut tu-
juan dan kepastian hukum, na-
mun harus diakui bahwa hakim, 
mempunyai posisi yang lebih 
istimewa. 

“Hakim adalah konkretisa-
si hukum dan keadilan yang 
bersifat abstrak, bahkan ada 
pula yang menggambarkan 
hakim sebagai wakil Tuhan di 
bumi untuk menegakan hukum 
dan keadilan, buktinya hakim 
adalah satu-satunya penegak 
hukum yang berani menga-
tasnamakan Tuhan pada setiap 
putusannya,” imbuhnya.

Menurut Ani, prinsip pent-
ing dalam suatu negara hukum 
adalah adanya jaminan kes-
etaraan kedudukan bagi seti-
ap orang di hadapan hukum. 
Adanya jaminan perlindungan 
dan kepastian hukum yang adil 
serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. 

Kemandirian kekuasaan ke-
hakiman atau kebebasan hakim 
kata Dia, merupakan asas yang 
sifatnya universal yang terdapat 
dimana saja dan kapan saja. 
Asas ini berarti bahwa dalam 
melaksanakan peradilan, hakim 
itu pada dasarnya bebas, yaitu 
bebas dalam memeriksa dan 
mengadili perkara. Dan bebas 
dari campur tangan atau turun 
tangan kekuasaan extrajudicial. 
Meskipun pada asasnya hakim 
mandiri atau bebas, tetapi kebe-
basan hakim itu tidaklah mut-

“Unggul dan Menjadi Berkat 
bagi Indonesia”

lak, karena dalam menjalanlan 
tugasnya hakim dibatasi oleh 
Pancasila, UUDN RI Tahun 
1945, peraturan perundang-un-
dangan. kehendak para pihak, 
ketertiban umum dan kesusi-
laan, tegasnya. 

Sementara itu dalam ket-
erangan releasenya Dr. Hendri 
Jayadi, S.H,M.H. Dekan Fakul-
tas Hukum Universitas Kristen 
Indonesia mengatakan, Fakul-
tas Hukum UKI saat ini berusia 
64 tahun, semua ini karena ke-
baikan dan pemeliharaan Tuhan 
yang sempurna untuk Fakultas 
Hukum UKI. Selama 64 tahun 
berkiprah dan banyak melahir-
kan alumni-alumni yang luar 
biasa yang mengabdikan diri 
dalam profesi hukum dan poli-
tik di Indonesia. Selama ini 
Fakultas Hukum UKI banyak 
memberikan kontribusi dalam 
pengembangan hukum di Indo-
nesia khususnya dalam bidang 
pendidikan Ilmu Hukum. Den-
gan mendasarkan kepada Tri 
Dharma Perguruan Tinggi yaitu 
bidang pendidikan, penelitian 
dan pengabdian kepada mas-
yarakat yang menjadi frame 
work dalam pelaksanaan pen-

didikan, menjadikan eksisten-
si Fakultas Hukum UKI dapat 
dirasakan di dalam masyarakat, 
kata Hendri. 

Kata Hendri, Fakultas Hu-
kum UKI menjadi Fakultas Hu-
kum yang berakreditasi unggul, 
berakreditasi internasional dan 
bersertifikasi ISO 9001:2015 
dalam layanan pendidikan. 
Suatu prestasi yang sangat 
membanggakan, ucapnya.

“Dalam dies natalis yang 
ke-64 ini dengan tema :”Ung-

gul dan Menjadi Berkat Bagi 
Indonesia”. Tema ini dihasilkan 
dari perenungan yang sangat 
mendasar dan komitmen yang 
kuat untuk memberikan kon-
tribusi secara aktif dan nyata 
dalam pengembangan hukum 
di Indonesia. Fakultas Hukum 
UKI harus “BERANI” yang 
merupakan singkatan dari : 
Bermutu, Mandiri dan Inovatif 
dalam melaksanakan Tri Dhar-
ma Perguruan Tinggi, tandasn-
ya. (lian)
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Bupati Labuhanbatu bersama FKUB buka seminar nasional 
anti narkoba

Labuhanbatu, SMN - Bu-
pati Labuhanbatu dr. H. Erik 
Adtrada Ritonga, MKM mem-
buka Seminar Nasional Anti 
Narkoba di Aula Wisma Almira 
Syariah Rantauprapat Kabupat-
en Labuhanbatu Provinsi Suma-
tera Utara. Rabu (11/10/2022). 

Acara yang bertemakan 
Narkoba Musuh Semua Agama 
dihadiri 3 Narasumber yaitu, 
Ketua Mapan RI Dr. H. Dedi 
Iskandar Batubara, S. Sos, SH, 
M. SP, Ketua TP PKK Kabupat-
en Labuhanbatu dr. Hj. Maya 
Hasmita Adtrada, Sp. OG, 
MKM, Dosen UINSU Dr. H. 
M. Iqbal Irham, M. Ag. 

Bupati Erik Adtrada menga-
takan Pemerintah Kabupaten 
Labuhanbatu mengapresiasi 
Seminar Nasional yang telah 
diselenggarakan oleh Forum 
Kerukunan Ummat Beragama 
(FKUB) Kabupaten Labu-
hanbatu. 

Turut hadir dalam acara 

Wakil Bupati Labuhanbatu Hj. 
Ellya Rosa Siregar, S. Pd, MM, 
Ketua MUI Labuhanbatu, Ab-
dul Hamid Zahid Hasibuan, 
Para Pimpinan OPD, Polres 

Labuhanbatu, Kodim 0209/LB, 
Pengadilan Agama Rantaupra-
pat, BNNK Labuhanbatu Utara, 
Ketua-Ketua OKP, OKI, dan 
tamu undangan yang lain. (J.R)

Bupati Labuhanbatu Bersama 
FKUB Buka Seminar 

Nasional Anti Narkoba

Bupati Labusel Serahkan 
Dua Unit Mobil Ambulance 
Pada Puskesmas

Penyerahan secara simbolis kunci mobil ambulance oleh Bupati 
Labusel

Labusel, SMN - Bupati La-
buhanbatu Selatan H. Edimin 
menyerahkan dua unit ambu-
lance pengadaan DAK tahun 
2022 kepada Kepala Puskesmas 
Hutagodang dan Kepala Puskes-

mas Batuajo bertempat di hala-
man kantor Bupati Desa Sosopan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Provinsi Sumatera Utara. Selasa 
(11/10/2022).

Dalam acara penyerahan itu 

Polres Labuhanbatu Tingkatkan Penindakan Narkoba 
di Kabupaten Labura, Satu Personel Sat Narkoba 
Terluka Akibat Perlawanan Keluarga Tersangka
Labuhanbatu, SMN - Ka-

polres Labuhanbatu AKBP An-
har Arlia Rangkuti, S.I.K melalui 
Kasat Narkoba AKP Martualesi 
Sitepu, S.H., M.H dan KBO Nar-
koba Polres Labuhanbatu IPTU 
Elimawan Sitorus S.H., M.H 
menyampaikan terkait ungkap 
kasus narkotika golongan I bu-
kan tanaman jenis sabu yang ber-
hasil diamankan oleh personel 
Satres Narkoba.

Pengungkapan para pelaku 
di Kab. Labuhanbatu Utara se-
lama dua pekan dari tanggal 29 
September 2022 s/d 12 Oktober 
2022.

Sebanyak 11 tersangka dari 9 
laporan Polisi dengan total BB 
narkotika sabu 13,46 gram telah 
berhasil diamankan, yaitu:

1. Pada tanggal 29 Septem-
ber 2022 di Jalan Umum Dsn. 
Sidomulyo Ds. Pangkalan Lu-
nang Kec. Kualuh Leidong Kab. 
Labura, dengan tersangka AB 
(32) dan barang bukti narkotika 
jenis sabu seberat 2,11 gram.

2. Pada tanggal 30 September 
2022 Dsn. Tanjung Pasir Pekan 
Ds. Tanjung Pasir Kec. Kualuh 
Selatan Labura, dengan tersang-
ka HA (54) dan barang bukti 
narkotika jenis sabu seberat 0,13 
gram dan 0,03 gram, 1 buah bot-
ol minuman/ bong, dan plastik 
klip kosong.

3. Pada tanggal 30 Septem-
ber 2022 Ds. Padang Lela Kec. 
Na IX-X Kab. Labura, dengan 
tersangka DP (20) dan barang 
bukti narkotika jenis sabu seberat 
1,08 gram dan 1 buah plastik klip 
kosong. Polres Labuhanbatu saat conferensi pers

Bupati “Pencegahan Korupsi Terintegrasi Efektif 
Wujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Baik”

Sukabumi, SMN - Bupati 
Sukabumi H. Marwan Hama-
mi menerima kunjungan kerja 
KPK RI dalam rangka Monitor-
ing dan Evaluasi Aksi Pencega-
han Korupsi Terintegrasi Pada 
Pemerintah Kabupaten Suka-
bumi Tahun 2022. Penerimaan 
tersebut dilakukan di Aula Sek-
retariat Daerah, Palabuhanratu 
(12/10/22) 

Direktur Koordinasi dan Su-
pervisi KPK RI Yudhiawan men-
jelaskan, pihaknya hadir mem-
bantu pemerintah daerah dalam 
rangka realisasi sasaran program 
antara lain, perencanaan dan pen-
ganggaran APBD, Pengadaan 
Barang dan Jasa, pelayanan 
Terpadu satu Pintu, Kapabilitas 
APIP, Manajemen ASN, Opti-
malisasi Pendapatan Daerah dan 

Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami (kanan) saat menerima 
kunjungan kerja KPK RI. (Kiri) Direktur Koordinasi dan Supervisi 

KPK RI Yudhiawandi Aula Sekretariat Daerah, Palabuhanratu 
(12/10/22)

Bupati berpesan kepada kepala 
puskesmas agar dengan hadirn-
ya mobil ambulance di masing 
- masing puskesmas dapat lebih 
memberikan pelayanan terbaik 
kepada masyarakat yang mem-
butuhkan sehingga tidak ada lagi 
pengaduan masyarakat tentang 
sulitnya pelayanan di puskesmas 
terutama mobil ambulance. 

Selanjutnya Bupati H. Edi-
min terus mengingatkan kepada 
kepala puskesmas untuk terus 
mendukung program Labusel 
Berbenah khususnya dalam 
bidang kesehatan.

Penyerahan dua unit ambu-
lance kepada Puskesmas Huta 
Godang dan Puskesmas Batuajo 
disaksikan Sekretaris Daerah La-
buhanbatu Selatan Heri Wahyu-
di M, S.STP, M.AP, Asisten dan 
kepala dinas kesehatan. (J.R)

4. Pada tanggal 30 Septem-
ber 2022 Ds. Padang Lela Kec. 
Na IX-X Kab. Labura, dengan 
tersangka M (41) dan barang 
bukti 5 bungkus plastik klip ber-
isi narkotika jenis sabu seberat 
1,06 gram, 1 bungkus plastik 
klip berisi 30 plastik klip kosong, 
dan uang pecahan sebesar Rp. 
195.000,-

5. Pada tanggal 1 Oktober 
2022 Ds. Terang Bulan Kec. Aek 
Natas Kab. Labura, dengan ter-
sangka DA (39) dan barang buk-
ti 4 bungkus plastik klip berisi 
narkotika jenis sabu seberat 1,95 
gram, 1 bungkus kotak rokok 
Sempurna, dan uang pecahan 
sebesar Rp. 1.595.000,-

6. Pada tanggal 2 Oktober 
2022 Ds. Simonis Kec. Aek 
Natas Kab. Labura, dengan ter-
sangka SP (44) dan barang buk-
ti 3 bungkus plastik klip berisi 
narkotika jenis sabu seberat 

1,68 gram, 10 buah plastik klip 
kosong, 1 buah kaca pirek

7. Pada tanggal 5 Oktober 
2022 Ds. Adian Torop Kec. Aek 
Natas Kab. Labura, dengan ter-
sangka AT (43) dan ARH (36) 
dan barang bukti 2 bungkus 
plastik klip berisi narkotika jenis 
sabu seberat 1,28 gram, 1 buah 
kaca pirek bekas bakar, dan 1 
buah bong 

8. Pada tanggal 6 Oktober 
2022 Jalan Umum Dsn. I Ds. 
Lobu Huala Kec. Kualuh Selatan 
Kab. Labura, dengan tersang-
ka ISS (31) dan barang bukti 1 
bungkus plastik klip berisi nar-
kotika jenis sabu seberat 1,06 
gram.

9. Pada tanggal 8 Oktober 
2022 Link. I Gunting Saga Kel. 
Gunting Saga Kec. Kualuh Sela-
tan Kab. Labura, dengan tersang-
ka MI (36) dan JL (41)Thn. Dan 
barang bukti 2 buah kaca pirek 

sisa bekas bakar sabu seberat 
1,79 gram dan 1,29 gram, 1 buah 
bong alat isap sabu dari botol 
minuman mineral, 2 bungkus 
plastik besar berisi 42 dan 43 
buah plastik klip kosong, 3 buah 
plastik klip besar kosong, 1 unit 
timbangan elektrik, uang pecah-
an sebesar Rp. 5.170.000,- dan 1 
buah buku catatan notes.

Penindakan di Gunting Saga 
Personel Sat Narkoba Menjadi 
Korban Keganasan Masyarakat.

Meskipun telah didampingi 
aparat desa, namun saat pen-
angkapan tersangka MI dan JL 
salah satu Personel Sat Narko-
ba Bripka Azizun Amril Siregar 
mengalami luka memar di kepala 
karena dipukul oleh masyarakat 
yang menghalang-halangi. 

Sehingga atas kejadian terse-
but telah dilaporkan dan diproses 
di Satreskrim Polres Labuhanba-
tu.

“Untuk itu dihimbau kepa-
da masyarakat terkhusus warga 
masyarakat Gunting Saga agar 
menyerahkan diri kepada Sa-
treskrim Polres Labuhanbatu. 
Apabila tidak menyerahkan diri 
maka kami tetap melakukan pen-
carian dan mengamankan para 
pelaku yang menghalang-halangi 
tugas kepolisian dalam melaku-
kan penindakan terhadap pelaku 
tindak pidana narkotika,” ucap 
Kasat Narkoba Labuhanbatu.

Terhadap para tersangka dit-
erapkan Pasal 114 Ayat (1) Subs 
pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 
tentang narkotika dengan huku-
man penjara selama 15 tahun. 
(J.R)

Manajemen Aset Daerah. 
“Korupsi bukan hanya meru-

gikan keuangan negara tapi bisa 
juga melanggar hak asasi manu-
sia,” terangnya. 

Selain itu, sambung Yudhi-
awan, monev tersebut bertujuan 
untuk melihat sejauh mana ren-
cana aksi yang sudah dijalankan 
oleh Pemkab, juga faktor apa 
saja yang dapat menghambat 
berjalannya program tersebut. 

Bupati Sukabumi H. Marwan 
Hamami mengatakan, program 
pemberantasan korupsi terinte-
grasi merupakan satu tools yang 
paling efektif untuk mencegah 
tindakan yang berpotensi atau 
tindakan yang mengarah kepada 
korupsi, agar tercipta tata kelola 
pemerintahan yang baik, dengan 
pola ini juga akan mudah bagi 
KPK untuk mengawasi jalannya 
pemerintahan daerah. 

“Mudah-mudahan ini menja-
di masukan dan ilmu yang ber-
manfaat bagi kita semua, yang 
selama ini menggeluti kebijakan 

pemerintah daerah,” ungkapnya. 
Bupati Marwan menjelaskan, 

capaian aksi pemberantasan ko-
rupsi di Kabupaten Sukabumi 
pada tahun 2021 mendapatkan 
nilai 81,52 poin adapun ditahun 
2022 triwulan ke III mendapat-
kan nilai 69,28 poin. 

“Maka dari itu dengan capa-
ian point tersebut harus dijad-
ikan suatu semangat untuk terus 
berupaya melakukan kegiatan 
yang sesuai dengan aturan,” im-
buhnya.

Tambahnya, kegiatan monev 
aksi pencegahan korupsi harus 
terus dilakukan, sehingga den-
gan kehadiran supervisi KPK ini 
merupakan catatan untuk bisa 
diterapkan dalam mewujudkan 
Visi dan Misi Kabupaten Suk-
abumi yang religius maju dan 
inovatif menuju masyarakat se-
jahtera lahir dan batin. 

Diakhir Kegiatan dilalukan 
Penyerahan Sertifikat dari BPN 
kepada Pemerintah Kabupaten 
Sukabumi. (Roby)

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman 
(Kanan). Kepala Badan Kesbangpol Tri Romadhono (Kiri)

Sukabumi, SMN - Sekretar-
is Daerah Kabupaten Sukabumi, 
Ade Suryaman membuka kegia-
tan Lokakarya Tata Kelola Pe-
merintahan Kolaboratif Bagian 
IV, Adaptasi Praktek Swakelola 
Tipe 3 dan Pengukuran Indeks 
Kinerja (IKO) pada kebijakan 
program Pemerintah di Kabu-
paten Sukabumi. Kegiatan terse-
but dilaksanakan di Aula Disdik 
Cikembar, Kamis, 13 Oktober 
2022. 

Kepala Badan Kesbangpol 
Tri Romadhono melaporkan tu-
juan Lokakarya Tata Kelola Pe-
merintahan untuk memperkuat 
dan memperdalam swakelola 
tipe 3 dan pengukuran indeks 
kinerja pada kebijakan program 
Pemerintah di Kab Sukabumi. 

Joko Siswanto Koordina-
tor Madani Jawa Barat Usaid 
Madani mengharapkan dengan 
adanya Lokakarya Tata Kelola 

Lokakarya Tata Kelola Pemerintahan 
Kolaboratif, Sekda “Pembangunan 
Harus Melibatkan Semua Unsur”

Sekda Sebut BBGRM Momentum 
Membudayakan Gotong Royong 

Dalam Praktik Sosial Secara Nyata

Sukabumi, SMN - Sekretar-
is Daerah Kabupaten Sukabumi 
Ade Suryaman membuka acara 
Diseminasi Bulan Bakti Gotong 
Royong Masyarakat (BBGRM) 
berbasis Indeks Desa Memban-
gun (IDM) bagi Para Camat dan 
Perwakilan Kades di Kab. Suk-
abumi. Diseminasi dilaksanakan 
di Aula BKPSDM, Jum’at 
(14/10).

Acara yang diinisiasi oleh 
DPMD tersebut bertujuan un-
tuk menyebarluaskan makna 
dan manfaat bulan bakti gotong 
royong sekaligus meningkatkan 
peringkat IDM Kabupaten Suk-
abumi. 

Dalam sambutannya, Sekda 
mengatakan bahwa bulan bakti 
gotong royong ini sebagai mo-
mentum untuk mengingatkan 
kembali arti pentingnya bergot-
ong royong terutama bagi gener-
asi penerus, sehingga nilai-nilai 
positifnya bisa dipahami dan 
diimplementasikan dalam ke-
hidupan sehari-hari. 

“Semangat gotong royong 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman 
saat membuka acara Diseminasi Bulan Bakti Gotong Royong 

Masyarakat (BBGRM) berbasis Indeks Desa Membangun (IDM) 
bagi para camat dan perwakilan kades di Kab. Sukabumi

set sosial yang harus dijaga dan 
ditumbuhkembangkan di mas-
yarakat selain itu berupaya men-
jadikan Kabupaten Sukabumi 
meningkat peringkatnya dalam 
index desa membangun. 

“Sekarang posisi kita di 
Provinsi Jabar ranking ke 15 
sedangkat di tingkat Nasion-
al ke 110,oleh karena itu kita 
berkeinginan Kabupaten Suka-
bumi masuk di 10 besar tingkat 
provinsi” terangnya.

Masih dikatakan Sekda 
dengan diseminasi ini semua 
bisa merumuskan bersama 
langkah-langkah efektif untuk 
mengimplementasikan budaya 
gotong royong yang berorien-
tasi pemberdayaan dan pemba-
ngunan masyarakat desa, dan 
hal itu tentu perlu sinergi dan 
kolaborasi.

“Oleh karna itu kita harapkan 
terbangunnya kolaborasi yang 
optimal antar perangkat daer-
ah dalam mewujudkan IDM,” 
pungkasnya. (Roby)

harus diajarkan dan ditanamkan 
sejak dini dalam lingkungan 
keluarga maupun lingkungan 
pendidikan untuk dibudayakan 
kembali agar lestari melalui 
praktek sosial yang nyata,” un-
gkapnya. 

Sekda juga menyampaikan 
apresiasi DPMD karena melak-
sanakan diseminasi nilai-nilai 
kegotong royongan sebagai as-

Pemerintahan bisa menambah 
ilmu pengetahuan bagi organ-
isasi masyarakat yang ada di 
Kab. Sukabumi, “sehingga 
bisa meningkatkan partisipasi 
masyarakat untuk mendukung 
kemajuan pembangunan di 
masyarakat Kab Sukabumi Pro-
gram Madani fokus pada aspek 

penguatan kesehatan dan kemi-
traan” ungkapnya. 

Sekda dalam sambutanya 
menyebut lokakarya tersebut 
memiliki nilai kemanfaatan 
yang sangat berarti oleh kare-
nanya diharapkan saran masu-
kan dari para peserta “sebagai 
bahan perbaikan dalam pembi-

naan Ormas/OKP di lingkungan 
Pemerintah Kab Sukabumi guna 
meningkatkan koordinasi antara 
stakeholder yang terlibat dalam 
pelaksanaan pembinaan terse-
but,” jelasnya. 

Menurut Sekda, kolaborasi 
semua pihak harus semakin baik 
guna mencapai tujuan strategis 
pembangunan daerah. 

“Kita ketahui bersama bahwa 
colaborative governance mer-
upakan sebuah pendekatan yang 
penting dan bermanfaat untuk 
mencapai tujuan pemerintahan 
dan pembangunan,” tegasnya. 

Sekda mengaskan, pemban-
gunan tidak bisa hanya oleh pe-
merintah saja tapi harus di bantu 
oleh semua unsur. 

Dalam kesempatan tersebut 
Sekda menyerahkan Piagam 
Penghargaan kepada Kepala 
Badan Kesbangpol atas kontri-
businya memeriahkan HUT ke 
152 Kab Sukabumi. (Roby)
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Ranperda Fasilitasi Pencegahan dan 
Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba 

Diajukan Pemko Batam ke DPRD

Batam, SMN - Pemerintah 
Kota (Pemko) Batam mengaju-
kan Ranperda Fasilitasi Pence-
gahan dan Pemberantasan Peny-
alahgunaan dan Peredaran Gelap 
Narkoba dan Prekursor Narkoti-
ka.

Wali Kota Batam, Muham-
mad Rudi mengatakan sebagai 

salah satu kota destinasi tujuan 
wisata dan investasi, maka Kota 
Batam membutuhkan kebijakan 
daerah yang melindungi mas-
yarakat dari ancaman Narkoba.

“Serta memiliki benteng reg-
ulasi anti narkoba yang kokoh 
untuk menghadapi situasi mas-
yarakat yang dinamis,” kata Rudi 

Batam Pererat Kerjasama 
dengan Singapura, Kembangkan 

Potensi Pelabuhan Pendidikan
Batam, SMN - Wali Kota Bat-

am Batam, Muhammad Rudi, ber-
temu Menteri Perdagangan dan In-
dustri Singapura, Gan Kim Yong, 
di Batam Kamis (13/10/2022) 
malam.

Dalam pertemuan dengan 
jamuan makan malam di Wei Wei 
Restaurant Harbour Bay tersebut, 
Rudi dan Kim Yong memperbin-
cangkan potensi dan rencana 
pengembangan kerja sama antara 
Batam dan Singapura.

“Banyak yang dibincangkan 
mulai pariwisata, industri, perd-
agangan hingga pengembangan 
green energy,” ujar Rudi, Jumat 
(14/10/2022).

Di kesempatan itu, Rudi me-
maparkan potensi Batam di segala 
sektor, termasuk pengembangan 
pendidikan hingga penyiapan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
Teknologi Informasi dan Komuni-
kasi (TIK).

“Banyak potensi yang bisa 
dikembangkan bersama Singapu-
ra. Kami akan terus menjalin kerja 
sama dan mengembangkan poten-
si kedua wilayah,” kata Rudi yang 
juga sebagai Ketua Badan Pengu-
sahaan (BP) Batam tersebut.

Ia menuturkan, melalui BP 
Kawasan Perdagangan Bebas dan 
Pelabuhan Bebas (KPBPB) Ba-

Pengesahan Raperda APBD Perubahan 
Kabupaten Mukomuko, Berlangsung Alot

Mukomuko, SMN – Jumat 
(30/09/22) telah berlangsung 
rapat paripurna ke delapan masa 
sidang ke tiga dengan agenda 
penyampaian laporan pemba-
hasan Raperda APBD-P tahun 
anggaran 2022.

Selanjutnya pengambilan pu-
tusan atas hasil Banggar (Badan 
Anggaran) dan penandatanga-
nan keputusan dan persetujuan 
bersama.

Secara langsung Rapat ini 
di hadiri Bupati Mukomuko H. 
Sapuan S.E., M.M., A.K., C.A., 
CPA.

Besar harapan kami setelah 
disahkan Raperda APBD-P ini, 

Pemda Mukomuko Diminta Kaji Ulang 
Lokasi Pembangunan RS Pratama di Air Buluh 

Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko

Muat Rokok-Rokok Ilegal Senilai Rp3,06 Miliar, Bea Cukai 
dan Kastam Malaysia Amankan Kapal SB Sea Star

Batam, SMN - Kepala Bidang 
Bimbingan Kepatuhan dan 
Layanan Informasi Bea Cukai 
Batam, M. Rizki Baidillah men-
gatakan kapal BC 15029 milik 
Bea Cukai Batam mengamankan 
kapal SB Sea Star yang memuat 
1,09 juta batang rokok ilegal 
senilai Rp3,06 miliar,- dengan 
potensi kerugian negara sebe-
sar Rp2,57 miliar,-. pada Senin, 
(4/10/2022) lalu di perairan Pulau 
Galang.

Kapal tersebut diamankan saat 
Tim Operasi Patroli Terkoordinasi 
Kastam Indonesia dan Malaysia 
(Patkor Kastima) menggelar pa-
troli laut bersama yang dimulai 
sejak tanggal 29 September 2022 
lalu.

“Kegiatan Patkor Kastima 
yang kita lakukan merupakan 
bentuk keseriusan Bea Cukai dan 
Kastam Malaysia dalam melaku-
kan pengawasan terhadap pere-
daran barang ilegal di wilayah 
Selat Malaka dan sekitarnya,” 
kata Kepala Bidang Bimbingan 
Kepatuhan dan Layanan Infor-
masi Bea Cukai Batam, M. Riz-
ki Baidillah pada Kamis Kamis 
(13/10/2022).

Sinergi ini dilakukan untuk 
menindak dan memberikan efek 
jera bagi para penyelundup ba-
rang ilegal demi menjaga wilayah 
kedaulatan kedua negara

Kronologi penangkapan kapal 
SB Sea Star tersebut bermula 
ketika Kapal Patroli BC 15029 

Petugas Bea Cukai Batam memeriksa muatan Kapal SB 
Sea Star yang diamankan di perairan Pulau Galang, Senin, 

(4/10/2022)

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menyerahkan draf ranperda 
fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba dan prekursor narkotika ke Pimpinan 

DPRD Batam di Gedung DPRD Kota Batam, Rabu (12/10/2022)

Wali Kota Batam Muhammad Rudi, memaparkan potensi Batam 
di segala sektor saat bertemu dengan Menteri Perdagangan 

dan Industri Singapur, Gan Kim Young di Wei Wei Restaurant 
Harbour Bay Batam Kamis (13/10/2022) malam

Rapat paripurna penyampaian laporan pembahasan Raperda 
APBD-P tahun anggaran 2022

Karimun, SMN - Bupati kari-
mun Dr H Aunur Rafiq S. Sos 
M.Si Menghadiri acara pelanti-
kan Ketua DPD Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) Ka-
bupaten Karimun Periode 2022-
2025 di Gedung Nasional, Minggu 
(9/10/2022). 

Ketua (DPD) Komite Nasional 
Pemuda Indonesia (KNPI) Provin-

si Kepulauan Riau Muhammad 
Teddy Nuh, melantik sebanyak 70 
orang yang terdiri dari ketua, pen-
gurus, serta anggota DPD KNPI 
Kabupaten Karimun periode 2022-
2025. 

Bupati Karimun mengucapkan 
selamat atas dilantiknya Ketua dan 
pengurus DPD KNPI Kabupaten 
Karimun. “Atas nama pemerintah 

Bupati Karimun Hadiri Acara Pelantikan 
Ketua DPD KNPI

Acara Pelantikan Ketua DPD KNPI

pada Rapat Paripurna DPRD Ba-
tam, Rabu (12/10/2022).

Dengan kondisi kehidupan 
masyarakat Batam yang intensi-
tas bersama pihak asing maupun 
pendatang yang datang ke kota 
Batam sangatlah tinggi. Sehing-
ga diperlukan kewaspadaan dan 
ketahanan yang terprogram pada 
setiap sendi kehidupan.

“Termasuk salah satunya an-
caman dari bahaya penyalahgu-
naan narkoba. Dengan adanya 
regulasi diharapkan masyarakat 
Batam akan terproteksi dari ba-
haya narkoba,” ujarnya.

Karena itu pihaknya berharap 
agar kiranya Ranperda ini dapat 
ditindaklanjuti ke tahapan se-
lanjutnya guna dibahas oleh tim 
Pansus DPRD Kota Batam bersa-
ma Tim Pemerintah Kota Batam.

“Sesuai tata tertib dan me-
kanisme yang berlaku,” kata 
Rudi. (rph)

Bupati Mukomuko Sapuan

Mukomuko, SMN - Pemerin-
tah Kabupaten Mukomuko mintak 
di kaji ulang lokasi  Rumah Sakit 
Tipe D Pratama Di Desa Air Bu-
luh,salah satu Tokoh masyarakat 
di kecamatan Ipuh Kabupaten Mu-
komuko Bengkulu,Suharto man-
tan Anggota DPRD Mukomuko 
mengatakan,agar Bupati meninjau 
ulang letak lokasi Rumah Sakit 
Pratama yang rencana di bangun 
di sekitar balai desa Desa Air Bu-
luh,menurutnya lokasi tersebut 
rawan banjir.

Suharto menuturkan lokasi lain 
yang bisa di pertimbangkan adalah 
wilayah perbatasan antara Desa 
Air Buluh dengan Desa Pulau 
Baru,mengingat wilayah tersebut 

merupakan Dataran tinggi dan ma-
sih masuk ke wilayah Air Buluh.

Diantara Dua Desa terse-
but merupakan Dataran tinggi,-
demi kebaikan kita bersama dan 
juga dengan pertimbngan situasi 
Alam,,ucap Suhato.

Mantan Kepala Desa Air Buluh 
Kecamatan Ipuh Kabupaten Mu-
komuko Provinsi Bengkulu Jais 
juga menyampaikan senada den-
gan Suharto,agar lokasi Rumah 
Sakit Pratama yang akan di ban-
gun di sekitar Balai Desa,Desa Air 
Buluh mintak Bupati memindah-
kan rencana lokasinya,yaitu di an-
tara Desa Pulau Baru dan Desa Air 
Buluh,karena masih wilayah Desa 
Air Buluh,,tutup Jais. (burhan)

tam, Rudi menggandeng Port of 
Singapore Authority (PSA) untuk 
membenahi Pelabuhan Batua-
mpar, terutama dalam upaya me-
nekan biaya logistik di pelabuhan.

“MoU akan ditandatangi kedua 
pihak dalam waktu dekat,” ujarn-
ya.

Kemudian juga dibahas pelu-
ang investasi pengembangan Data 
Centre dan industri digital, seperti 
diketahui Perusahaan asal Sin-
gapura, Data Center First memulai 
pembangunan pusat data Nongsa 
One seluas 2,57 hektare di Ka-
wasan Ekonomi Khusus (KEK) 

Nongsa, Nongsa Digital Park 
(NDP) Kota Batam.

NDP menjadi tempat alternatif 
terbaik karena terletak di lokasi 
yang bebas dari bencana alam ser-
ta dapat ikut melindungi ekonomi 
digital Indonesia yang berkem-
bang pesat, sehingga menjadikan 
Batam sebagai ‘persimpangan 
dunia digital’.

Turut hadir mendampingi pe-
jabat BP Batam Wan Darussalam, 
Dendi Gustinandar, Astuty Sirait, 
dan dari Pemko Batam Azril Apri-
ansyah serta Konjen Singapura 
Gavin Ang. (Ph)

Sigaret Kretek Mesin (SKM) den-
gan merek dagang “H”. Kondisi 
rokok-rokok tersebut tidak dileka-
ti pita cukai dan tidak dilengkapi 
dengan dokumen kepabeanan dan 
cukai.

Dugaan pelanggaran yang 
dilakukan oleh Kapal SB Sea Star 
yaitu melakukan pemuatan barang 
di luar kawasan pabean, barang 
yang dimuat tidak dilengkapi 
dengan dokumen kepabeanan dan 
cukai, barang yang dimuat mer-
upakan rokok tanpa dilekati pita 
cukai.

Ia mengatakan pelaku diduga 
melanggar Pasal 54 Undang-Un-
dang Cukai, yaitu menawarkan, 
menyerahkan, menjual, atau 
menyediakan untuk dijual barang 
kena cukai yang tidak dikemas 
untuk penjualan eceran atau tidak 
dilekati pita cukai atau tidak dib-
ubuhi tanda pelunasan cukai lain-
nya sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 29 ayat (1), dan/atau Pasal 
56 Undang-Undang Cukai, yaitu 
menimbun, menyimpan, memi-
liki, menjual, menukar, memper-
oleh, atau memberikan barang 
kena cukai yang diketahuinya atau 
patut harus diduganya berasal dari 
tindak pidana, dengan ancaman 
hukuman pidana penjara paling 
singkat 1 (satu) tahun dan paling 
lama 5 (lima) tahun, dan/atau pi-
dana denda paling sedikit 2 (dua) 
kali nilai cukai dan paling banyak 
10 (sepuluh) kali nilai cukai yang 
seharusnya dibayar. (rph)

Pemda dapat memaksimalkan 
serapan anggaran dengan baik 
dan sedapat mungkin mengh-

indari tingginya silpa di akhir 
tahun, demikian harapan Ketua 
DPRD Ali Saftaini SE. (burhan)

melakukan patroli di wilayah 
perairan Pulau Galang. Kemudi-
an ada informasi dari masyarakat 
bahwa terdapat kapal yang sedang 
melakukan pemuatan barang yang 
diduga merupakan kardus berisi 
rokok ilegal dengan kondisi kapal 
sudah lepas tali dari pelabuhan. 
Kemudian petugas melakukan 
pengejaran dan mendapatkan 
kondisi kapal yang telah dikan-
daskan.

“Petugas melihat awak sarana 
pengangkut Kapal SB Star men-
gandaskan kapal dan melompat ke 
laut untuk melarikan diri. Petugas 
telah berupaya maksimal melaku-
kan Search and Rescue (SAR) se-
lama dua jam guna mencari awak 

sarana pengangkut yang melom-
pat namun petugas tidak berhasil 
menemukannya,” katanya.

Menindaklanjuti kasus terse-
but, petugas melakukan penega-
han dan melakukan pemeriksaan 
Kapal SB Star. Terdapat 105 kar-
dus yang ditutupi terpal yang beri-
si rokok tanpa dilekati dengan pita 
cukai. Kemudian barang-barang 
tersebut dibawa ke Dermaga Bea 
Cukai Batam di Tanjung Uncang 
untuk diperiksa secara mendalam.

Setelah diteliti lebih lanjut 
oleh petugas, 105 kardus tersebut 
berisi 900.000 batang rokok ber-
jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) 
dengan merek dagang “L” dan 
192.000 batang rokok berjenis 

Kabupaten Karimun dan juga atas 
nama Saya pribadi, mengucapkan 
selamat dan tahniah kepada kepen-
gurusan KNPI Kabupaten Karim-
un periode 2022-2025”. Ujarnya. 

“Mudah-mudahan kedepan 
KNPI Kabupaten Karimun se-
makin bersatu dan semakin solid, 
mari bergandengan tangan mem-
bangun Kabupaten Karimun” lan-
jutnya. 

Lebih lanjut ketua DPD KNPI 
Provinsi Kepri, Muhammad Ted-
dy Nuh Dalam sambutannya 
mengatakan bahwa momentum 
pelantikan adalah komitmen awal 
untuk memberikan manfaat kepa-
da Kabupaten Karimun. 

“Mari kita mengakhiri konflik 
dualisme yang terus mengusik, se-
hingga bisa fokus ke depan untuk 

menata kerja-kerja kepemudaan, 
jangan jadikan pelantikan ini han-
ya berhenti di seremonial saja, ha-
rus memberikan banyak manfaat 
bagi sekitar,” ungkapnya. 

Sementara, sebagai Ketua 
DPD KNPI Kabupaten Karimun 
yang baru dilantik, Raden Richky 
Dwi Muhardi mengatakan bahwa 
setelah dilantik, pihaknya menga-
ku ingin menjadikan satu KNPI 
yang sudah terpecah sejak dari 
KNPI pusat. 

“Sambil berjalannya waktu, 
pihaknya mengaku akan selalu 
membuka diri untuk membuat 
KNPI di Kabupaten Karimun 
menjadi satu, agar bisa kompak 
dan bersatu untuk sama-sama 
membangun,” ujarnya. (tbl)

Karimun, SMN - Bupati 
Karimun Dr H Aunur Rafiq 
S.Sos M.Si meresmikan event 
Karimun expo tahun 2022 
dalam rangka memperinga-
ti HUT kabupaten Karimun 
yang ke 23 tahun digelar di 
costal area Karimun, Rabu 
(12/10/2022). 

Event ini di terbuka secara 
umum untuk kalangan mas-

yarakat kabupaten Karimun 
yang dilaksanakan 12-16 Ok-
tober 2022. 

Karimun expo ini berisikan 
berbagai kegiatan dari pamer-
an, promosi produk unggulan, 
investasi dan perdagangan, 
perbankan inovasi pembangu-
nan, pariwisata dan juga bazar 
UMKM. Selain itu, event ini 
memiliki sebanyak 83 stand 

dari OPD, BUMN, Swasta, 
UMKM, serta FKPD yang 
ada di Karimun juga dihe-
lat fun walk dan penampilan 
beberapa orang artis ibuko-
ta diantaranya Reza Zakaria 
D’Academy Asia (DA), Fir-
man, Tabligh Akbar, dan di-
tutup dengan goes 23 km ber-
sama masyarakat Kabupaten 
Karimun. 

Bupati Karimun menyam-
paikan bahwasannya Kegiatan 
Karimun expo ini bertujuan 
untuk mendorong bangkitnya 
ekonomi di Karimun baik itu 
dari sektor investasi, pariwisa-
ta, hingga UMKM. 

“Sejalan dengan HUT Ka-
bupaten Karimun ke 23 ta-
hun untuk membangkitkan 
UMKM serta menghidupkan 

dunia pariwisata”, ujar Bupati. 
Terakhir, dari sambutann-

ya Bupati Karimun menyam-
paikan apresiasi serta terima 
kasih kepada unsur yang ter-
libat dalam penyelenggaraan 
Karimun Expo tahun 2022. 
“Kita harapkan bisa mem-
bangkitkan kembali gairah 
ekonomi kita di kabupaten 
Karimun,” harap Bupati. (tbl)

Bupati Karimun Resmikan Karimun Expo Tahun 2022

Bupati Karimun, H. Aunur Rafiq dalam acara peresmian Karim-
un Expo 2022



kan Polri adalah membuat 
Peraturan Kepolisian (Perpol) 
tentang pengamanan pertandin-
gan yang akan disusun bersama 
FIFA, AFC, dan PSSI. Perpol 
itu nantinya akan mengadopsi 
regulasi yang di FIFA dan juga 
beberapa aturan lainnya.

“Transformasi pembenah-
an sepakbola indonesia itu jadi 
topik kita. Tadi FIFA sebagai 
advisor siap mendukung, dan 
kemudian langkah-langkahnya 
Polri sudah siap dengan peny-
usunan Peraturan Kepolisian 

(Perpol) untuk kemudian kita 
harapkan nanti penyusunannya 
bersama-sama dengan FIFA, 
AFC, PSSI,” ujar Asisten Oper-
asi (Asops) Kapolri, Irjen. Pol. 
Agung Setya Imam Effendi, 
kepada wartawan di Hotel Fair-
mont, Jakarta Pusat, Kamis 13 
Oktober 2022. 

“Tadi sudah disepekati satu-
an tugas akan segera bekerja be-
sok, dan itu akan kita wujudkan 
sebagaimana yang disampaikan 
pak ketum PSSI.” 

“Ada peraturan kepolisian 

yang akan kita susun menga-
dopsi dari peraturan FIFA mau-
pun pengaturan lain. Ternyata, 
setelah kita kumpulkan referen-
sinya banyak sekali hal yang ha-
rus kita sinkronkan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Irjen Agung 
menegaskan bahwa Polri han-
ya akan fokus untuk menyele-
saikan masalah terhadap 
penyelenggaraan keamanan 
pertandingan di Indonesia. Na-
mun, ungkap Irjen Agung, Pol-
ri tidak hanya akan menyusun 
pengamanan pertandingan di 

kompetisi profesional saja, tapi 
hingga pertandingan antarkam-
pung (tarkam). 

“Saya fokus saja untuk 
menyelesaikan transformasi 
penyelenggaraan keamanan 
kompetisi di Indonesia dan kita 
harapkan kami menyusunnya 
tidak hanya dalam liga (profe-
sional), tapi juga liga di daerah, 
liga di kampung, dan itu juga 
akan kami atur bagaimana pen-
gamanannya,” ucap eks Kapol-
da Riau tersebut.(viv)

Karimun, SMN - Hari Ulang 
Tahun (HUT) Kabupaten Kari-
mun ke-23 menjadi momentum 
untuk menggesa pembangunan 
infrastruktur hingga ke hinter-
land atau pulau-pulau. Demiki-
an yang disampaikan oleh Bu-
pati Karimun Dr H Aunur Rafiq 
S.Sos M.Si pada acara resepsi 
HUT Kabupaten Karimun ke-
23 yang berlangsung di Gedung 
Nilam Sari Kantor Bupati Kari-
mun, Rabu (12/10/2022). 

Bupati Aunur Rafiq men-
yampaikan bahwa digesanya 
pembangunan infrastruktur 
hingga ke pulau merupakan 
komitmennya sebagai bentuk 
pemerataan pembangunan ber-
sama Wakil Bupati H Anwar 
Hasyim M.Si..Hal ini tentunya 
sejalan dengan visi yakni ‘Ter-
wujudnya Kabupaten Karim-
un sebagai Pusat Pertumbuhan 
Ekonomi Berkeadilan yang 
Berlandaskan Iman dan Taqwa’. 

Berkeadilan yang dimaksud 
bagaimana pembangunan in-
frastruktur sebagai pendorong 
pertumbuhan ekonomi juga 

dapat dirasakan seluruh mas-
yarakat. “Pembangunan infras-
truktur terus berjalan dan tidak 
akan berhenti, kami terus gesa 
ini agar pertumbuhan ekonomi 
dapat terwujud dari kecamatan 
atau pulau yang mana sebelum-
nya belum terlalu disentuh oleh 
pemerintah,” ucap Bupati. 

Bupati menyampaikan salah 
satu pembangunan infrastruk-
tur yang difokuskan dan telah 
terealisasi adalah pembangu-
nan jalan, puluhan kilometer 
pembangunan jalan maupun re-
kontruksi hingga pemeliharaan 
jalan sudah dibangun di sejum-
lah kecamatan.

“Sudah sepanjang 28.65 ki-
lometer jalan yang dibangun, 
10,75 kilometer rekonstruksi 
jalan, 11,27 kilometer pemeli-
haraan rutin jalan dan pemban-
gunan jembatan sepanjang 1,35 
kilometer. Semuanya tersebar 
se-Karimun,” ujar Bupati.

Kedepannya, Bupati men-
yampaikan akan terus meng-
gesa pembangunan jalan yang 
terfokus diluar Tanjungbalai 

Jambi, SMN - Kepolisian 
Daerah (Polda) Jambi kembali 
mengajukan perpanjangan pem-
berhentian sementara aktivitas 
truk angkutan batu bara di daer-
ah tersebut hingga 15 Oktober 
2022.

Direktur Lalu Lintas Polda 
Jambi Kombes Pol Dhafi, di 
Jambi, Rabu, mengatakan Polda 
Jambi telah mengirimkan kem-
bali surat kepada Dirjen Min-
erba Kementerian ESDM RI 
untuk menambah waktu peng-
hentian aktivitas angkutan batu 
bara karena pengerjaan jalan 
harus diselesaikan.

“Dengan dasar surat dari 
Balai Pelaksana Jalan Nasional 
Jambi untuk meminta perpan-
jangan waktu pemberhentian 
aktivitas truk angkutan batu 
bara, karena perbaikan jalan 
masih belum selesai dan minta 
diperpanjang sampai 15 Okto-
ber 2022,” katanya.

Sehari sebelumnya, Polda 
Jambi juga telah menyurati Dir-
jen Minerba untuk melakukan 
penghentian sementara selama 
dua hari, yakni 12 Oktober dan 
13 Oktober 2022.

Dia mengatakan penghentian 
sementara kegiatan operasional 

transportasi batu bara mulai dari 
tambang hingga ke stockpile 
Talang Duku dilakukan untuk 
mengurangi kemacetan serta 
memberikan ruang untuk per-
baikan pada ruas jalan nasional 
yang rusak pada beberapa titik 
lokasi.

Dari pantauan di lapangan 
hingga Rabu (12/10) malam 
terpantau arus lalu lintas di be-
berapa lokasi terlihat lengang. 
Tidak ada truk angkutan batu 
bara yang melintas.

Dia juga mengimbau kepada 
sopir truk angkutan batu bara 
yang bermuatan untuk kembali 

ke lokasi tambang.
Adapun beberapa ruas jalan 

nasional yang diperbaiki, an-
tara lain batas Kota Jambi Sim-
pang Rimbo-Pal 10, batas Kota 
Jambi-Tempino, Simpang Pal 
10-Simpang Palmerah-Lingkar 
Timur, Lingkar Timur 1-Ling-
kar Timur 2-Sijenjang, batas 
Kabupaten Muaro Jambi-Men-
dalo Darat.

“Dengan seperti ini mas-
yarakat lebih tenang, kami pi-
hak kepolisian sudah berbuat 
maksimal mengurai kemacetan 
sejak beberapa hari lalu,” katan-
ya lagi. (ANT)

Edisi 526/ XIV / 17 - 30 Oktober 2022 11Rona-rona
Polri Siapkan Aturan . . .
Sambungan dari hal. 1

Dewan Pers. . .
Sambungan dari hal. 1
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Sementara Ketua Komisi Hu-
kum dan Perundang-undangan 
Dewan Pers ditetapkan sebagai 
Ketua Harian.

Adapun anggota Satgas beri-
si perwakilan konstituen Dewan 
Pers, yakni Aliansi Jurnalis In-
dependen (AJI), Serikat Media 
Siber Indonesia (SMSI), Serikat 
Perusahaan Pers (SPS), Ika-
tan Jurnalis Televisi Indonesia 
(IJTI), Pewarta

Foto Indonesia (PFI), Persat-
uan Wartawan Indonesia (PWI).

Kemudian Asosiasi Media 
Siber Indonesia (AMSI), Aso-
siasi TV Swasta Indonesia (AT-
VSI), Asosiasi TV Lokal Indo-
nesia (ATVLI), Persatuan Radio 
Siaran Swasta Nasional Indone-
sia (PRSSNI), dan Jaringan Me-
dia Siber Indonesia (JMSI).

Masa tugas Satgas ini akan 
berjalan selama enam bulan dan 
akan diperpanjang jika dibutuh-
kan.

Nantinya, ada tiga tugas Sat-
gas Kekerasan Digital terhadap 
Media dan Wartawan. Pertama, 
mengawal proses hukum terh-
adap laporan kasus kekerasan 
digital kepada Media dan War-
tawan.

“Satgas akan mengawal, 
memastikan bahwa proses hu-
kum kasus kekerasan digital 
benar-benar berjalan,” kata 
Ketua Komisi Hukum dan Pe-
rundang-undangan Dewan Pers, 
Arif Zulkifli dalam siaran per-
snya yang dikutip redaksi, Sab-
tu (15/10).

Tugas kedua, Satgas akan 
mendukung upaya pemulihan 

korban. Ketiga, Satgas bertugas 
mencegah kasus kekerasan dig-
ital terjadi lagi menimpa war-
tawan dan media.

Dalam waktu dekat Satgas 
akan melakukan audiensi den-
gan korban baik wartawan mau-
pun media. Audiensi juga akan 
dilakukan dengan Kepolisian 
RI, Kementerian Koordinator 
bidang Politik Hukum dan Kea-
manan, Kementerian Komuni-
kasi dan Informatika, Badan Si-
ber dan Sandi Negara (BSSN), 
Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban (LPSK), serta peru-
sahaan operator seluler.

Selain itu Satgas juga akan 
melakukan audiensi dengan 
narasumber ahli, seperti LBH 
Pers dan Safenet.(nus)

“Produk andalan Ngawi 
yang disajikan di TICC ten-
tu saja beras. Beberapa varian 
yang sudah dipajang di TICC 
seperti beras Menthik Wangi, 
Pulen, Segar dan beras mer-
ah,” ujar Supardi, Kepala Dinas 
Ketananan Pangan dan Pertani-
an Kabupaten Ngawi. 

Sebagai daerah penyangga 
lumbung pangan nasional, tak 
salah bila beras hasil dari Nga-
wi jadi unggulan. TICC sendi-
ri merupakan salah satu usaha 
pemerintah memotong rantai 
pasok pangan. 

Rantai pasokan pangan yang 
makin terpangkas, diharapkan 
dapat berimplikasi signifikan 
pada turunnya harga barang. 

TTIC diharapkan dapat men-
jaga stabilitas pasokan harga 
pangan pokok strategis. Rantai 

distribusi pemasaran terinte-
grasi dan lebih efisien, harga 
konsumen dpaat ditransmisikan 
dwngan baik ke produsen yak-
ni petani. informasi pasar antar 
wilayah pun berjalan dengan 
lebih baik. 

Selain itu, TICC juga didi-
rikan demi mencegah peny-
alahgunaan marketpower oleh 
pelaku usaha tertentu serta ti-
dak terjadinya Patron-Client 
atau pasokan pangan ke pas-
ar suatu wilayah yang hanya 
boleh dipasok oleh pelaku usa-
ha tertentu.

“Kegiatan TTIC secara tidak 
langsung berperan dalam men-
gatasi anjloknya harga pada 
masa panen raya dan tingginya 
harga pada saat paceklik,” kata 
Supardi.

TICC juga jadi instrumen 

yang dibuat pemerintah untuk 
menahan gejolak harga dalam 
situasi tertentu. Serta merupa-
kan mekanisme berkelanjutan 
baik pada saat situasi suplai 
melimpah dan kurang, atau se-
bagai stabilisator, dalam menja-
ga pasokan pangan pemerintah 
bersama masyarakat. 

Diharapkan dengan sistem 
ini harga pangan menjadi mu-
rah dan produsen dapat tetap 
memperoleh keuntungan yang 
wajar.

“TICC di Ngawi ada di Jl. 
Basiki Rahmat 1A, silakan ber-
belanja di sini dan kita sudah 
membantu petani dalam mema-
sarkan berasnya tanpa melalui 
rantai yang panjang dan dihara-
pkan bertambah kesejahteraan 
para petani,” pungkas Supardi. 
(ari)

Pangkalpinang, SMN - 
DPRD Provinsi Kepulauan 
Bangka Belitung mendorong 
pemerintah daerah setempat 
memanfaatkan hutan untuk 
menumbuhkan perekonomian 
warga dan menambah pendapa-
tan asli daerah (PAD).

“Kami telah melakukan kun-
jungan kerja ke Yogyakarta dan 
melihat langsung pola penge-
lolaan kawasan hutan di sana. 
Pemprov Yogyakarta melalui 
Balai KPH DIY sebagai pen-
gelola kawasan hutan produksi 
dan hutan lindung dengan luas 
15.581 hektare, namun mampu 
menyumbang pendapatan asli 
daerah (PAD) sekitar Rp11 mil-
iar per tahun dari hutan kayu pu-
tih,” kata Ketua Panitia Khusus 
Izin Pengelolaan dan Peman-
faatan Kawasan Hutan DPRD 
Babel Adet Mastur di Pang-
kalpinang, Babel, Jumat.

Menurut dia, apa yang 
dilakukan Pemprov Yogyakarta 
luar biasa karena dengan luas 
hutan yang dimiliki mampu 
menyumbang PAD cukup besar, 
sementara di Babel memiliki 
kawasan hutan ratusan ribu hek-
tare, namun belum menghasil-
kan PAD.

Dalam kunjungan kerja itu, 
rombongan DPRD Babel juga 
meninjau pabrik minyak kayu 

putih Sendang Mole di Desa 
Gading, Playen, Gunungkidul, 
untuk mempelajari cara penge-
lolaan pemanfaatan kawasan 
hutan yang dilakukan oleh Pe-
merintah DIY.

“Setelah kita lihat bahwa 
mereka punya potensi kayu pu-
tih, kayu putih ini bisa meng-
hasilkan minyak kayu putih 
untuk memenuhi kebutuhan 
konsumen. Sebetulnya, Babel 
juga banyak juga kayu putih 
atau biasa disebut warga lokal 
dengan kayu gelam, itu potensi 
dan dapat dikembangkan juga,” 
kata Adet.

Untuk itu, DPRD Babel akan 
segera menggelar rapat koordi-
nasi bersama pihak terkait seper-
ti Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Babel guna memba-
has agar potensi kawasan hutan 
di Babel dapat dikelola dan di-
manfaatkan sehingga memberi 
tambahan pendapatan daerah.

“Kayu putih bukan hanya 
daun, tetapi rantingnya juga bisa 
dimanfaatkan untuk mendapat-
kan minyak dalam proses pen-
yulingan. Ini yang akan kita 
lakukan, Yogyakarta luar biasa 
dengan memanfaatkan kawasan 
hutan sempit, tetapi bisa meng-
hasilkan PAD sekitar Rp11 mil-
iar per tahun dari kawasan hutan 
itu saja,” katanya.

Pabrik minyak kayu putih 
Sendang Mole, mulai beropera-
si sejak tahun 2010 dan dikelo-
la langsung Balai KPH DLHK 
dengan biaya APBD DIY.

Keberadaan pabrik minyak 
kayu putih melibatkan mas-
yarakat, mulai dari penanaman, 
pemungutan daun, hingga pros-
es penyulingan di pabrik. Selain 
itu, limbah juga dimanfaatkan 
masyarakat sebagai bahan ba-
kar dan bahan baku untuk usaha 
pabrik tahu warga yang berada 
di sekitar.

Pabrik tersebut memiliki 
kapasitas produksi 18 ton daun 
per hari, dilengkapi tiga bak 
atau ketel penyulingan berkapa-
sitas dua ton per ketel sehingga 
sekali masak membutuhkan ba-
han baku enam ton.

Dalam satu ton bahan baku 
menghasilkan sekitar tujuh 
hingga sembilan liter minyak. 
Sekali masak membutuhkan 
waktu sekitar delapan jam.

“Untuk proses penyulingan 
tidak terlalu rumit, kami ya-
kin pola pemanfaatan kawasan 
hutan hingga proses produksi 
bisa dilakukan warga. Ini akan 
kita coba adopsi untuk pening-
katan ekonomi warga sekaligus 
pendapatan daerah,” katanya. 
(ant)

Bupati Karimun Harap HUT Karimun
ke 23 jadi Momentum Gesa Pembangunan 

Infrastruktur hingga Hinterland

Polda Jambi Perpanjang Masa
Pemberhentian Aktivitas Angkutan Batu Bara

DPRD Bangka Belitung
Dorong Pemanfaatan Hutan Untuk 

Tumbuhkan Ekonomi Warga

Karimun seperti di Pulau Kun-
dur, Durai, Moro, Sugi, Buru, 
Selat Gelam dan Belat. 

Di Pulau Kundur, Bupa-
ti Karimun menyebut telah 
menargetkan 15 titik pemba-
ngunan dan peningkatan jalan 
termasuk drainase. Pulau Belat 
yang sebelumnya belum terlalu 
tersentuh bahkan akan diban-
gun jalan aspal pada tahun 2023 
mendatang. 

“Selain itu jalan 4 desa di 
Kecamatan Belat inshaallah 
akan diaspal tahun depan, ini 
menjadi prioritas kita karena 
masyarakat sudah menantikan 
jalan tersebut,” kata Bupati. 

Selain pembangunan jalan, 
Bupati Karimun  menyebut juga 
telah merealisasikan sejumlah 
peningkatan pelabuhan antar 
pulau dan dermaga rakyat. “Ada 
5 pelabuhan antar pulau dan 115 
dermaga rakyat se-Kabupaten 
Karimun yang sudah kita sen-
tuh, baik dibangun maupun dit-
ingkatkan,” katanya. 

Meski berfokus di pulau-pu-
lau, Bupati mengaku tetap 
melakukan sejumlah pemban-
gunan di Tanjungbalai Karimun.

Salah satunya yang sedang 
berjalan dan direncanakan ada-
lah peningkatan Coastal Area 
yang merupakan ikon Kabu-
paten Karimun. Seperti gedung 
Karimun Exhibition Conven-
tion Center (KECC) yang akan 
disulap menjadi Mall Pelayanan 
Publik. Kemudian, Hall A dan 
Hall B Pusat Kuliner Coastal 
Area Karimun yang direvitalisa-
si menjadi lebih modern untuk 
meningkatkan daya tarik mas-
yarakat maupun wisatawan. 

“Pusat Kuliner Coastal Area 
kita sulap menjadi lebih mod-

ern dan estetik, pedagang yang 
sebelumnya beratapkan lan-
git akan kita pasang 6 payung 
membran dan ada air mancur 
yang pastinya akan memberi-
kan kenyamanan dan keindahan 
baik bagi pedagang maupun pe-
ngunjung,” papar Bupati. 

Selanjutnya, juga bakal 
dibangun anjungan di kawasan 
Coastal Area yaitu Anjungan 
Aura Putri Kemuning dan re-
vitalisasi gerbang Coastal Area. 
“Gerbang akan kita bangun leb-
ih modern berkonsep daun sirih, 
anjungan aura putri kemuning 
juga akan dibangun. Kedua 
pembangunan ini akan menjadi 
ikon baru Karimun,” kata Bu-
pati. 

Dengan digesanya pemba-
ngunan infrastruktur tersebut, 
Bupati mengajak seluruh mas-
yarakat Karimun untuk optimis 
dan bangkit setelah terpurukn-
ya ekonomi akibat pandemi 
Covid-19. 

Bupati meyakini pembangu-
nan infrastruktur yang terus ber-
jalan akan membuat ekonomi 
Karimun terus meningkat dan 
menunjukkan angka yang posi-
tif. Hal ini dibuktikan dengan 
pertumbuhan ekonomi karimun 
yang saat ini berada di pering-
kat ketiga dari tujuh kabupaten 
dan kota di Provinsi Kepulauan 
Riau. 

“Kemajuan Karimun tidak 
hanya dari peran pemerintah 
daerah, melainkan juga ada 
peran dukungan dan kerja sama 
dari seluruh masyarakat. Mari 
bersama-sama kita bangkit un-
tuk membangun Kabupaten 
Karimun kedepan yang lebih 
baik lagi,” pungkasnya. (tbl) 

Suasana acara resepsi HUT Kabupaten Karimun ke-23 yang 
berlangsung di Gedung Nilam Sari Kantor Bupati Karimun

Polisi mengatur kemacetan lalu lintas dibeberapa titik lokasi.

Tim Panitia Khusus Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan DPRD Babel berkunjung 
ke pabrik minyak kayu putih Sendang Mole di Playen, Gunungkidul, DIY.
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Gubernur Khofifah Imbau Masyarakat 

dan Pemda Lakukan Mitigasi
Surabaya, SMN - Gu-

bernur Jawa Timur Khofifah 
Indar Parawansa meminta 
masyarakat dan juga mas-
ing-masing pemda di Jatim 
untuk mewaspadai dampak 
terjadinya cuaca ekstrim dan 
fenomena hidrometeorogi.

Pasalnya dampak fenome-
na La Nina diprediksi masih 
akan terjadi hingga sepekan 
ke depan di sejumlah wilayah 
Jatim sebagaimana peringatan 
dini yang dikeluarkan oleh 
Badan Meteorologi Klima-
tologi dan Geofisika (BMKG) 

Juanda Sidoarjo.
Menurut peringatan terse-

but, prakiraan cuaca ekstrem 
berpotensi terjadi di sejumlah 
wilayah Jawa Timur sepekan 
ini, yaitu mulai tanggal 10 
hingga 16 Oktober 2022.

“BMKG telah memberikan 
peringatan dini dan poten-
si terjadinya cuaca ekstrem 
di sejumlah wilayah di Ja-
tim. Maka kami mengimbau 
masyarakat serta pemerintah 
daerah untuk waspada dan 
melakukan langkah mitigasi,” 
himbau Khofifah di Gedung 

Negara Grahadi Surabaya, Ju-
mat (14/10).

BMKG menyebutkan bah-
wa sejumlah potensi bencana 
dampak cuaca ekstrem yang 
perlu diwaspadai diantaranya 
puting beliung, angin ken-
cang, banjir dan longsor.

Pesisir selatan Jatim juga 
disebutkan BMKG berpotensi 
terjadi bencana hidrometeo-
rologi seperti di Trenggalek, 
Tulungagung, Ponorogo, Pac-
itan, Malang, Batu. 

Selain itu, juga berpotensi 
terjadi di wilayah Tapal Kuda 

diantaranya Banyuwangi, 
Jember, Situbondo, Bondowo-
so, Pasuruan dan Probolinggo.

Gubernur Khofifah menga-
takan pihaknya telah berkoor-
dinasi dengan sejumlah pihak 
terkait untuk mengambil lang-
kah mitigasi guna mengatisi-
pasi dampak yang terjadi apa-
bila terjadi bencana. 

Koordinasi ini dilakukan 
untuk meminimalisir resiko 
kerusakan maupun kerugian 
guna yang dapat mengakibat-
kan korban jiwa.

“Kami juga telah berkoor-
dinasi dengan BPBD Jatim 
untuk memetakan titik-tit-
ik rawan banjir dan longsor. 
Kami meminta agar disiapkan 
drainase untuk pembuangan 
air hujan agar masuk sungai 
dengan lancar,” imbuh Guber-
nur Khofifah.

Tak hanya dengan BPBD 
Jatim, Gubernur Khofifah 
juga mengatakan pihaknya 
terus berkoordinasi dengan 
BMKG pusat dan BMKG Ke-
las I Juanda Sidoarjo terkait 
update kondisi cuaca ekstrem.

Pemprov Jatim melalui 
BPBD Jatim juga telah men-
girim surat ke bupati/walikota 
se-Jatim untuk mengaktifkan 
Satgas Penanggulangan Ben-
cana.

“Kami juga telah berkoor-
dinasi untuk semua Kepala 

Daerah masing-masing kabu-
paten/kota mengaktifkan kem-
bali satgas penanggulangan 
bencana, siaga ini dilakukan 
untuk meminimalisir berbagai 
bencana hidrometeorologi,” 
himbau Khofifah.

Tak sampai di sana, Guber-
nur Khofifah juga telah meny-
iapkan langkah mitigasi khu-
susnya Daerah Aliran Sungai 
(DAS) besar yang berpotensi 
meluap dan menjadi penyebab 
banjir. 

Setidaknya, terdapat 7 DAS 
yang diwaspadai diantaranya 
Sungai Bengawan Solo yang 
memiliku dari 4 DAS antara 
lain Kali Girindalu, Kali Lam-
ong, Kali Lorog. 

Kemudian, di Sungai 
Welang Rejoso, Sungai Bran-
tas, Sungai Madura, Sungai 
Pekalen Sampean, Sungai 
Bondoyudo Bedadung, dan 
Sungai Baru Bajulmati.

“Untuk 7 DAS itu, telah di-
pasang Early Warning System 
(EWS). Tolong masyarakat 
ikut menjaga EWS ini demi 
kebaikan kita bersama,” tegas 
Khofifah. 

Untuk mempersiapakan hal 
tersebut, Khofifah menjelas-
kan, pihak BPBD Jatim telah 
mengirim bantuan logistik ke 
kabupaten/kota untuk men-
gantisipasi dan mengatasi 
bencana.

Terakhir, Gubernur Khofi-
fah berpesan, masyarakat 
diharapkan turut membantu 
BPBD masing-masing kabu-
paten/kota dengan memantau 
sampah-sampah yang ada di 
hulu dan hilir sungai.

“Petugas juga harus meny-
iapkan posko 24 jam dan wa-
jib siapkan rambu-rambu jika 
sewaktu-waktu diperlukan 
guna evakuasi bencana,” pe-
sannya.

Pada kesempatan yang 
sama, Khofifah kembali men-
gajak peran serta masyarakat 
untuk ikut menjaga lingkun-
gan masing-masing. 

Misalnya, dengan tidak 
membuang sampah sembaran-
gan, membersihkan saluran 
irigasi/sungai-sungai. Kemu-
dian, memangkas dahan dan 
ranting pohon yang rapuh/
lapuk.

“Terkait cuaca ekstrem 
yang harus diwaspadai oleh 
semua warga. Dari hal yang 
sederhana seperti membuang 
sampah pada tempatnya atau-
pun melakukan kerja bhakti 
di lingkungan masing-masing, 
Insyaallah bisa menjadi ikh-
tiar bersama untuk mewaspa-
dai cuaca esktrem,” pung-
kasnya.

Sementara itu, Kepala 
BMKG Klas I Juanda Sido-
arjo, Taufiq Rahman, melalui 

rilisnya menyampaikan, hasil 
analisis dinamika atmosfer di 
wilayah Jawa Timur terkini 
menunjukkan adanya pola be-
lokan angin serta perlambatan 
kecepatan angin yang dapat 
meningkatkan aktivitas kon-
vektif dan pertumbuhan awan 
hujan.

“Aktifnya fenomena ge-
lombang atmosfer Equatorial 
Rossby, serta suhu muka laut 
di perairan Jawa Timur masih 
hangat dengan anomali antara 
+1.0 s/d +3.0 ºC, sehingga 
suplai uap air akan semakin 
banyak di atmosfer,” terang-
nya.

Kondisi tersebut mempen-
garuhi pembentukan awan–
awan Cumulonimbus yang 
semakin intens dan dapat 
mengakibatkan cuaca ekstrem 
seperti hujan lebat, angin ken-
cang, puting beliung dan hu-
jan es.

Masyarakat juga dihimbau 
untuk selalu mengupdate in-
formasi peringatan dini 3 ha-
rian dan peringatan dini 2-3 
jam-an serta informasi terkini 
melalui website http://www.
juanda.jatim.bmkg.go.id, me-
dia sosial @infobmkgjuanda, 
telepon 24 Jam (031)8668979, 
WhatsApp: 0859800300011 
dan pantauan citra radar 
BMKG Juanda: http://juanda.
jatim.bmkg.go.id/radar. (*)

Undang Tokoh Adat Suku-suku di Jatim, Gubernur Khofifah : 
Konsolidasi Budaya  Kawal Kebangkitan Jatim

Surabaya, SMN - Guber-
nur Jawa Timur Khofifah In-
dar Parawansa mengundang 
secara khusus puluhan tokoh 
adat dari suku Osing, Madu-
ra, Tengger, Mataraman serta 
Samin dalam gelaran Upacara 
Peringatan HUT ke-77 Provinsi 
Jawa Timur di Gedung Negara 
Grahadi, Kota Surabaya, Rabu 
(12/10/2022).

Lewat kehadiran para tokoh 
adat tersebut, Khofifah ingin 
mempererat persatuan dan ke-
satuan masyarakat Jawa Timur 
yang notabene memiliki be-
ragam suku dan juga budaya. 
Tidak hanya itu, beragam kes-

enian pun turut ditampikan 
diantaranya Dongkrek Madi-
un, Muang Sangkal Sumenep, 
Reog Ponorogo serta Gandrung 
Banyuwangi.

“Pertemuan diantara suku-
suku ini diharapkan mampu 
semakin menguatkan jalinan 
persatuan dan kesatuan di Bumi 
Majapahit. Ini menjadi modal 
untuk kebangkitan Jawa Timur 
dan menata diri usai dihantam 
pandemi Covid-19 selama dua 
tahun terakhir,” ujarnya. 

Khofifah menuturkan, se-
belum diundang dalam upcara 
peringatan HUT Jatim ke-77, 
seluruh tokoh adat tersebut 

Di Hadapan Delegasi EAROPH 2022, 
Wagub Emil Dardak Pamerkan Progress JIIPE Gresik

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan 
swafoto dengan para tokoh adat suku-suku di Jawa Timur

dipertemukan dalam gelaran 
Dialog Budaya Jawa Timur 
Tahun 2022 yang digelar di 
gedung Badan Pengemban-
gan Sumber Daya Manusia 
(BPSDM) Jatim. Dialog yang 
mengangkat tema “Penguatan 
Adat untuk Pemajuan Kebu-
dayaan Jawa Timur” tersebut 
sengaja digelar untuk memba-
ngun karakter saling mengenal 
dan menghargai diantara suku-
suku yang mendiami Provinsi 
Jawa Timur. 

“Jadi bukan hanya men-
yadari kalau kita ini beragam, 
tapi juga mengenali dan meng-
hormati perbedaan yang ada. 
Dialog juga diharapkan bisa 
mendorong terciptanya iklim 
kehidupan gotong-royong yang 
harmonis antar pelaku adat di 
Jawa Timur,” tuturnya. 

Khofifah menegaskan rasa 
optimistis akan kebangkitan Ja-
tim salah satunya didorong oleh 
rasa persatuan dan kesatuan 
yang kokoh di seluruh wilayah 
Jawa Timur. Terbukti, Jawa 
Timur bisa melewati situasi su-
lit selama Pandemi Covid-19 
dengan sangat baik berkat kuat-
nya karakter gotong royong dan 
kebersamaan di tengah-tengah 
masyarakat. 

Maka dari itu, lanjut Khofi-

fah, untuk mengawal keban-
gkitan Jatim, konsolidasi lin-
tas suku, lintas daerah, lintas 
agama, lintas elemen dan or-
ganisasi masyarakat, dan lin-
tas instansi sangat diperlukan. 
Dengan begitu, Jawa Timur 
dapat pulih lebih cepat, bangkit 
lebih kuat. 

Khofifah menyampaikan, 
untuk semakin memperkenal-
kan keberagaman suku yang 
ada di Jawa Timur, Pemprov 
Jatim akan memproduksi film 
dokumenter yang mengangkat 
keunikan budaya, adat istiadat, 
kebiasaan, kuliner dan lain se-
bagainya. Harapannya, tentu 
saja eksistensi suku-suku terse-
but, termasuk nilai adat istiadat 
serta kebudayaan dapat terus 
terjaga dan lestari.

“Kebudayaan yang dimili-
ki Jawa Timur ini sangat luar 
biasa. Jika dikelola, dikemas 
dengan baik, dan semakin luas 
diperkenalkan, akan menjadi 
tujuan destinasi wisata yang 
tidak kalah epik, selain wisa-
ta alam dan kuliner. Efeknya? 
tentu saja kesejahteraan mas-
yarakat suku tersebut dapat 
terus meningkat seiring sema-
kin banyaknya wisatawan yang 
datang,” pungkasnya. (*)

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menutup 
rangkaian acara Eastern Regional Organisation for Planning 

and Housing (EAROPH) World Congress ke-28 di Jawa Timur

Surabaya, SMN - Menut-
up rangkaian Eastern Regional 
Organisation for Planning and 
Housing (EAROPH) World Con-
gress ke-28 di Jawa Timur, Wakil 
Gubernur Jatim Emil Elestianto 
Dardak mengajak seluruh jaja-
ran dan delegasi EAROPH 2022, 
mengunjungi Kawasan Ekonomi 
Khusus (KEK) JIIPE Gresik, 
Sabtu (8/10) siang. 

Di hadapan ratusan delegasi 
dari berbagai negara anggota 
EAROPH tersebut, Wagub Emil 
Dardak memamerkan progres 
sekaligus keunggulan yang dimi-
liki oleh KEK JIIPE Gresik. 

Dirinya meyakini, melalui ke-
hadiran para delegasi EAROPH 

di Gresik, bisa menjadi pembuka 
jalan untuk mewujudkan iklim 
KEK JIIPE yang tidak hanya 
cocok bagi industri, namun juga 
layak huni bagi para pekerja di 
kawasan tersebut. 

“Hari ini kami bersama den-
gan seluruh delegasi EAROPH 
ingin menunjukkan bahwa 
wilayah ini nantinya juga bisa 
menjadi lebih Livable atau layak 
huni bagi para pekerja. Bukan ha-
nya bagus dalam set up industrin-
ya,” tutur Wagub Emil Dardak.

KEK JIIPE Gresik yang 
juga salah satu proyek unggu-
lan pemerintah pusat, tentunya 
amat menjanjikan untuk terus 
dikembangkan di masa depan. 

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan ke lokasi bencana alam dan rawan bencana alam

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan peninjauan ke lokasi bencana alam 
dan rawan bencana alam

Bertujuan utama sebagai pusat 
pengembangan High Technology 
Industry, JIIPE diharapkan pula 
bisa menjadi magnet investa-
si bagi Indonesia maupun Jawa 
Timur. 

Sehingga, bukan tidak mun-
gkin, jika KEK JIIPE juga dihara-
pkan bisa berkembang sebagai 
salah satu wilayah layak huni di 
masa depan. “Saya rasa membuat 
wilayah ini menjadi lebih nya-
man sebagai hunian, juga menja-
di salah satu tujuan utama JIIPE,” 
imbuh Wagub Emil. 

Untuk itu, berseiring dengan 
tujuan mulia yang diemban oleh 
EAROPH, Waguh Emil berharap 
agar kunjungan kali ini bisa 
menjadi gerbang pembuka akan 
kerjasama dan sinergi yang leb-
ih masif ke depannya. Bersama 
dengan EAROPH, harapan un-
tuk mewujudkan kawasan huni-
an yang lebih bersahabat bagi 
seluruh masyarakat diharapkan 
bisa terwujud. 

“Ini adalah sebuah awal untuk 
kerjasama dan sinergi yang terus 
berlanjut di masa depan, antara 
Pemprov Jatim, EAROPH dan 
stake holder lainnya. Ditambah 
dengan komitmen JIIPE, saya 
yakin visi bersama akan terwujud 
pada 2036 mendatang,” pung-
kasnya. (*)

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membagikan bantuan sosial kepada masyarakat 
terdampak bencana alam banjir


