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Presiden Jokowi Anugerahkan 

jasa mereka dalam perjuangan di berbagai bidang untuk mencapai, 
merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan serta 
mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 
117/TK/Tahun 2020 yang ditetapkan pada 6 November 2020,

JAKARTA, beritalima  | Presiden Joko Widodo pada Selasa, 10 November 
2020, menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional yang merupakan bagian 
dari rangkaian peringatan Hari Pahlawan Tahun 2020 bertempat di Istana 
Negara, Jakarta.
Sebanyak enam orang tokoh memperoleh penganugerahan tersebut atas 
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SURABAYA, beritalima.com | Vidy masuk di Indonesia tahun 2019. Dan kini, 
jaringan iklan terdesentralisasi pertama di dunia ini telah dinominasikan dalam 
‘Community Coin of the Month’ sebagai salah satu komunitas pengadopsi 
cryptocurrency internasional terbesar.
Vidy dinominasikan di komunitas tersebut oleh Binance, bursa aset digital 
terkemuka di dunia yang baru-baru ini mengumumkan inisiatif baru mereka 
berupa ‘Community Coin Vote’. Di Indonesia, Binance semakin berkibar.
Vidy merupakan satu-satunya proyek blockchain di dunia yang telah mampu 
meyakinkan bisnis tradisional untuk mengadopsi teknologinya. Dengan lebih 
dari 50 media digital terbesar di Asia termasuk Transmedia, CNN Indonesia, 
CNBC Indonesia, MNC Group, Kompas Gramedia, dan Kapanlagi

PASURUAN, Beritalima | H Muzammil Syai SH, MSi anggota Komisi A dari Fraksi 
Nasdem DPRD Provinsi Jawa Timur mengawali Reses untuk Tahap ketiga ini 
dilakukan di Pondok Pesantren Nurul Anwar Karang Ketug Kota Pasuruan, dengan 
mengundang 100 orang dari beberapa Kelurahan di Kecamatan 

SURABAYA, ber i ta l ima - 
Gube r nu r  J awa  T imu r, 
Khofifah Indar Parawansa, 
berjanji akan memfasilitasi 
peningkatan Sumber Daya 
Manusia (SDM) anggota 
Serikat Media Siber Indonesia 
(SMSI) Provinsi Jawa Timur.
Hal itu disampaikan audiensi 
dengan Dewan Pengurus 
SMSI Provinsi Jawa Timur di 
Gedung Negara Grahadi, 
Senin (2/11/2020).
Dalam kesempatan itu, Ketua 
Dewan  Pengu ru s  SMS I 
Provinsi Jawa Timur, H. 
Samiadji Makin Rahmat, SH, 
M H  t e r l e b i h  d u l u 
memperkena lan ja jaran 
pengurus baru SMSI Provinsi 
J a w a  T i m u r .  M a k i n 
menyebutkan bahwa, saat ini 
anggota SMSI di Jatim sudah 
ada 148 

SURABAYA, beritalima - Sikap tegas dan tanggap 
merupakan bagian dari tanggungjawab bagi 
seorang yang memang punyak peran besar di 
lingkungannya.
Diantaranya sebut sekretaris BPBD Provinsi Jawa 
Timur, Erwin Indra Wijaya SE. MA.
Ketika terjadi bencana, ia salah satu orang yang 
mempunyai tanggungjawab yang sangat besar 
terhadap wilayah kabupaten dan kota yang tertimpa 
bencana.
Erwin, berangkat dari bawah meniti karir sebagai 
seorang ASN yang dimulai di Biro Pemerintahan. 
Kemudian bergeser ke satuan Polisi Pamong Praja  
(POL  PP)  men jad i  peny id i k .  Be r i ku tnya 
mendapatkan kepercayaan dar i  p impinan 
menduduki jabatan yang sangat setrategis sebagai  
Sekretaris BPBD Provinsi Jawa Timur.
Sebagai orang nomor dua di kantornya, ketika terjdi 
bencana di wilayah kabupaten atau kota, ia harus 
menyediakan sarana dan prasarana. Diantaranya 
alat berat, ambulance dan sembako. �
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Gubernur Khofah Berjanji Memfasilitasi Pengembangan SDM Anggota SMSI Jawa Timur
Berpenghasilan Kisaran Rp 1 Juta Perhari Setelah Gabung Vidy
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Reses Tahap III Muzammil Minta Pemerintah Sikapi Efek Covid-19
  

BeritaLima Serahkan Cindera Mata ke Bupati Pamekasan
PAMEKASAN, Beritalima | Bupati 
P a m e k a s a n  B a d d r u t  Ta m a m , 
menyambut  ba i k  a tas  i n i s i a t i f 
kunjungan dan si laturahmi CEO 
Beritalima.com Moch. Efendi, di ruang 
t amu  Pendopo  Agung  Ronggo 
Sukowati, Kabupaten Pamekasan, 
Madura, Jawa Timur.
Namun sebelum masuk ke ruang tamu 
b u p a t i  B a d d r u t  T a m a m , 
m e m p e r s i l a h k a n  k e p a d a  t i m 
Beritalima.com, terlebih dahulu untuk 
diperiksa suhu tubuh lalu mencuci 
tangan dan memakai masker. Hal 
tersebut d i lakukan guna untuk 
mematuhui protokol kesehatan yakni 
3M.Dalam kunjungannya itu Moch 
Efendi, dalam rangka memberikan 
cindera mata berupa hasil kegiatan 
L iputan Khusus(L ipsus)  Bupat i 
Pamekasan Baddrut Tamam, yang 
sudah dikemas dalam 

SURABAYA, beritalima.com | Masa Pandemi Cocid-19 dirasakan oleh beragam 
profesi, mulai dari dunia usaha yang berdampak pada perekonomian yang 
turun drastis.
Termasuk advokat menjadi salah satu yang terkena dampak, namun untuk 
tetap eksis sebagai seorang akvokat tetap menjalankan profesinya untuk 
membatu persoalan hukum yang terjadi ditengah masyarakat. �
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Ini Sikap IPW, Polrestabes Surabaya dan Polda Jatim

SURABAYA – beritalima | Sidang praperadilan yang diajukan Singky Soewadji 
kembali digelar, Selasa (10/11/2020) siang, di Pengadilan Negeri Surabaya. 
Agendanya, pembacaan jawaban dari termohon, yaitu �
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Ini Peran Sekretaris BPBD Jatim Ketika Ada Bencana
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Peduli, Menteri Edhy Beri Bantuan untuk Tambak Udang di Sumatera Selatan

Limaberita 
Gelar Pahlawan Nasional kepada Enam Tokoh

19 Advokat Angkatan ke 4 LMKI 
Ikuti Sumpah di Pengadilan Tinggi

 Terkait Sidang Praperadilan Singky Soewadji

JAKARTA, beritalima | 
S e b a g a i  b e n t u k 
komitmen dan peduli 
Menteri Kelautan dan 
P e r i k a n a n  E d h y 
P r a b o w o  ( K K P ) 
menyalurkan bantuan 
d a r i  Ke m e n t e r i a n 
K e l a u t a n  d a n 
P e r i k a n a n  ( K K P ) 
kepada pelaku usaha 
perikanan budidaya di 
Provinsi �
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DEPOK,Beritalima | Satlantas 
P o l r e s  M e t r o  D e p o k  
membagikan ratusan paket 
sembako kepada warga saat 
tengah menggelar Operasi 
Zebra Jaya 2020. Pembagian 
sembako ini dilakukan hasil 
kerja sama Polres Depok 
dengan PT Sumber Alfaria 
Trijaya (Alfamart).
Kasat Lantas Polres Metro 
Depok Kompol Andi Muhamad 
Indra Waspada mengatakan, 

SUMENEP, beritalima.com| 
Pemer in tah  Kabupa ten  
Sumenep mengajak seluruh 
masyarakat menguatkan 
kebersamaan dan bersama-
sama melawan dengan 
memutus rantai penyebaran 
Virus Corona atau Covid-19.
“Pada Peringatan Hari Jadi ke-
751 Kabupaten Sumenep 
tahun ini dengan tema 
“Bersatu Melawan Corona”, 
diharapkan seluruh elemen 
masyarakat untuk bersama-
sama memutus mata rantai 
penyebaran Covid-19 yang 
saat ini menjadi pandemi,” 
kata Bupati Sumenep, Dr. KH. 
A. Busyro Karim, M.Si seusai 
Upacara Hari Jadi ke-751 
Kabupaten Sumenep, di 
Kan t o r  B upa t i ,  S ab t u  
(31/10/2020).Wabah Covid-
19 berefek negatif dengan 
melumpuhkan banyak sektor 
keh idupan masyarakat ,  
karena dampaknya tidak 
hanya  in te raks i  sos ia l  
kemasyarakatan dan sistem 
pendidikan, namun juga 
m e l u m p u h k a n  s e k t o r  
perekonomian dan sektor lain 
yang berkaitan dengan 
kehidupan masyarakat.

rekreasi untuk melakukan 
pengamanan,” katanya kepada 
wartawan di Depok, Jumat 
(6/11/2020).
Sementara i tu,Corporate 
Communucation Alfamart, Rere 
mengatakan, sebagai bentuk 
kepedulian Alfamart khususnya 
d i  m a s a  p a n d e m i  i n i  
berpartisipasi menyumbangkan 
sebanyak 100 paket sembako 
ke Satlantas Polres Metro 
Depok. “Bentuk bantuan ini 
s e n g a j a  k i t a  b e r i k a n  
berkolaborasi dengan Satlantas 
Polrestro Depok di tengah 
pelaksanaan Operasi Zebra 
petugas membagikan ke orang 
membutuhkan,” katanya.
Sasaran pembagian paket 
sembako lanjut Rere, sudah 
ditentukan oleh petugas 
Satlantas Polres Metro Depok.
Yang mendapatkan paket 
sembako sopir angkot, ojek 
pangka l an  dan  on l i n e ,  
pemulung, dan kaum Dhuafa. 
Ini untuk meringankan beban 
masyarakat khususnya yang 
terdampak Covid19,” tutupnya.
(Frd Andi/Rusdiansyah)

Operasi Zebra Jaya 2020 ini 
lebih mengedepankan upaya 
prepent i f,  preemt i f  dan 
persuasif.
U p a y a  p r e e m t i f  k i t a  
membagikan paket sembako ke 
masyarakat membutuhkan 
sasaran pengemudi angkot, 
ojek online dan Pangkalan, 
tukang becak, pemulung. 
Sedangkan Prepentif anggota 
disebar ke tempat keramaian 
pusat perbelanjaan dan 

“Dalam razia tersebut, kata 
Widi, pihaknya mengamankan 
ratusan miras dari berbagai 
merk.  Menurut Widi, dari 
berbagai miras tersebut 
merupakan hasil razia dari Toko 
Akbar jalan KH. Zaenal Arifin 
diantaranya Guiness 620ml :4, 
Guines 125ml:6, Anggur merah 
MD: 8 botol, Bir bintang : 5 
botol, Captain Morgan : 1, 
Anggur merah: 15, Anggur 
p u t i h : 2 ,  N e w p o r t :  3 .  
“Sedangkan dari Toko H. Zaini ( 
simpang 4 pintu selatan pasar 
Anom) diantaranya, Singaraja 
:38 botol, Anggur merah: 22 
botol, Anggur putih: 12 botol, 
Draft BEER kaleng: 16, Prost 
:10 botol, Arak : 11 1/2 botol, 
Newport:16 botol,  Draft 
beer:12 boto, Panther: 16 
botol, Soju bae 2 botol.  Barang 
b u k t i  b e s e r t a  p e n j u a l  
d iamankan  d i  Mapo l res  
Sumenep untuk dilakukan 
pemeriksaan lebih lanjut. ( An) 

SUMENEP, beritalima | Jelang 
pemi l ihan kepa la  daerah 
(Pilkada) 2020, Tim Polres 
Sumenep, Madura Jawa Timur, 
lakukan operasi minuman keras 
(Miras) Minggu (08/11/2020)
Razia dipimpin langsung Kabag 
ops Polres Sumenep AKP 
Achmad Robial, S.E, S.I.K diikuti 
17 personil dengan melibatkan 
Tim Jokotole dan Kasat Lantas, 
kegiatan dilakukan sekitar 
pukul 01.00 WIB, Minggu dini 
har i .Hadir  pada kegiatan 
tersebut, Kasat Lantas beserta 
5 personel, Team Jokotole 6 
personel dan anggota reskrim 1 
personel.
Dalam razia miras tersebut tim 
gabungan mengamankan 
ratusan miras dari berbagai 
merk.

K a s u b a g  H u m a s  P o l r e s 
S u m e n e p  A K P  W i d i a r t i 
mengatatakan bahwa operasi 
miras ini dalam rangka kegiatan 

berupa materi namun juga 
korban jiwa.
Untuk i tulah, kesadaran 
masyarakat bersama-sama 
menghentikan penyebarannya 
d e n g a n  m e n i n g k a t k a n  
kedisiplinan mematuhi protokol 
kesehatan yang ditetapkan 
pemerintah, yakni mencuci 
tangan pakai sabun dan hand 
sanitizer, memakai masker, dan 
selalu menjaga jarak.

“Saya yakin, manakala seluruh 
elemen baik pemerintah dan 
masyarakat menjalin koordinasi 
dan kerja sama, tentu saja kita 
bisa mencegah penyebaran dan 
p enu l a ra n  Cov i d - 1 9  d i  
K a b u p a t e n  S u m e n e p ,”  
imbuhnya.
Pada upacara itu, mulai dari 
inspektur dan komandan 
upacara, pembawa acara dan 
doa menggunakan Bahasa 
Madura, bahkan seluruh 
peserta upacara memakai 
pakaian bangsawan Keraton 
Sumenep.

Sementara, peringatan Hari 
Jad i  ke -751  Kabupa ten  
S u m e n e p  t a h u n  i n i  
dilaksanakan secara sederhana 
ak ibat wabah Covid-19,  
sehingga kegiatan yang digelar 
hanya Upacara Hari Jadi dan 
Rapat Paripurna Hari Jadi 
Kabupaten Sumenep pada 
tanggal 31 Oktober 2020.

Pemerintah Daerah untuk 
mencegah penularan Virus 
C o r o n a  a t a u  C o v i d - 1 9  
meniadakan beragam kegiatan 
s e p e r t i  t a h u n - t a h u n  
sebelumnya, misalnya prosesi 
Arya Wiraraja dan pameran 
pembangunan.
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Operasi Zebra 2020, Polres Depok dan Alfamart Bagi-bagi Sembako

pengelolaan logistik yang 
dibutuhkan pada saat hari H 
nanti. Selain itu, saat ini 
p ihaknya  juga  tengah  
m e l a k u k a n  t a h a p a n  
r e k r u t m e n  K e l o m p o k  
Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS).
Selain tahapan tersebut, 
p i h a k n y a  j u g a  t e r u s  
melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat tiada henti-
hen t i nya ,  ba i k  seca ra  
langsung maupun secara 
online.
“Kami sadar betul bahwa 
memberikan pemahaman dan 
wawasan kepada masyarakat 
agar tidak perlu khawatir 
datang ke TPS perlu terus 
dilakukan,” katanya.
Selain itu pihaknya juga terus 
menyampa ikan  kepada  
masyarakat bahwa kami akan 
m e n e r a p k a n  p r o t o k o l  
kesehatan nanti pada hari H 
pencoblosan.
Ia mengatakan sosialisasi 
pilkada sejatinya tidak hanya 
m e n j a d i  t u g a s  
penyelenggara, tapi juga 
menjadi tugas pemerintah, 
pasangan calon dan tim 
kampanye, partai politik dan 
semuastakeholder tanpa 
terkecuali agar tercapai target 
tingkat partisipasi 77,5 
persen.
F r e d i / R u s d i a n s y a h ,  
Beritalima.com

Kamtibmas, Polres Sumenep Amankan Ratusan Botol Miras

MAGETAN, berital ima- 
U p a y a  P e m e r i n t a h  
Kabupaten Magetan, Jawa 
T i m u r ,  u n t u k  
mensejahterakan warga, 
termasuk petani, terus 
berlanjut.
Un tuk  ke se j ah te raan  
p e t a n i ,  P e m e r i n t a h  
Kabupaten Magetan melalui 
Bidang SDA Dinas PUPR, 
merehabilitasi beberapa 
sumur air tanah dalam.
Bahkan untuk sosialisasi, 
sudah di lakukan oleh 
Bidang SDA di UPTD 
Pengairan Daerah Irigasi 
Je je ruk ,  D inas  PUPR 
Kabupaten Magetan, Jumat 
6 November 2020.
Menurut Kabid SDA Dinas 
PUPR Kabupaten Magetan, 
Yuli K Iswahyudi, pada akhir 
t a h u n  i n i  p i h a k n y a  
merehabilitasi beberapa 
sumur air tanah dalam.
“Yaitu di Desa Subontoro, 
Desa Purwosari dan Desa 
Kembangan. Tiap paket 
dengan nilai sekitar Rp.200 
j u t a .  Ka l a u  s u m b e r  
dananya, dari Perubahan 
A P B D  Ta h u n  2 0 2 0  
Kabupaten Magetan,”  
terang Yuli, Jumat 6 
November 2020.
M e n u r u t n y a  l a g i ,  
rehabilitasi ini mengganti 
alat yang awalnya genset 
d igant i  men jad i  PLN 
prabayar. Hal tersebut 
dilakukan untuk menekan 
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Derry Utomo, Waris Yandi, Vito Herlambang, M. Rizky Markiano, Kepala Perwakilan Sumatera 
Utara : Sugiono, Siti Nurmayang Sari, Boher Rajagukguk, Budiono, , Perwakilan Kalimantan 
Tengah :  Misran Haris, Ka. Biro Pangkalan Bun : Samsin K, Lela,   Kepala Perwakilan 
Kalimantan Timur  : Ilham,  Ka. Biro Berau :  Nikolaus, S, Arifin, Hamzah,  Blasius BIN, Dedy 
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Zhita, Kepala Perwakilan Kalimantan Barat : Halim H. Anwar,  Kepala Perwakilan Kalimantan 
Selatan : Supiansyah Darham, SE, SH, Kepala Perwakilan Kalimantan Utara : Ridwansyah, 
Koordinator Liputan Aceh : Edi Safaruddin, SH,  Kepala Perwakilan Provinsi Aceh : drh. Rubian 
Harja Ka. Biro Kota Langsa : Eddy Khalil,  Kontributor Aceh Utara : Efendi Noerdin Kontributor 
Aceh Barat Daya : Julidafisma, S.Pdi Kontributor Bireuen : Suherman Amin, Yusfauzan 
Zakaria, Abdullah Peudada, Hamdani, S.Pd, M.Pd, Safruddin Daud, S.Pd, Kepala Perwakilan 
Maluku Utara : Haya Wakano, Ahmad Purbaja,  Freizer Giwe, Dinnur Suamole, Saiful 
Syafrudin,  Kepala Perwakilan Bali : Jeffry Karangan, Moh. Nur Wahid, Ahmad Yani,  Soberi, 
Kepala Perwakilan Maluku  : Sukri Lina, Kepala Perwakilan NTB : Sachnun Kalam, Marjan Ali, 
Rois Yustisio,   Ruslan, Saprin Salam, M. Suhaili  Ka. Biro Pulau  Sumbawa : Abdul sukur,ST, 
Supriyadin,S,SOS,  Biro Kabupaten Sumbawa : Abdul Karim, S.Pd, Biro : Kabupaten Sumbawa 
Barat : Abdul Rajak, Kepala Perwakilan NTT : L. Ng. Mbuhang, Kepulauan Nias  : Eddy Lase, 
Angelius Larosa, Antonius Ndraha, Bangka Belitung : Dodi Iskandar, Azlan Ali,  Perwakilan 
Papua : Ka. Perwakilan Edy Siswanto,  Ka. Biro Timika : Sudarmin Lasatia, Ka. Biro Raja Ampat 
: Zainal Laadala,  Ka. Biro Sorong : Djimmy Mairuhu, Ka. Biro Fak Fak : Pontius Pilatus 
Rahakbau W, Ka. Perwakilan Sulawesi Selatan & Tenggara :  Christy, Gede Siwa, SH,  Muh. 
Albar Ariyanto Fotographer : Perwakilan Sulawesi Tengah : Abdul Rasyid Ganing, Team 
Marketing &Account Office : Indah Manager Iklan : Yuli Maria, Jeany Listiawan, Keuangan : 
Amel, Account Bisnis Developer : Pratama Website Developer : lima Webs developer Event : 

TERCANTUM DALAM BOKS 

biaya produksi. Karena 
j i k a  menggunakan  
genset, biaya per jam 
mencapai sekitar Rp.50 
ribu.

“Dengan menggunakan 
PLN prabayar, kami 
berharap biaya bisa 
d i tekan h ingga 50 
persen atau setidak 
tidaknya antara Rp.25 
ribu-Rp.30 ribu per jam,” 
ucapnya.

Yuli kembali berharap, 
dengan dioptimalkan 
beberapa sumur ini, 
a p a l a g i  d i  D e s a  
Purwosari yang sudah 
tidak difungsikan sekitar 
1 0  t a h u n ,  s e l a i n  
m e n i n g k a t k a n  
kesejahteraan petani 
setempat, juga untuk 
mencegah gagal panen 
di musim kemarau.

“Kalau untuk Desa 
Subontoro, nantinya 
mampu mengairi sawah 
antara 27-30 hektar. 
Kemudian untuk di Desa 
Purwosari, bisa untuk 
mengairi sawah antara 
30-35 hektar dan Desa 
Kembangan bisa untuk 
mengairi sawah sekitar 
35 hektar,” pungkasnya. 

(Dibyo).

DEPOK,Beritalima  | KPU Kota 
Depok Jawa Barat siap 
menggelar Pilkada Depok 
dengan Sistem Informasi 
Rekapitulasi (Sirekap) yang 
akan dipergunakan dalam 
proses penghitungan suara di 
tempat pemungutan suara 
(TPS) pada 9 Desember 2020.
“ S e l a i n  me l a k s anakan  
tahapan yang tengah dilalui, 
di sisi lain kami juga tengah 
mengedukasi dan meng-
internalisasi kemampuan 
sumber  daya  manus ia  
petugas KPPS terkait dengan 
kesiapan penggunaan Sistem 
In fo rmas i  Rekap i tu las i  
(Sirekap),” kata Ketua KPU 
Kota Depok Nana Shobarna di 
Depok, Senin.
Untuk itu kata Nana, bimtek 
dan sosialisasi terus pihaknya 
lakukan baik luring maupun 
daring guna memastikan 
pe tugas  KPPS  mampu 
mengoperasikan aplikasi 
tersebut.
“Kami juga terus mohon doa 
restu dan dukungan dari 
semua pihak agar kami 
sebagai penyelenggara dapat 
m e l a k s a n a k a n  d a n  
menuntaskan tugas negara 
ini dengan aman, damai, 
sejuk, tertib, lancar, sukses 
dan kondusif,” katanya.
Ia mengatakan saat ini KPU 
K o t a  D e p o k  t e n g a h  
melaksanakan tahapan 

Bupati Sumenep Ajak Semua Elemen 
“Bersatu Melawan Corona”

“Akibatnya pandemi Covid-
19 juga telah melahirkan 
pola kehidupan baru yang 
sebelumnya tidak pernah 
dibayangkan kebanyakan 
orang,” tegas Bupati dua 
periode ini.
Bupati mengajak seluruh 
masyarakat Sumenep 
perlu memahami dalam 
berperilaku agar tidak ada 
r e s i s t e n s i  y a n g  
mengakibatkan kerugian 
k e p a d a  m a s ya r a k a t  
s e n d i r i ,  m e n g i n g a t  
kerugian itu tidak hanya 

Dinas PUPR Magetan Rehabilitasi 
Beberapa Sumur Air Tanah Dalam

Yuli K Iswahyudi (tengah atas)

Walikota Terima 52 Sertikat Aset Daerah Pemkot Mojokerto Dari BPN 
MOJOKERTO,Beritalima.com-
Wali Kota Mojokerto Hj. Ika 
Puspitasari,SE. terus berupaya 
memberikan pengamanan 
terkait kepemilikan lahan aset 
daerah agar dapat bersertifikat 
atas nama Pemerintah Kota 
Mojokerto.
Sebanyak 52 tanah aset telah 
resmi bersertifikat atas nama 
Pemerintah Kota Mojokerto, 
diber ikan langsung oleh 
Kementerian Agraria Dan Tata 
Ruang/Badan Pertanahan 
Nasional Kantor Pertanahan 
Kota  Mo joker to,  secara  
simbolis, Senin (9/11/2020) 
Kemaren
Melalui program pendaftaran 

tanah sistematis lengkap 
(PTSL), tanah aset daerah yang 
telah bersertifikat resmi atas 
nama  Pemer i n t ah  Ko ta  
Mojokerto, tersebar di sembilan 
kelurahan. Di antaranya, 
Kelurahan Prajurit Kulon, 
K e l u r a h a n  M a g e r s a r i ,  
K e l u r a h a n  B a l o n g s a r i ,  
Kelurahan Kranggan, Kelurahan 
Blooto, Kelurahan Pulorejo, 
Kelurahan Gunung Gedangan, 
Kelurahan Kedundung dan 
Kelurahan Meri.
Sertifikat Hak Pakai (SHP) atas 
tanah aset Pemerintah Kota 
Mojokerto melalui program 
PTSL  d i l a t a r  be l akang i  
Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan 
Barang Milik Daerah dan 
Pe ra tu ran  Dae rah  Ko ta  
Mojokerto Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah Pemerintah Kota 
Mojokerto. Dimana telah 
mengamanatkan kepada 
Pengelola Barang maupun 
pengguna barang untuk wajib 
me lakukan pengamanan 
Barang Milik Daerah yang 
berada dalam penguasaannya.
Pe n g a m a n a n  d i m a k s u d  
meliputi pengamanan fisik, 
pengamanan administrasi dan 
pengamanan hukum. Dan salah 

�
 

�
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Penghitungan suara, 
KPU Depok siap gunakan Sirekap di Pilkada 2020
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MALANG,  be r i t a l ima  -  
Program One Pesantren One 
Product (OPOP) Jat im, 
mengunjungi Ponpes Bahrul 
Maghfiroh Malang, Jumat 6 
November 2020.
Pondok pesantren yang 
berada di Jalan Joyo Agung, 
Tlogomas, Kota Malang ini, 
memang terkenal sebagai 
pesantren berdikari. Sebab, 
hampir 5 persen kebutuhan 
operas iona l  pendid ikan 
ditopang dari hasil bisnis 
internal.
“Ke depan harapannya seperti 
disampaikan Prof Bisri tadi, 
hasil bisnis itu bisa menopang 
20 persen dari keseluruhan 
kebutuhan operas iona l  
pendidikan di pesantren,” 
tutur Mohammad Ghofilin 
selaku Sekretaris Umum 
OPOP Jatim.
Ghofilin berharap, pondok 
pesantren Bahrul Maghfiroh 
bisa menjadi inspirasi bagi 
pesantren di sekitarnya. 
Pesantren lain bisa saling 
b e l a j a r  t e r k a i t  
pengembangan bisnis.
“Kami harap pesantren yang 
sudah berdaya ekonomi bisa 
menjadi contoh dan teladan 

KUPANG, beritalima – 
Virus korona dari awal 
kemunculannya pada 
akhir tahun 2019 hingga 
kini masih menjadi isu 
mengkhawatirkan.
Berbagai cara dilakukan 
banyak pihak agar 
mereka tidak terjangkit 
virus mematikan itu. 
Bahkan pemerintah 

“Produk unggulannya keju ini. 
Tidak gampang ya. Tapi ini 
kami tidak menyebutnya unit 
usaha. Ini laboratorium 
pengelolaan keju mozzarella,” 
tukasnya.
Alasannya, sambung Bisri, 
supaya santri dan alumni bisa 
belajar di laboratorium dan 
s e k a l i g u s  b e l a j a r  
berwirausaha.
Santri siswa di pondoknya 
diajak untuk tidak hanya 
belajat teori tapi bisa 
m e m p r a k t i k k a n  i l m u  
p e n g e t a h u a n  m e l a l u i  
laboratorium yang ada.
“Kalau pemasaran sudah di 
seluruh Indonesia. Yang 
paling besar di Jakarta. Kami 
buka gudang di sana,” ujar 
mantan Rektor Universitas 
Brawijaya itu.
OPOP Jatim berharap pondok 
pesantren Bahrul Maghfiroh 
bisa menjadi percontohan 
pesantren berdikari bagi 
pesantren lainnya yang ingin 
mengembangkan sektor 
bisnis untuk menunjang 
kebutuhan operas iona l  
pesantren. 
(*).

bagi ponpes sekitarnya. Kalau 
di Malang ya di Malang Raya,” 
ungkapnya.
Pengasuh Pondok Pesantren 
Bahrul Maghfiroh, Prof Dr Ir 
M o h a m m a d  B i s r i ,  
menjelaskan, perlu kesabaran 
d a n  s t r a t e g i  d a l a m  
mengembangkan bisnis di 
pesantren.
“Produk pertama kali itu 
budidaya lele. Gagal. Lalu 
kami didampingi oleh ahli 
peternakan lele Alhamdulillah 
sekarang bisa lebih baik mulai 
p e m b i b i t a n  h i n g g a  
pembesaran,” terangnya.
P i h a k n y a  j u g a  
mengembangkan Bahrul 
Maghfiroh Mart (BM Mart) 
yang menyediakan segala 
kebutuhan pokok sehari-hari 
masyarakat dan santri. Ada 
juga produk pertanian 
budidaya jamur yang juga 
dikembangkan.
Bisri menambahkan, di 
pondoknya ada banyak 
produk yang telah terwujud 
dan berhasil dipasarkan. 
Namun, dari sekian banyak 
p r o d u k ,  s a t u  p r o d u k  
unggulan yang dikenalkan 
adalah Keju Mozzarella.

p i h a k  h o t e l  
menempatkan dua orang 
petugas yang stand by 
(bersiap) di depan pintu 
loby lantai 1 Swiss Belinn 
Kristal Hotel Kupang.
Setiap tamu yang datang 
termasuk peserta rakerda 
NPCI NTT sebelum masuk 
ke ruang loby, mereka 
diarahkan oleh petugas 
untuk mencuci tangan 
dengan menggunakan 
sabun  yang  sudah  
disiapkan oleh pihak hotel 
di luar pintu masuk.
Tak hanya itu, petugas 
hotel juga mengukur 
suhu tubuh para peserta 
rakerda maupun tamu 
lainnya, yang mengikuti 
kegiatan di Swiss Belinn 
Kristal Hotel Kupang.
Selanjutnya, para peserta 

Swiss Belinn Kristal Hotel 
K u p a n g ,  J u m a t 
(6/11/2020).
P a r a  p e s e r t a  y a n g 
meng i k u t i  k eg i a t an 
tersebut menerapkan 
protokol kesehatan ketat.
Pan tauan  wa r t awan 
ber i ta l ima.com pada 
Jumat (6/11/2020) pagi 
sekira pukul 09.30 Wita, 
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OPOP Jatim Siapkan Ponpes Bahrul Maghfiroh Jadi Percontohan Pesantren Berdikari

DEPOK,Beritalima  | Satlantas Polres Metro Depok 
membagikan ratusan paket sembako kepada warga 
saat tengah menggelar Operasi Zebra Jaya 2020. 
Pembagian sembako ini dilakukan hasil kerja sama 
Polres Depok dengan PT Sumber Alfaria Trijaya 
(Alfamart).
Kasat Lantas Polres Metro Depok Kompol Andi 
Muhamad Indra Waspada mengatakan, Operasi Zebra 
Jaya 2020 ini lebih mengedepankan upaya prepentif, 
preemtif dan persuasif.
Upaya preemtif kita membagikan paket sembako ke 
masyarakat membutuhkan sasaran pengemudi angkot, 
ojek online dan Pangkalan, tukang becak, pemulung. 
Sedangkan Prepentif anggota disebar ke tempat 
keramaian pusat perbelanjaan dan rekreasi untuk 
melakukan pengamanan,” katanya kepada wartawan di 
Depok, Jumat (6/11/2020).

Sementara itu,Corporate Communucation Alfamart, 
Rere mengatakan, sebagai bentuk kepedulian Alfamart 
khususnya di masa pandemi ini berpartisipasi 
menyumbangkan sebanyak 100 paket sembako ke 
Satlantas Polres Metro Depok.
“Bentuk bantuan ini sengaja kita berikan berkolaborasi 
dengan Satlantas Polrestro Depok di tengah 
pelaksanaan Operasi Zebra petugas membagikan ke 
orang membutuhkan,” katanya.
Sasaran pembagian paket sembako lanjut Rere, sudah 
ditentukan oleh petugas Satlantas Polres Metro Depok.
Yang mendapatkan paket sembako sopir angkot, ojek 
pangkalan dan online, pemulung, dan kaum Dhuafa. Ini 
untuk meringankan beban masyarakat khususnya yang 
terdampak Covid19,” tutupnya.
Frd Andi/Rusdiansyah,Beritalima.com

PAMEKASAN, Beritalima  | Wakil Bupati Pamekasan 
Raja’e, menyambut baik atas kunjungan dan 
silaturahmi CEO Beritalima.com Moch. Efendi, di rumah 
dinasnya di jalan Jokotole, Kabupaten Pamekasan, 
Madura, Jawa Timur.
Namun sebelum masuk ke ruang tamu wakil bupati 
Raja’e mempersilahkan kepada tim Beritalima.com, 
terlebih dahulu untuk diperiksa suhu tubuh lalu 
mencuci tangan dan memakai masker. Hal tersebut 
dilakukan guna untuk mematuhui protokol kesehatan 
yakni 3M.
Lanjut dalam kunjungannya Moch Efendi, dalam 
rangka memberikan cindera mata berupa hasil 
kegiatan Liputan Khusus(Lipsus) wakil bupati 
Pamekasan Raja’e, yang sudah dikemas dalam bentuk 
berupa vigora.
“Terima kasih kami ucapkan atas apresiasinya dan 
atensinya media beritalima.com kepada pemkab 
Pamekasan, yang telah memberikan sajian informasi, 
kereasi yang edukatif serta dapat dipercaya,” 
ungkapnya Raja’e usai menerima cindramata. Sabtu( 
07/11/2020), sore.
Menurut Raja’e, pemberian cindera mata tersebut 

merupakan sebuah penghargaan yang sangat luar 
biasa serta patut diapresiasi atas inisiator media 
beritalima.  “Semoga di hari Anniversari Beritalima.com 
yang ke-9 ini. Semakin sholid, profesional dalam 
menyajikan informasi yang edukatif, berimbang, dan 
juga menyajian berita terpercaya,”harapnya.
Ditempat yang sama Ceo Beritalima.com, Moch Efendi, 
juga mengucapkan banyak terima kasih atas 
kerjasamanya dalam mendukung serta memberikan 
informasi yang terbuka sehingga beritalima.com terus 
berupaya untuk yang terbaik.
Dirinya berharap dimomen anniversary yang ke-9 ini 
beritalima.com terus dapat mengembangkan sayap-
sayapnya untuk mengoptimalkan, juga mendukung 
progres dalam memberantas berita hoax.
“Semoga pujian tersebut tidak lantas memuaskan bagi 
beritalima.com untuk terus memberikan sajian 
informasi yang akurat dan berimbang,”kata Moch. 
Efendi. “Kita menyadari berita kita dikonsumsi publik 
sehingga kualitas harus dijaga. Kita harus menyajikan 
berita dengan penyampaian yang selaras dengan 
kaidah bahasa,”lanjut dan pungkas sapaan akrabnya 
Cak Fendi.

Operasi Zebra 2020, Polres Depok dan Alfamart Bagi-bagi Sembako
Wakil Bupati Pamekasan Sambut Baik Kehadiran Media BeritaLima

Rakerda National Paralympic Commitee Indonesia NTT Terapkan Protokol Kesehatan Ketat

t e l a h  m e n g i m b a u  
masyarakatnya untuk selalu 
melakukan pencegahan 
terhadap virus mematikan 
ini. Hal ini ternyata juga 
diterapkan dalam acara 
rapat kerja (rakerda) 
N a t i o n a l  P a r a l y m p i c  
Commitee Indonesia (NPCI) 
Provinsi Nusa Tenggara 
Timur (NTT) yang digelar di �

 
�

 
Ke Hal. 7

PT. GRAHA LIMA PERKASA

Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses

H. Badrut Tamam S.Psi 
Bupati

Raja'e
Wakil Bupati



DEPOK, Beritalima  | Pihak Polrestro Depok memetakan 

ada tiga lokasi di wilayah Depok yang rawan banjir 

longsor. “Ada tiga titik rawan yang kami petakan. Seperti 

Bukit Cengkeh Kecamatan Cimanggis, Pasir Putih 

Kecamatan Sawangan dan sepanjang Kali Krukut di 

Kecamatan Limo,” papar Kapolres Metro Depok, Kombes 

Pol Azis Andriansyah, seusai Apel Siaga Bencana 

bersama Pjs Wali Kota Depok, Dedi Supandi dan 

berbagai instansi terkait lainnya di Lapangan Balai Kota 

Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Senin (9/11/2020).

Dikatakan Azis pihaknya menyiapkan ribuan personel 

gabungan untuk menghadapi potensi bencana akibat 

musim hujan. Terdiri dari 400 anggota kepolisian, 300 

dari Pemkot Depok, 250 anggota TNI, dan ratusan 

relawan serta masyarakat.

Sementara itu Dedi Supandi mengingatkan seluruh 

perangkat daerah (PD) dan masyarakat diimbau 

Polrestro Depok Petakan Tiga Lokasi di Tiga Kecamatan Ini Rawan Banjir Longsor
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Zona Orange, Disdik Sumenep Kembali Berlakukan Pembelajaran Tatap Muka

meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman 

bencana seperti banjir dan longsor yang sewaktu-

waktu bisa terjadi. “Pasalnya, saat ini sudah masuk 

musim hujan, potensi banjir dan longsor sangat 

mungkin terjadi,” ujarnya, Dedi mengatakan, apel 

siaga bencana ini bertujuan mengecek kesiapan 

dalam menghadapi bencana.“Kami punya call center, 

media sosial dan lain sebagainya yang bisa digunakan 

untuk menyampaikan informasi jika ada potensi 

bencana. Pra bencana ini yang harus kita perhatikan, 

jika memang sudah terjadi, mari tangani bersama dan 

lakukan evaluasi,” katanya.

Apel Siaga Bencana ini diikuti oleh seluruh unsur 

terkait yakni perangkat daerah (PD), TNI-Polri, 

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok, 

dan PMI Kota Depok serta relawan dan masyarakat. 

Fredi/Rusdiyansah

Istri Sang Inspirasi Tak Bertepi

SUMENEP, beritalima.com| Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim bersama 
tiga menteri dan satu Menko PMK mengumumkan 
Penyesuaian Kebijakan Pembelajaran di Masa 
Pandemi Covid -19.
Sebelumnya, telah dikeluarkan Surat Keputusan 
Bersama (SKB) Empat Menteri pada pertengahan Juni 
2020. Pada SKB itu dijelaskan bahwa pembelajaran 
tatap muka di sekolah diperbolehkan bagi wilayah 
zona hijau.Namun, SKB itu direvisi dan dijelaskan 
kembali bahwa pembelajaran tatap muka di sekolah 
juga dibuka atau diperbolehkan bagi wilayah di zona 
kuning.
Kepala dinas pendidikan kabupaten Sumenep, Drs. 
Carto, MM menjelaskan, bahwa Pembelajaran Tatap 
Muka (PTM) untuk Sekolah Dasar (SD) kabupaten 
Sumenep kembali diberlakukan mulai Senin (09/ 11/ 
2020).
Setelah beberapa Minggu terakhir, banyak wilayah 
kecamatan yang berzona orange dan merah, hari ini 
semua kecamatan sudah berzona kuning dan hijau. 
Karena zona hijau dan kuning, maka semua sekolah 
boleh melakukan PTM. Jadi, info yang dikeluarkan 
oleh Diskominfo terkait dengan zona di wilayah 

kabupaten Sumenep akan menjadi acuan bagi 
sekolah untuk mengambil kebijakan PTM atau PJJ 
(Pendidikan Jarak Jauh).
Hanya saja menurut Carto, saya berharap bahwa 
protokol kesehatan harus tetap diutamakan oleh 
sekolah seperti masker untuk guru dan siswa, bak 
cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, 
hand sanitizer, termogun dan semacamnya. “Doakan 
saja semoga semuanya lancar dan berjalan dengan 
baik”, pungkas Carto.
Tak lupa Mantan Kadisbudparpora Sumenep ini 
menghimbau kepada sekolah agar berkoordinasi 
dengan kepala desa setempat untuk memberlakukan 
Pembelajaran Tatap Muka. Sehingga jika nantinya ada 
hal – hal yang tidak diinginkan, kepala desa 
mengetahui keberadaan sekolah.
Apabila semua sudah terpenuhi maka tahap pertama 
yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah 
SD dan SMP hingga SMA. kemudian dilanjutkan 
dengan PAUD sesuai dengan tahapan waktu yang 
telah ditentukan. Namun jika dikemudian hari ada 
penambahan kasus atau level risiko daerah naik, 
maka pembelajaran tatap muka di sekolah ditutup 
kembali,” tutur Carto, MM. (An) 

KUPANG, beritalima – Wali Kota Kupang, Nusa 
Tenggara Timur, Dr. Jefri Riwu Kore mengatakan, 
pemerintah Kota Kupang sedang menyiapkan sanksi 
bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan.
Jefri Riwu Kor, menyampaikan hal tersebut kepada 
wartawan di Kupang, Kamis (5/11/2020)
Ia mengakatan, penanganan virus korona (Covid-19) 
di Kota Kupang tetap menggunakan Peraturan 
Walikota (Prewali) Kupang nomor 18 tahun 2020. Tapi 
Pemerintah sedang melakukan pertimbangan dan 
kajian untuk menerapkan pinalti bagi masyarakat 
yang tidak mengenakan masker saat beraktifitas di 
luar rumah dan denda bagi restoran atau hotel yang 
tidak menerapkan aturan protocol kesehatan seperti 
penyediaan tempat cuci tangan.
“Untuk penanganan Covid-19 ini, kita tetap pakai 
protokol Covid yang ada, dan diperketat. Cuma 
sekarang ada pertimbangan dan lagi dikaji untuk 
menerapkan pinalti bagi masyarakat, cuma kita masih 
banyak pertimbangan dulu. Misalnya tidak pakai 
masker itu kayak apa, pertemuan-pertemuan banyak 

orang itu kayak apa. Kemudian restoran, hotel atau 
apapun yang tidak menyiapkan tempat cuci tangan 
sanksi seperti apa. Tempat cuci itu harus lengkap, 
kadang-kadang mereka siapkan tempat cuci tangan, 
airnya nggak ada,” ungkap Jefri.
Dikatakan Wali Kota, setelah kajian tersebut selesai 
maka Pemerintah akan melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat, sehingga masyarakat tidak kaget saat 
aturan tersebut diterapkan.
“Kita masih kaji untuk sesegera mungkin diterapkan 
tapi kita akan sosialisasi dulu karena kita juga perlu 
pertimbangkan factor ekonomi masyarakat,” kata 
Jefry lagi. Walikota Kupang, Jefry Riwu Kore 
mengakui penambahan pasien Covid-19 di Kota 
Kupang makin hari semakin banyak sehingga 
Pemerintah Kota Kupang tidak bisa berdiam diri saja 
tapi harus ada action dilapangan. Salah satu action 
tersebut yakni penerapan peraturan Walikota yang 
ketat sekali. “Kita harapkan semua masyarakat 
disiplin protokol kesehatan,” kata dia menambahkan. 
(L. Ng. Mbuhang)

Oleh. : Moh. Hairuddin

(Guru Sosiologi SMA N 2 pamekasan)

Kepala dinas pendidikan kabupaten Sumenep, Drs. Carto, MM

Pemkot Kupang Kaji Sanksi Bagi Pelanggar Protokol Kesehatan

Jokotole SMA Negeri 2 Pamekasan, dipimpin oleh Ibu Sri 
Wahyuni Arhab selaku ketua DWP SMA Negeri 2 
Pamekasan, dalam bingkai memperingati Hari jadi 
Propinsi Jawa Timur ke 75 Tahun 2020 berbagai kegiatan 
menarik diadakan, dengan puncak acara, lomba nasi 
tumpeng, suasana meriah, penuh keakraban menambah 
semarak kegiatan lomba nasi tumpeng tersebut. 
Suasana berubah menjadi tegang, hening seketika, 
tarikan nafas yang panjang telihat dari seluruh peserta 
lomba tatkala sang juri sedang melakukan penilaian.
Tidak berselang lama penentuan pemenang telah 
dikantongi oleh dewan juri, harap-harap cemas dari 
peserta sangat mewarnai suasana siang itu, ketika sang 
jawara disebutkan kelompok dua sebagai juara 1. Di 
bawah Kolaborasi master chef Ibu Kholilah , Ibu Zakiyah , 
Ibu Aan dan Ibu Khoiruddin secara spontan mereka 
berteriak penuh kegembiraan. Betapa inovatifnya ibu-ibu 
DWP SMA Negeri 2 Pamekasan, ucapan terima kasih dari 
Ibu Ketua Terucap berulangkali tatkala kata-kata 
penutupan lomba disampaikan, dengan penuh harap 
kekompakan dan semangat kekeluargaan senantiasa 
menjadi karakteristik DWP SMA Negeri 2 Pamekasan 

Seperti kata pepatah, “ dibalik kesuksesan seorang 
suami, ada peran istri yang hebat disampingnya.” 
Disadari atau tidak seorang istri menjadi kekuatan 
penting dalam mengantarkan sang suami kejenjang 
kesuksesan termasuk juga kesuksesan sang buah hati. 
Tidak sekedar urusan kasur, dapur dan sumur seorang 
istri harus mampu berperan menggiring kesuksesan 
sang suami dengan seni yang cerdas berdasarkan norma 
dan kepatutan.
Demikianlah, istri yang sosoknya terlihat lemah, ternyata 
memiliki energi yang sangat luar biasa. Ia adalah 
inspirasi tak bertepi yang mampu menghantarkan 
kesuksesan sang suami yang sepintas mustahil 
dijangkaunya.
Peran seorang istri untuk kebahagiaan, kesuksesan dan 
datangnya rizki berlimpah bagi suami sangat 
menentukan. Kata bijak ini benar adanya dan ini 
menunjukkan betapa peran istri menjadi penentu maju 
mundurnya hidup sang suami, baik dalam pekerjaan, 
karir, kwalitas hidup dll.
Di kalender 23 Oktober 2020 bertepatan dengan hari 
jum’at, dengan memilih tempat di Ruang Auditorium 

Pemkot Depok buka rekrutmen tenaga kesehatan untuk RS Karantinakan Makara UI
Surveilans dan Promosi Kesehatan 
(Promkes) dengan pendidikan S1 
Kesehatan Masyarakat, nutrisionis 
dengan pendidikan S1 Gizi serta psikolog 
dengan pendidikan S1 Psikologi.
Menurut dia, masyarakat yang ingin 
bergabung harus memenuhi sejumlah 
persyaratan umum. Antara lain memiliki 
STR aktif dan kartu anggota profesi untuk 
tenaga kesehatan, bersedia kontrak 
selama tiga bulan, dan bersedia kerja 
dengan pola sif di hari Sabtu, Ahad, dan 
hari libur sesuai dengan kebutuhan rumah 
sakit.

“Lamaran dapat dikirimkan langsung 
m e l a l u i  e m a i l  
rskarantina.umum@gmail.com,” katanya.

Novarita menambahkan batas pengiriman 
berkas lamaran hingga Selasa, 10 
November 2020. Berkas dikirim maksimal 
pukul 09.00 WIB.

Frd Andi/Rusdiansyah,Beritalima.com

Lembaga Mediasi Konflik Indonesia yang 
sebelumnya mengadakan pendidikan advokat 
sesuai protokol kesehatan (prokes) tetap 
konsisten untuk mendidik para advokat sampai 
mendapatkan Berita Acara Sumpah (BAS), dan 
pada hari Senin LMKI mengirim 19 advokat 
untuk mengikuti Sumpah yang digelar 
Pengadilan Tinggi Surabaya dan dipimpin oleh 
Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Dr. 
Siswandriyono, SH, M.Hum, di Hotel Santika Jl. 
Raya Gubeng Surabaya (9/11/2020) dengan 
prokes Ketat. LMKI dalam terus melangkah 
yang saat ini sudah angkatan ke IV dan telah 
menghasilkan ratusan advokat yang tersebar 
diseluruh penjuru tanah air. “Alhamdulillah, 
kami telah memberikan pendidikan advokat 19 
orang di angkatan ke 4 ini, dan semuanya lulus 
yang hari ini mengikuti sidang terbuka dalam 
pengambilan sumpah advokat”, Kata Advokat 
Rahman Hakim, SH, MH Ketua Umum yang 
didampingi Advokat Zaibi Susanto, SH, MH 
selaku Sekjen LMKI . “Setelah pengambilan 
sumpah kami berharap advokat muda bisa 
menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan 
menjalankan profesi advokat sesuai undang – 
undang dasar 1945”, tambah Rahman.
Pengambilan sumpah yang dipimpin Wakil 
Ketua Pengadi lan T inggi  Surabaya, 
Siwandriyono ini menerapkan protokol 
kesehatan dengan tetap memakai masker dan 
menjaga jarak.  (red)

DEPOK,Beritalima.com | Pemerintah Kota 
(Pemkot) Depok Jawa Barat membuka 
rekrutmen tenaga siap bekerja untuk 
Rumah Sak i t  Karant ina Makara 
Universitas Indonesia (UI). Pendaftaran 
ini dilakukan untuk memenuhi tenaga di 
RS tersebut sesuai formasi yang 
dibutuhkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota 
Depok, Novarita dalam keterangannya, 
Ahad, mengatakan pihaknya memberi 
kesempatan kepada masyarakat untuk 
bergabung bersama di RS Karantina 
Makara UI.

Ia mengatakan ada beberapa formasi 
yang dibutuhkan, diantaranya dokter 
dengan syarat pendidikan S1 profesi 
dokter, perawat dengan pendidikan D3 
Keperawatan, Administrasi dengan 
pendidikan D3 Semua Jurusan, dan Call 
Taker dengan pendidikan minimal 
SLTA/Sederajat.
Dikatakannya, dibuka juga untuk formasi 

19 Advokat                  ................................. dari Hal 1
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SURABAYA, beritalima | Pemerintah Provinsi 
Jawa Timur bersama Kementerian Kesehatan 
(Kemenkes) RI saling menyerahkan aset berupa 
lahan milik negara dan daerah. 

Jika Pemprov Jatim menerima Barang Milik 
Negara (BMN) berupa sebagian tanah bangunan 
kantor pemerintahan yang saat ini digunakan 
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur Surabaya seluas 
45.130 m2, Kemenkes RI menerima Barang Milik 
Daerah (BMD) dari Pemprov Jatim berupa 
Politeknik Kesehatan (Poltekes) Malang yang 
berlokasi di Jl. Oro Oro Dowo Kec. Klojen, Kab. 
Malang seluas 58.588 meter persegi. 

P ro ses i  t e r sebu t  d i l a kukan  dengan  
menandatangani berita acara serah terima 
penyerahan BMN dan BMD antara Sekretaris 
Daerah Prov. Jatim Dr. Heru Tjahjono dengan 

yang ketat akan berseiring dengan meningkatnya 
sektor ekonomi termasuk wisata.  "Diantaranya 
sektor wisata yang sangat terdampak dan berefek 
pada roda perekonomian lainnya. Seperti, jasa 
penginapan atau hotel, travel, pedagang souvenir, 
pedagang makanan dan minuman di sekitar area 
wisata," jelasnya. "Dan yang terpenting adalah 
bahwa jika protokol kesehatan dijaga dan dilakukan 
dengan disiplin maka Insyaallah ekonomi kita akan 
pulih dengan cepat," imbuhnya.(*). 

menunjukkan bagaimana kecanggihan teknologi, 
budaya dan perpaduan artifisial intelijensi. 
"Menurut guide yang menjelaskan tadi, millenial glow 
garden ini salah satu venue yang baru di buka 
Desember 2019, bulan Maret sudah pandemi covid 
jadi baru dibuka lagi tempat ini, selain itu disini juga 
menawarkan wisata yang lengkap. Ada indoor, ada 
outdoor, ada museum dan yang terbaru ini adalah 
milenial glow garden ini," jelasnya.
Gubernur Khofifah berpesan, agar penerapan prokes 

halus.  Bahkan di setiap titik yang dilewati, Gubernur 
Khofifah berkesempatan menyapa para pengunjung 
yang tertib menggunakan masker dan face shield 
sebagai bentuk kepatuhan terhadap prokes. 
Tak jarang, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini 
pun melempar pujian kepada para manajemen wisata 
yang telah menerapkan prokes demi memutus 
penyebaran Covid-19 di Jatim, khususnya saat libur 
panjang seperti saat ini. 
"Saya lihat penerapan protokol kesehatan di Jatim 
Park 3 ini memang sangat ketat. Saya melihat juga 
wisatawan yang datang juga saling menjaga 
kesehatan di antara wisatawan yang ada di sini," 
tuturnya.
Untuk mengetahui penerapan prokes yang diterapkan 
disini, Gubernur Khofifah pun menyempatkan untuk 
melihat langsung area wisata sejarah, wisata dinopark 
hingga wisata keindahan lampu di setiap wahana. 
Salah satunya adalah millenial glow garden yang 

Pemprov Jatim dan Kemenkes RI Saling Serahkan BMN dan BMD

Sekretaris Jendral Kemenkes RI drg. Oscar 
Primadi pada saat pertemuan Koordinasi Binwil 
Sekretariat Badan BPSDM Kesehatan dan 
Penyerahan Barang Milik Negara dari Kemenkes 
RI kepada Pemprov Jatim di H. Mercure Jl. 
Darmo Surabaya, Selasa (3/11). 

Dalam sambutannya, Sekdaprov Jatim 
menyampaikan terima kasih kepada Kemenkes 
RI yang telah menghibahkan sebagian lahan 
yang selama ini digunakan RSJ Menur. Bantuan 
hibah tersebut diyakini dapat memberikan 
kontribusi positif bagi kemajuan pembangunan 
kesehatan di Jatim. 

Bahkan, menurut Heru, peningkatan mutu 
pelayanan kesehatan menjadi salah satu hal 
yang sangat penting. Terutama sektor 
pelayanan kesehatan yang sangat bersentuhan 

langsung dengan masyarakat. 
"Terima kasih kepada Pak Sekjen yang telah 
memberikan hibah tanah dan aset yang 
sebelumnya diberikan kepada RSU dr. Soetomo 
Surabaya dan hari ini RSJ Menur. Kami yakin ini 
akan memberikan manfaat terhadap layanan 
kesehatan kepada masyarakat secara luas," 
ungkapnya. 

Sementara itu, Sekjen Kemenkes RI drg. Oscar 
Permadi mengatakan, penandatanganan 
Naskah Hibah dan Berita Acara Serah Terima 
tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan 
hibah BMN dalam rangka tertib administrasi, 
tertib fisik dan tertib hukum (3T) di lingkungan 
Kemenkes dan Pemprov Jatim. 

Pencatatan tanah yang dilakukan, bertujuan 
untuk menunjang penyelenggaraan rehabilitasi 
mental, psikologi dan penyembuhan kejiwaan 
masyarakat. Sehingga, langkah tersebut 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

Long Weekend,

 Gubernur Apresiasi Pengunjung dan Pengelola Wisata Patuhi Prokes

BATU, beritalima | Libur cuti bersama menyambung di 
akhir pekan (Long Weekend) Oktober 2020 ini 
dimanfaatkan masyarakat mengunjungi beberapa 
tempat wisata. Salah satunya di Kota Wisata Batu. 
Untuk mengetahui kondisi tersebut, Gubernur Jatim 
Khofifah Indar Parawansa berkesempatan melihat 
langsung tempat wisata Selecta dan   Jatim Park Grup 
(JTP), terutama di Jatim Park 3 yang menawarkan 
wisata sejarah dan taman dinosaurus maupun wisata 
kreasi digital teknologi bagi millenial, Sabtu (31/10). 
Gubernur Khofifah pun mengapresiasi para 
pengunjung yang mematuhi penerapan protokol 
kesehatan (prokes) 3 M yakni Memakai Masker, 
Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan secara tertib dan 
ketat serta pengelola wisata yang menjaga ketertiban 
3 M. "Long weekend ini saya berkesempatan untuk 
menyaksikan bagaimana wisata bisa memberikan 
ruang bagi layanan yang aman dan sehat bagi 
pengunjungnya," kata Gubernur Khofifah. 

pelayanan rujukan kesehatan jiwa oleh RSJ 
Menur dan penyelenggaraan pendidikan oleh 
Poltekes Malang.

Pihaknya juga menyampaikan terima kasih 
kepada Pemprov Jat im yang telah 
memberikan hibah tanah kepada Kementerian 
Kesehatan yang terletak di Jalan Simpang Ijen 
Malang No. 37 seluas 58.588 m2  yang selama 
ini dipergunakan untuk penyelenggaraan 
pendidikan oleh Poltekes Malang. 

Hibah tersebut sesuai Keputusan Gubernur 
Jatim Nomor 188/61/KPTS/013/2020 tentang 
Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur kepada Kementerian 
Kesehatan. 
"Semoga pertemuan ini memberikan manfaat 
baik bagi Provinsi Jawa Timur maupun bagi 
Kementerian Kesehatan dalam upaya kita 
mewujudkan pembangunan di Bidang 
Kesehatan," tuturnya. (*). 

Saat di area masuk wahana, 
penge l o l a  w i s a t a  pun  
m e s y a r a t k a n  p a r a  
pengunjung untuk wajib 
mencuci tangan dan diperiksa 
s u h u  t u b u h n y a  g u n a  
m e m a s t i k a n  s e t i a p  
pengunjung dalam keadaan 
sehat. 
Seperti halnya di area sejarah 
yang menampilkan perjalanan 
pemimpin bangsa serta 
tokoh-tokoh dunia, Gubernur 
Kho f i f a h  pun  me l i h a t   
penerapan prokes yang terus 
terjaga, jika ada pengunjung 
yang pakai masker kurang 
tepat diingatkan dengan 

ke Vidy sekarang penghasilan saya tiap hari antara 
Rp 800 ribu hingga Rp 1 juta,” tambah Bakar.
Teknologi Vidy memungkinkan penerbit digital 
untuk menyematkan konten video yang sangat 
relevan ke dalam teks apapun di halaman artikel 
mereka. Teknologi Vidy juga memungkinkan 
pengguna berinteraksi dengan teks-teks yang 
terdapat di artikel melalui inisiatif dan gerakan 
tahan untuk membuka video secara instan. Hal itu 
akan menciptakan ruang baru untuk para media 
digital yang memungkinkan lebih banyak tempat 
bagi mereka untuk berinteraksi dengan pembaca, 
dan pada akhirnya peluang pendapatan tambahan 
baru. “Binance adalah salah satu exchange 
terbesar di dunia tetapi basis penggunaannya tidak 
melebihi 10 juta. Dan walaupun terhitung besar di 
dunia crypto, tetapi masih relatif kecil di nyata. Di 
sinilah Vidy memiliki peran penting dalam 
menggabungkan kedua dunia bersama melalui 
teknologi yang benar-benar berfungsi dan 
menciptakan nilai bagi semua pihak,” ujar Johan, 
orang nomor satu di Vidy Indonesia. (Red)

 yang sudah terintegrasi dan menggunakan teknologi 
Vidy.
Tidak mengherankan jika banyak cryptocurrency 
exchange berjuang untuk masuk dalam jangkauan 
Vidy yang sekarang memiliki lebih dari 200 juta 
pengguna aktif bulanan di lebih dari 3,5 miliar 
tampilan halaman bulanan di Indonesia saja.
Seperti yang dilakukan Abdul Bakar, pemuda asal 
Surabaya yang masih single, mengawali investasinya 
di Vidy sejak Mei 2020 dengan bermodal 3 juta. Bakar 
terus mengajak teman-temanya bergabung ke Vidy 
menjadi member dengan modal mulai Rp 3 juta, Rp 15 
juta, Rp 100 juta, Rp 300 juta bahkan hingga Rp 1 
miliar.
” Alhamdulillah, saya merangkul teman-teman 
terdekat saya untuk menjadi member di Vidy, dengan 
modal mulai dari Rp 3 juta hingga Rp 1 miliar,” tutur 
Bakar pada beritalima.com, Jumat (6/11/2020).
Tidak hanya itu, Bakar modal Bakar Rp 3 juta dalam 
waktu singkat kembali, dan dia investasi lagi Rp 15 
juta tiga akun.
“Saat ini saya merasa bersyukur, dengan bergabung 

Berpenghasilan Kisaran Rp 1 Juta                                                                                                        ............................................... dari Hal 1

semula dengan tatap muka, dibimbing langsung 
oleh guru di sekolah. Orang tua sudah tidak mampu 
lagi bila anak-anaknya sekolah di rumah,” 
sambungnya Muzammil.
Lebih lanjut Muzammil menuturkan bahwa 
masyarakat yang hadir juga mengeluhkan ulah 
oknum Rumah Sakit yang cenderung menjadikan 
semua pasien dinyatakan corona, dan bahkan 
disuruh menandatangani pernyataan terkait 
dengan corona, sehingga secara psikologis 
menimbulkan trauma bagi masyarakat, kalau 
mereka sakit, mereka menolak dirawat di rumah 
sakit, mereka takut masuk ke rumah sakit,” 
lanjutnya.
Muzammil menyebutkan adanya kabar bahwa 
setiap orang yang dinyatakan sakit corona akan 
mendapatkan biaya dari pemerintah, membuat 
masyarakat semakin panik. Karena itu masyarakat 
meminta agar ada sosialisasi pada masyarakat 
terkait dengan covid -19 ini secara terbuka dan 
benar, sehingga tidak menimbulkan trauma dan 
krisis kepercayaan pada Rumah Sakit.
“Masyakarat juga meminta agar dilakukan 
perbaikan ekonomi pada masyarakat yang 
terdampak akibat covid-19, agar masyarakat bisa 
bekerja dan memperoleh penghasilan kembali, 
setelah sekian bulan mengalami kemunduran 
penghasilan akibat covid 19,” pungkasnya. (yul) 

Gadingrejo dengan tetap menggunakan protokol 
Kesehatan. Bagi para undangan yang hadir harus 
menggunakan masker dan mentaati physical 
distancing(menjaga jarak). Reses tahap III ini sendiri 
dilakukan sejak tanggal 8 hingga 15 November 2020.
Dalam kesempatan tersebut Muzammil Syafii 
menyampaikan kinerjanya kepada konstituennya 
terkait dengan tugas-tugas yang dilaksanakan di 
Gedung DPRD provinsi Jatim selama 4 bulan. 
Muzammil menyinggung mengenai fungsi membuat 
Peraturan Daerah, Menyusun anggaran serta 
melakukan Pengawasan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua fraksi Nasdem ini 
melakukan dialog yang femilier dengan tanya jawab 
dan menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pertemuan 
tersebut, Muzammil juga mendapatkan informasi 
yang memprihatinkan. Masyarakat menyampaikan 
keluhannya akibat larangan sekolah secara tatap 
muka dan harus dilakukan secara daring, mereka 
mengeluh sebagai akibat belajar di rumah anak-anak 
menjadi semakin malas, lebih banyak bermain game 
dari pada belajarnya, anak-anak merasa jenuh belajar 
di rumah, disamping sistem yang dikembangkan 
kurang menyenangkan, juga orang tua tidak mempu 
lagi memberikan bimbingan belajar di rumah.
“Dengan segala keterbatasan fasilitas dan 
kemampuan orang tua, mereka mengusulkan agar 
segera dilakukan sekolah dan pendidikan seperti 

Reses Tahap III                                                                                                                                     ............................................... dari Hal 1

Suhandoyo
Calon Bupati Lamongan

Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses
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SURABAYA, beritalima - Gubernur Jawa Timur, 
Khofifah Indar Parawansa, terus melakukan 
penguatan pentahelix dalam melakukan 
penanganan melawan covid-19. Pasalnya, 
pentahelix menjadi kunci Jawa Timur bisa terus 
berprogres baik dalam melakukan pengendalian 
covid-19.
Terbukti saat ini Jawa Timur telah menempati 
urutan kedua se Indonesia sebagai provinsi 
dengan kasus aktif covid – 19 secara prosentatif 
terendah kedua setelah Provinsi Gorontalo. Per 
hari kemarin minggu (8/11), persentase kasus 
aktif covid-19 di Jawa Timur adalah 3,95 persen.
Tepatnya saat ini kasus aktif covid-19 atau 
masyarakat Jawa Timur yang tengah dirawat 
karena terpapar covid-19 ada sebanyak 2.162 
dari total kumulatif kasus 54.631 per tanggal 8 
November 2020 malam.
Kasus aktif covid-19 ini diyakini Gubernur 
Khofifah akan terus menurun dengan upaya 
terus menurunkan pertambahan kasus baru, dan 
peningkatan kasus sembuh.
Yang saat ini tingkat kesembuhan kasus covid-19 
(case recovery rate) Jatim terus naik di angka 
88,91 persen, dengan kumulatif kasus sembuh 

mereka mengikuti training, pembelajaran apa 
saja dan sebagainya. Hal ini akan sangat 
menentukan kualifikasi ASN yang ada di 
Pemprov Jatim,” kata Gubernur Khofifah.
Lebih lanjut disampaikannya, melalui program-
program yang dimiliki BPSDM Jatim ini bisa 
menjadi langkah antisipasi yang terencana 
secara sistemik dan programatik dalam 
meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN. 
Sebagai contoh, pelatihan peningkatan 
kompetensi untuk Pejabat Administrator atau 
setara eselon III yang saat ini sedang kita 
lakukan. “Mereka yang meramu program, 
dapurnya Pemprov ada di eselon III. Selanjutnya 
berada dalam koordinasi Kepala OPD, Kepala 
Badan atau eselon II,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Khofifah juga 
mengapresiasi program International Training 
Class yang dilaunching BPSDM Jatim. Program 
ini merupakan inovasi yang disiapkan untuk 
menjadikan Jatim Go Global. Jatim bisa 
menularkan best practice kepada daerah lain 
atau negara lain.
Dicontohkan, Balai Besar Inseminasi Buatan 
(BBIB) ini bisa meningkatkan produktivitas 
budidaya sapi di Jatim. Bahkan BBIB menunjang 
swasembada daging di Jatim. Dalam hal ini 
Pemprov Jatim akan menjadi bagian penting 
melakukan sinergi dengan BBIB mengingat BBIB 
merupakan UPT Kementan.
Pada kesempatan yang sama, BPSDM Jatim 
menerima Sertifikat Sistem Manajemen Mutu 
(SMM) ISO 9001 : 2015. Gubernur Khofifah juga 
melakukan penanaman pohon di lingkungan 
BPSDM Jatim. (adv).

yang bisa diakses oleh setiap ASN melalui gawai. 
Aplikasi ini dibuat dalam rangka membantu proses 
Pengukuran Indeks Profesionalitas, dimana setiap 
ASN berhak mengikuti diklat pengembangan 
kompetensi sebanyak 20 JP (Per Ka. BKN Nomor 8 
Tahun 2019), serta memberi kemudahan kepada 
seluruh ASN dalam melakukan pengisian serta 
penghitungan Jam Pelajaran yang telah berhasil 
ditempuh oleh ASN dalam waktu 1 tahun.
Seusai peresmian, Mantan Mensos RI itu 
menjelaskan, kualifikasi kompetensi ASN 
merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, 
sangat banyak dinamika yang harus diantisipasi 
dengan sesuatu yang programatik dan sistemik.
Karena itu, lanjutnya, ASN di lingkungan Pemprov 
Jatim dituntut harus dinamis, inovatif, kreatif, serta 
ada improvement di dalamnya. Terutama dalam 
membreakdown RKPD dan Nawa Bhakti Satya 
dalam program nyata yang bisa menjawab 
kebutuhan masyarakat.
“Kalau tidak ada proses penguatan kompetensi, 
saya khawatir mereka merasa tidak ada sesuatu 
yang mereka harus lakukan lompatan perubahan,” 
jelas orang nomor satu di Jatim.
Menurut Khofifah, BPSDM Jatim menjawab 
kebutuhan tersebut. Melalui Command Center 
yang baru saja diresmikan, ASN bisa menginput 
kompetensi yang sudah didapatkan. Sehingga 
kualifikasi dari postur ASN di lingkungan Pemprov 
Jatim lebih mudah diakses dan dipetakan.
“Pada posisi seperti ini ada kebutuhan yang harus 
diantisipasi baik melalui respon secara digital 
maupun manual. Maka ada command center di 
dalamnya. Mereka bisa menginput sendiri 
kompetensi yang sudah didapatkan. Apakah 

Surabaya.
Command Center dan PPID merupakan bangunan 
lama yang pernah difungsikan sebagai Ruang 
Widyaiswara, Ruang Kelas dan Perpustakaan. 
Dalam command center tersebut terdapat fasilitas 
Ruang Command Center, Puspa Raja, dan PPID.
Gedung ini sebagai pusat data dan informasi terkait 
pengembangan kompetensi ASN yang dilengkapi 
dengan aplikasi-aplikasi penunjang yaitu, PAWON 
(Pelayanan Administrasi WI Online), e-Learning, e-
Registrasi, SI-PEKAD (Penjadwalan Kediklatan), Si 
Bang Kodir (Pengembangan Kompetensi Mandiri).

Jawa Timur, Provinsi Dengan Kasus Aktif Terendah Kedua

sebanyak 48.570 kasus. Angka persentase 
kesembuhan covid-19 Jatim ini juga berada jauh 
di atas recovery rate nasional yaitu 84,14 persen.
“Suksesnya proses menangani bencana, 
termasuk pandemi ini adalah bencana non alam, 
adalah dengan pendekatan pentahelix. 
Bagaimana kampus, media, masyarakat, privat 
sector dan juga pemerintah melakukan 
kerjasama agar semua nyekrup dalam satu 
langkah penanggulangan bencana,” kata 
Khofifah, Senin (9/11) pagi.
Dalam penguatan pentahelix ini, akhir pekan 
lalu, Sabtu (7/11) pagi, Gubernur Khofifah 
menyampaikan bahwa ia sempat gowes 
bersama para dokter, civitas akademika Fakultas 
Kedokteran Unair, termasuk dekan FK UNAIR 
bersama penyintas covid-19, melakukan gowes 
bersama keliling Kota Surabaya dalam rangka 
sosialisasi 3M di rangkaian peringatan Dies 
Natalis Fakultas Kedokteran Unair yang ke 107.
Dengan menempuh rute sepanjang 10 Km, 
dimulai dari FK Unair Jl. Prof. Moestopo, 
Gubernur Khofifah gowes menuju ke Pasar 
Karang Menjangan, Pasar Menur, dan Pasar 
Manyar.

“Berdasarkan update dari satgas covid-19 
pusat, Jawa Timur telah bebas dari zona 
merah sejak enam minggu lalu, dan kini 25 
kabupaten kota sudah masuk zona oranye, 
dan 15 kabupaten kota lain sudah zona 
kuning. Bismillah kita terus melakukan upaya 
agar Jawa Timur bisa bergerak menjadi zona 
hijau yang bebas dari risiko penyebaran covid-
19,” tegas Khofifah.
Tak lupa, Gubernur Khofifah mengingatkan 
kembali kepada masyarakat agar tidak lengah 
dan kendor dalam menerapkan protokol 
kesehatan. Meskipun kondisi Covid-19 terus 
menurun, tetapi masyarakat harus tetap 
diberikan edukasi agar pengendalian bisa 
dilaksanakan secara menyeluruh.
“Kami berterima kasih kepada FK Unair yang 
telah melahirkan para dokter yang telah 
berjuang untuk memberikan layanan 
kesembuhan bagi para pasien dan masyarakat 
sehingga banyak yang telah sembuh dan 
sehat beraktifitas seperti semula. Kepada 
seluruh dedikasi para Dokter yang telah gugur 
semoga diterima seluruh amal dan 
dedikasinya dalam merawat masyarakat dan 
hilafnya diampuni Allah ,” ungkapnya. (Red).

Disela-sela itu, rombongan gowes ini juga aktif 
membagi-bagikan masker dan hand sanitizer 
kepada masyarakat serta juga membagikan 
sembako kepada tukang becak, ojek online, PKL, 
petugas kebersihan dan masyarakat kurang 
mampu.
Bahkan, untuk lebih meningkatkan kesadaran 
masyarakat pentingnya protokol kesehatan 
memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga 
jarak, mantan Menteri Sosial RI itu singgah juga 
singgah di M Radio di Jl. Ngagel Jaya Utara. 
Melalui program Siaran Pagi, Gubernur Khofifah 
mengabarkan situasi dan kondisi terkini Covid-
19 di Jatim. “Perguruan tinggi, tenaga 
kersehatan, juga masyarakat adalah faktor 
penting untuk bersama-sama melawan Covid-19 
dengan menjalankan masing-masing peran dan 
kontribusinya,” tegasnya.
Peran yang dimaksud yaitu masyarakat aktif 
terus menegakkan protokol kesehatan untuk 
menurunkan pertambahan kasus, dan nakes 
termasuk dokter terus meningkatkan angka 
kesembuhan. Dengan begitu secara bertahap 
kasus aktif covid-19 akan terus menurun dan 
Insyaallah pandemi covid-19 akan berakhir di 
Jawa Timur.

Gubernur Khofah Resmikan Command Center dan International Training Class di BPSDM

SURABAYA, beritalima - Langkah Pemerintah 
Provinsi Jawa Timur dalam meningkatkan kualitas 
SDM ASN (Aparatur Sipil Negara) terus dilakukan. 
Hari ini, Senin (9/11), Gubernur Jawa Timur 
Khofifah Indar Parawansa meresmikan Gedung 
Command Center dan PPID (Pejabat Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi), sekal igus 
melaunching Aplikasi Pengembangan Kompetensi 
Mandiri (Si Bang Kodir) ASN dan Puspa Raja (Pusat 
Pembelajaran Jarak Jauh).
Selain itu, Gubernur Khofifah juga melaunching 
Open Space Training dan International Training 
Class di BPSDM Jawa Timur, Jalan Balongsari Tama 

Selain itu, juga bertujuan 
untuk  menja lankan 
fungsi sebagai pengelola 
dan penyampai dokumen 
yang dimiliki oleh badan 
publik sesuai dengan 
amanat UU 14/2008 
tentang Keterbukaan 
Informasi Publik.
Sementara itu, Puspa 
Raja merupakan ruang 
broadcasting sebagai 
m e d i a  u n t u k  
menyalurkan kreativitas 
s e r t a  i n o v a s i  
Widya i swara  da lam 
menyampaikan materi 
pembelajaran dengan 
metode daring dan e-
learning.
Si Bang Kodir merupakan 
aplikasi berbasis android 



TOKYO - Toshiba Corporation (TOKYO: 
6502 )  t e l a h  me ra i h  l ima*1  
penghargaan di Good Design Award 
Jepang 2020. Penghargaan tahunan 
yang disponsori oleh Institut Disain 
Promosi Jepang (Japan Institute of 
Design Promotion) ini memberi 
penghargaan kepada produk-produk 
dengan desain dan kualitas yang baik. 
Tahun ini, Sistem Distribusi Kunci 
Kuantum (Quantum Key Distribution 
System), produk terbaru Toshiba 
untuk komunikasi yang aman; dan 
Pendingin Ruangan Titik/Zona 
(Spot/Zone Air Conditioner) [Unit 
dalam-ruang (Indoor Unit) FLEXAIR], 
pendingin udara yang ringkas, efisien 
dan hemat energi, mendapat 
pengakuan melalui penghargaan ini, 
menegaskan kembali komitmen 
menyeluruh dari Toshiba untuk 
meningkatkan hidup masyarakat 
melalui kehidupan yang aman, terjaga 
dan nyaman.
*1 Empat dari lima produk pemenang 
penghargaan merupakan aplikasi 
bersama dengan Toshiba Carrier 
Corporation dan perusahaan lain 
secara terpisah.
Garis besar produk-produk Toshiba 
yang meraih penghargaan
1. Sistem Distr ibusi Kunci 
Kuantum - Toshiba Corporation
    

dengan kemampuan kelas dunia 
untuk pemrosesan informasi, 
teknologi digital dan AI. Kekuatan-
kekuatan tersendiri ini mendukung 
evolusi berkelanjutan dari Toshiba 
untuk menjadi Perusahaan Layanan 
Infrastruktur yang mendorong 
pemanfaatan dan digitalisasi data, 
dan salah satu perusahaan teknologi 
sistem fisik-siber terkemuka di 
dunia. Dipandu oleh Komitmen 
Dasar Grup Toshiba, “Berkomitmen 
untuk Manusia, Berkomitmen untuk 
Masa Depan,” Toshiba berkontribusi 

Dengan berkembang pesatnya 
komputer kuantum, menjadi penting 
untuk mengembangkan suatu metode 
enkr ips i  yang e fekt i f  da lam 
memastikan komunikasi yang aman. 
Toshiba mengembangkan Sistem 
Distribusi Kunci Kuantum pertamanya 
untuk member i  per l indungan 
terhadap perubahan tanpa ijin dan 
serangan-serangan penyadapan. 
Perangkat ini dirancang secara 
estetika terbentuk halus dengan 
rumah logam yang tahan lama untuk 
menunjukkan kekokohan dan 
keandalannya dalam mendukung 
kese l ama tan  dan  keamanan  
informasi.

2. P e n d i n g i n  R u a n g a n  
Tit ik/Zona [Unit dalam-ruang 
FLEXAIR] - aplikasi gabungan dengan 
Toshiba Carrier Corporation
     

Dalam upaya untuk mempromosikan 
penghematan energi dan mengurangi 
p emana san  g l o ba l ,  To sh i b a  
mengembangkan FLEXAIR, pendingin 
udara yang mampu mengurangi 
konsumsi energi dengan cukup 
memanaskan atau mendinginkan 
ruang seperlunya saja tanpa 
mengurangi kenyamanannya. AC 
ringan ini bisa dipasang di tempat-

pada  pe r kembangan  po s i t i f  
masyarakat dengan layanan dan 
solusi yang mengarah ke dunia yang 
lebih baik. Grup ini dan 130.000 
karyawannya di seluruh dunia 
mengamankan penjualan tahunan di 
atas 3,4 triliun yen (US $ 31,1 miliar) 
pada tahun fiskal 2019.
Cari tahu lebih lanjut tentang Toshiba 
d i  
www.toshiba.co.jp/worldwide/about/i
ndex.html 

Toshiba Dianugerahi Lima Penghargaan di GOOD DESIGN AWARD 2020
-tempat yang sebelumnya dianggap 
t i d a k  c o c o k  d e n g a n  c a r a  
menggabungkan beberapa unit. 
Setiap unit dirancang berbentuk 
persegi sehingga menciptakan rasa 
y a n g  m e n y a t u  m e s k i p u n  
dihubungkan secara vertikal maupun 
horizontal. Bentuk geometris 
sederhana membuatnya ringkas dan 
memfungsikan penyesuaian angin 
pada saat bersamaan. Desain ini 
memungkinkan pemasangan yang 
fleksibel di lingkungan yang berbeda.

Produk-produk la innya yang 
memenangkan penghargaan 

3. TV OLED 4K [REGZA seri 
65/55/48X9400] - aplikasi bersama 
dengan Toshiba Visual Solutions 
Corporation
4. Kulkas [GR-S36SV] - aplikasi 
gabungan dengan Toshiba Lifestyle 
Products & Services Corporation
5. Oven Kombinasi Microwave 
Uap Konveksi [ER-VD7000] - aplikasi 
bersama dengan Toshiba Lifestyle 
Products & Services Corporation

Tentang The Good Design Award 
Didirikan pada tahun 1957, Good 
Design Award adalah sistem 
penghargaan terkemuka di Jepang. 
Mencakup  be rbaga i  macam 
peker jaan termasuk produk, 
arsitektur, aplikasi dan perangkat 
lunak, proyek dan inisiatif yang 
memanfaatkan desain dan banyak 
lagi. Melalui sistem ini, banyak orang 
dapat bersentuhan dengan "desain 
yang baik" dan mengapreasi nilainya. 
Tingkat pengakuan dari penghargaan 
ini adalah 84%*, dengan simbolnya 
terkenalnya, G-Mark. 
* Menurut survei terbaru Japan 
Institute of Design Promotion pada 
tahun 2020.
http://www.g-mark.org/ 

Tentang Toshiba Corporation
Toshiba Corporation adalah sebuah 
grup perusahaan global terkemuka 
yang menggabungkan pengetahuan 
dan kemampuan dari lebih dari 140 
tahun pengalaman dalam berbagai 
bisnis — dari energi dan infrastruktur 
sosial hingga perangkat elektronik — 

PT. MEDIA BERITA LIMA   Semampir Barat  No.27-29 Sukolilo - Surabaya berita_lima@yahoo.comPenerbit: NPWP No. 72.313.580.2-606.000   Redaksi/Tata Usaha:  Phone : 031.5955756 Website: www.beritalima.com  e-mail: 

bentuk berupa pigora.
“Terima kasih kami ucapkan 
atas apresiasinya dan atensinya 
media beritalima.com kepada 
pemkab Pamekasan, yang telah 
memberikan sajian informasi, 
kerasi dan edukatif. Serta dapat 
dipercaya,” ungkapnya Bupati 
Pamekasan Baddrut Tamam 
usai menerima cindramata. 
Sabtu( 07/11/2020), Malam.
Menurut Baddrut Tamam, 
pemberian cindera mata 
tersebut merupakan sebuah 
penghargaan yang sangat luar 
biasa bagi Pemkab Pamekasan 
dan patut diapresiasi atas 
inisiator media beritalima.com.
“Semoga di hari Anniversari 
Beritalima.com yang ke-9 ini. 
Semakin sholid, profesional 
dalam menyajikan informasi 
yang edukatif, berimbang, dan 
j u g a  m e nya j i a n  b e r i t a  
terpercaya,”harapnya.
Ditempat yang sama Ceo 
Beritalima.com, Moch Efendi, 
juga mengucapkan banyak 
terima kasih atas kerjasamanya 
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Menurut Erwin, pekerjaan ini 
s u d a h  m e n j a d i 
tanggungjawab jajarannya. 
Bahkan ket ika  menang i 
b e n c a n a  d i  b e b e r a p a 
kabupaten dan kota, pernah 
t i d a k  p u l a n g  h i n g g a h 
beberapa hari.
“Namun karena semua ini 
merupakan tanggungjawab 
kami. Semua itu kami lakukan 
dengan dasar yang tulus dan 
ihklas. InsyahAllah semuanya 
a k an  b e r j a l a n  l a n c a r,” 

tuturnya. Bahkan jajarannya, 
tidak pernah memikirkan 
sesuatu dapat apa dan apa 
yang didapatkan. Mengingat 
semua memang sudah 
menjadi tanggung jawab 
BPBD Provinsi Jawa Timur.
“Saya sangat berharap, diera 
Covid -19, tidak terjadi 
sesuatu yang tidak kita 
inginkan. Misalkan ada 
bencana. Mengingat musim 
hujan sudah mulai turun,” 
harapnya. (wan).

Polrestabes Surabaya.Dalam 
sidang yang dimulai pada pukul 
11.20 WIB tadi, tim Bidkum 
P o l r e s t a b e s  S u r a b a y a 
memberikan jawaban terkait 
terbitnya SP3 dari Polrestabes 
S u r a b a y a  p a d a  k a s u s 
pemindahan satwa di Kebun 
Binatang Surabaya (KBS).Ditemui 
s e t e l a h  s i d a n g ,  B i d k u m 
Polrestabes Surabaya Kompol 
Muhammad Lutfi menyatakan, 
SP3 yang diterbitkan pihaknya 
sudah sesuai prosedur yang 
ditentukan. “SP3 itu sesuai 
dengan gelar dan sesuai dengan 
prosedur yang ditentukan,” jawab 
Kompol Lutfi.Ditanya apa sikap 
penyidik Polrestabes Surabaya 
terkait adanya pertukaran satwa 
KBS dengan uang dan mobil, 
Kompol Muhammad Lutfi enggan 
memberikan jawaban. “Maaf saya 
tidak bisa memberikan jawaban, 
sebab itu sudah masuk ke materi 
perkara,” jawab Kompol Lutfi 
s ingkat .Sebe lumnya Ketua 
Presidium Indonesia Police Watch 
(IPW), Neta S Pane dalam rilisnya 
yang diterima awak media Senin 
(09/11/2020) menyatakan, 
Kapolda Jatim harus minta maaf 
dan memberi ganti rugi pada 
Singky Soewadji, paska keluarnya 
Putusan Mahkamah Agung (MA) 
N o m o r  2 8 2 
K/PID.Sus/2018.Putusan itu 
menjatuhkan vonis bebas Singky 
S o e w a d j i  y a n g  d i d a k w a 
me l a kukan  t i ndak  p i dana 
pencemaran nama baik terhadap 
Ketua Umum Perhimpunan Kebun 
Binatang Se Indonesia (PKBSI), 
Rahmad Shah.“Putusan MA yang 
menvonis Singky Soewadji bebas 
dan sudah inkracht (berkekuatan 
hukum tetap) menandakan 
penyid ik Polda Jat im yang 
menangani perkara ini sejak awal 

Sumatera Selatan. Jumlah bantuan 
tersebut sebesar Rp 86,83 miliar 
dalam bentuk benih dan induk ikan, 
pakan mandiri, paket bantuan 
minapadi, paket bantuan bioflok serta 
bantuan sarana dan prasarana 
budidaya.
“Kunci dari apa yang diproduksi adalah 
pemasaran, sehingga keberadaan 
pasar ikan modern turut berperan 
dalam mendekatkan produk perikanan 
baik tangkap maupun hasil budidaya 
kepada masyarakat dalam kondisi 
segar dan aman,” ujar Edhy dalam 
k e t e r a n g a n  t e r t u l i s ,  S e n i n  
(9/11/2020).
Sebagaimana diketahui, kawasan 
pesisir timur Sumatera Selatan hingga 
ke Lampung memiliki potensi tambak 
udang yang tinggi. Namun terkendala 
jauhnya jarak dengan lokasi unit 
pembenihan. KKP sendiri sudah 
menyiapkan rencana pembangunan 
hatchery di daerah Pulau Maspari yang 
akan dimulai tahun depan.
Langkah ini agar bisa menberi 
pasokan benih udang berkualitas 
kepada pembudidaya di pesisir timur 
Sumatera hingga ke Bangka Belitung. 
“Tambak udang merupakan salah satu 
solusi ekonomi kita. Jika diterapkan di 
masyarakat dapat kita sampaikan 
bahwa sudah ada lapangan pekerjaan 
dan kekuatan ekonomi baru yang lahir 
di Indonesia yaitu di sektor kelautan 
dan perikanan” imbuh Edhy.
Nelayan mengolah ikan asin di Muara 
Angke, Jakarta, Minggu (8/11/2020). 
Pandemi Covid-19 dan masuknya 
musim penghujan di  Jakarta 
menyebabkan permintaan sekaligus 
produksi ikan asin di Muara Angke 
meroso t  h i ngga  50  pe r sen .  
(me rdeka . com/ Iqba l  Sep t i an  
Nugroho) Direktur Jenderal Perikanan 
Bud idaya ,  S l amet  Soeb jak to  
menambahkan, pemerintah melalui 
Kementerian Kelautan dan Perikanan 
(KKP) terus mendorong peningkatan 
kapasitas perekonomian di daerah, 
terutama yang memiliki potensi tinggi 
seperti di Sumatera Selatan. Selain itu, 
guna mendukung program pemulihan 
ekonomi nasional, KKP juga berusaha 
secara maksimal untuk menyalurkan 
sebanyak mungkin program bantuan 
yang ada. “Berbagai program bantuan 
yang disalurkan diharapkan dapat 
be r kon t r i bu s i  menumbuhkan  
perikanan budidaya sekal igus 
kesejahteraan masyarakat. Teknologi 
dan pengetahuan yang dimiliki oleh 
KKP harus dapat menjangkau 
masyarakat  luas  agar  dapat  
diimplementasikan dan direplikasi 
sebanyak mungkin agar akuakultur 
dapat menjadi andalan nasional,” jelas 
Slamet. Slamet juga menegaskan, 
melalui peningkatan produksi 
perikanan budidaya, pemerintah terus 
berupaya menjaga ketersediaan dan 
kecukupan pangan di masyarakat. 
“Dengan tercukupinya kebutuhan 
masyarakat akan pangan turut 
menjaga stabilitas harga sehingga 
kesejahteraan yang merata dapat 
tercapai,” pungkas Slamet. (red)

 Terkait Sidang Praperadilan                  ............................................... dari Hal 1

tidak Prometer (Profesional, 
Modern, dan Terpercaya). Jadi 
Kapolda Jatim harus meminta 
maaf dan memberi ganti rugi 
materiil maupun immateriil pada 
Singky Soewadji yang bisa 
dikatakan korban kezaliman 
hukum,” tegas Neta S Pane.Lebih 
lanjut Neta S Pane memberi 
contoh kasus salah tangkap 3 
orang di Jombang yaitu Kemat Cs. 
Kemudian ada pengakuan Ryan 
kalau dia pelakunya sehingga 
kasusnya Kemat Cs dibuka 
k e m b a l i .  N e t a  S  P a n e 
menerangkan saat itu Kapolda 
Jatim dijabat Irjen Pol Herman S 
Sumawiredja. “Saya jelaskan ke 
Pak Herman, Polda Jatim harus 
meminta maaf dan ganti rugi. 
Meski yang proses hukum kasus 
Kemat Cs bukan di jaman Pak 
Herman, tap i  be l iau tetap 
bertanggung jawab. Selanjutnya 
Kapolda Jatim saat itu, Irjen Pol 
Herman S Sumawiredja memberi 
ganti rugi Rp 50 juta kepada 
Kemat Cs sambil meminta maaf,” 
tandasnya.Sementara Kapolda 
Jatim melalui Kabid Humas Polda 
Jatim, Kombes Pol Trunoyudo 
W i s n u  A n d i k o ,  S e l a s a 
(10/11/2020) menolak meminta 
maaf dan memberi ganti rugi 
t e r k a i t  pu t u s an  MA  yang 
memutus bebas terdakwa Singky 
S o e w a d j i  d a l a m  p e r k a r a 
pencemaran nama baik yang 
dilaporkan Ketua Umum PKBSI, 
Rahmad Shah ke Polda Jatim 
tahun 2015 silam.“Buat apa 
Kapolda Jatim harus meminta 
maaf dan memberi ganti rugi. 
Penyid ik Polda Jat im yang 
menangani perkara itu tentu 
sudah melakukan tugas sesuai 
SOP. Buktinya berkas perkara 
sudah dinyatakan P21 oleh 
Kejaksaan,” tutupnya. (Han)

dalam mendukung serta 
memberikan informasi yang 
t e r b u k a  s e h i n g g a  
b e r i t a l i m a . c o m  t e r u s  
berupaya untuk yang terbaik.
Dirinya berharap dimomen 
anniversary yang ke-9 ini 
beritalima.com terus dapat 
mengembangkan sayap-
s a y a p n y a  u n t u k  
mengop t ima l kan ,  j uga  
mendukung dalam progres 
memberantas berita hoax.
“Semoga pujian tersebut tidak 
lantas memuaskan bagi 
beritalima.com untuk terus 
memberikan sajian informasi 
y a n g  a k u r a t  d a n  
ber imbang,”kata  Moch.  
Efendi. “Kita menyadari berita 
k i ta d ikonsumsi  publ ik  
sehingga kualitas harus 
dijaga. Kita harus menyajikan 
berita dengan penyampaian 
yang selaras dengan kaidah 
bahasa,”lanjut dan pungkas 
sapaan akrabnya Cak Fendi. 

(red)

pelatihan yang itensif ini akan 
meningkatkan pemahaman 
terhadap konten, khususnya era 
media siber atau online,” 
katanya.
Sebagai Ketua Umum Pengurus 
Pusat (PP) Muslimat NU, pernah 
menjadi anggota DPR RI pada 
tahun 1992, menjadi menteri 
pemberdayaan perempuan dan 
BKKBN, serta menteri sosial, 
Gubernur Khofifah punya 
pengalaman cukup banyak, 
memberikan fasilitas pelatihan 
konten khusus pada media.
Gubernur Khofifah kembali 
memastikan, sangat merespon 
keberadaan SMSI, sebagai 
serikat pemilik media siber 
m e n g e m b a n g k a n  
p r o f e s i o n a l i s m e  d a l a m  
mana j e r i a l  pe ru sahaan ,  
peningkatan kemampuan SDM 
sesuai keahlian, serta menjaga 
konten media siber, terutama 
memberikan kontribusi dalam 
pembangunan khususnya di 
Jawa Timur.
Gubernur berpesan pada SMSI 
untuk  b i sa  member ikan 
pember i taan yang t idak 
merugikan nara sumber. 
Dengan kata lain, t idak 
mendesain berita sedemikian 
rupa sehingga menjadi berita 
negatif dan malah merugikan 

Gubernur Khofah Berjanji ........................................................................................................................................................ dari Hal 1

nara sumber. SMSI diharapkan 
bisa menyajikan berita-berita 
yang memberikan informasi 
positif dan konstruktif pada 
pemerintah dan juga masyarakat. 
Gubernur Khofifah yakin dengan 
penyajian berita seperti itu akan 
menjadikan SMSI semakin 
berkompeten .  Untuk  i tu ,  
G u b e r n u r  b e r j a n j i  a k a n  
memfasilitasi berbagai upaya 
pengembangan tersebut yang 
akan dilakukan bersama OPD 
terkait di jajaran Pemprov Jatim. 
Gube rnu r  memin ta  pada  
pengurus SMSI untuk menyusun 
program-program pelatihan 
pengembangan tersebut secepat 
mungkin sehingga bisa segera 
ditindak lanjuti. Untuk diketahui, 
dalam audiensi tersebut turut 
hadir  Wakil Ketua Bidang 
Organisasi, Pendataan, dan 
Verifikasi, Sokip, SH, MH; Wakil 
Ketua Bidang Usaha dan Bisnis, 
Moch. Efendi, SH, MH; Sekretaris 
Tarmuji Talmacsi, SPd; dan 
Bendahara, Andy Setiawan, SE. 
Sedangkan turut mendampingi 
Gubernur Jawa Timur ada Kabiro 
Humas dan Protokol, Agung 
Subagyo; Kepala Dinas Kominfo, 
Drs. Benny Sampirwanto, MSi, 
dan Kepala Dinas Kebudayaan 
Pariwisata (Disbudpar), Dr. 
Sinarto. (Red)

BeritaLima Serahkan Cindera Mata     ............................................ dari Hal 1
Presiden menetapkan nama-
nama di bawah ini sebagai 
Pahlawan Nasional:
1 .  A l m a r h u m  S u l t a n  
Baabullah, tokoh dari Provinsi 
Maluku Utara;
2 .  A lmarhum Macmud  
Singgirei Rumagesan – Raja 
Sekar, tokoh dari Provinsi 
Papua Barat;
3. Almarhum Jenderal Polisi 
(Purn.) Raden Said Soekanto 
Tjokrodiatmodjo, tokoh dari 
Provinsi DKI Jakarta;
4 .  A l m a r h u m  A r n o l d  
Mononutu, tokoh dari Provinsi 
Sulawesi Utara;
5. Almarhum Mr. Sutan 
Muhammad Amin Nasution, 
tokoh dari Provinsi Sumatera 
Utara; 6. Almarhum Raden 
Mattaher Bin Pangeran Kusen 
Bin Adi, tokoh dari Provinsi 
J a m b i .  A c a r a  
penganugerahan tersebut 
dihadiri oleh para ahli waris 
dari para tokoh pahlawan 

dengan tetap memperhatikan 
dan menerapkan protokol 
kesehatan secara ketat.
Mengutip siaran pers Kepala 
Biro Gelar, Tanda Jasa, dan 
Tanda Kehormatan Laksma 
TNI Imam Suprayitno yang 
dipublikasikan pada 10 
November 2020, dalam 
memberikan pertimbangan 
dan usulan penganugerahan 
gelar Pahlawan Nasional 
tersebut Dewan Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan 
berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 
2009 tentang Gelar, Tanda 
Jasa, dan Tanda Kehormatan.
Acara tersebut diakhir i 
dengan pemberian ucapan 
selamat dari Presiden Jokowi 
dan Wakil Presiden Ma’ruf 
Amin beserta para tamu 
undangan terbatas lain 
kepada para ahli waris 
penerima gelar Pahlawan 
Nasional. (red)

Presiden Jokowi Anugerahkan                                     .......................... dari Hal 1

perusahaan media siber. Dari 
jumlah tersebut, ada 60% yang 
sudah terverifikasi Dewan Pers 
secara administrasi dan faktual 
serta dalam pendampingan 
sebagai perusahaan media siber 
kompeten.
Makin menyampaikan bahwa saat 
ini di Jatim ada 12 daerah yang 
s e d a n g  m e m b e n t u k  
kepengurusan dan akan segera 
dilakukan pelantikan.
“Yang paling siap untuk segera 
dilantik adalah Bojonegoro, 
Sumenep, Sampang atau Madura 
Raya. Bahkan, dalam waktu dekat 
ini SMSI juga akan melakukan 
rapat koordinasi anggota se Jawa 
Timur,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris Dewan 
Penasihat SMSI Provinsi Jawa 
Timur, Djoko Tetuko Abd Latief, 
MSi, menambahkan bahwa selain 
akan adalah pelantikan pengurus 
di daerah daerah, SMSI juga akan 
langsung bergerak menggelar 
bimbingan teknis (Bimtek) ke 
semua anggota. Di hadapan 
Gubernur Jawa Timur, Djoko 
Tetuko menyampaikan saat ini 
jumlah anggota SMSI di Jatim 
terus berkembang.
“Kam i  s ampa i kan  bahwa  
kebanyakan dari anggota SMSI ini 
adalah perusahaan media dengan 
tingkat menajerial keuangan yang 

masih minim dan peningkatan 
kualitas SDM, khususnya di era 
media siber sekarang. Sehingga 
kami mengharapkan dukungan 
dari Provinsi Jawa Timur supaya 
SMSI bisa lebih berkembang dan 
mampu memberikan kontribusi 
lebih,” harapnya.
M e n a n g g a p i  a p a  y a n g  
disampaikan Dewan Penasihat 
SMSI Provinsi Jawa Timur ini, 
Gubernur Jawa Timur, Khofifah 
Indar Parawansa berjanji untuk 
membantu memfasilitasi untuk 
men ingka tkan  mana je r i a l  
keuangan perusahaan dalam 
bentuk pelatihan. Pelatihan bisa 
ditindaklanjuti dengan Balai 
Pengembangan Sumber Daya 
Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa 
Timur.
Tak hanya itu, Gubernur Khofifah 
juga mengungkapkan ada 
beberapa hal perlu diperhatikan 
khususnya dalam pemberitaan 
media, dan hal ini terkait dengan 
SDMnya. Diantaranya adalah 
terkait dengan peningkatan 
pemahaman insan press terhadap 
konten berita. Dengan demikian 
tidak terjadi kesalahan dalam 
penulisan berita.
“Dibutuhkan pelatihan jurnalistik 
s e c a r a  i n t e n s i f  d a n  
berkesinambungan, tidak hanya 
sehari. Harapannya dengan 

Ini Peran Sekretaris BPBD Jatim             ............................................... dari Hal 1Peduli, Menteri Edhy ..... dari Hal 1
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“Pada prinsipnya komunitas 1 HATI Suhandoyo-Astrid tetap komitmen 
menggalang kekuatan dan memperkuat basis serta mempertajam sosialisasi 
menangkan duet Calon Bupati Ir.H.Suhandoyo dan Wabup Drs.Hj.Astiti Suarni 
Wahid,” pungkas Badrul. (Ganefo)
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LAMONGAN, beritalima | Suhu politik 
menjelang Pilkada Lamongan 9 Desember 
2020 relatif dinamis dan kondusif, 
meskipun tim sukses ketiga Paslon Bupati-
Wak i l  Bupat i  gencar-gencarnya 
melakukan sosialisasi program dan 
berebut simpati masyarkat.
Komunitas 1 HATI Paslon Nomor Urut 1 
Suhandoyo-Astrid, Selasa (10/11/2020) 
siang membrifing anggotanya dengan 
memberikan materi pemenangan dan 
penguatan mental di wilayah Pantura 
Lamongan.
“Kegiatan hari ini kami fokuskan pada 
materi penguatan mental pemenangan. 
Mengingat 65% anggota komunitas 1 
HATI Suhandoyo-Astrid didominasi ibu-
ibu muda yang memiliki latar belakang 
multi profesi, di antaranya Guru 
Madrasah, aktifis sosial, artis daerah, 
penjahit, pedagang dan lain-lain,” kata 
Ketua Komunitas 1 HATI, Badrul Hariadi, 
saat dihubungi melalui ponselnya.

SURABAYA, beritalima | Akhir 
November merupakan hari 
bersejarah bagi BeritaLima. 
Tepat 30 November 2011 lalu, 
kali pertama media ini terbit 
seka l igus tayang untuk 
masyarakat. Dengan demikian, 
pada 30 November 2020 nanti, 
genap 9 tahun BeritaLima 
menyampaikan informasi-
informasi terupdate dari segala 
penjuru dunia, utamanya 
I ndone s i a .  Men s yuku r i  
k e t a h a n a n  s e k a l i g u s  
pe r kembangan  sebaga i  
p e n y a m p a i  i n f o r m a s i  
peristiwa-peristiwa yang baru 
terjadi maupun shal-hal yang 
bermanfaat bagi masyarakat 
ini, untuk Anniversary (Ulang 
Tahun) yang ke-9, BeritaLima 
telah menyiapkan 9 agenda 
acara, yang puncaknya akan 
digelar di Novotel Samator 
pada 30 November 2020. Chief 
Executive Off icer (CeO) 
BeritaLima, Moch. Efendi, SH, 
MH, mengatakan, puncak 
acara Anniversary ke-9 
BeritaLima pada 30 November 
2020 nanti panitia akan 
menggelar Dialog Kebangsaan 
bertema “Pahlawan Tangguh 
Di Masa Pandemi Covid-19″. 
Dalam dialog ini panitia 
menghadirkan pemateri yang 
berkompeten, di samping 
mengundang pembaca dan 
kolega BeritaLima. Efendi juga 
mengemukakan, perayaan hari 
jadi BeritaLima kali ini dibikin 
special dibandingkan ulang 
t a h u n  s e b e l u m n y a ,  
d i a n t a r a n y a  a c a r a n y a  

d i t e m p a t k a n  d i  h o t e l  
berbintang, yakni Novotel 
Samator di Jalan Kedung 
Baruk, Surabaya. “Kami 
bersama panitia sudah cek 
lokasi, dan memang sangat 
tepat untuk acara dan 
menghormati para tamu 
undangan kami,” ujar Efendi.
Selain itu, dalam acara itu 
nanti akan ada surprise untuk 
t a m u  u n d a n g a n ,  B i r o  
BeritaLima maupun para 
wartawan BeritaLima dari 
seluruh daerah di Indonesia 
yang hadir di puncak acara ini. 
“Panitia sudah menyiapkan 
kejutan-kejutan itu. Kami tidak 
bisa mengutarakan sekarang. 
P o k o k n y a  s u r p r i s e , ”  
tandasnya.
D i j e l a s kan ,  B e r i t a L ima  
merupakan usaha media di 
bawah payung PT Media Berita 
Lima yang berkantor pusat di 
Surabaya. Perusahaan ini 
mengelola dua media, yakni 
media online beritalima.com 
d a n  K o r a n  M i n g g u a n  
Beritalima. Perusahaan ini 
sudah berbadan hukum, dan 
media yang dikelolanya sudah 
terverifikasi Dewan Pers. Dan 
juga untuk diketahui, untuk 
perayaan Anniversary Ke-9 
BeritaLima ini telah dibentuk 
panitia, dimana Drs. KH. 
Abdullah Faqih, SH, MH 
sebagai Ketua Panitia, dengan 
Sekretaris Iwan Sumartono, 
SH, SE, MH. Selain itu, seluruh 
wartawan yang tercantum di 
boks redaksi juga menjadi 
panitia. (red).

BeritaLima Akan Gelar Anniversary Ke-9 
Komunitas 1 HATI Perkuat Strategi Pemenangan Suhandoyo-Astrid

“Kegiatan yang dikolaborasi dengan refreshing menghadapi pemungutan suara 
9 Desember ini sangat efektif untuk meningkatkan gerakan merebut simpati 
rakyat, dan tentunya menjadi ikatan kekeluargaan anggota komunitas 1 HATI,” 
timpal Maya, anggota Komunitas 1 HATI dari Kecamatan Sukodadi.

PEMERINTAH 
PROVINSI JAWA TIMUR

BKD PROVINSI JAWA TIMUR

Nurkholis
Kepala BKD Jatim

Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses

Mengucapkan:

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses

Jenderal (Purn) TNI Fachrul Razi
Menteri Agama 

Selamat Ulang Tahun
beritaLima yang ke 9
Semoga Tambah Sukses

Mengucapkan:

Menteri Agama

PEMERINTAH 
Kabupaten Sidoarjo

Hudiyono
Pj. Bupati Sidoarjo
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