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Presiden Jokowi  Ikuti KTT  

SURABAYA, Beritalima  
| Wanita cantik yang 
menjabat sebagai wakil 
ketua DPRD provinsi 
Jatim periode 2019-
2024, Anik Maslachah  
mengungkapkan bahwa 
adanya pandemi Covid 
19 memang memiliki 
dampak yang sangat 
signikan terhadap 
berbagai jenis 
perusahaan,  termasuk 
tenaga kerja informal 
yang ada di dalamnya. 
Selasa (5/5/2020).
Politisi asal PKB ini 
menyebutkan bahwa di 
dalam proses 
pemutusan hubungan 
kerja (PHK) antara 
perusahaan dengan 
karyawan yang 

MALANG, beritalima | Akhirnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Malang 
menggagalkan Lelang Jasa Konsultan SKM di Bagian Organisasi Setda kota 
Malang. Padahal dalam lelang tersebut sudah ada pemenangnya yakni CV Mukti 
Pratama Consultants. Yang sebelumnya, dalam proses lelang tersebut terdapat 
sanggahan dari peserta lelang.
"Sudah kita gagalkan lelangnya, dan akan dilakukan lelang ulang," ujar Widjaja 
Saleh Putra Kepala ULP Kota Malang kepada awak media Rabu, 29/04.
Namun, Wijaya enggan menyampaikan sebab digagalkan lelang tersebut. 
Menurutnya itu merupakan rahasia dapur dari Pokja lelang.
"Itu rahasianya Pokja, dan merupakan dapurnya mereka bahkan itu rahasia 
kami," ujarnya. �
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GNB tahun ini pada pukul 18.00 WIB atau pukul 15.00 waktu Azerbaijan.
Tema dari KTT GNB kali ini adalah “Bersatu Melawan Covid-19” dan diikuti 
oleh sebagian besar pemimpin negara GNB, dan sejumlah organisasi 
internasional dan regional.
Adapun KTT GNB tahun ini bertepatan dengan momentum 

BOGOR, beritalima  | Presiden Joko Widodo mengikuti Konferensi Tingkat 
Tinggi (KTT) Gerakan Non-Blok (GNB) khusus membahas penanganan 
Covid-19 dari Istana Kepresidenan Bogor, Senin malam, 4 Mei 2020. 
KTT GNB tahun 2020 ini diselenggarakan di Baku, Azerbaijan dan diawali 
oleh sambutan pembukaan Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev selaku Ketua 
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BANGKALAN, beritalima | Bocornya 
anggaran Pembebasan Kawasan Kaki 
Jembatan Suramadu sisi Madura 
(KKJSM) yaitu Pembebasan Wisata Bibir 
Pantai Sekarbungoh,  menjadi atensi 
LSM BASMALA dan LSM LIRA,  anggaran 
105, 713 M ini diduga adanya Mark up 
dan bancakan oknum Panitia, dengan 
jalan Permainan dalam tahap ukur dan 
Appraisal.
Dikonfirmasi Pihak BPN terkait masalah 
in i ,  mengatakan , "  kami  hanya 
menjalankan Tugas pengukuran, dan 
masalah Letter C itu hak pemerintah 
Desa, " kata Erik selaku kabid ukur, kami 
hanya menerima hasil dari satgas B, 
terkait adanya masalah di bawah, baru 
tau sekarang ini," terangnya (4/5).
 Dikonfirmasi Camat Rosi sebagai 
bagian P2T atas Pengadaan tanah 
dusun Sekarbungoh," mengatakan, 
saya tidak tau bahwa di masyarakat ada 
pe r soa l an ,  dan  s emen ta ra  i n i 
pengakuan fiktif itu akan kami telusuri, 
terkait keberadaan Kades yang selama 
ini belum bisa di konfirmasi, Rozi 
menjawab, Kades Sukolilo barat akhir - 
akhir ini sering di panggil untuk 
kesaksian di persidangan Pengadilan, 
cetusnya di saat dikonfirmasi di 
kantornya( 5/5).
Salah satu warga pemilik 

PT Padma Azhar Nusantara Tbk Berbagi Sembako

Pengakuan Fiktif dan Penyerobotan Tanah atas Pembebasan Wisata Bibir Pantai
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ULP Kota Malang Batalkan Lelang Jasa Konsultan SKM Bagian Organisasi

NGANJUK, beritalima |  Tahun 2016 yang lalu, Kemensos membangun beberapa 
gedung LPKS ( Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial). Salah satunya di 
Desa Balonggebang Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Bangunan yang dibangun diatas tanah seluas dua hektar itu, menghabiskan 
sekitar anggaran Rp. 3 milyar.
Namun sejak berdiri hingga sekarang, enam gedung yang sesuai perencanaan 
digunakan untuk Rehabilitasi ABH (Anak Bermasalah Hukum) ini, baru satu kali 
dipakai merehabilitasi anak ABH.
Menurut keterangan Sutrisno Susila, Kabid Layanan dan Rehabilitasi, pada 
Januari 2017, gedung ini ditutup oleh Kemensos dengan alasan tidak ada dana 
operasional kegiatan. Praktis sejak saat itu, gedung ini terbengkalai.
"Sebenarnya sudah ada rencana gedung ini mau dihibahkan ke Pemkab 
Nganjuk. Degan catatan tak boleh dialih fungsikan. Lalu anak 

MOJOKERTO, beritalima | PT Padma Azhar Nusantara Tbk (PT 
PAN) melakukan bakti sosial (Pembagian Sembako) ditengah-
tengah himpitan ekonomi yang sedang melanda akibat 
merebaknya wabah Covid-19.
PT PAN yang berkantor di Citraland Surabaya sendiri bergerak 
dibidang finansial. Sembako ini rencana akan disalurkan secara 
merata diseluruh Nusantara guna membantu sedikit 
kebutuhan masyarakat Indonesia yang layak dibantu.
Sembako ini dimulai dari kecamatan Pacet Kabupaten 
Mojokerto pada hari Kamis tanggal 30 April 2020.
Pelaksanaan Bakti Sosial ini didampingi pula oleh personil 
Polsek Pacet dan Muspika setempat.
Mochmad Ashari selaku Owner PT PAN yg juga biasa dipanggil 
dengan sebutan Gus Miek ini menggagas pembagian sembako 
Se-Nusantara berawal dari keluhan seorang Kepala Desa yg 
menyampaikan bahwa warganya ada sekitar 600 KK dari 2.500 
KK yang kesulitan makan.
Gus Miek sebagai Peraih Muri kategori PENGUSAHA MUDA 
TERSUKSES DI TAHUN 2019 ini merealisasikan Sembako 
dalam waktu 3 hari dari keluhan Bpk. Kepala Desa tersebut.
Mochamad Ashari yang juga kerap disebut Sultan ini telah 
membentuk Tim pelaksana dilapangan guna merealisasikan 
gagasannya kedepan.
BeritaLima.com turut mengiringi pembagian sembako ini dan 

Anik tegur Perusahaan yang mem-PHK Karyawan Akibat Positif Covid 19 Berikan Pesangon

Gerakan Non-Blok Secara Virtual Bahas Penanganan Covid-19

sempat mendapat keterangan dari warga setempat bahwa dampak 
Covid-19 sangat mereka rasakan karena beratnya. Marilah kita sambut 
dengan gembira kabar ini, mengingat tingkat kesulitan ekonomi 
masyarakat Indonesia sudah merata, semoga Sembako dari PT Padma 
Azhari Nusatara Tbk segera menyentuh daerah anda. (SA).

Baru Dipakai Satu Kali, Gedung  Untuk ABH di Nganjuk Mangkrak
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NGANJUK, beritalima - RSUD 
Nganjuk, Jawa Timur, telah 
memungut biaya pasien 
Covid-19. Pasien tersebut 
Dianita Ardianti (21) asal Desa 
Sonobeke l ,  Kecamatan  
Tanjunganom.
S e b e l u m n y a ,  y a n g  
bersangkutan mendatangi 
RSUD Nganjuk dengan 
keluhan demam naik turun 
selama 4 hari ketika baru 
pulang dari Pasuruan.
Sesuai Protokol penanganan 
Covid 19, Dianita masuk 
katagori ODP berdasarkan 
pemer iksaan f i s i k  dan 
anamnesa. Setelah diobati 
dan diberi edukasi tentang 
karantina mandiri dirumah, 
kemudian dipulangkan.
Lalu pada 6 April 2020, pasien 
datang lagi ke RS karena 
demam lagi. Di lakukan 
pemeriksaan penunjang 
Laboratorium, Radiologi dan 
diberi obat sesuai Protokol ( 
SOP ) Corona dengan hasil 
dalam batas normal. Namun 

yang sudah lama menjalani 
hari tuanya.
“Saya minta seluruh camat 
d a n  l u r a h ,  m e n d a t a  
warganya dengan benar 
jangan ada Iagi warga yang 
sama nasibnya seperti ini,” 
tegasnya.
Meski kehadiran Fitri tidak 
l ama ,  namun sanga t  
membekas di hati kami 
sekeluarga megucapkan 
ber te r ima kas ih  a tas  
perhatian kepada keluarga 
kami. "Alhamdulillah ibu 
Wawako Fitrianti Agustinda 
yang telah berkunjungi dan 
memberikan bantuannya, 
semoga ibu Fitri sehat dan 
selalu dilindungi Allah", ujar 
ibu Nuriyah dan Ibu Asna.
( NN /Lili )

PALEMBANG, berital ima 
|Wakil Walikota Palembang 
F i t r i a n t i  A g u s t i n d a  
menjenguk warga yang sakit 
sekal igus menyerahkan 
bantuan sembako berupa 
beras, minyak, dan gula.
B an t uan  s embako  i n i  
diberikan kepada warga yang 
sedang sakit yiatu ibu Nuriyah 
( 78 th) dan Ibu Asnani (60 
Th) di jIn Wahid hasym Ir. 
Syailandra RT 05 dan RT 34 
RW 01  Ke l  Sa tu  U lu  
Kecamatan SU 1 Senin (04 
Mei 2020).
Bentuk keperdulian dan 
perhatian Fitrianti Agustinda 
untuk memberikan berupa 
bantuan paket sembako dan 
sejumlah uang. kepada warga 
yang sedang sakit dirumah 

karena pasien tergolong ODP 
dibawah usia 60 tahun tanpa  
penyakit penyerta.

"Sebab yang biayanya bisa 
diklaimkan sesuai Keputusan 
Menkes No HK 01.07/ 
MENKES/238/2020 Tentang 
Petun juk  tekn is  K la im 
P e n g g a n t i a n  B i a y a  
Pe rawatan ,  yang  b i sa  
diklaimkan pasien dibawah 60 
tahun dengan penyakit 
penyerta," terangnya.

Sementara itu menurut 
pengamat pandemi, Dr. 
Bambang N, Kepmen seperti 
itu perlu direvisi.

"Jelas jelas katagori ODP kok 
masih bayar. Mestinya melihat 
besarnya anggaran darurat 
corona baik dari Pusat 
maupun Daerah, semua ODP 
ditanggung Pemerintah," 
tuturnya.

 (Red).

dan akan diantar oleh kurir. 
Kita juga akan melakukan 
kerja sama bersama ojek 
online untuk mempermudah 
dalam pengiriman belanja 
mereka ke rumah.
"Mudah-mudahan dengan 
adanya belanja online kita 
bisa mengurangi kerumunan 
konsumen yang hendak 
melakukan belanja di pasar, 
kita harapkan masyarakat 
bisa mendukung kegiatan ini," 
jelasnya.

Ditempat yang sama Plt 
Kepala BPPOM Dra. Arofah 
Nurfahmi menambahkan 
masih ada pedagang yang 
me lakukan kecurangan 
dengan menggunakan zat 
kimia yang berbahaya seperti 
yang kita temukan mie, 
Kwetiau dan cumi-cumi. Kami 
harap masyrakat berjualanan 
makanan tidak mengunakan 
bahan zat kimia. 
( Nani)

"Ini wajib kita taati karena 
sudah instruksi dari Walikota, 
jika tidak begitu penting 
jangan keluar rumah dan 
sebaliknya jika itu mendesak 
maka pakailah masker untuk 
menghindar i  penularan. 
A p a b i l a  m e r e k a  t i d a k 
mentaati maka ada tindak 
I a n j u t  t e g a s  d a r i 
pe tugas , " j e l a snya  u sa i 
melakukan sosialisasi belanja 
online.
K i t a  a n j u r k a n  k e p a d a 
masyarakat untuk t idak 
ramai-ramai ke pasar karena 
Pemerinta kota palembang 
be r s ama  D i na s  t e r k a i t 
melakukan sistem belanja 
online di 18 pasar yang 
dikelolah olah Pemkot dan 
s e t i a p  p a s a r  a k a n 
mengakomodir kepentingan 
warga di setiap kecamatan. 
S i s t emnya  b i s a  s e ca ra 
Iangsung memesan jenis 
kebutuhan yang dicari oleh 
semua masyarakat setempat 

PALEMBANG, berital ima 
|Sebagai Upaya Pencegahan 
Penyebaran Covid-19 di Kota 
Pa l embang ,  Ma r i  K i t a  
Terapkan Belanja Online 
d e n g a n  M e n g h u b u n g i  
Langsung Para Penjual di 
Pasar Tradisional.
Se jak  d ibe r lakukannya  
edaran penggunaan masker 
mulai per 30 april kepada 
masyarakat, Pemerintah kota 
Palembang mulai bertindak 
tegas kepada warga yang 
tidak mentaati protokol 
k e s e h a t a n  d e n g a n  
member lakukan s i s tem 
karantina sehari semalam di 
Asrama haji.
Adanya pemberlakuan sistem 
t e r s e b u t  d i h a r a p a k a n  
kesadaran masyarakat untuk 
mentaati semua ketentuan 
yang sudah dibuat oleh 
Pemerintah guna memutus 
rantai penyebaran Covid 19 di 
kota Palembang.
Hal ini dibenarkan Wakil 
Walikota Palembang Fitrianti 
Agustinda saat melakukan 
sosialisasi belanja online di 
p a s a r  K e b u n  S e m a i ,  
m e n u r u t n y a  s u d a h  
sewajarnya kita Iakukan 
sistem tersebut karena 
m e n y a n g k u t  m a s a l a h  
kesehatan orang banyak dan 
jangan sampai bertambah 
lagi penyebarannya.

Kota Palembang Terapkan Belanja Online  Hingga Pasar Tradisional
Wakil Walikota Palembang Fitrianti Agustinda Kunjungi Warganya Yang Sakit
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untuk tetap bersemangat 
menjalani kehidupan di 
dunia ini. 
Di depan anakmu, kamu 
akan  t e r senyum dan  
menutupi semua rasa 
lelahmu. Tak pernah kamu 
menunjukan air mata di 
depan anakmu. Di depan 
anakmu, kamu hanya 
m e n u n j u k a n  s e n y u m  
bahagia mu. Apapun akan 
ibu lakukan untuk anak nya. 
Seorang ibu akan berusaha 
t e r u s  b a h a g i a  d a n  
tersenyum di depan anak-
anaknya.  Seperti ibuku, ia 
terlihat bahagia dan selalu 
tersenyum di depan aku, 
adik ku dan ayah ku. Namun, 
dibalik senyumannya ia 
memikirkan keluarga nya. 
Apalagi di tengah pandemi 
Covid-19 ini. Memikirkan 
bagaimana anaknya bisa 
terus melanjutkan sekolah 
dan kuliahnya di tengah 
krisis ekonomi akibat wabah 
corona yang melanda 
Indonesia.  Aku sering 
melihatnya memandang 
dengan tatapan kosong nya. 
Aku sering melihat ibu ku 
m e n a n g i s  d i  d a l a m  
sholatnya. Ibuku berusaha 
mencukup i  kebutuhan 
anaknya dengan cara 
membuka warung di rumah. 
Setiap hari, ia belanja untuk 
warungnya  ke  pasa r.  
Membeli dan mengangkat 
sendiri gas 3 kg untuk dijual 
kembali di warung nya demi 
memenuh i  kebu tuhan  
anakmu. Menurut mu, 
melihat anak-anak mu 
b a h a g i a  m e n j a d i  
kebahagiaan mu juga. 
Semua bentuk perhatian mu 
merupakan untuk anak mu 
saja. Semua kerja keras mu, 
dilakukan untuk anak mu. 
Sebagai anak pertama ingin 
s e k a l i  k u  s e g e r a  
menyelesaikan kuliah ku dan 
bisa membahagiakan mu di 
masa tua mu. Ingin sekali ku 
menggantikan mu untuk 
bekerja dan mencari nafkah. 
Aku sebagai anak mu 
bangga sekali mempunyai 
seorang ibu seperti mu. 
Dirimu adalah seorang 
panutan untuk ku.  
Dirimu adalah seorang 
perempuan yang tak kenal 
kata lelah dan keluh. Yang 
tak perdul i  pel ipisnya 
berjuta peluh. Yang selalu 
bekerja keras. Demi masa 
depan dan kesuksesan 
anakmu. Ibu, kasih sayang 
tulus mu takkan pernah 
terganti. Aku belajar banyak 
dari ibuku. Aku bisa belajar 
bagaimana cara kuat untuk 
menghadap i  masa l ah  
kehidupan, bagaimana cara 
untuk tetap tersenyum di 
depan orang-orang yang 
kita sayangi walaupun 
dirimu sedang sedih. Dan 
bagaimana caranya tegar 
dalam menghadapi semua 
ini. 

(Nuriyah Nofasari/Politeknik 
Negeri Jakarta).

Penulis : Nuriyah nofasari
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RSUD Nganjuk Pungut Biaya Pasien Berstatus ODP

beritalima | Ibu merupakan 
sosok seseorang yang memiliki 
kasih sayang yang sangat 
besar. Sosok yang menjadi 

setinggi-tingginya terhadap 
segala jenis bantuan dari 
berbagai pihak juga stake 
holder, dan berharap bantuan 
dari PD PAFI tersebut dapat 
memotivasi stake holder lain 
agar  i kut  member ikan 
k o n t r i b u s i  d a l a m  
menanggulangi Pandemi 
Covid-19.

H.Nasrun Umar mengajak 
masyarakat untuk bersama-
sama berperan penting dalam 
mencegah pen ingkatan 
wabah ini seperti mematuhi 
himbauan pemerintah untuk 
p h y s i c a l  d i s t a n c i n g ,  
menerapkan pola hidup sehat 
dan himbauan lain agar 
Pandemi Covid-19 dapat 
s e g e r a  b e r a k h i r  d a n  
masyarakat dapat beraktivitas 
seperti sedia kala.

( LILI )

Sumatera Selatan, lalu ada 
5000 masker yang merupakan 
ban t uan  da r i  J e nde ra l 
Tiongkok di Medan, serta 
2.450 masker, APD/Hazmat 
50 buah, Hand Sanitizer 5 liter 
dan 2500 sarung tangan yang 
berasal dari Gapkindo melalui 
Satpol PP Sumsel.

Hadir dalam penyerahan 
bantuan antara lain, Wakil 
Ketua/ Ketua Harian PD PAFI 
M .A r i f i n ,  Ke tua  Dewan 
Pertimbangan PD PAFI Nina 
Humaidy dan Sekretaris PD 
PAFI Zainal Arifin, serta 
Kepala Dinas Kesehatan 
Provinsi Sumsel Dra Lesty 
Nurainy, dan Kepala BPBD 
Sumsel Iriansyah.

Sekda H.Nasrun Umar yang 
mewakili Gubernur Sumatera 
Selatan mengatakan bahwa 
Pemprov mengapres ias i 

Pa lembang ,  be r i t a l ima  
|Pemprov Sumsel Terima 
B a n t u a n  A P D  D a l a m  
Penanggulangan Pandemi 
Covid-19 dari PD PAFI, 
GAPKINDO Dan Konsulat 
Tiongkok

PALEMBANG, beritaLima. 
com
Bantuan terus berdatangan 
dari stakeholder di Sumatera 
Selatan dan diluar sumatera 
selatan untuk membantu 
P e m p r o v  d a l a m  
menanggulangi Pandemi 
Covid - 19 selasa 28 April 
2020 oleh Pengurus Daerah ( 
PD ) Persatuan Ahli Farmasi 
Indonesia ( PAFI ) Provinsi 
Sumatera selatan Konsulat 
Jenderal Tiongkok, serta 
bantuan dari Gapkindo 
dimana bantuan tersebut 
diterima secara simbolis oleh 
Gubernur H. Herman Deru 
diwakili Sekda H. Nasrun 
Umar di Posko Induk Gugus 
Tugas Penanggulangan Covid 
-  19  Ha laman Kantor  
Gubernur Sumatera selatan.

Bantuan tersebut antara lain 
APD sebanyak 250 buah, 
hand sanitizer 550 botol, 
vitamin C sebanyak 20 box, 
masker sebanyak 2750 pcs 
dan face shield berjumlah 110 
unit yang merupakan bantuan 
dar i  PD PAFI Provins i  

betapa besar pengorbanan 
mu. Ket ika, rasa le lah 
menghantui dirimu, kamu 
selalu memotivasi dirimu 

D E P O K , b e r i t a l i m a  |  
Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat (Pemprov Jabar) 
memberi tambahan alokasi 
Jaring Pengaman Sosial (JPS) 
N o n - D a t a  T e r p a d u  
Kesejahteraan Sosial (DTKS) 
untuk 37.735 Kepala Keluarga 
(KK) pada Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok.
Penambahan  t e r s e bu t  
berdasarkan  Keputusan 
Gubernur Jawa Barat Nomor 
406/Kep.251-Dinsos/2020 
tentang Daftar Keluarga 
Rumah Tangga Sasaran Non 
DTKS Penerima Bantuan 
Provinsi Jabar akibat Covid-
19.
“Sebelumnya kita sudah 
dapat alokasi JPS dari 
Pemprov Jabar untuk yang di 
dalam DTKS  sebanyak 
10.423 KK, yang saat ini baru 
didistribusikan oleh Kantor 
Pos sebanyak 2.191 KK,” ujar 
Wali Kota Depok, Mohammad 
Idris dalam siaran pers, Senin 

Cov id -19 .  Bantuan in i  
menyasar warga prasejahtera 
yang termasuk dalam DTKS 
dan non DTKS,” jelasnya. 
JPS dari Jabar sebesar Rp 500 
ribu per KK dan akan dibagi 
menjadi sembako serta uang 
tunai. “Bantuan langsung 
d i k i r imkan  ke  a l ama t  
penerima melalui kantor pos 
dan ojek daring,” tandasnya.
(ypp)

�
 

�
 

Ke Hal. 7

pasien 
dipungut 
biaya Rp. 
593.000.
Menurut 
Direktur 

RSUD 
Nganjuk, dr 

Teguh 
Prartono,Sp. 

PD. 
FINASIM, 

melalui 
Humas Eko 

S, 
mengatakan, 

biaya 
pengganti 

pasien 
seperti ini 
tidak bisa 

diklaim, 

Pemprov Sumsel Terima Bantuan Dari PD PAFI, GAPKINDO dan Konsulat Tiongkok

Propinsi Jabar Alokasikan JPN Untuk 37.735 KK Se Kota Depok

(05/05/2020). 
Idris  menjelaskan, alokasi 
JPS dari Jabar ini merupakan 
hasil dari pendataan yang 
di lakukan Dinas Sosial  
(Dinsos) Kota Depok sejak 
April lalu. Data itu berasal dari 
RT, RW dan pihak kelurahan.
“Kami bersama Pemerintah 
Pusat dan Pemprov Jabar 
telah menyiapkan JPS bagi 
masyarakat yang terdampak 

Dibalik Senyuman Seorang Ibu
panutan ku di 
dalam keluarga. 
Kasih sayang ibu 
sepanjang masa 
kepada anak-
anaknya. Cinta 
seorang ibu untuk 
anaknya sangat 
tulus. Rumah ini 
menjadi  saks i  

Ibadah Puasa Ramadhan 1441 H

Selamat Menjalankan
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Posko Covid 19 yang di gagas PWI, 

Edisi 201
Minggu Ke II Mei 2020

Mendapat Apresiasi dari Bupati Mojokerto

MOJOKERTO Beritalima — Setelah sebelumnya Posko 
pengaduan dampak Covid 19, PWI Mojokerto 
mendapat kunjungan dari ketua DPRD kota Mojokerto 
dan Kapolresta Mojokerto giliran Bupati Mojokerto 
Pungkasiadi SH yang mengapresiasi atas langka dari 
PWI Mojokerto yang membentuk Posko Pengaduan 
bagi masyarakat yang terdampak atas virus pendemi 
Covid-19
Hal tersebut di sampaikan Bupati Mojokerto, Saat 
Bupati Pungkasiadi menerima kunjungan dari tim 
Posko Pengaduan Covid-19 PWI Mojokerto di rumah 
dinas Bupati Pringgitan, Rabu (6/5/2020).
“ saya mengucapkan banyak terima kasih atas 
kepedulian para jurnalis yang telah peduli dengan 
adanya musibah yang sedang melanda di negeri ini, 
dan saya mengapresiasi sekali kepada teman-teman 
PWI yang membuat posko pengaduan covid-19
kepada masyarakat Mojokerto,’ Kata Bupati 
Pungkasiadi
Bupati Pungkasiadi juga berharap kerja sama yang 
baik dibangun posko dengan pihaknya dapat menjadi 
memberi masukan dan juga keluhan dari masyarakat 
bisa di sampaikan ke kita.

Pungkasiadi.
“Media berperan dalam konstruksi realitas yang 
dibangun. Makanya kami berharap PWI Mojokerto 
bisa bergerak bersama memutus mata rantai virus 
corona.

“Mari kita bareng-bareng menghentikan penyebaran 
covid-19,dan juga memutus penyebaran virus 
tersebut,
Sementara itu Diak Eko Purwoto, Ketua PWI 
Mojokerto yang juga penanggung jawab posko 
mengungkapkan, setiap pengaduan disampaikan 
secara informatif dan terukur dan akurat kita telusuri 
dulu kebenaranya,karena kita ada tim khusus yang di 
ketuai oleh Engran  yang siap menginvestigasi setiap 
pengaduan yang masuk,

“Kami akan lebih meningkatkan kecepatan tindak 
l an j u t  t e rhadap  pengaduan  masya raka t . 
Meningkatkan pelayanan pengaduan untuk kanal 
ofine serta mempercepat ‘respon administrator’ 
untuk kanal pengaduan online,” kata ketua PWI 
Mojokerto.(Kar)

SUMENEP, beritalima |Wabah corona virus disease 
atau Covid-19 berdampak luas. Tidak hanya bagi 
kesehatan melainkan juga berdampak pada sektor 
ekonomi. Sehingga saat ini bukan lagi darurat 
kesehatan, akan tetapi mulai terjadi darurat ekonomi.
Hal itu diungkapkan Ketua Kamar Dagang dan Industri 
Indonesia (Kadin) Sumenep, Madura, Jawa Timur, 
Hairul Anwar.
Ia menilai yang benar-benar terdampak akibat 
pandemi Covid-19 adalah pelaku UKM di Kabupaten 
Sumenep. Saat ini sejumlah masyarakat memilih 
berdiam diri di rumah masing-masing pasca 
pemerintah mengimbau pemberlakuan Physical 
Distancing. Akibatnya, penghasilan pelaku UKM 
menurun drastis.
“Meskipun pada awalnya ini darurat medis, tapi saat 
ini sudah mulai berdampak kepada darurat ekonomi,” 
tandasnya, Senin (20/04/2020).
Para pedagang dan pelaku UKM mulai mengeluh 
menurunnya omset antara 40-50 persen sejak wabah 
ini menyerang Indonesia.
Untuk itu, Hairul meminta agar Pemerintah untuk 
segera mencairkan bantuan kepada masyarakat, 
salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal itu 
untuk memulihkan ekonomi masyarakat di tengah 
bencana nasional.
“Ekonomi ini perlu diselamatkan karena sudah kering 
sekali. Saatnya BLT segera disalurkan. Logikanya 
bagaimana ekonomi bisa pulih kalau alat transaksinya 
tidak ada,” terangnya.

Saat ini kata dia kondisi ekonomi di kwartal pertama 
tahun 2020 sudah minus 0,4 persen, bahkan 
diperkirakan akan semakin buruk hingga 4 persen. Hal 
itu disebabkan masyarakat mulai membatasi diri 
keluar rumah untuk mengantisipasi menularnya 
Covid-19.
“Apalagi sebentar lagi Surabaya menerapkan 
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ini tentu 
berdampak terhadap perekonomian. Pendistribusian 
barang akan terganggu,” tukasnya.
Namun, pihaknya mengaku telah koordinasi dengan 
pemerintah daerah untuk melakukan langkah-
langkah strategis dalam menangani persoalan 
ekonomi masyarakat. Pemerintah bersama Kadin 
akan melakukan kegiatan sosial terhadap masyarakat 
terdampak.
Kegiatan sosial ini tentu di daerah-daerah tertentu. 
Karena tidak memungkinkan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) untuk menanggung 
semua kegiatan perekonomian masyarakat. Sehingga 
Kadin segera turun tangan membantu perekonomian 
masyarakat.
"Maka dari itu kami bersama-sama pengurus Kadin 
akan urunan untuk membagikan sembako kepada 
masyarakat terdampak," ujarnya.
Masyarakat terdampak, selain para pedagang 
asongan atau PKL, sambung pria yang digadang-
gadang untuk nyalon Wakil Bupati Sumenep, juga 
para pekerja harian.

“Sebenarnya tim gugus 
c o v i d - 1 9  k a b u p a t e n 
Mojokerto juga membuka 
posko pengaduan melalui 
l a m a n  y a n g  d i b u a t 
Diskominfo. Tapi saya kira 
posko pengaduan covid-19 
PWI mojokerto punya nilai 
plus karena membuka 
saluran pengaduan secara 
l a n g s u n g  s e h i n g g a 
menjadi instrumen yang 
kuat untuk meneruskan 
aspirasi masyarakat, ” 
cetusnya.
Ia pun menyatakan akan 
menerima tindaklanjut 
pengaduan yang diterima 
posko pengaduan covid-19 
PWI Mojokerto secara 
terbuka.
“S i l ahkan  sampa ikan 
p e n g a d u a n  y a n g 
ditampung PWI langsung 
ke leading sector. Kami 
sangat terbuka,” cetus 

Corona dan Bias Ekonomi Darurat

SURABAYA,  Beritalima  | Membumbungnya harga 
gula pasir konsumsi di pasaran di masa pandemi Covid 
19 ini,  memiliki alasan karena keterlambatan impor 
dan lamanya proses dari ranasi ke bentuk kristal 
putih sebagai gula konsumsi. Hal tersebut dijelaskan 
oleh anggota komisi B DPRD Provinsi Jatim Subianto 
Kamis (7/5/2020).
Politisi asal Demokrat ini mengungkapkan lebih jauh 
tentang proses pengubahan proses gula yang 
memakan waktu relatif lama,  sehingga pasar tidak 
bisa menekan harga karena ketidakseimbangan 
antara kebutuhan dan persediaan pasokan gula. 

"Meskipun sudah dilakukan impor,  namun proses 
untuk dirubah menjadi gula konsumsi otomatis 
membutuhkan waktu, karena gula impor tidak 
sekaligus bisa dikonsumsi. Jadi antara kebutuhan 
dengan pengiriman mungkin masih ada kesenjangan, 
sehingga ada orang-orang yang tetap memanfaatkan 
kondisi itu dengan mempermainkan harga gula di 
pasaran," terang Subianto. 

"Kebutuhan gula tiap bulan di Jawa Timur itu  35.000 
ton. Sementara mungkin masih dalam proses baru 
terpenuhi 25.000 ton.  Antara persediaan di pasaran 
dengan kebutuhan masih belum seimbang karena 
yang menggilingkan hanya 3 pabrik . Jadi kenapa 
masih tinggi yaitu karena masih dalam proses menjadi 
gula Kristal Putih dan itu pun membutuhkan waktu. 
Kan tidak serta merta langsung jadi," ujar Subianto. 

Subianto menolak anggapan jika ada pedagang  
disinyalir melakukan penumpukan,
"Nggak ada gunanya. Gula impor memang  baru 
datang, jadi sekarang masih dalam proses untuk 
menjadi gula kristal konsumsi. Untuk pabrik lokal 
sekitar  bulan Juni mulai giling. Makanya impor  ini 
disesuaikan dengan kebutuhan, sehingga  kita  
berharap agar pada waktu giling  petani tidak 
dirugikan. Karena jika ketersediaan gula membludak,  
maka bisa dipastikan harga gula pasir jatuh dan petani 
mengalami kerugian besar," sergah Subianto. 

Subianto menegaskan, pemprov Jatim sudah 
mengantisipasi lonjakan harga gula pasir di bulan 
Ramadhan ini,  yang pasti kebutuhan gula sangat 
banyak. 

"Ada Lumbung Pangan Jatim di Jatim Expo. Harga 
gula cuma Rp 12.500,- per kilo. Omsetnya saat ini 
sudah lebih dari Rp 2 miliar. Artinya,  pemprov Jatim 
sudah memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk 
mendapatkan gula dengan harga murah. Dan juga 
ada telur yang langsung dibeli dari peternak sehingga 
harga telur hanya Rp 18.500,- per kilo,  masih jauh 
dibawah harga pasar. Inilah manfaat dari inisiatif 
pemerintah dalam membantu masyarakat guna 
memenuhi kebutuhan hidupnya di tengah Pandemi 
Covid 19 yang tengah marak," pungkasnya. 

(yul) 

SUMBAWA BARAT NTB.Beritalima.com– Badan 
Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sumbawa 
Barat mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak 
memanfaatkan bantuan sosial (Bansos) Covid 19 
untuk kepentingan politik, Apalagi saat ini sudah 
memasuki tahun politik.
Bawaslu melihat saat ini banyak sekali bantuan yang 
akan diberikan ke masyarakat, Saat penyaluran 
sembako, Bawaslu akan melakukan pemantauan baik 
bantuan dari Kementerian Sosial, Provinsi dan 
Kabupaten, Pihak Bawaslu meminta agar tidak 
melibatkan tim sukses dan harus sesuai presedur yang 
ada.
Pemberian bantuan sosial dan anggaran Covid 19 ini 
tidak boleh memanfaatkan situasi yang terjadi. 

masuk masa pemilihan kepala daerah (Pilkada) maka 
jangan mengambil kesempatan di masa saat ini. 
Dengan kehadiran tim sukses dalam pembagian 
sembako di masa pandemi virus Corona saat ini rentan 
menimbulkan gesekan di masyarakat. Maka Bawaslu 
meminta agar pemerintah daerah tidak menimbulkan 
persoalan baru di tengah-tengah masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan memberikan ruang ke 
masyarakat agar mengetahui ke mana saja bantuan 
ini disalurkan dengan cara menampilkan data 
penerima di setiap Desa dan Kelurahan.
“Bila itu anggaran pemerintah maka dikerjakan oleh 
pemerintah sesuai presedur dengan melibatkan 
s t r u k t u r  L u r a h , D e s a ,  d u s u n  d a n  R T, " 
pungkasnya.(red)

Jelang Politik, 
Bawaslu KSB Ingatkan Pemda KSB Menyalurkan Bansos Harus Sesuai Prosedur

Maka dari itu pihak Bawaslu akan 
mewaspadai agar kepala daerah tidak 
menggunakan  a l a t  l a i n  un tuk 
penyaluran bantuan harus keterbukaan 
publik.
Hal itu diungkapkan oleh Ketua 
Bawaslu KSB, Karyadi, SE kepada 
media ini, Rabu, (6/5). Gugus tugas 
yang  a d a  d i  K S B  d i h a ra p k an 
menggunakan anggaran dengan baik 
untuk kepentingan masyarakat bukan 
kelompok atau golongan. Penerima 
ban tuan  sudah  j e l a s ,  t i ngga l 
bagaimana tim gugus tugas ini 
melakukan kerja-kerja dalam agenda 
yang sudah direncanakan,” jelas 
Karyadi.
Ia menegaskan, Apalagi saat ini sudah 

Proses Gula Impor Menjadi Kristal Putih Terlalu Lama Timbulkan Gejolak Pasar

Wawako Palembang Serahkan Bantuan Bagi Masyarakat Kelurahan Bukit Lama

PALEMBANG, beritalima |Wakil Walikota palembang 
Fitrianti Agustinda mengucapkan terima kasih kepada 
BNI pusat atas partisipasinya memberikan bantuan 
kepada masyarakat, apa yang dilakukan Bank BNI 
patut dicontoh oleh banyak pihak terutama kawan-
kawan yang mungkin secara nansial banyak 
kelebihan ditengah bencana ini.
Banyak sekali pihak-pihak yang membantu sesama 
untuk  mer ingankan beban mereka .  Rabu 
(06/05/2020).
334 paket sembako dari cabang BNI Palembang, 
secara simbolis diserahkan kepada masyarakat 
Kelurahan Bukit Lama secara langsung.

Dimana, hal ini sebagai motivasi 
dan patut di contoh untuk semua 
pihak, terutama secara nansial 
disaat bencana Covid-19 banyak
"Apabila beban ini sepenuhnya 
diserahkan Pemerinta Palembang 
tentunya kewalahan. Untuk itu 
bukan hanya bantuan sembako 
saja diperlukan tapi pendapat, 
masukan dan buah pikiran, agar 
bencana ini akan dilalui secara 
bersama sama," ujar Fitrianti, di 
Kelurahan Bukit Lama.
Se la in  i t u ,  ban tuan  akan 
diserahkan melalui perwakilan 
masyarakat seperti RT RW. Hal ini 

tepat sasaran sesuai by name by address
Pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) BNI Palembang 
Dodi Widjajanto menjelaskan, bantuan diberikan 
untuk masyarakat yang kehilangan mata pencarian 
karena tidak bisa beraktivitas sehingga dirumahkan.

"Bantuan rutin di lakukan setiap tahun berkah 
menyambut ramadhan melalui dana CSR seperti telah 
dilakukan di Sekayu, Lubuk Linggau, Simpang patal 
serta beberapa titik Iainnya. Yang jelas BNI bersinergi 
membantu pemerintah dalam
meringankan beban masyarakat," ujarnya. 
( NN )
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Hikmah akui Kadisnakertran Sudah Beri Peringatan adanya PHK Massal Anggota DPRD Sumenep Jalani Rapid Tes Covid 19

SURABAYA,  Beritalima  | Wakil Ketua Komisi E DPRD 
Provinsi Jatim,  Hikmah Bafaqih mengakui bahwa Jauh-
jauh hari sebelum pandemi Covid-19 ini merebak, 
Kadisnaker Prov Jatim  Himawan Estu Bagijo sudah 
memberikan sinyal akan adanya gelombang PHK 
massal,  Selasa (5/5/2020)

"Pak Himawan sudah pernah menginfokan ke kami akan 
ada beberapa pabrikan  besar yang akan melakukan 
PHK massal. Ditambah situasi pandemi Covid 19. Ini bisa 
dipahami kalau PHK dalam gelombang besar terjadi," 
terang Hikmah.  

Politisi asal PKB ini menyebutkan bahwa sementara ini 
respon pemerintah pusat dan daerah memang baru di 
urusan penanganan kebutuhan pokok pangan, itupun 
bila dilihat jumlahnya lebih bersifat bantuan,  belum 
mengcover keseluruhan kebutuhan, termasuk skema 
kartu Pra Kerja yang juga direfocusing menjadi BLT. 

"Tentu dibutuhkan penananganan yang lebih kompleks 
dan menyelesaikan bagi mereka. Jauh-jauh hari untuk 
pabrikan besar yang melaporkan rencana PHK ini, 
Disnaker sudah turun untuk melakukan pelatihan 
pemanfaatan uang pesangon dengan produktif. 

Untuk usaha kecil yang belum tentu terpantau, kami 
berharap ter-PHK setidaknya telah memiliki rencana 
cadangan sambil menunggu situasi pandemi mereda," 
ungkapnya. 

"Susahnya, mereka bukan dari kalangan muda usia yang 
peluang pasar kerjanya lebih terbuka. Alternatif terbaik 
memang membuka usaha sendiri atau berwirausaha," 
tandas Hikmah.

Melihat kondisi di lapangan yang kian memprihatinkan, 
Hikmah berharap semoga mereka diberikan kesabaran 
dan kesempatan memperbaiki kualitas hidupnya.
"Aamiiiiin," pungkasnya. (yul) 

SUMENEP, beritalima |Kreatifitas dunia pendidikan 
khusnya di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, 
dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 
ditengah pandemi Covid-19 patut diacungi jempol.
Padalnya, meski saat ini anak didik sedang lock down, 
Dinas pendidikan tetap berupaya agar Pendidikan anak 
didik tetap bisa berjalan, meski tetap harus 
memperhatikan protokol kesehatan.
Wabah Coroba Virus Disease 2019 (Covid-19) memiliki 
dampak cukup serius bagi segala sektor kehidupan 
masyarakat termasuk bidang pendidikan, sehingga 
aktifitas kegiatan harus menyesuaikan dengan protokol 
kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19.
“Segala piranti pendidikan harus ikut menyesuaikan 
protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah,” 
Kata Drs. Caarto,MM Kepala Dinas Pendidikan 
Kabupaten Sumenep, Sabtu (02/05/ 2020).
Menurut Carto, pembelajaran secara online dalam 
jaringan (daring) tidak mudah dilakukan, terutama bagi 
guru yang berkewajiban memenuhi tuntutan kurikulum 
pembelajaran ditengah pandemi virus Corona saat ini.

mendaftar karena berkaitan dengan terbatasnya rapid 
test.
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep H. Abdul 
Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa semua anggota 
legislatif diupayakan untuk mengikuti rapid test. Sampai 
saat ini baru ada 29 anggota dewan. Sedikitnya legislator 
mendaftar karena berkaitan dengan terbatasnya rapid 
test.
“Setiap hari berkisar antara 10-20 anggota yang 
menjalani rapid test,” tandas politisi PKB itu.
Sementara, rapid test ini diutamakan kepada anggota 
dewan yang secara langsung ada kontak dengan pasien 
positif Covid-19.
Sebelumnya, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur 
masuk zona merah sejak Jumat (24/4/2020). Empat 
warga Kota Sumekar terkonfirmasi positif corona. Satu 
diantaranya adalah pegawai Kemenag Sumenep, dan tiga 
orang lainnya merupakan tenaga medis. Mereka tersebar 
di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Kota Sumenep 
sebanyak dua orang, Kecamatan Rubaru satu orang dan 
Saronggi satu orang. Warga yang melakukan kontak 
secara langsung dengan empat pasien terkonfirmasi 
positif Covid-19 akan dilakukan rapid test. Termasuk salah 
satunya anggota DPRD Sumenep.
“Staf nanti juga akan di rapid test, tapi tetap secara 
bergiliran,” pungkasnya.
(**)

penduduk.selain mencegah penyebaran covid-19,juga 
untuk antisipasi maraknya pencurian yang sedang terjadi 
sekarang,

Harapannya selain Desa Banjarejo kondusif dan aman 
warga semua selamat dari wabah bencana ini dan segera 
bisa aktifitas normal kembali seperti semula,kita juga 
menyediakan ruang isolasi bagi warga yang mudik dari 
luar kota dan memenuhi segala kebutuhan selama d 
tempat penampungan sementara.

Penjagaan dilakukan secara bergulir waktunya sudah 
ditentukan dan disepakati bersama dengan seluruh 
warga,RT,RW dan Karang Taruna.Apresiasi dan ucapan 
terima kasih yang sebesar-besarnya tidak lupa saya 
sampaikan kepada seluruh lapisan yang sudah bersedia 
ikut serta dalam pencegahan covid-19, menjadi relawan 
tangguh dan garda depan di Desa,pungkasnya.
 (Dst)
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SUMENEP, beritalima |Setelah Kabupaten Sumenep 
masuk zona merah penyebaran virus corona (Covid-19) 
pada awal puasa, Sebanyak 50 anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Jawa 
Timur, menjalani rapid test untuk menguji apakah 
mereka terpapar Virus Covid-19 atau tidak.
Kegiatan rapid tes yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan 
Kabupaten Sumenep itu merupakan salah satu upaya 
untuk pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten 
Sumenep.
Rapid test ini dilakukan secara kelembagaan yang 
semuanya difasilitasi oleh DPRD Sumenep. Termasuk 
biaya juga ditanggung oleh lembaga.
Kabag Humas dan Publikasi DPRD Sumenep Siswahyudi 
Bintoro mengatakan bahwa rapid test dilakukan karena 
sebagian anggota dewan dalam hal ini, anggota Komisi 
IV dan anggota yang tergabung dalam Pansus LKPj 
Bupati Sumenep pernah audensi dengan Kepala Dinas 
Kesehatan.
“Karena beberapa waktu lalu mereka audensi dengan 
Kadinkes yang notabene telah berhubungan secara fisik 
dengan pasien Covid-19,” terang pria yang akrab disapa 
Bintoro, senin (04/ 05/ 2020).
Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep H. Abdul 
Hamid Ali Munir menyampaikan bahwa semua anggota 
legislatif diupayakan untuk mengikuti rapid test. Sampai 
saat ini baru ada 29 anggota dewan. Sedikitnya legislator 

Zainuddin selaku Kepala Desa 
Banjarejo menjelaskan bahwa 
por ta l  d ibangun untuk 
mencegah serta antisipasi 
virus covid-19 masuk ke 
w i l a y a h n y a , s u d a h  
m e n y e d i a k a n  s e l u r u h  
kebu t uhan  mu l a i  a l a t  
pelindung diri(APD) dan 
tempat cuci tangan,hand 
sanitizer, masker,Sabun di 
s e t i a p  t i t i k  p o r t a l  
penjagaan.diwajibkan seluruh 
warga,maupun orang luar 
harus cuci tangan sebelum 
masuk ke Banjarejo.

Sepuluh titik jalan yang kita 
portal meliputi satu jalur 
utama masuk ke Desa 
Banjarejo,tiga titik batas 
langsung dengan Desa lain, 
sedangkan enam titik lainnya 
di gang masuk ke permukiman 

TULUNGAGUNG beritalima - Pandemi Corona Virus atau 
yang biasa disebut Covid-19 yang terjadi beberapa Bulan 
terakhir sudah memakan banyak korban terinfeksi 
bahkan sampai ada meninggal, penyebaran virus yang 
sangat cepat penularannya sulit untuk dikendalikan dan 
semakin hari jumlah penderitanya bertambah.
Desa Banjarejo kecamatan Rejotangan Kabupaten 
Tulungagung Desa yang tanggap akan wabah Covid-19 
yang sejak jauh hari sudah antisipasi dan membuat 
skema pencegahan,Dibantu perangkat Desa jajaran 
muspika, puskesmas,dan seluruh lapisan masyarakat 
bersama bekerja mencegah virus Corona masuk ke 
wilayah mereka.
Mulai Kamis 07/05/2020 Desa Banjarejo memasang 
portal di sepuluh titik di jalur yang sering dilewati warga 
sekitar bahkan orang luar untuk aktifitas perkonomian 
setiap hari,berlakukan sistem buka tutup di jam tertentu 
sesuai instruksi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah.

Surabaya - Para atlet Jatim sangat antusias mengikuti 
seminar online atau webinar melalui aplikasi Zoom dan 
Youtube terkait Tata Laksana Penanganan Covid-19 atau 
virus Corona yang digelar Komite Olahraga Nasional 
Indonesia (KONI) Jatim, Rabu (6/5/2020). Selain atlet 
kegiatan ini juga diikuti pelatih, pengurus dan seluruh 
stakeholder olahraga. 
Dalam kegiatan ini, sebanyak tujuh pakar yakni Dr dr 
Achmad Chusnu Romdhoni, SpTHT-KL dari Satgas Covid-19 
IDI Jatim, dr Mohammad Shoifi Sp.OT (RS National) dan dr 
Alfian Nur Rosyid, Sp.P (Satgas Covid-19 RS Unair).
Kemudian ada Dr dr Agung Dwi Wahyu Widodo, M.Si, Sp.MK 
(Perdalin Surabaya), Dr dr Widati Fatmaningrum, M.Kes, 
Sp.GK (Ahli Gizi Unair), Dr dr Lilik Herawati, M.Kes (ahli ilmu 
Faal Unair) dan dr Azimatul Karimah, Sp.KJ (K), menjadi 
pembicara.
Dalam sambutannya, Ketua KONI Jatim, Erlangga 
Satriagung menyampaikan, kegiatan ini diselenggarakan 
untuk memberikan pemahaman tentang Covid-19.
Menurut Erlangga, bicara soal Tata Laksana Covid-19, maka 
akan membahas dari pemahaman tentang virus Corona, 
bagaimana penyebarannya, bagaimana pencegahan dan 
bagaimana kuratif atau pengobatannya.
Sebab, virus ini diketahui sangat mudah menyebar dan sulit 
ditangani ketika sudah tertular.
“Dengan adanya webinar ini semua pihak lebih paham 
bagaimana tata laksana selama Covid-19, sehingga 
keinginan kita semua bisa tercapai bahwa semua sehat, 
semua selamat dan kembali ke kehidupan yang normal,” 
kata Erlangga.
Karena itu, sebelumnya KONI Jatim telah mengeluarkan 

kebijakan pola latihan training from home (TFH) kepada 
seluruh atlet untuk menjaga keselamatan atlet. Selama TFH 
mereka akan berlatih dibawah pantauan pelatih melalui 
tayangan video conference. 
“Kebijakan KONI dalam situasi covid ini, tupoksi kami 
prestasi tapi dalam sitauasi ini  hierarkinya adalah 
keselamatanan atlet, pelatihan, mekanik dan semuanya ini 
hierarkinya yang pertama adalah keselamatan tidak boleh 
dikalahkan oleh kepentingan prestasi,” ujarnya.
Untuk memastikan keselamatan, KONI Jatim telah 
melakukan rapid test kepada seluruh atlet, pelatih, official 
tim dan karyawan.
Dari hasil rapid tersebut semua dalam kondisi baik dan akan 
kembali melaksanakan rapid kedua 10 hari setelah 
pemeriksaan awal.
Salah satu pembicara, dr Alfian Nur Rosyid menyampaikan, 
para atlet harus menjaga betul kondisinya selama latihan di 
rumah agar tidak tertular virus. Pasalnya, tidak ada jaminan 
tubuh yang kuat bisa bebas dari virus. 
“Atlet prinsip pencegahan sama saja, jadi tidak ada jaminan 
atlet lebih kebal karena virus sangat gampang masuk ke 
saluran nafas karena ukurannya sangat kecil. Kalau mereka 
merasa aman gak pake masker dan gak physical distancing 
virus bisa masuk ke mereka,” kata Alfian.
Menurutnya, upaya yang dilakukan seperti mengkonsumsi 
vitamin tak lain untuk memperkuat daya tahan tubuh bukan 
membendung masuknya virus. Ketika sudah ada virus maka 
kondisi bisa saja menjadi menurun.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Webinar, dr 
Rahadian Reza Dewanto mengatakan webinar ini tak lain 
untuk memberi pemahaman terkait virus kepada para atlet 

Pihaknya berharap semua pihak kepala sekolah, 
pengawas dan termasuk orang tua mampu mengambil 
peran untuk mencedaskan anak bangsa.
“Tenaga pendidikan di lini terdepan dituntut harus kreatif 
dan inovatif agar kegiatan belajar mengajar tetap 
berlangsung,” terangnya.
Carto menegaskan, selain pembelajaran secara daring, 
sebagian guru juga sudah melakukan pembelajaran 
dengan berkunjung ke rumah siswa seperti yang 
dilakukan Avan Fathurrahman, salah satu guru sekolah 
dasar di Sumenep.
“Kalau di madura dikenal Sorogan (metode pembelajaran 
yang ada di pesantren), kalau disekolah ada istilah luring 
yaitu belajar di luar jaringan” terang carto.
Pada Hardiknas 2020 yang juga bertepatan dengan bulan 
suci Ramadhan 1441 ini, Carto meminta semua elemen 
masyarakat bersama pemerintah terus bersinergi 
memerangi penyebaran wabah Virus Corona.
“Siswa tinggal di rumah, jangan lupa pakai masker, jaga 
jarak dan jaga kesehatan. Selamat Hardiknas 2020 mari 
belajar dari Covid-19,” pungkasnya. (**)

beberapa masalah yang harus diperbaiki di lapangan 
seperti orang yang telah meninggal dunia dan pindah 
alamat rumah agar tidak didata kembali dalam menerima 
bantuan tersebut,“ tegasnya Rabu, 6 Mei 2020 saat 
memimpin rapat bersama 18 Camat di Rumah Dinas 
Walikota.
Ia juga menambahkan untuk petugas di lapangan agar 
benar-bena memonitor pendistribusian sembako tersebut 
agar  sampa i  ke  tangan masyarakat  yang 
membutuhkannya.
 ( NN )

PALEMBANG, beritalima |Guna mengantisipasi untuk 
tidak terjadi masalah kekeliruan dalam pembagian 
sembako bantuan kemanusiaan, Wakil Walikota 
Palembang Fitrianti Agustinda didampingi Sekertaris 
Daerah Ratu Dewa mengingatkan kembali seluruh camat 
agar data yang dihimpun dari RT dan Lurah harus benar-
benar valid serta tepat sasaran.
Dalam rapat koordinasi pembagian sembako bantuan 
Pemerintah Kota Palembang ada beberapa point dibahas 
diantaranya mengenai ketepatan sasaran sembako dan 
persiapan jika memasuki PSBB.

Reeksi Hardiknas Ditengah Pandemi Covid -19 di Kabupaten Sumenep

Pemdes Banjarejo Bangun Portal Seluruh Akses Jalan Antisipasi Corona

Atlet Jatim Antusias Ikuti Webinar Pemahaman Covid-19

agar dapat mengantisipasi tertular Covid-
19.
Sebab, menurutnya sekaliber atlet yang 
hidup sehat dengan pola latihan dan makan 
yang teratur masih terancam terpapar virus 
yang mematikan itu.

“Jadi sebenarnya  covid ini di manapun 
tetap akan ada risiko terkena corona, 
termasuk atlet yang punya kondisi prima. 
Nah, ini meminimalisasi agar para atlet ini 
punya pengetahuan mencegah penyebaran 
corona,” jelasnya.

Untuk webinar kali ini peserta yang terlibat 
menurut catatan panitia adalah 450 peserta 
yang terdiri dari atlet, pelatih, dan pengurus 
cabang olahraga serta wartawan. 
(fin)

Didampingi Sekda, Wakil Walikota Palembang Ingatkan Camat Validasi Data

Menurut Fitri masalah pertama fokus 
d a l a m  m e n y e l e s a i k a n  
pendistribusian sembako sebanyak 
49.669 Kepala Keluarga (KK) yang 
harus kita selesaikan pembagiannya 
besok. Selain itu juga ada beberapa 
item yang harus tertera didalam 
kemasan kardus tersebut seperti 10 
kg beras, 2 kg minyak, 2 kg gula, 2 kg 
tepung terigu.
"Saya mengharapkan semua 
kemasan tersebut dalam keadaan 
rapi tidak cacat dan masyarakat yang 
menerimanya harus melakukan 
tanda tangan sebagai bukti telah 
diserahkan. Selain itu juga ada 
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Jual Cincin Dirikan Posko GusDonCentre 

situasi dan kondisi dana yang ada untuk saat ini masih 
mampu membantu sembako," katanya.
Setiap paket sembako berisi tiga kilogram beras, 400 
mili liter minyak goreng, 4 bungkus mie instan, teh 
celup, mie bihun dan masker kain.
Fatma mengatakan, dana baksos ini berasal dari 
pengurus BKOW Provinsi Jatim, anggota pleno, alumni 
pengurus BKOW, kas BKOW dan Koperasi Citra Patma 
Wanita (CPW) BKOW. 
"Paket sembako ini diberikan kepada masyarakat yang 
terdampak pandemi Covid-19 seperti kaum dhuafa, 
lansia, anak Yatim, pedagang sektor informal atau kaki 
lima, pemulung, kaum difabel dan lain-lain.
Kegiatan bhakti sosial yang dilakukan BKOW Provinsi 
Jatim ini, jelas Fatma, sudah sejalan dan sesuai arahan 
Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani) Dr Ir 
Giwo Rubianto Wiyogo, saat video conference Kowani 
dengan BKOW seluruh Indonesia, Rabu (29/4).
"Ibu Ketum Kowani berharap BKOW di seluruh provinsi 
hendaknya berparitisipasi untuk memberikan bantuan 
baik berupa bahan pangan pokok maupun masker 
kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. 
Alhamdulillah BKOW Provinsi Jawa Timur telah 
melakukan bakti sosial tersebut, untuk sedikit 
meringankan beban masyarakat," tandas Fatma yang 
juga founder Fatma Foundation itu.
 (*)

SURABAYA - Badan Kerjasama Organisasi Wanita 
(BKOW) Provinsi Jatim berbagi kasih dengan warga 
yang terdampak virus corona atau Covid-19. Aksi 
sosial ini bertujuan untuk meringankan beban 
masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid-19.
Ketua Umum BKOW Provinsi Jatim, Dra Hj Fatma 
Saifullah Yusuf menuturkan, penyebaran virus corona 
yang saat ini masih belum ada tanda-tanda berakhir 
di Indonesia, dimana jumlahnya terus naik dan 
sangat memprihatinkan. Untuk itu, BKOW Provinsi 
Jatim hadir dengan memberikan bantuan kepada 
warga yang terdampak virus tersebut.
"Sebagian dari 46 organisasi wanita yang bergabung 
dalam BKOW telah melakukan baksos sendiri-sendiri 
dengan induk organisasinya. Nah, kemudian kami 
bersama-sama melakukan baksos dengan bendera 
BKOW Provinsi Jatim," ujar Fatma, saat dikonfirmasi, 
Sabtu (2/5).
Menurut istri mantan Wakil Gubernur Jatim Drs H 
Saifullah Yusuf ini, pada tahap pertama BKOW telah 
memberikan bantuan sebanyak 350 paket sembako 
dan masker pada 21 April 2020, atau tepat pada 
peringatan Hari Kartini.
Baksos selanjutnya, kata Fatma, digelar lagi pada 6 
Mei 2020. Sembako yang disiapkan sebanyak 285 
paket berikut masker. Inginnya juga membantu baju 
Hazmat untuk para Tim Medis, tapi nantilah melihat 

berharap apa yang saya lakukan ini bisa membantu 
masyarakat yang akan berbuka puasa," ungkapnya. 
Agus Dono menambahkan, dirinya membuat program 
kopi gratis. Jadi masyarakat yang ingin minum kopi 
bisa mengambil paket kopi siap minum dengan system 
take away secara gratis.  "Semua itu kita lakukan 
untuk kepedulian kita di saat situasi sulit, masyarakat 
sekitar kita membutuhkan uluran tangan dan 
kepedulian kita. Memang apa yang kita lakukan 
mungkin belum mencakup semuanya. Paling tidak, 
kita ikut merasakan bagaimana situasinya. Sekecil 
apapun yang kita lakukan demi kebaikan masyarakat 
itulah yang paling utama,"tambah Agus Dono.
"Kita melakukan kegiatan ini untuk ikut membantu 
pemerintah berpartisipasi untuk mendukung 
masyarakat yang kesulitan dalam situasi pandemi. 
Nanti kalau ada rezeki lagi kita akan bikin program 
yang bisa langsung  ersentuhan dengan  rakyat," 
tukas Agus Dono.   Agus Dono menyebut bahwa 
sebagian dana yang diperoleh untuk kegiatan 
kemanusiaan ini adalah dengan menjual semua cincin 
akik berlapis emas yang dulu dikumpulkan karena hobi 
dengan mengkoleksi batu akik.  "Simpanan cincin 
emas berhiaskan batu akik itu saya jual semua. Gak 
ada gunanya. Banyak orang yang lebih membutuhkan 
bantuan kita.  Tapi dengan sedikit apa yang sudah kita 
lakukan ini, semoga nanti akan diikuti oleh teman-
teman yang lain. Semoga akan diikuti oleh orang-
orang yang saat ini masih diberi kelonggaran materi. 
Jadi partisipasi ini kecil kalau dilihat dari sekup Malang 
Raya, tapi dari yang kecil inilah yang ingin kita dorong 
untuk menjadi embrio kepercayaan masyarakat. 
Manakala kita dapat informasi masyarakat karena 
kurang makan, kita kirim makanan. Ada10 orang yang 
terlibat, semua diatur dengan protokol kesehatan. 
Termasuk kita berikan masker 1.000 buah pada 
masyarakat. Dan masker kain itu kita pesan dari 
penjahit sekitar. Tujuannya agar penjahit itu juga 
memperoleh penghasilan di tengah Pandemi, 
"pungkasnya. (yul) 

MALANG,  Beritalima  | Wakil Ketua fraksi Demokrat, 
Agus Dono Wibawanto berinisiatif mendirikan posko 
GusDonCentre di dekat Kediamannya,  di Malang 
Raya. 
Hal tersebut dilakukan karena hatinya terketuk ingin 
membantu meringankan beban penderitaan rakyat 
akibat Pandemi Covid 19.
Rabu(6/6/2020)
Agus Dono menjelaskan, dampak Pandemi Covid 19 
ini sungguh dirasakan masyarakat sebagai beban 
yang teramat berat. Bukan saja karena banyak 
masyarakat yang ter-PHK, sehingga tidak memiliki 
penghasilan lagi,  namun juga banyak UKM,  PKL dan 
warung-warung kopi terpaksa ditutup, untuk 
mentaati protokol PSBB demi memutus mata rantai 
persebaran Covid 19.
"Jadi saya dengan beberapa relawan membuka 
posko peduli Covid19. Di posko GusDonCentre ini, tim 
relawan berkomitmen untuk melawan Covid 19. 
Program-program yang sudah kita salurkan kemarin 
itu membuat 200 paket sembako. Tapi karena 
permintaan semakin banyak, terus kita tambah lagi 
200 paket sembako,  jadi ada 400 paket yang sudah 
kita sumbangkan ke masyarakat terdampak di sekitar 
Malang Raya," terang Agus Dono. 
Agus Dono mengatakan bahwa dalam Paket itu ada 5 
kilo beras,  1 kilo gula,  ada juga kopi, mie dan juga 
minyak goreng. 
"Paket sembako ini didistribusikan kepada 
lingkungan sekitar dan mereka -mereka yang tidak 
mampu. Selain itu juga kami membuat program, 
kami menyediakan hampir 1000 kopi sama gula nya 
untuk masyarakat yang saat ini tidak bisa minum kopi 
di warkop. Kami sediakan semuanya gratis,"
Sambung Agus Dono. 
"Dan kedepannya kami juga akan membuat program 
setiap Minggu, setiap  hari Selasa dan Jumat yaitu 
memberikan 200 nasi bungkus. Jadi selama  
seminggu kami bagikan 400 nasi bungkus. Selama 1 
bulan ini akan kita laksanakan. Paling tidak, saya 

BKOW Jatim Berbagi Kasih dengan Warga Terdampak Covid-19

LAMONGAN, beritalima - Menjelang 
ha r i Idu l F i t r i , d i pasa r Modo, 
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 
h a r g a k o m o d i t a s c a b a i  m e r a h 
terpantau mengalami penurunan atau 
anjlok.
“Kapan lagi bisa dapat cabai merah 
murah. Mumpung lagi anjlok, belinya 
bisa lebih banyak untuk stok. Puasa 
harganya turun cabai merah mas,” ujar 
Dew i , wa rga Ke l u rahan B endo , 
Kecamatan Modo, Rabu 6 Mei 2020.
Menurutnya, sebelumnya harga cabai 
merah mencapai Rp. 40 ribu per kilo, 
sekarang harganya turun menjadi 
Rp10 ribu rupiahper kilo gram.
“Dulu mau beli cabai merah saja, saya 
mesti berhitung dari uang belanja. 
S e k a r a n g , h a r g a c a b a i  m u r a h 
kesempatan buat sambal banyak,” 
ujarnya.
Sementara, Nunuk, pedagang warung 
di Modo, mengaku, anjloknya harga 
cabai merah sudah seminggu terakhir 
i n i .  Tu r u n n y a h a r g a t e r s e b u t  
kemungkinan dipicu dari melimpahnya 
pasokan barang di pasaran.
“Mungkin saat harga cabai mahal yang 
pernah mencapai Rp. 60 ribu/kilo 
banyak petani langsung tanam cabai. 
Ternyata  Mei 2020, harga cabai merah 
murah meriah hanya Rp. 10 ribu per kilo 
gram karena melimpahnya jumlah 
barang di pasar,” katanya.
Menurutnya, anjloknya harga cabai 
merah di pasaran tersebut terjadi 
sekitar seminggu terakhir atau di awal 
April 2020 lalu. “Sebelumnya harga 
cabai merah di kisaran Rp. 40 ribu/kilo-
Rp. 42 ribu/kilogram," pungkasnya. 
(Andik P).

Para perwakilan pedagang menyatakan kesanggupan untuk 
melaksanakan anjuran Pemkot ini dengan melaksanakan 
penandatanganan bersama.
Semoga dengan hasil keputusan bersama ini dapat dipatuhi 
oleh semua pihak. Dan meningkatkan kesadaran masyarakat 
untuk berperan dalam pencegahan penyebaran covid-19 di 
Kota Mojokerto.(Kar)

MOJOKERTO, beritalima | Wali kota Mojokerto Ika 
Puspitasari didampingi Wakil wali kota Achmad Rizal Zakaria 
bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Mojokerto gelar 
audiensi dengan Pedagang Kreatif Lapangan (PKL) Kota 
Mojokerto di rumah rakyat, Selasa (5/5/2020).

Dalam pertemuan yang juga dihadiri Pimpinan DPRD Kota 
Mojokerto ini, para pedagang berkesempatan berdialog 

Untuk Bantu Masyarakat Terdampak Covid 19

Harga Cabe Merah di Pasar Modo Lamongan, Anjok

Walikota Mojokerto Bersama Tim Gugus Tugas Covid-19 Gelar Audensi dengan Perwakilan PKL

langsung dengan Wal i  kota 
mengenai pembatasan jam malam di 
Jalan Majapahit dan Jalan Benteng 
Pancasila.
Pada dialog yang digelar menjelang 
buka puasa ini, para pedagang 
mengeluhkan tentang pembatasan 
jam malam yang dianggap terlalu 
dini. Hal ini lah yang kemudian 
direspon langsung oleh Wali kota 
yang juga Ketua Tim Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19.
Untuk itu Ning Ita akan memberikan 
kelonggaran bagi para PKL untuk jam 
buka sampai pukul 21.00 wib. 
Namun demikian, ada beberapa hal 
yang harus disepakati seperti, 
penerapan Protokol Kesehatan dan 
Pelayanan Take Away (Membungkus 
untuk dibawa pulang,red).
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Ampana,beritalima  | Bupati KabupatenTojo Una Una  

(Touna) Mohammad Lahay, SE,MM memimpin upacara 

pelepasan jenazah almarhum Camat Togean Masri M. 

Laebo,S.Sos di rumah duka di Desa Sabulira Toba 

Kecamatan Ratolindo Rabu siang (6/5/2020).

Diketahui  Almarhum Masri M. Laebo Meninggal dunia 

pada Rabu Pagi tanggal 6 Mei 2020 di Rumah Sakit 

Umum Daerah (RSUD) Ampana, dan dimakamkan pada 

hari itu juga Ba’da Dzuhur di Desa Sabulira Toba

Upacara Persemayaman jenazah almarhum Masri M. 

Laebo, dihadiri sejumlah pejabat yang ada di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tojo Una Una.

Hadir juga  Beberapa Camat, jajaran Aparatur Sipil 

Negara, Keluarga dan Tetangga.

Dalam Sambutannya, Bupati Touna menyampaikan, 

belasungkawa dan rasa duka cita yang mendalam atas 

kepergian almarhum.

” Atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una 

Una, Pribadi dan Keluarga, saya menyampaikan rasa 

turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, atas 

kepergian Almarhum, seraya Berdo’a semoga Arwah 

Almarhum akan mendapat Tempat yang terbaik disisi 

ALLAH SWT, dan Kepada Keluarga yang ditinggalkan, 

senantiasa diberikan ketabahan dalam menghadapi 

Takdir ini, karena Kita tahu kita semua akan mengalami 

Peristiwa Kematian seperti yang terjadi atas diri 

Almarhum,” ucap  Mohamad Lahay

Bupati Juga mengungkapkan, almarhum Bapak Masri M. 

Laebo adalah seorang Aparatur Sipil Negara yang telah 

menunjukan Loyalitas dan Dedikasi yang Tinggi serta 

Mempunyai Semangat Etos Kerja dan bertangggung 

jawab terhadap pelaksanaan Tugasnya.

“Semoga kebaikan-kebaikan almarhum sepanjang 

hidupnya akan mendapatkan balasan Pahala oleh ALLAH 

SWT dan Mendapatkan tempat Terbaik disisiNYA,”ujar 

Bupati

Sebagai manusia biasa, semasa hidupnya tentunya 

Almarhum mempunyai kesalahan dan kekhilafan " 

tuturnya.

Untuk itu, Bupati mengajak kepada yang jamaah duka 

yang hadir atau yang mengenal beliau untuk sama-sama 

memaafkan almarhum atas Kesalahan maupun 

kehilafan Almarhum baik yang disengaja maupun yang 

tidak disengaja.

Prosesi pemakaman diawali dengan Pelepasan Jenazah 

yang dilaksanakan secara sederhana.

 (Prokopim/HW)

Bupati Touna Pimpin Upacara Pemakaman Jenazah Camat Togean
JAKARTA, Beritalima -- 

Anggota DPR RI Fraksi 

Demokrat, Achmad 

mendesak Pemerintah 

pimpinan Presiden 

Joko Widodo (Jokowi) 

segera menyalurkan 

B a n t u a n  S o s i a l  

( B a n s o s )  u n t u k  

masyarakat  yang 

terdampak pandemi 

virus Corona (Covid-

1 9 )  d i s e l u r u h  

Indonesia.

Ini mengalir saja, jadi begitu dikirim oleh Dinas Sosial 

dan diteken oleh bupati berapa orangnya, lalu data itu 

dikirim ke Kemensos, dan Kemensos langsung 

diturunkan bantuan itu," kata dia.

Jadi, saran kami, kata Achamd, ya simultan saja. Data 

mengalir saja, bantuan juga mengalir. "Jadi kita tidak 

mempertentangkan tumpang tindih data dan segala 

macam," jelas dia.

A c h m a d  m e n g u n g k a p k a n ,  b e r d a s a r k a n 

pengalamannya menjadi kepala daerah yakni Bupati 

Rokan Hulu selama dua periode, persoalan tumpang 

tindih data itu memang sudah hal biasa terjadi. Namun, 

jangan karena data yang belum final, negara terlambat 

hadir membantu rakyatnya.

"Persoalan data itu sudah biasa terjadi. Saya dua 

periode jadi bupati. Jadi tau persis kondisi dilapangan. 

Gak ada masalah seandainya ada data penerima yang 

double, itu tidak maslah ketimbang bantuan itu 

t e r l a m b a t  b a h k a n  t i d a k  d i t e r i m a  s a m a 

rakyat,"demikian Achamd. (akhir)
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JAKARTA, Beritalima -- Politisi senior di Komisi XI DPR RI, 

Junaidi Auly mengatakan, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perppu) No: 1/2020 dan 

aturan turunannya memiliki potensi melanggar 

konstitusi serta juga terdapat beberapa pasal yang tidak 

sesuai dengan semangat penanggulangan pandemi 

virus Corona (Covid-19).

Dalam keterangan persnya, Rabu (6/5) malam, 

legislator Dapil II Provinsi Lampung tersebut 

mengatakan, program economic recovery hanya bisa 

berjalan ketika rakyat berhasil diselamatkan sehingga 

insentif Pemerintah terhadap kesehatan dan jaminan 

sosial adalah hal yang penting dan sangat mendesak 

dan harus jadi prioritas sebelum program pemulihan 

ekonomi dijalankan.

Seperti tertuang dalam Pasal 11 tentang pelaksanaan 

program pemulihan ekonomi nasional, kemudian 

pemerintah mengeluarkan Perpres No 54 yang 

menyebutkan adanya tambahan belanja dan 

pembiayaan Rp 405,1 triliun terdiri atas insentif 

kesehatan Rp 75 triliun, insentif sosial safety net Rp 

110,1 triliun, insentif industri Rp 70,1 triliun, dan insentif 

pemulihan ekonomi Rp. 150 triliun.

Secara kalkulasi, Junaidi menegaskan, tampak jelas 

pasal secara eksplisit terkait dengan kebijakan terhadap 

kelompok masyarakat mendekati miskin, rentan dan 

terdampak tersebut sehingga alokasi Rp 405 triliun 

dikhawatirkan tidak akan banyak membantu buat 

kehidupan mereka dan juga pada masa pemulihan 

nantinya.

Dengan pertimbangan minimnya keberpihakan Perppu 

pada masyarakat bawah, Fraksi PKS tegas menolak 

Perppu No: 1/2020. Namun demikian, Fraksi PKS tetap 

mendukung ketersediaan dana untuk penanganan 

Covid- 19 serta dampaknya, baik biaya penanganan 

wabah mematikan ini maupun dampak ekonomi kepada 

rakyat, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan sektor 

ekonomi lainnya. "Fraksi PKS mendorong Pemerintah 

mengganti Perppu 1/2020 dengan Perppu penanganan 

Covid-19 yang mengedepankan kepentingan rakyat 

secara luas," jelas Junaidi

Ya, memang Perppu No: 1/2020 tentang kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Covid-19 yang ditandatangani 

Presiden Joko Widodo (Jokowi), 31 Maret menuai kontra 

di kalangan publik.

 (akhir)

Jangan Tunggu Data Final, Demokrat Minta Pemerintah Segera Salurkan Bansos

Hal ini disampaikan anggota Komisi VII DPR RI, H 

Achmad saat Rapat Kerja (Raker) virtual dengan 

Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara dan Menteri Desa 

PDTT, Abdul Halim Iskandar, Rabu (6/5). "Saat ini 

masyarakat sangat membutuhkankan bantuan itu 

terutama diluar Pulau Jawa. Kalau di Jawa mungkin 

sudah mumpuni (bantuannya-red). Jangan tunggu 

data final dari Pemerintah Daerah.," kata Achmad.

Anggota DPR RI dari Dapil I Provinsi Riau itu 

menyarankan agar Pemerintah tidak terlalu bertele-

tele mengenai data untuk penyaluran bantuan kepada 

masyarakat di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini. 

Pemerintah harus mengutamakan tujuan dari pada 

proses. Jangan sampai karena prosesnya yang rumit 

jadi berlaku zolim ke rakyat.

"Supaya bantuan ini cepat disalurkan ke masyarakat, 

Pemerintah tidak terlalu kaku dan selektif dalam 

mendata calon penerima bantuan tersebut. Dengan 

seperti itu, masyarajat merasa pemerintah hadir disaat 

mereka memang benar-benar membutuhkan. 

Lockdown Dilonggarkan, Pemerintah Harus Perhatikan Nasib PMI di Malaysia
JAKARTA, Beritalima -- Pemerintah Malaysia 

mengumumkan melakukan relaksasi atas 

program Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) 

sejak 4 Mei lalu setelah 2 hari tidak ada data 

kematian terjadi karena Covid-19. Berita ini 

disambut gembira bukan hanya warga Negara 

Malaysia tetapi juga warga Negara lain yang 

tengah berada di Malaysia termasuk Warga 

Negara Indonesia khususnya Pekerja Migran 

Indonesia (PMI).

Legislator Dapil II Provinsi DKI Jakarta meliputi 

Jakarta Selatan, Pusat dan Luar Negeri, Dr Hj 

Kurniasih Mufidayati memuji keberhasilan 

Pemerintah Malaysia menekan angka kematian 

karena Covid-19. Pada sisi lain, anggota Komisi IX 

DPR RI membidangi kesejatan dan tenaga kerja 

itu mengingatkan pelonggaran PKP oleh 

Pemerintah Malaysia harus dibarengi dengan 

kewaspadaan tinggi termasuk antisipasi infeksi 

dari luar negara.

Perempuan berhijab yang akrab siapa Mufida ini 

menyebut, dampak positif pelonggaran PKP di 

Malaysia adalah sebagian PMI bisa mulai kembali 

bekerja dan mendapatkan upah setelah 

sebelumnya mengalami kesulitan kebutuhan 

hidup.

"Bukan itu saja, mereka juga dapat beraktvitas 

keluar rumah termasuk untuk memenuhi 

kebutuhan mereka dengan protokol yang 

diterapkan Pemerintah Malaysia. Kami terus 

memantau dan meninjau bagaimana kondisi PMI 

di negara Jiran itu serta bersiap jikalau diperlukan 

bantuan," papar Mufida dalam keterangannya di 

Jakarta, Rabu (6/5).

Berdasarkan catatan resmi Pemerintah yang 

dikeluarkan Badan Perlindungan Pekerja Migran 

Indonesia (BP2MI), sedikitnya ada 750.000 PMI di 

Malaysia. Mufida menyebut, sekitar 200.000 

diantaranya bekerja di ladang atau perkebunan.

Pekerja di perkebunan justru termasuk yang 

sangat rentan. Hal ini disebabkan biasanya lokasi 

kongsi (perumahan) mereka terletak di dalam 

perkebunan yang jauh dari jalan raya. 

“Pemerintah Indonesia, melalui KBRI dan KJRI 

harus selalu memantau kondisi mereka. Lokasi 

yang jauh menyebabkan kondisi mereka sangat 

sulit untuk dipantau dan karenanya bantuan juga 

sulit untuk mancapai mereka," papar Mufida.

Pada masa reses yang lalu, kata Mufida, saya 

berkesempatan mengunjungi sebagian dari 

mereka, dan salah satu yang saya temukan 

adalah semangat mereka sangat besar untuk 

memperbaiki nasib diri dan keluarga. 

Karena itu, papar Mufida, pemerintah melalui 

BP2MI, atase ketenaga kerjaan, KBRI dan KJRI 

wajib melakukan perlindungan secara maksimal 

terhadap mereka. “PMI ini aset bangsa dan garda 

depan kita. Dan adalah tugas asasi negara dalam 

melindungi mereka," demikian Dr Hj Kurniasih 

Mufidayati. 

(akhir)

Junaidi Auly Nilai Perppu No: 1/2020 Miliki Potensi Langgar Konstitusi
Pemerintah tak fokus dalam penanganan 

pandemi Covid-19 dan jaminan sosial, sebab 

persentase insentif pemulihan ekonomi lebih 

tinggi kalau dibandingkan dengan insentif 

kesehatan dan jaminan sosial.

Selain itu, kebijakan dalam Perppu belum 

memperlihatkan keberpihakan Pemerintah 

pimpinan Presiden Jokowi terhadap kelompok 

masyarakat mendekati miskin, rentan dan 

terdampak. Perppu No: 1/2020 tidak 

memberikan banyak ruang bagi perlindungan 

masyarakat berpenghasilan terendah yang 

terdampak daan belum masuk program 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu 

Sembako. Bahkan, kata anggota Fraksi Partai 

Keadilan Sejahtera (PKS) ini tidak ada satu 
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Peringatan 65 Tahun Dasasila Bandung pada tahun 2020 
dan Perayaan 60 Tahun berdirinya GNB pada tahun 
2021.
Hadir kepala negara dalam KTT tersebut berurutan 
menurut abjad yaitu Presiden Azerbaijan selaku Ketua 
GNB Ilham Aliyev, Presiden Sidang Umum PBB ke-74 
Tijjani Muhammed Bande, Dirjen WHO Tedros 
Adhanom, Ketua Komisi Uni Afrika Mousa Faki Mahamat, 
Presiden Afghanistan Ashraf Gani, Presiden Algeria 
Abdelmadjid Tebboune, Presiden Kuba Miguel Diaz 
Canel, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden 
Indonesia Joko Widodo, Presiden Iran Hassan Rouhani, 
Presiden Mauritius Mohamed Ould Ghazouani, Presiden 
Nicaragua Daniel Ortega.
Hadir pula Presiden Nigeria Muhammadu Buhari, 
Presiden Pakistan Arif Alvi, Presiden Palestina Mahmoud 
Abbas, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa, 

Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa, Kepala Dewan 
Kedaulatan Sudan Abdel Fattah Abdelrahman Burhan, 
Presiden Togo Faure Essozimna Gnassingbe, Presiden 
Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedow, Presiden 
Venezuela Nicolas Maduro, Presiden Zimbabwe 
Emmerson Mnangagwa, dan Wakil Presiden Namibia 
Nangolo Mbumba.

Adapun kepala pemerintahan yang hadir yaitu Perdana 
Menteri Belarusia Syarhey Rumas, Perdana Menteri 
Etiopia Abiy Ahmed, Perdana Menteri India Narendra 
Modi, Perdana Menteri Malaysia Muhyidin Yassin, 
Perdana Menteri Nepal Khadga Prasad Sharma Oil, 
Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc, dan Wakil 
Perdana Menteri Bahrain Mohammed bin Mubarak Al 
Khalifa.
(rr)

Presiden Jokowi  Ikuti KT                                             ...............................   dari hal. 1

anak ABH yang memerlukan penanganan rehabilitasi 
bagaimana," tuturnya dengan nada tanya.
Menurut Pengamat Sosial Sukamto,SSos, MM, 
mangkaknya gedung ini tidak bisa dibiarkan.
Apakah membangunnya dulu tidak diawali dengan 

penelitian dan kajian kajian kelayakan dan ilmiah? Kok 
baru ber baru berjalan 4 bulan saja tidak ada anggaran 
operasional. Hal ini jelas merugikan negara. Pusat saja 
tidak bisa mendanai, kok mau dihibahkan ke daerah. Ini 
namanya Kemensos cuci tangan (Pud).

Baru Dipakai Satu Kali,                                ...............................................   dari hal. 1

KOTA MALANG, beritalima | Unit Layanan Pengadaan 
Kota Malang, Jawa Timur, diduga kuat ada permainan 
lelang. Adanya permainan lelang tersebut diungkap oleh 
Ujang Erwayudi direktur CV Arta Mandiri Consulindo 
salah satu peserta lelang Jasa Konsultan SKM yang 
diadakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota Malang 
dengan nilai lelang Rp 163 juta. 
Menurutnya berdasarkan hasil kualifikasi sebelum 
masuk daftar pendek yang diperkuat dengan berita 
acara kualifikasi (terlampir) diduga ada ketidakberesan 
dalam hal seleksi, dimana dalam dokumen kualifikasi 
pada bagian F yaitu lembar kriteria evaluasi kualifikasi, 
pada dokumen tersebut tertulis ambang batas lulus 
evaluasi kualifikasi adalah 65 (enam puluh lima).
"Dimana dalam kolom kriteria penilaian tertulis peserta 
dinyatakan lulus evaluasi apabila nilainya diatas ambang 
batas. Dalam dokumen Penetapan Hasil Kualifikasi (bisa 
didownload di LPSE) tertulis urutan 1 (CV Mukti Pratama 
Consultants) dan urutan 2 (PT. Iconesia Solusi Prioritas) 
nilainya dibawah ambang batas yang mana masing-
masing nilainya adalah 57,00 dan 59,00. disinilah letak 
ketidakberesannya," ungkap Ujang kepada wartawan, 
Selasa 28/04.
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KUPANG, beritalima  – Sekretaris I Gugus Tugas 
Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (NTT), drg. Dominikus Minggu Mere, 
mengumumkan tambahan satu kasus positif 
Coronavirus (Covid-19), Senin (4/5/2020) sore.
Satu kasus itu berasal dari klaster Sukabumi, Jawa Barat. 
“Sore ini kami menyampaikan berdasarkan feedback 
dari laboratorium di Jakarta, dari Swab yang kita kirim 
untuk diperiksa di sana disampaikan bahwa kita ada 
penambahan satu pasien Covid-19 plus dari klaster 
Sukabumi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, 
yang saat itu didampingi Karo Humas dan Protokol Setda 
NTT, Jelamu Ardu Marius, dan Valeri Guru, Kasubag Pers 
dan Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan 
Protokol Setda NTT.
Ia mengatakan, pasien tersebut saat ini sudah dirawat di 
rumah sakit, dan kondisi dalam keadaan baik, 
berdasarkan laporan yang diterima gugus tugas dari 

Sebelumnya, sejumlah awak media saat menghubungi 
kepala ULP Kota Malang Widjaja Saleh Putra 
dikantornya. Ia menyampaikan masih ada rapat dan 
selesai rapat Widjaja akan menemui Kasipidsus Kejari 
Kota Malang. Saat ditunggu di Kejaksaan Widjaja tidak 
hadir.
"Kita tidak ada janji dengan kepala ULP Kota Malang," 
ujar Ujang Supriyadi Kasipidsus Kejari Kota Malang. 
Sebelumnya diberitakan bahwa Unit Layanan 
Pengadaan Kota Malang, Jawa Timur, diduga kuat ada 
permainan lelang. Adanya permainan lelang tersebut 

diungkap oleh Ujang Erwayudi direktur CV Arta Mandiri 
Consulindo salah satu peserta lelang Jasa Konsultan 
SKM yang diadakan oleh Bagian Organisasi Setda Kota 
Malang dengan nilai lelang Rp 163 juta. 
Menurutnya berdasarkan hasil kualifikasi sebelum 
masuk daftar pendek yang diperkuat dengan berita 
acara kualifikasi (terlampir) diduga ada ketidakberesan 
dalam hal seleksi, dimana dalam dokumen kualifikasi 
pada bagian F yaitu lembar kriteria evaluasi kualifikasi, 
pada dokumen tersebut tertulis ambang batas lulus 
evaluasi kualifikasi adalah 65 (enam puluh lima). [san]

ULP Kota Malang Batalkan               ...........................................................   dari hal. 1

Bertambah Satu Pasien Covid-19 di NTT

rumah sakit yang bersangkutan.
“Hal – hal yang harus kita lakukan ke depan adalah 
upaya – upaya kita untuk percepatan operasional PCR 
(polimerase chain reaction) di Laboratorium RSUD 
Prof. W. Z. Yohannes Kupang”, ujarnya.
“Rencananya reagen yang kita butuhkan untuk PCR 
yang ada di RSUD Prof. W. Z. Yohannes Kupang itu 
sore hari ini akan terbang dari Jakarta ke Surabaya 
dengan menggunakan kargo penerbagan dari 
Garuda. Malam nanti, teman – teman di Surabaya 
akan tindakan ke kargo Citilink. Dan, besok pagi pukul 
10.00 Wita sudah tiba di Kupang,” kata mantan 
Direktur RSUD W. Z. Yohannes Kupang ini 
menambahkan.
Hingga Senin (4/5/2020) sore, jumlah pasien positif 
Covid-19 di NTT sebanyak 10 orang, dan sedang 
dirawat di rumah sakit dan kondisi dalam keadaan 
baik. (L. Ng. Mbuhang)

Diduga Ada Permainan Lelang di ULP Kota Malang
Menurutnya kedua perusahaan tersebut lulus dan 
masuk daftar pendek, dari dokumen kualifikasi 
persyaratan sudah jelas, seharusnya kedua 
perusahaan tersebut gugur atau tidak lulus kualifikasi. 
"Tetapi kenapa dipaksakan untuk lulus kualifikasi, hal 
ini jelas menyalahi aturan dokumen kualifikasi. Dan 
yang lebih parah lagi salah satu perusahaan tersebut 
menjadi pemenang dalam lelang atau tender 
pekerjaan SKM Kota Malang 2020," katanya.

Pemilik CV Arta ini juga mempertanyakan tentang tata 
caranya. Pasalnya dalam berita acara evaluasi 
penawaran (terlampir), nilai evaluasi teknis 
perusahaannya 29,13. 

"Pertanyaannya bagaimana sistem penilaiannya? 
mohon dijelaskan...
bukannya dalam dokumen pemilihan pada bagian 
Lembar Kriteria Evaluasi sudah jelas penilaiannya," 
tandasnya. 

Terkait, hal itu pihak ULP Kota Malang belum bisa 
dihubungi. [san]

KUPANG, beritalima  | Juru Bicara Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Timur, 
Jelamu Ardu Marius, mengatakan meski Provinsi NTT 
kembali ke zona hijau karena pasien 01 telah sembuh. 
Namun masyarakat NTT diminta untuk tetap waspada. 
Karena trend angka Orang Tanpa Gejala (OTG) justru naik. 
“Perlu kami sampaikan sebagaimana yang diarahkan tadi 
oleh juru bicara gugus tugas nasional bahwa walaupun NTT 
sudah jalur hijau; sudah tidak ada yang positif virus corona. 
Namun kita harus tetap waspada,” tandas Marius kepada 
wartawan di Kupang, Sabtu (25/04/2020) malam.
Mengapa? Karena sebut Marius, di Provinsi NTT masih 

memiliki begitu banyak 
OTG, ODP dan PDP. “Yang 
kita tahu saudara-saudara 
kita ini kembali dari daerah-
daerah atau provinsi-
provinsi yang terpapar virus 
corona masuk ke NTT. 
Karena itulah kepada 
saudara-saudari kita yang 
terkategori OTG atau ODP; 
baik yang di karantina 
mandiri maupun yang di 
karantina terpusat kita 
harapkan supaya betul-
betul menjaga dirinya. 
Ketika dia menjaga dirinya 
dia menjaga keselamatan 
kita semua,” tutur Marius. 

Gubernur NTT dan Wakil 
Gubernur NTT, kata Marius, 
t e tap  mengharapkan  
p r o t o k o l - p r o t o k o l  

bekerja di perusahaan tersebut sudah ada peraturan 
yang mengikat, 
"Aturanya sudah jelas, terhadap pabrik yang 
karyawanya terdapat positif suspect Covid 19,  maka 
harus dirumahkan, dan  karyawan tersebut harus tetap 
dibayar. Karenanya pemerintah memberikan relaksasi 
pembebasan pajak," tegas Anik.
Wanita kandidat bupati Sidoarjo ini mengatakan bahwa 
peraturan yang di terapkan oleh pemerintah tersebut,  
ternyata hanya ada sebagian kecil perusahaan yang 
mentaati adanya kebijakan tersebut, 
"Namun faktanya banyak yang tidak melakukan itu. 
Pabrik hanyak merumahkan karyawan tanpa 
kompensasi. Ini yang harus diluruskan oleh instansi 
terkait dalam hal ini dinas tenaga kerja," tandasnya. 

Menanggapi teguran wakil ketua DPRD provinsi Jatim 
ini,  Kadisnakertran Himawan Estu Bagijo mengatakan 
bahwa kebijakan tersebut sudah dilakukan, 
"PT HM Sampoerna sudah ok. Mereka sudah 
melaksanakan kewajiban terhadap 36 karyawan yang di 
PHK karena positif Suspect Covid 19," jelas Himawan. 

Namun Himawan juga mengakui bahwa sisi lain 
kewenangan me- rumah- kan dan mem-PHK karyawan 
ada di dalam lingkup Disnaker kabupaten /kota.
"Saya nggak mau bikin statement tanpa data.
Coba kontak disnaker kabupaten /Kota, karena saya 
nggak berwenang. Kita bantu mendata dan 
memfasilitasi akses Kartu Pra kerja saja ya, " tukasnya. 
(yul) 

Anik tegur Perusahaan                                                  ...............................   dari hal. 1

Tanah yang di jadikan   tempat pemakaman itu, 
mengatakan," tanah itu saya dapat ganti dari tanah 
pemakaman yang terkena pembebasan Jembatan 
Suramadu dulu, dan di ganti tanah di sekarbungoh timur
Terkait kisruh PSBB H. Syafii sebagai Pembina  Majelis 
Kearifan Lokal ( MKL) angkat bicara," saya baru 
mengetahui kisruhnya Pembebasan ini didasari 
informasi penghuni disana, karna saya banyak saudara 
yang terkena penggusuran, setelah saya telusuri ke LSM 
Basmala dan LSM Lira baru tahu adanyanya dugaan  
penyimpangan anggaran, menurut hemat saya, 
sepertinya sudah ada ciri- ciri kerugian uang negara dan 
yang dirugikan adalah penghuni Masyarakat Sekar 
Bungoh, mari semua jajaran instansi terkait sedikit 
'melongok' terhadap kasus ini, jangan ada pembiaran 
adanya oknum yang tidak bertanggung jawab dan 
memperkaya diri mempermainkan dan manipulasi dan 
menindas Masyarakat awam, yang seharusnya menjadi 
tanggung jawab kita bersama," terangnya
Dia menambahkan, saya mengingatkan ke BPWS, jika 
harus memang tidak mampu harus Restrukturisasi total, 
atau segera di lantik kepala Devinitif, dan melibatkan 
SDM dari kearifan Lokal, agar benar - benar bisa berjalan 
sesuai dengan keinginan masyarakat, pasti  lebih 
merasa memiliki terhadap pembangunan kampungnya 
sendiri," tutupnya.
Ketua Basmala, menyikapi tentang Perpres No. 80 tahun 
2019 Tentang Gerbangketa susila, wilis dan lingkar 
selatan, yang baru saja di tanda tangani oleh Presiden, 
dengan keterkaitan Perpres No. 27 Tahun 2008 tentang 
BPWS, apakah nanti tidak tumpang tindih kebijakan dan 
anggaran, sedangkan Perpres No.80 tahun 2019 di 
fokuskan untuk percepatan  pembangunan ekonomi 
diantaranya Gerbang kertasusila, khususnya di 
Bangkalan, jika sekiranya hal tersebut berbenturan 
Anggaran dan kebijakan, lebih baiknya BPWS 
dibubarkan saja," tutur Bahrul Ulum.
Sebagai tokoh Masyarakat di Dusun Sekar Bungoh, yang 
berpengalaman dalam pembebasan mulai tahun 2015 

ini,  Zahron, mengatakan," saya merasa prihatin sekali 
Terhadap kedholiman terhadap masyarakat saya, 
adanya konspirasi yang menimbulkan perampokan 
keadilan terhadap hak.- hak mereka, ini harus di 
hentikan oleh oknum  tim P2T, menurut nya lagi, 
pengukuran tidak jelas, tim Appraisal tidak masuk ke 
ruang fisik rumah yang akan di Appraisal, hanya melihat 
dari kaca luar ,  kamar  tidur tidak masuk dalam 
Appraisal," ucapnya.
Dan lagi lanjutnya, ' saya mendapat laporan 
pencaplokan tanah milik warga, buktinya ada, ini kan 
indikasi Penyerobotan tanah, dan jika ini masuk ke letter 
C baru ini sama halnya Pemalsuan surat, saya siap 
menunjukkan lokasi bidang tersebut, " terang mantan 
BPD  Desa Sukolilo Barat itu.
Dari informasi yang didapat media ini, maaih ada 
beberapa orang yang sudah di bebaskan , namun sulit di 
cairkan, padahal diantara mereka tidak terkait masalah 
hukum, bahkan mereka menyetujui pembebasan itu, 
kalau dana pembebasan itu di alihkan ke pihak Bank lain 
maka akan terjadi fee atau bunga Bank, siapa yang 
bermain dalam hal ini? 
Dewan pesahat  Hukum LSM BASMALA, Taufiq , S.H, 
M.H, Adanya dugaan letter C dadakan dan tumpang 
tindihnya letter C terkait pembebasan tanah di bibir 
pantai sekarbungoh, jika memang terjadi kecurangan  
seperti penyerobotan tanah dan ada unsur 
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, menjual, menukarkan” yang artinya 
kurang lebih sebagai perbuatan seseorang yang menjual 
atau menukarkan tanah yang bukan miliknya kepada 
pihak lain dan memperoleh keuntungan atas 
perbuatannya tersebut, Perbuatan curang seperti 
penyerobotan tanah dapat diancam dengan hukuman 
pidana, Pasal 385 terdiri dari 6 ayat ini mendefinisikan 
secara jelas akan tindakan kejahatan. Segala bentuk 
kejahatan yang terdapat dalam pasal 385 (KUHP) ini 
disebut dengan kejahatan Stellionnaat, tegas Taufiq bin 
Hawam S.H, M.H. ( AH).

Pengakuan Fiktif dan Penyerobotan           ...............................................   dari hal. 1

Meski Zona Hijau, NTT Tetap Waspada

kesehatan harus benar-benar dipatuhi. “Kita meminta 
supaya semua infrastruktur pemerintahan terutama di 
kabupaten/kota mulai dari kabupaten sampai dengan RT 
benar-benar memastikan bahwa OTG yang ada di 
beberapa kabupaten dan kota dan juga ODP dan PDP 
benar-benar dikontrol secara baik; khususnya untuk OTG 
dan PDP yang dikarantina mandiri di rumah-rumah atau 
juga yang terpusat, yang disiapkan oleh pemerintah 
daerah,” pinta Marius. 
(L. Ng. Mbuhang/Valeri Guru/Kasubag Pers dan 
Pengelolaan Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol 
Setda Provinsi NTT)

KUPANG, beritalima | Sebanyak sembilan warga Nusa 
Tenggara Timur (NTT) dinyatakan positif Coronavirus 
(Covid-19).
Dari sembilan orang yang terkonfirmasi positif, yaitu terdiri 
atas tujuh orang dari salah satu klaster di Suka Bumi, Jawa 
Barat dan dua orang dari klaster Gowa.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris 1 Gugus Tugas 
Penanganan Covid-19 Provinsi NTT, drg. Dominikus Minggu 
Mere, di ruang Biro Humas Setda Provinsi NTT, Rabu (30/4) 
sore.
"Berdasarkan informasi dari Jakarta beberapa waktu yang 
lalu, disampaikan bahwa tujuh orang terkonfirmasi positif 
Covid-29, dari 13 sampel swab yang dikirim. Dan kami 
sampaikan bahwa saat ini ketujuh orang tersebut sedang 
dalam isolasi. Dan tadi sudah dikoordinasikan dengan 
Direktur Rumah Sakit Bhayangkara Titus Uly Kupang, sore 
hari ini akan dipindahkan ke ruang isolasi Rumah 
Bhayangkara Titus Uly Kupang," kata dokter Domi.
Dia menambahkan, secara umum para pasien tersebut 
dalam kondisi baik, dan secepatnya akan diambil sampel 
swab sesuai dengan prosedur penataksanaan pasien Covid-
19.
"Kita harapkan hasil swab yang diambil tersebut akan 
diperiksa di laboratorium RSUD W.Z Yohannes Kupang yang 
sedianya akan kita operasionalkan pada tanggal 5 Mei 2020 

mendatang," ujarnya.
Sedangkan dua orang yang positif Covid-19 dari salah 
satu klaster Gowa, saat ini sedang diisolasi di RSUD 
Komodo, Manggarai Barat.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kadis Kesehatan, 
Kabupaten Manggarai Barat untuk segera melakukan 
koordinasi dengan Direktur RSUD Komodo Labuan Bajo 
untuk kedua pasien tersebut diisolasi dan dirawat di 
RSUD Komodo Labuan Bajo," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa hingga saat ini, jumlah sampel 
dikirim ke berbagai laboratorium, baik di Jakarta maupun 
di Surabaya, dari 117 sampel yang dikirim itu ada 56 
sampel yang sudah ada hasil.

"Dari 56 sampel itu, 46 sampel negatif, dan 10 sampel 
hasilnya positif sebagaimana kita ketahui hari ini kami 
melaporkan ada sembilan yang positif, yaitu tujuh orang 
dari salah satu klaster di Suka Bumi, dua orang dari 
klaster Gowa, dan satu orang yang positif sebelumnya. 
Pasien 01 tersebut dinyatakan sudah sembuh," kata 
dokter Domi yang juga Kadis Kesehatan Provinsi NTT ini 
menambahkan.

 (L. Ng. Mbuhang).

Sembilan Warga NTT Positif Covid-19

KUPANG, beritalima - Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan 
Penanganan Covid-2019 di Provinsi NTT, Jelamu Ardu 
Marius, mengatakan sesuai instruksi Presiden Jokowi 
bahwa mulai Jumat (24/4/2020) dilarang untuk mudik bagi 
warga dari luar NTT atau warga NTT yang ingin datang ke 
NTT.
“Kami harapkan  untuk tetap berada di tempat 
sebagaimana instruksi Bapak Presiden. Kita lebih banyak 
untuk tinggal di tempat tinggal kita masing-masing baik di 
Jawa maupun Bali atau dimanapun Anda berada sambil 
tentu berkoordinasi dengan para medis setempat. Kalau 
ada tanda-tanda klinis awal yang mencurigakan,” kata 
Marius kepada wartawan di Kupang, Kamis (23/4/2020) 
malam.
Menurut Marius, sebagaimana yang ditekankan Presiden 
Jokowi tujuan melarang mudik adalah supaya tidak 
membawa virus corona dari daerah-daerah zona merah ke 
desa atau  ke tempat lainnya.
“Untuk NTT saat ini sudah ada satu orang yang tertular virus 
corona dan kita berdoa mudah-mudahan cukup satu. Kita 
harapkan kesadaran dan pengertian baik dari seluruh 
warga yang ingin ke Kupang atau NTT pada umumnya 
untuk menunda mudik kali ini. Kita tunda sambil melihat 
kondisi yang ada,” pintanya.
Jika semuanya sudah berjalan normal, sebut Marius tentu 
semua warga akan kembali mengunjungi kampung 
halaman atau juga kembali ke NTT untuk melakukan 
perjalanan bisnis atau perjalanan wisata.
“Ketika nanti semuanya sudah berjalan dengan baik dan 

keadaan menjadi normal kembali. Hal yang sama juga kami 
harapkan para pemudik yang berasal dari NTT yang ingin 
keluar NTT untuk bisa menahan diri, agar tidak melakukan 
perjalanan sambil menunggu keadaan normal kembali,” 
kata Karo Humas dan Protokol Setda NTT ini 
menambahkan.
Dikatakan Marius, beberapa waktu lalu Gubernur NTT telah 
mengeluarkan instruksi Nomor 34 tahun 2020 tentang 
pembatasan warga negara Timor Leste atau WNI yang akan 
ke Timor Leste atau kembali ke Timor Barat “Kita harapkan 
untuk sementara perjalanan itu ditunda dulu kalau Anda 
berada di Jawa tetaplah di Jawa atau di Bali supaya 
memastikan bahwa kita tetap dalam keadaan sehat. Itu 
tujuannya kecuali untuk logistik dan barang lainnya,” tandas 
Marius.

Data dari 22 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se NTT 
menyebutkan hingga Kamis malam jumlah Orang Tanpa 
Gejala (OTG) 82 orang; OTG saat ini 58 orang; OTG selesai 
dipantau berjumlah 24 orang. Jumlah ODP, PDP dan 
Konfirmasi sebanyak 1.606 orang. ODP berjumlah 920 
orang; selesai masa pemantauan 15 orang; karantina 
mandiri sebanyak 582 orang; karantina terpusat 39 orang; 
kondisi saat ini 636 orang. Sampel yang dikirim 75; hasil 
negatif 43 sampel dan belum ada hasil 31 sampel. (L. Ng. 
Mbuhang/Valeri Guru/Kasubag Pers dan Pengelolaan 
Pendapat Umum Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi 
NTT)

Tunda Mudik untuk Putus Rantai Penyebaran Covid-19 di NTT
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lingkunganya. 

 Yang kemudiaan akan dikoordinasikan 

dengan Fakultas Vokasi di Perguruan Tinggi di 

Jatim dengan harapan nantinya fakultas vokasi 

tersebut saat KKN  akan menjadikan pesantren 

sebagai fokus sasaran sesuai dengan bidang 

vokasi yang dikembangkan di setiap pesantren. 

 Hal tersebut menjadi salah satu contoh 

fokus perencanaan pembangunan pendidikan 

Jatim di bidang pendidikan vokasi. 

 “Tahun ini Hari Pendidikan Nasional tidak 

ada upacara maupun seremonial karena adanya 

covid-19. Tapi bahwa semangat untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan harus terus 

dilakukan, adalah hal yang tak boleh kita 

lupakan,” pungkas Khofifah.

 Karena Musrenbangnas berlangsung 

secara virtual, maka trophy Jatim sebagai peraih 

Penghargaan Perencanaan Pembangunan 

Terbaik dalam pelaksanaan Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Nasional 2020 

hanya ditunjukkan secara virtual oleh Panitia 

Musrenbangnas  melalui layar. (*)

menjadikan Jatim sebagai satu dari tiga 

provinsi yang mendapatkan penghargaan 

perencanaan pembangunan.

 Lebih lanjut dikatakan Khofifah bahwa 

pengembangan pendidikan vokasi memang 

menjadi konsen Pemprov Jatim. Sebab 

berdasarkan data yang ada, tingkat 

pengangguran tertinggi di Jatim adalah lulusan 

SMK, kedua adalah lulusan SMA. 

 Oleh sebab itu, pengembangan 

kurikulum dan juga format pendidikan vokasi 

terus dikembangkan di Jatim.  Agar setiap 

lulusan SMK memiliki bekal yang cukup, 

memiliki skill yang berkualitas dan matching 

dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia 

industri. 

 Seperti saat ini Pemprov Jawa Timur 

melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur 

tengah melakukan pemetaan dan pencocokan 

pesantren dengan bidang vokasi. 

 Tujuannya kelak setiap pesantren akan 

mendapatkan bidang vokasi khusus yang 

sesuai dengan kebutuhan maupun tantangan di 

perencanaan pembangunan terbaik. Kebetulan 

yang menjadi unggulan adalah pendidikan 

vokasi dan SMK Mini.

 “Ini menurut saya sekaligus hadiah untuk 

kita semua di Hari Pendidikan Nasional 2020. 

Karena dalam Musrenbangnas kemarin, yang 

mendapatkan poin tertinggi sampai Pemprov 

Jatim mendapatkan penghargaan perencanaan 

pembangunan terbaik adalah karena program 

pendidikan yang dikembangkan di Jawa Timur 

yaitu pendidikan vokasi, dan SMK Mini di 

Pesantren,” kata Gubernur Khofifah, Minggu  

(3/5). 

 Provinsi Jatim mendapatkan apresiasi di 

bidang pendidikan vokasi dan SMK Mini di 

pesantren yang digagas pemprov. Ini yang 

Pemprov Jatim Raih Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik

SURABAYA, beritalima | Di tengah Pandemi Covid-

19, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapatkan 

apresiasi dan penghargaan di tingkat nasional. 

 Kali ini, Provinsi Jatim mendapatkan 

Penghargaan Perencanaan Pembangunan Terbaik 

dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan Nasional 2020 yang dibuka secara 

virtual oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), 

Kamis (30/4). 

 Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 

menyambut baik atas penghargaan yang diberikan 

bagi Pemprov Jatim dari pemerintah pusat 

tersebut. Ia juga menyebut penghargaan ini 

adalah kado bagi Jatim di Hari Pendidikan 

Nasional. Pasalnya Jatim menjadi salah satu dari 

tiga provinsi yang mendapatkan penghargaan  

juga ada warga pendatang baik dari Bali, Jogja, 

yang juga daerah terdampak covid-19, sehingga 

dibutuhkan adanya screening rapid test agar 

mencegah adanya penyebaran virus di wilayah 

kepulauan," papar Khofifah.  Sebagaimana 

diketahui, per hari ini untuk Kabupaten 

Sumenep ada sebanyak 5 orang yang 

terkonfirmasi covid-19, sebanyak 1 orang pasien 

dalam pengawasan (PDP), dan sebanyak 308 

orang dalam pemantauan (ODP).  Terkait 

penyerahan bantuan ke wilayah kepulauan ini, 

s e c a r a  k h u s u s  G u b e r n u r  K h o f i f a h  

menyampaikan terima kasihnya pada Kapolda 

Jawa Timur , Pangdam V Brawijaya dan juga 

Pangkoarmada II yang telah bergotong-royong 

mengerahkan armadanya dalam menyalurkan 

bantuan sembako dan alat medis ke masyarakat 

di kawasan kepulauan Sumenep.  "Ini adalah 

bentuk kegotong-royongan bersama dari 

seluruh elemen di Jawa Timur, dan semoga 

pandemi covid-19 ini bisa segera berlalu," 

pungkas Gubernur Khofifah. (*)

masker, hand sanitizer, desinfektan, dan sejumlah 

alat medis lain yang kita distribusikan pertama 

untuk warga di Raas, lalu 4 jam berikutnya kita 

akan lanjutkan distribusi ke Kangean, dan minggu 

depan insyaallah akan dilanjutkan ke Sapeken," 

tutur Gubernur Khofifah usai melakukan 

penyerahan bantuan. 

 Dikatakan wanita yang juga mantan 

Menteri Sosial RI ini, bantuan ini diharapkan bisa 

mengurangi beban warga masyarakat di 

kepulauan Madura terhadap dampak covid-19 

yang penyebarannya tak mengenal desa, kota, 

hingga kepulauan.  Selain itu, Gubernur Khofifah 

menekankan bahwa yang juga disalurkan bantuan 

hari ini adalah rapid test covid-19, dan juga paket 

alat perlindungan bagi tenaga medis. Rapid test 

covid-19 tersebut diharapkan bisa menjadi alat 

screening bagi warga pendatang yang masuk di 

area kepulauan baik di Raas, Kangean maupun di 

Sapeken.  "Total ada sebanyak 240 unit, lengkap 

ada hazmatnya juga nanti bagi tenaga medis yang 

akan melakukan tes cepat covid-19. Karena di sini 

Drh. Wemmi Niamawati, MMA 

RAAS, KABUPATEN SUMENEP, beritalima |  Gubernur 

Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan 

bantuan sembako dan perlengkapan medis kepada 

warga masyarakat di wilayah Kepulauan Raas, 

Kabupaten Sumenep, Sabtu (2/5). 

 Didampingi oleh jajaran Forkopimda Jawa 

Timur yaitu Kapolda Jatim Irjen Pol Luki Hermawan, 

Pandam V Brawijaya Mayjend TNI Widodo Iryansyah 

serta Pangko Armada II Laksamana Muda Heru 

Kusmanto, Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, bantuan 

sembako dan peralatan medis tersebut juga akan 

disalurkan untuk warga di Kepulauan Kangean .

 Gubernur Khofifah mengatakan, total ada 

sebanyak 4.000 paket sembako yang dibawa dari 

Surabaya dengan menggunakan KRI Teluk Ende 517 

ke wilayah kepulauan Madura ini. 

 Selain sembako, juga disertakan Gubernur 

Khofifah dan Forkopimda Jatim adalah bantuan 

berupa 800 buah hazmat, hand scoon sebanyak 800 

buah, rapid test sebanyak 240 unit, thermalgun 

sebanyak 60 unit, handsanitizer sebanyak 400 botol, 

alkohol sebanyak 240 botol, spayer sebanyak 100 

unit, kacamata google sebanyak 160 buah. 

 Tak hanya itu, alat medis yang juga 

diserahkan adalah face shield sebanyak 400 unit, 

masker sebanyak 8.000 buah, desinfektan 

sebanyak 160 buah, sarung tangan latex sebanyak 

800 buah, yang diharapkan bisa menjadi alat 

perlidungan diri dan antisipasi warga masyarakat di 

kepulauan Madura menghadapi pandemi covid-19. 

 "Perjalanan bantuan kali ini diangkut 

menggunakan KRI Teluk  Ende-517. Alhamdulillah 

bisa tiba di Raas setelah melalui perjalanan 17 

jam," kata Gubernur Khofifah. 

 KRI Teluk Ende-517 yang membawa 

sembako dan peralatan medis tersebut 

diberangkatkan pada hari Kamis (30/4) dari 

Pelabuhan Tanjung Perak ke pelabuhan Raas. Yang 

kemudian dipindahkan ke kapal lebih kecil atau 

sekoci untuk didistribusikan kepada warga di 

kawasan kepulauan. 

 "Ini yang kami serahkan ada sembako, 

Gubernur Khofah Salurkan 4.000 Paket Sembako dan Ribuan Peralatan Medis ke Warga Kepulauan Raas dan  Kangean -  Sumenep
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