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Rekening Bank Ja�m  Atas Nama 
PT. MEDIA BERIA LIMA Norek : 0741002027 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat

dan 2  serta  PPKM Mikro, BOR Isolasi biasa di Jatim telah berhasil turun dari 
79% menjadi 46%. BOR ICU juga telah berhasil turun dari 72% menjadi 
57%. Artinya, keterisian rumah sakit di Jawa Timur sudah sesuai syarat dari 
WHO yakni dibawah 60%. Lebih lanjut disampaikan Khofah, sebelum 
dilaksanakan PPKM Mikro terdapat 210 RT zona merah di Jatim sesuai 
dengan kriteria Gugus Tugas COVID-19 Nasional. Dimana RT Zona merah 
adalah RT dengan 10 warga  yang menderita positif Covid-19 dalam 7 hari 
terakhir. Di Akhir PPKM Mikro ini, saat ini RT Zona merah sudah tidak ada 
lagi/nihil. Zona merah di Jawa Timur juga mengalami penurunan yang 
signikan, di awal tahun 2021, Jawa Timur masih memiliki 8 zona merah 
Covid-19. Per kemarin, Zona Merah di Jawa Timur  hanya tinggal 1 
Kabupaten saja yaitu Kab. Jombang. Menurut Khofah,  PPKM jilid pertama, 
kedua dan PPKM Mikro memang sudah menunjukkan 

SURABAYA, beritalima | Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) Mikro tahap pertama yang diberlakukan di Jatim telah 
dimulai sejak tanggal 9 Februari dan akan berakhir pada 22 Februari 
2021.Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, Gubernur Jawa Timur 
Khofah Indar Parawansa menyampaikan bahwa intervensi PPKM Mikro 
sangat efektif untuk menurunkan penyebaran Covid-19 di Jawa Timur. "Hari 
ini kita telah melakukan evaluasi dari PPKM baik itu PPKM tahap pertama 
maupun kedua  maupun PPKM Mikro. Dari data yang ada kami melihat 
bahwa terdapat banyak hasil yang menggembirakan dari berbagai Indikator 
Epidemiologis," ungkap Gubernur Khofah, saat berada di Grahadi,  Sabtu  
(20/2), kemarin.Khofah menjelaskan, selama pelaksanaan PPKM mikro, 
hasil signikan tampak pada penurunan jumlah pasien COVID-19 yang 
harus dirawat di Ruang Isolasi Biasa maupun ICU.  Selama PPKM tahap 1 
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22 Februari 2021

JAKARTA, beritalima  | Ketua Umum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara 
JP), Viktor S Sirait, dikabarkan meninggal dunia, Kamis (18/2/2021) dini hari.
Viktor S Sirait selama ini dikenal sebagai loyalis yang aktif mendukung Presiden 
Joko Widodo (Jokowi) selama kontestasi Pilpres. Kepergian dia untuk 
selamanya dikabarkan salah seorang rekannya di Grup WhatsApp Bara JP 
Pusat. “Telah dipanggil oleh Sang Pencipta, senior kita terkasih Bang Viktor 
Sirait (Senior GMKI, Ketua Umum Bara JP, Komisaris Waskita Karya)

SURABAYA,  Penggiat Anti Narkotika Drs. Idrus Alwi Ketua Umum JAMAN (JARINGAN 
MASYARAKAT ANTI NARKOBA) dikabarkan meninggal dunia, Rabu (17/2/2021), dan 
jenaah akan dikebumikan hari ini di daerah pegirian Surabaya.
Idrus Alwi selama ini dikenal sebagai loyalis terhadap pemberantasan narkotika di 
Jatim, terakhir memberikan sambutan pada acara dialog di BNNP Jatim 
rabu(17/2/2021), usai sambutan Idrus Alwi ke kamar kecil, setelah keluar dari kamar 
kecil terjatuh dan langsung di bawa ke RS DR. Soetomo, namun dalam perjalanan Idrus 
Alwi menghembuskan nawasnya yang terakhir. Kabar meninggalnya Idrus Alwi ini 
dikabarkan oleh Iwan salah seorang rekannya melalui WhatsApp di berbagai Grup.
"Innalilahi wa innailaihi rojiun, Telah meninggal dunia sahabat saya Bang Idrus Alwie 
barusan di RS Mitra  Keluarga" Tulis Iwan di Group Whatshap.  Ucapan duka di berbagai 
group whatshap beredar untuk memberikan ucapan duka, bahkan karangan bunga 
juga. Tidak Ketinggalan Ketua Gerakan Anti Narkotika (GIAN) Jatim turut mengucapkan 
bela sungkawa.  "Selamat jalan Bung Idrus, semg ditempatkan disisiNya, dan keluarga 
yang ditinggal tabah dalam menghadapi cobaan ini. amin" Kata Moch. Efendi, SH, MH 
Ketua GIAN Jatim. (red)

KUPANG, beritalima  - Wakil Gubernur (Wagub) 
NTT, Josef Nae Soi, menjadi  narasumber dan  
menyampaikan sambutan pada acara Rapat Kerja 
(Raker) Triwulan I Tahun 2021 PLN Unit Induk 
Wilayah (UIW) NTT yang dilakukan secara virtual 
dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (18/2/2021). 
Raker tersebut mengusung tema "Eksekusi 
Program Kerja 2021 Berbasis Risiko". Rapat itu 
diikuti oleh seluruh jajaran PLN UIW NTT, pejabat 
dari PLN Pusat  bersama para mitra PLN. 
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur 
Josef Nae Soi, mengapresiasi kinerja PLN NTT 
yang terus meningkat dari waktu ke waktu. 
Selain itu, Wagub juga menitipkan harapan 
sekaligus keprihatinan terkait pelayanan 
kelistrikan terhadap masyarakat agar semakin 
baik ke depannya.
“Pertama, saya harus angkat topi terhadap PLN 
NTT. Saat kami dilantik tahun 2018, Rasio 
Elektrikasi (RE) kita sebesar 61 persen, 

Wakil Gubernur NTT Apresiasi Kinerja PLN

Viktor S Sirait Meninggal Dunia, Efendi: Selamat Jalan Ketum BaraJP
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Harlah NU KE 98 (1442 H), 

SURABAYA, Beritalima | Peringatan Harlah NU ke 98 (hijriyah) tahun 
ini  digelar ditengah  musibah dan bencana bertubi-tubi yang 
mendera bangsa Indonesia. DPW PKB Jatim pun menggelar doa 
istighotsah  bersama dengan para kyai sepuh Nahdlotul Ulama’ (NU) 
di Gedung Grha Gus Dur(kantor DPW PKB Jatim) di Surabaya. Acara 
diawali dengan pemberian santunan kepada anak yatim.
Di awal sambutanya ketua DPW PKB Jatim menyampaikan,
“peringatan Harlah sekarang ini mengambil  tema menyongsong 
satu abad meneladani mu’assis menuju kemandirian NU . Satu abad 
NU harus menjadi titik balik menuju pengembangan organisasi yang 
lebih baik. Kemandirian NU harus menjadi Gerakan Bersama bagi 
kader-kader NU baik struktur maupun non struktur, termasuk kader 
NU yang berkhidmat melalui partai politik,' terang Abdul Muhaimin 
Iskandar, atau yang biasa dipanggil Gus Ami sebagai ketua umum 
DPP PKB.
“Istighotsah kali ini kita laksanakan dengan sederhana dalam bentuk 
Istighotsah untuk kita hadiahkan doa pada para mu’assis NU, 
sembari ngalap barokah mengambil uswah hasanah dari perjuangan 
para mu’assis NU. Juga istighosah ini dimaksudkan untuk 
keselamatan bangsa dari berbagai bencana, yang kita 

SUMENEP, beritalima | Masa jabatan Bupati Sumenep, DR. KH. A. Busyro Karim, 
MSi. berakhir hari ini. Sambil menunggu pelantikan Bupati dan Wakil Bupati 
Sumenep terpilih, Ach. Fauzi – Hj. Dewi Khalifah, Sekretaris Daerah Sumenep, 
Edy Rasiyadi ditunjuk sebagai pelaksana harian (Plh) dilaksanakan di rumah 
dinas Bupati Sumenep, Selasa, 17 Februari 2021. Sesuai dengan surat 
keputusan Gubernur Jawa nomor 131/165/011.2/2021 soal �
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Presiden Jokowi Melayat ke Rumah Duka Ketum Bara JP
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JAKARTA, Beritalima |  Presiden Joko Widodo (Jokowi) melayat ke rumah duka 
Ketum Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) Viktor S Sirait. Viktor Sirait 
meninggal dunia pada Kamis kemarin.
"Presiden Jokowi bersilaturahmi ke rumah keluarga almarhum Viktor Sirait. 
Komisaris Independen Waskita Karya," kata Jubir Presiden Jokowi, Fadjroel 
Rachman, seperti dikutip Antara, Jumat (19/2/2021).
Viktor Sirait terakhir kali juga menjabat Komisaris Independen Waskita Karya. 
Fadjroel Rachman turut memberikan testimoni kepada Viktor Sirait. 
"Kami mengenang semua kebaikan dan perjuanganmu," ujar Fadjroel. 
Dalam cuitannya di Twitter, Fadjroel Rachman juga menyertakan foto Jokowi 
sedang melayat ke rumah duka Viktor Sirait.
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Sekda Edy Rasiyadi ditunjuk Sebagai PLh Bupati Sumenep

Antisipasi Longsor Susulan di Nganjuk, BPBD Jatim Lakukan Survei Geologi
NGANJUK, beritalima - Mengantisipasi longsor susulan yang mungkin 
terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Kecamatan Ngetos, Kabupaten 
Nganjuk, dalam dua hari ini BPBD Jawa Timur, menerjunkan tim mitigasi 
bencana.Tim tersebut bertugas melakukan survei geologi, survei seismik 
dan survei (foto) udara. Survei geologi dilakukan dengan melihat struktur 
tanah dan batu-batuan di sekitar lokasi longsor, Selasa (16/2/2021), 
kemarin.Survei seismik dilakukan dengan menggunakan seismograf 
untuk mengukur indeks kerentanan tanah yang difokuskan di tiga titik, 
yakni, kaki longsoran, belakang Masjid Riyadhatut Tholibin di sekitar lokasi 
dan di badan longsor.Sedang survei udara dilakukan menggunakan drone 
di seluruh area lokasi longsoran yang selalu di-update setiap pagi dan sore 
hari."Survei seismik juga kita lakukan setiap hari sebagai bahan kebijakan 
bagi tim evakuasi korban agar lebih berhati-hati saat bertugas," ujar Kasi 
Kedaruratan Satriyo Nurseno mewakili Plt Kalaksa BPBD Jatim Yanuar 
Rachmadi di Posko BPBD Jatim, Desa Ngetos, Nganjuk, Rabu 17 Februari 
2021.Berdasar survei tiga jenis tersebut didapati adanya rekahan-rekahan 
baru yang searah dengan arah longsor. Selain itu, juga ditemukan dua 
jenis struktur batuan yg berbeda. Yakni, sisi utara lebih banyak batuan yg 
mengalami pelapukan. Sedang sisi selatan merupakan formasi batuan 
andesit yang masih kuat.Survei udara juga menemukan adanya aliran air 
dari sumber yang berpotensi menambah debet air

�
 

�
 

Ke Hal. 11

  

Innalillahi, Sahabat kita Idrus Aliwi Penggiat An� Narko�ka Wafat   

PPKM Mikro di Jatim Efektif Turunkan Penyebaran Covid-19

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep, Edy Rasiyadi ditunjuk 
sebagai pelaksana harian (Plh) Bupati Sumenep

PKB Jatim Doa Istighotsah Untuk Keselamatan Bangsa Bersama Kyai Sepuh NU
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SIDOARJO. Beritalima  | 
Sa t re sna rkoba  Po l re s ta  
Sidoarjo berhasil meringkus 
dua tersangka WNA dan SWP 
( 2 1  t a h u n )  w a r g a  
Ujungpandang, Sulawesi yang 
indekos di perum griya Candra 
Mas, Sedati, Sidoarjo kasus 
penyalahgunaan narkotika 
saat gelar release di halaman 
Malporesta Sidoarjo, Kamis 
(18/02/2021).
Penangkapan dua tersangka 
tersebut dilakukan di dua lokasi 
berbeda, yaitu di dalam kamar 
901 Amega Crown Residence 
Apartement Jl.Kp Baru Desa 
Tambak Oso Kec Waru Kab 
Sidoarjo dan  di Area SPBU Jl 
Raya Tropodo Waru Sidoarjo.
Wakapolresta Sidoarjo AKBP 
D e ny  A g u n g  A n d r i a n a  
mengatakan, penangkapan 
tersangka WNA dan SW 
berawal dari laporan warga 
yang dilanjutkan dengan 
p r o s e s  p e n y e l i d i k a n .  
Kemudian, tersangka berhasil 
diamankan bersama barang 
bukti. “Tersangka yang berasal 
dari WNA tertangkap pada hari 
Kamis 11 Februari 2021 sedang 
menggunakan narkotika jenis 
tembakau sintetis. Dari tangan 

SURABAYA - beritalima , 
Matnadin Bin Rasmidin (55) 
d idudukan  Jaksa  Pa r l i n  
Manulang dari Kejari Tanjung 
Perak sebagai terdakwa di 
Pengad i lan  Neger i  (PN)  
Surabaya karena diduga 
membunuh tetangganya,  
Achmad Suhandi pada Jum'at 
16 Oktober 2020 sekitar pukul 
9.30 WIB.
Pembunuhan dilakukan karena 
Matnadin menduga Achmad 
Suhanda adalah selingkuhan 
dari istrinya.
S e b e l u m  m e l a k u k a n  
p embunuhan ,  Ma t nad i n  
membeli sebilah clurit seharga 
Rp 100 ribu yang dibeli di Pasar 
Camplong, Sampang Madura.
"Terdakwa ini cemburu karena 
korban mempunyai kedekatan 
dengan is t r inya.  Rumah 
terdakwa dan korban saling 
berhadap-hadapan. Mereka 
bertetangga," ungkap Victor 
Sinaga, penasehat hukum 
Matnadin setelah sidang digelar 
d i  PN Surabaya.  Kamis  
(18/2/2021).
Kasus  in i  be rawa l  da r i  
percekcokan antara Matnadi 
dengan istrinya, setelah melihat 
Achmad Suhandi keluar dari 
kamar.
Curiga dengan kedekatan 
keduanya, Matnadin  lalu 
bertanya pada istrinya “kenapa 
Achmad Suhandi  masuk dalam 
kamar ?” istr i  Matnadin 
kemudian menjawab : “Achmad 
Suhandi kesini hanya tanya 
kamu ada dimana”, jawab istri 
Matnadin. Tidak  langsung 
percaya dengan jawaban 
istrinya, kemudian Matnadi 

181 pack/bungkus kosong 
warna coklat emas, 75 
pack/bungkus kosong warna 
biru, 35 pack/bungkus kosong 
w a r n a  m e r a h ,  8 4  
pack/bungkus kosong warna 
coklat, 38 pack/bungkus 
kosong warna silver/abu-abu, 
19 lembar stiker hologram, 32 
kardus kosong ukuran kecil 
dan 1 handphone merk Vivo 
warna hitam.

Te r s a n g k a  S W P  j u g a  
mengedarkan narkotika ini 
d iwi layahnya kabupaten 
Sidoarjo dan diluar kabupaten 
Sidoarjo sampai dengan 
Kepulauan Papua." Ujar 
Wakapolresta Sidoarjo

Akibat perbuatanya, tersangka 
WNA terjerat pasal 112 ayat 
(1) Jo pasal 127 UU RI No 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
dan Tersangka SW terjerat 
pasal 114 ayat (1) dan atau 
pasal 112 ayat (1) Jo pasal 129 
huruf a UU RI No 35 Tahun 
2009 tentang Narkotika.
Tersangka dihukum minimal 4 
tahun penjara. 
(Kus)

tersangka Satresnarkoba 
P o l r e s t a  S i d o a r j o  
mengamankan barang bukti 
berupa 2 bungkus plastik klip 
ukuran sedang yang berisi 
narkotika golongan l (jenis 
Tembakau Sinte) dengan berat 
bruto masing masing ± 4,44 
gram ditimbang beserta plastik 
nya, 1 linting diduga berisi 
tembakau sintetis, 3 puntung 
rokok diduga berisi tembakau 
sintetis dan 1 buah handphone 
merk Samsung.
Selanjutnya selisih satu hari 
tersangka SW pada tanggal 12 
Feb rua r i  j uga  be rhas i l  
diamankan oleh Satresnarkoba 
Polresta Sidoarjo dengan 
barang bukti 4 bungkus 
plastik/klip berisi tembakau 
sintesis (Sinte) Narkotika 
Golongan l ditimbang beserta 
bungkus plastiknya dengan 
berat 372,24 gram, 3 bungkus 
plastik/klip berisi tembakau 
Gayo ijo super premium 
dengan berat 3250 gram, 2 
botol berisi cairan methene 
melylalcohol/ methanol @ 1 ltr, 
2 botol berisi cairan ethanol 
96% C2H50H @ 100 ml, 1 
botol berisi cairan perasa ( 
pasta ) , 1 timbangan elektrik, 

PCR keluar.
"Kalau di daerah lain mungkin 
menggunakan bendera dan 
sebagainya. Kalau di Surabaya 
itu kita lebih melakukan 
perlindungan terhadap individu 
yang ada di situ," terang dia.

Harapannya, kata Irvan, warga 
yang ada di sekitar rumah 
tersebut dapat saling menjaga 
serta melindungi keluarga yang 
sedang melakukan isoman. 
Selain itu pula warga di sekitar 
diharapkan dapat membantu 
memonitor dan ikut mengawasi.

“Warga di sekitar dapat ikut 
menjaga jangan sampai dia 
(keluarga yang isoman) keluar 
rumah atau jangan sampai ada 
apa-apa dan sekaligus mungkin 
memberikan bantuan makanan 
atau apa," ujarnya.

Irvan menyatakan, rencananya 
stiker ini akan dibagikan kepada 
setiap pengurus Kampung 
Tangguh di Surabaya. Nantinya 
penempelan stiker ke rumah-
rumah keluarga yang melakukan 
isoman dilakukan sendiri oleh 
warga atau pengurus kampung. 
"Rencananya paling lambat 
minggu depan (stiker) kita 
bagikan," pungkasnya. (*)

SURABAYA, beritalima | Satgas 
Covid-19 Kota Surabaya memiliki 
cara tersendiri untuk melindungi 
k e l u a r g a  y a n g  s e d a n g 
melakukan isolasi mandir i 
(isoman) di rumahnya. Melalui 
penanda stiker, warga di sekitar 
rumah tersebut diajak bersama-
sama saling melindungi dan 
mengawasi.
Wa k i l  S e k r e t a r i s  S a t g a s 
Percepatan Penanganan Covid-
19 Surabaya, Irvan Widyanto 
mengatakan, demi melindungi 
k e l u a r g a  y a n g  s e d a n g 
melakukan isoman dan warga di 
s e k i t a r,  p i h a k n y a  t e l a h 
menyiapkan stiker sebagai 
penanda.
"Ini dilakukan sebagai bentuk 
ant is ipasi  dan mel indungi 
keluarga isoman dan warga 
sekitar agar terhindar dari 
penularan Covid-19," kata Irvan 
di Balai Kota Surabaya, Kamis 
(18/2/2021).
Kepala BPB dan Linmas Kota 
Surabaya ini juga menjelaskan, 
pemasangan tanda isolasi 
mand i r i  d i l akukan  ke t i ka 
terdapat kasus konrmasi positif 
dalam satu keluarga. Serta, 
m e n g h a r u s k a n  a n g g o t a 
k e l u a r g a  /  k o n t a k  e r a t 
melakukan isoman dengan 
pengawasan hingga hasil swab 

bertanya lagi “Kalau cuma cari 
saya kenapa sampai masuk 
kedalam kamar dan berduan 
dengan kamu ?”, kemudian istri 
Matnadi dengan ketus menjawab  
“tidak tahu”  
Sejak kejadian tersebut Matnadin 
mencari Achmad Suhandi, namun 
tidak pernah ketemu, sambil 
menyimpan sakit hati dan 
dendam, istrinya diselingkuhi 
Achmad Suhandi.
Seminggu kemudian Jumat 9 
Oktober  2020,  Matnadon 
membeli sebilah clurit di pasar 
Camplong Sampang. Clurit itu dia 
simpan dalam lemari rumahnya  
di jalan Wonosari Wetan Gang 2-E 
No. 10 Surabaya.
Hari Jum"at tanggal 16 Oktober 
2020 jam 9.30 pagi, Matnadin 
melihat Achmad Suhandi sedang 
duduk di kursi depan rumahnya. 
Seketika itu juga dia mengambil 
clurit dalam lemari, langsung 
menemui Achmad Suhandi. 
Beberapa menit kemudian tiba-
tiba anak Achmad Suhandi 
b e r t e r i a k  m i n t a  t o l o n g  
menyaksikan bapaknya disabet 
clurit ke bagian tubuh dan tangan 
dan bagian perut korban oleh 
Matnandi. Selesai menyabet 
Achmad Suhandi dengan clurit, 
Matnandi melarikan diri ke rumah 
orang tuanya di desa Rabesan 
Camplong Sampang. Selanjutnya 
dia diamankan polisi hari Jumat 
sekira pukul 23.00 malam.
J a k s a  P a r l i n  M a n u l a n g  
menghad i r kan  dua  saks i  
dipersidangan, saksi itu Mufaroha 
(15) didampingi bibinya, dan 
saksi Airoh tetangga Achmad 
Suhandi.
Sidang akan dilanjutkan Kamis 

Edarkan Narkotika, Polisi Ringkus Dua Tersangka WNA dan SWP

didukung oleh Dekranasda. 
Oleh sebab itu, upaya 
penguatan dan suport 
kepada pengrajin terus 
dibangun.  Dekranasda NTB 
terus menggali potensi dan 
menginvetarisir pengrajin 
diseluruh Kabupaten/Kota. 
Sehingga daerah memiliki 
Database pengrajin atau 
UMKM se-NTB.
Upaya dan langkah yang 
sudah d i lakukan o leh 
Dekranasda NTB bersama 
OPD pada leading sektor ini 
terus dilakukan. Sehingga 
dapat diketahui kekurangan 
dan kelemahan pengrajin, 
ba ik  secara f inans ia l ,  
pemasaran dan bentuk 
penguatan lainnya.
"Ini salahsatu cara kami 
untuk memetakan potensi 
dan sisi mana pengrajin serta 
U M K M  p e r l u  
bantuan,"tegasnya.
Diakui Bunda Niken, NTB 
merupakan daerah yang 
dianugerahi potensi alam 
dan SDM yang luar biasa. 
Termasuk kearifan lokal pada 
potensi masyarakatnya. 
Contoh potensi yang sudah 
m e n a s i o n a l  b a h k a n  
mendunia adalah tenun, 
ketak, olahan mutiara, 
gerabah.
Namun disamping itu, masih 
banyak produk lain yang 
memiliki potensi untuk 
dikembangkan dan dikemas 
agar memiliki pasar dan 
disukai konsumen. Tentunya 
harus dikembangkan dan 
olah dengan baik untuk 
meningkatkan PAD dan 
ekonomi masyarakat.
"Beberapa desa yang kita 
kunjungi hari ini memiliki 
kerajinan yang kualitasnya 
baik, seperti anyaman lontar, 
gerabah, anyaman bambu, 
herbal minyak kayu putih, 
dapat menjadi produk 
penunjang,"kata ketua 
TP.PKK NTB.
Apalagi saat ini trend produk 
arahnya ekofrendly atau 
ramah lingkungan. Jadi 
anyaman lontar ataupun 
bambu menjadi alternatif 
sebagai packaging atau 

dengan diaktifkan kembali 
BUMDes, pemasarannya akan 
dikelola bersama oleh BUMDes 
dan kelompok.
“Kunjungan ini dapat memotifas 
k a m i ,  s e h i n g g a  g a i r a h  
masyarakat terus meningkat 
untuk terus berkarya,” katanya.
Sementara  i tu  beberapa  
pengrajin, menyampaikan hal 
yang sama, seperti hambatan 
dan persoalan dengan usaha 
kerajinannya. Salahsatunya Baiq 
Mulyani (63) warga desa 
Suradadi menggeluti usaha 
anyaman lontar sejak umur 20 
tahun. 
Ibu yang memilik 2 orang anak 
ini berprofesi sebagai Ibu Rumah 
Tangga, kesehariannya tidak 
telepas dari kerajinan anyaman 
lontar. Seperti topi, tas, dompet, 
kipas tempat botol. Ia mengaku 
dapat mengayam 5-10 tempat 
boto l  dengan harga Rp. 
20.000/hari.
Namun kesulitannya saat ini 
adalah pemasaran dan bahan 
baku daun lontar. Karena harus 
dibeli dari Bima. Makai a 
meminta Dekranasda untuk 
membantu menyediakan bakan 
bakunya. “Selain itu kami butuh 
modal juga, termasuk pasar, 
namun adanya Bumdes dan 
usaha online ini saya kira cukup 
membantu, kami minta kami 
dilatih,” ucapnya.
U s a i  m e n g u n j u n g i  d a n  
silaturahmi denga pengrajin 
lontar di desa Suradadi, 
rombongan Ketua Dekranasda 
NTB beserta pengurus dan 
kepala OPD, meninjau gerabah 
hasil karya pengrajin di Desa 
Penakak. Setelah itu Dekranasda 
bersilaturahmi dengan pengrajin 
Desa Tete Batu Selatan Desa 
Tete Batu Selatan. Kemudian 
d i l a n j u t k a n  d e n g a n  
mengunjungi pengrajin snyaman 
Bambu Desa Montong Betok, 
Lombok Timur 
Ketua Dekranasda NTB, bersama 
p e n g u r u s ,  k e p a l a  O P D ,  
perwakilan PLN Wilayah NTB, 
Bank NTB Syariah, Bank Mandiri 
dan BI NTB berkesempatan 
meninjau destinasi wisata Kuta 
Mandalika, untuk melihat Stall 
Bazar Mandalika.(Adbravo)

Mataram NTB, beritalima.com  - 
Ketua Dewan Kerajinan Nasional 
Daerah (Dekranasda) Provinsi 
Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. 
Niken Saptarini Widyawati 
Zulkieflimansyah, mendorong 
pengrajin maupun UMKM di 
L o m b o k  T i m u r,  u n t u k  
memasarkan produk usahanya 
dengan memanfaatkan platform 
digital. 
"Pemanfaatan teknologi digital 
menjadi keharusan di era IT, 
t u j u a n n y a   u n t u k  
memperkenalkan dan menjual 
produk usaha UMKM agar 
m e n d o n g k r a k  e k o n o m i  
masyarakat pengrajin,"kata 
Ke t u a  D e k r a n a s d a  s a a t  
mengunjungi dan silaturahmi 
dengan Pengrajin Anyaman 
Lontar, Kamis (18/2/2021) di 
Desa Suradadi Kabupaten 
Lombok Timur.
Menurut Bunda Niken, sapaan 
akrab istri Gubernur NTB ini, 
s a l a h s a t u  c a r a  u n t u k  
meningkatkan pemasarannya 
dengan menggunakan platform 
digital agar produktifitas dapat 
d i j angkau o leh  berbaga i  
konsumen baik didaerah maupun 
seluruh pasar Indonesia. Apalagi 
NTB memiliki banyak sekali 
potensi yang terus dapat 
ditingkatkan. Baik dari sisi proses 
p r o d u k s i  m a u p u n  s i s i  
pemasarannya.
Sehingga penguatan kapasitas 
dan daya sain pengrajin perlu 
terus dibina dan ditingkatkan. 
Termasuk mempersiapkan SDM 
yang memahami dan menguasai 
digital atau IT. Pengarajin-
pengrajin harua dilatih dan 
d iber ikan pe la t ihan agar  
memahami platform digital, 
mengetahui market place,  selain 
memasarkan produk melalui 
offline dapat mengusai pasar 
digital.
Dekranasda Provins i  NTB 
mendukung terbentuknya 
NTBMall yang sudah berjalan 
dengan baik. Sehingga pengrajin 
m a u p u n  a t a u  U M K M  d i  
K a b u p a t e n / K o t a  d a p a t  
memanfaatkannya sebagai 
m e d i a  p e n j u a l a n  a t a u  
memasarkan produknya.
Tidak hanya itu lanjut Bunda 
Niken, Dekranasda NTB juga 
t e r u s  me ndo r ong  D i n a s  
Perindustrian mempromosikan 
keberadaan NTBMall sebagai 
wadah menampung dan menjual 
produk lokal masyarakat. 
Dengan cara mendata produk 
hasil produksi dari UMKM untuk 
dipasarkan baik melalui Online 
maupun Offline.
"Kami terus menghimbau 
pengelola NTBMall untuk turun 
kelapangan memperkenalkan 
dan mempromosikan desa wisata 
dan potensi kerajinan yang 
dimiliki desa tersebut,"ujarnya.
Bukan hanya potensi kerajinan 
yang diangkat dan dipromosikan, 
namun potensi-potenasi lain 
yang menjadi usaha masyarakat 
lokal juga harus terus disyiarkan. 
Bahwa betapa kaya potensi 
kekayaan alam yang dimiliki NTB.
Disamping eksistensi dan 
keberadaan pengrajin sangat 
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pembukus dan soevenir yang 
ramah lingkungan, bersahabat 
dengan a lam dan tanpa 
menggunakan bahan dasar 
plastik.
Bunda Niken juga meminta 
kepala desa dibeberapa desa 
yang dikunjungi seperti desa 
Penakak masbagik timur sebagai 
penghasil gerabah dan desa 
Montok Gading Teteh Batu 
Selatan, mengaktifkan kembali 
BUMDes atau koperasi untuk 
menampung dan memasarkan 
hasil produksi pengrajin didesa. 
Sekaligus wadah dan mitra 
pengrajin meningkatkan daya 
saing dan kualitas produk.
Sedangkan melalui silaturahmi 
ini, dijelaskan Bunda Niken, 
beberapa mitra Dekranasda 
seperti Bank NTB Syariah dan BI 
wilayah NTB, mengaku siap 
membantu termasuk untuk 
permodalan. 
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi 
NTB H. Lalu Moh. Faozal 
m e n g a t a k a n  k u n j u n g a n  
Dekranasda NTB merupakan 
langkah dan upaya untuk 
mensuport pengrajin di era 
pandemic  Cov id .  Karena 
menurutnya, beberapa desa 
wisata di NTB harus terus 
produktif jelang perhelatan 
MotoGP dan menggeliatkan 
ekonomi masyarakat. 
“Kita sebentar lagi akan 
menerima ribuan tamu dari 
dalamdan luar negeri, maka 
pengrajin yang ada di desa 
wisata harus terus aktif dan 
bekerja untuk menghasilkan 
produk sebagai souvenir di 
MotoGP 2021 di Mandalika,” kata 
Kadispar.
Kepala Desa Suradadi,  Yakim 
yang menjabat setahun ini, 
mengaku warganya hamper 70 
persen ibu-ibu adalah pengrajin. 
Ada yang tergabung dalam 
kelompok dan di akomidir 
Bumdes. Saat ini, dijelaskannya 
di desa Suradadi memilik 5 
kelompok pengrajin anyaman 
lontar, dengan anggota masing-
masing 20-25 orang.
Selama ini hasil kerajinan 
masyarakat banyak dipasarkan 
ke luar daerah seperti Bali 
maupun daera lain. Namun 

Dekranasda NTB Dorong Produk UMKM Dipasarkan Melalui Digitalisasi

Curiga Istrinya Sudah Berselingkuh, Matnadin Habisi Achmad Suhandi

p e k a n  
depan, masih 
keterangan 
saksi, Hakim 
H i s b u l l a h  
m e n u t u p  
s i d a n g  
d e n g a n  
ketokan palu.

 (Han)

Satgas Covid-19 Surabaya Ajak Warga 
Lindungi Keluarga yang Isoman Melalui Penempelan Stiker

22 Februari 2021
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Pemprov Jatim Terima Bantuan 10 Ribu Alat Rapid Test Antigen dari Alumni ITB

SURABAYA, beritalima | Berbagai 
dukungan untuk percepatan penanganan 
pandemi Covid-19 terus diberikan berbagai 
pihak kepada Pemprov Jatim. Kali ini, 
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar 
Parawansa menerima bantuan berupa 10 

ribu alat rapid test antigen dari Alumni 
Institut Teknik Bandung (ITB) angkatan 80 
yang bekerjasama dengan  PT. Indec 
Diagnostic, di Gedung Negara Grahadi, 
Surabaya, Selasa (16/2), kemarin lusa.
Selain alat Rapid Test Antigen, Alumni ITB 

bersama PT. Indec Diagnostic juga 
menyerahkan bantuan berupa satu unit 
mobil ambulans kepada Pemprov Jatim.

Usai menerima bantuan tersebut, Gubernur 
Khofifah berharap alat rapid test antigen  ini 

testing keseluruhan di Jatim.
Terlebih, lanjut Khofifah, berdasarkan data 
Kementerian Desa RI jumlah desa di Jatim 
sebanyak 7.724 termasuk Renokenongo yang 
terdampak akibat luapan lumpur lapindo. 
Namun, jika Renokenongo tidak dihitung 
maka jumlahnya 7.723 desa dan 777 
kelurahan.
“Terimakasih kepada tim alumni ITB 
Angkatan 80 yang telah memberikan atensi 
dan support kepada Pemprov Jawa Timur. 
Dengan adanya tambahan bantuan alat rapid 
tes antigen dari alumni ITB dan PT Indec 
Diagnostic, tentunya akan sangat membantu 
dan bermanfaat bagi Pemprov Jatim dalam 
melakukan percepatan penerapan 3T. 
Utamanya hingga ke level desa dan 
kelurahan,” urai orang nomor satu di 
Pemprov Jatim ini.
Untuk diketahui, selain ke Pemprov Jatim 
bantuan alat rapid test antigen yang diinisiasi 
Alumni ITB angkatan 80 bersama PT. Indec 
Diagnostic juga diberikan ke Pemprov Jawa 
Barat dan Jawa Tengbisa mendukung 
pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang 
basisnya berada di RT/RW dan poskonya 
berada di tingkat desa. Sekaligus, untuk 
melakukan percepatan terhadap penerapan 
3T, yakni testing, tracing dan treatment.
“Bantuan alat rapid tes antigen ini kita 
harapkan bisa mensupport keberhasilan 
penerapan PPKM Mikro yang sedang 
diberlakukan di Jatim. Jadi, dalam upaya 
melakukan t indakan test ing,  k i ta  
membutuhkan alat rapid test antigent 
semacam ini,” ungkap Khofifah.
Khofifah menjelaskan, Pemprov Jatim  
sebelumnya juga telah mendapat bantuan 
alat rapid test antigen dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebanyak 
99 ribu. Menurutnya, bantuan tersebut masih 
belum sepenuhnya mencukupi kebutuhan 
testing keseluruhan di Jatim.
Terlebih, lanjut Khofifah, berdasarkan data 
Kementerian Desa RI jumlah desa di Jatim 
sebanyak 7.724 termasuk Renokenongo yang 
terdampak akibat luapan lumpur lapindo. 
Namun, jika Renokenongo tidak dihitung 
maka jumlahnya 7.723 desa dan 777 
kelurahan.
“Terimakasih kepada tim alumni ITB 
Angkatan 80 yang telah memberikan atensi 
dan support kepada Pemprov Jawa Timur. 
Dengan adanya tambahan bantuan alat rapid 
tes antigen dari alumni ITB dan PT Indec 
Diagnostic, tentunya akan sangat membantu 
dan bermanfaat bagi Pemprov Jatim dalam 
melakukan percepatan penerapan 3T. 
Utamanya hingga ke level desa dan 
kelurahan,” urai orang nomor satu di 
Pemprov Jatim ini. Untuk diketahui, selain ke 
Pemprov Jatim bantuan alat rapid test 
antigen yang diinisiasi Alumni ITB angkatan 
80 bersama PT. Indec Diagnostic juga 
diberikan ke Pemprov Jawa Barat dan Jawa 
Tengah. (Red).ah. (Red).h. (Red/adv).

BANGKALAN, beritalima  | Kawanan Ikan Paus Jenis 
Pilot ditemukan terdampar di Perairan Pantai Desa 
Patereman, Kecamatan Modung, Kabupaten 
Bangkalan, pada Kamis (18/2).
Berdasarkan informasi via drone UTM diperkirakan 
Ikan Paus yang terdampar per hari Jum’at (19/2/21) 
berjumlah 49 ekor mengingat pada hari Kamis 
(18/2/21) sejumlah ikan paus sudah diselamatkan 
kembali ke habitatnya ke laut. Dari total Ikan Paus yang 
terdampar tersebut, banyak ditemukan mati di perairan 

tersebut. Pemicunya, karena mereka terlalu lama 
berada di perairan dangkal usai terseret arus.
Sejumlah warga dibantu aparat kepolisian dari Polsek 
Modung pun sempat menghalau kawanan Paus itu agar 
tidak terdampar. Namun, upaya itu tidak sepenuhnya 
berhasil.

Menindaklanjuti kejadian tersebut, Gubernur Jawa 
Timur Khofifah Indar Parawansa gerak cepat dengan 
meninjau secara langsung Kawanan Ikan Paus 
terdampar di Perairan Desa Patereman, Kecamatan 
Modung, Kabupaten Bangkalan, Jumat (19/2) pagi.
Turut mendampingi Gubernur Khofifah pada 
peninjauan tersebut, Bupati Bangkalan Abdul Latif, 
beberapa kepala OPD Prov. Jatim, serta unsur Forum 
Koordinasi di Tingkat Kecamatan Modung Kab. 
Bangkalan.

Usai peninjauan, Gubernur Jatim yang akrab disapa 
Khofifah ini mengatakan, pihaknya berkoordinasi 
dengan tim Balai Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan 
Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk 
mengetahui penyebab terjadinya Ikan Paus yang 
terdampar di daerah tersebut.

Sementara untuk sampel dari Ikan Paus yang sudah 
mati, akan segera diteliti oleh Fakultas Kedokteran 
Hewan (FKH) Universitas Airlangga Surabaya.
“Jadi untuk sampel Ikan Paus yang sudah mati akan 
segera diteliti oleh tim FKH Unair yang sudah datang, 
dan akan kita tunggu hasilnya. Terkait total jumlah Paus 
yang terdampar jumlahnya akan dipastikan lagi, karena 
sudah ada beberapa relawan yang dari jam 10 pagi 
kemarin sampai maghrib  mendorong ikan Paus 
kembali ke laut. Per hari jum’at (19/2/21) sesuai data 
via drone UTM terdapat 49 ekor,” urai Khofifah.

Lebih lanjut disampaikan Khofifah terdapat tiga ekor 
Ikan Paus yang masih hidup baru saja dirinya ikut 

melepas ke laut. Proses pelepasan Ikan Paus ke laut ini 
harus dilakukan bersama-sama.
“Jadi ikan Paus ini kalau dilepas ke laut harus bersama-
sama. Karena, ada suasana kebersamaan dari Ikan 
Paus ini, mengikuti satu nafas luar biasa,” ujar gubernur 
perempuan pertama di Jatim ini.

Selain itu, Gubernur Khofifah juga menyampaikan 
bahwa Pemprov telah mengirim dua eskavator untuk 

mengevakuasi Ikan Paus tersebut selanjutnya 
dikuburkan sambil menunggu air surut.
“Yang penting eskavatornya ke sini dulu. Nanti 
dikonsultasikan forum koordinasi kecamatan, mulai 
Camat, Kapolsek, Danramil dan klebun di titik mana 
lokasi penguburan ikan paus dalam jumlah cukup 
banyak ini , saya rasa mereka jauh lebih tahu. Jadi 
memang Ikan Paus yang sudah mati kan harus segera 
dikuburkan di sekitar ini,” pungkasnya. (*) 

Khofah Siapkan Kuburan Massal Ikan Paus
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Yakin Dapatkan Keadilan di Pengadilan Tinggi, Tarip dkk Ajukan Banding Lawan Citraland

RPJMD Kota Madiun dengan peraturan presiden terkait 

RPJMN. Di mana, RPJMD Kota Madiun telah disusun 

sebelum RPJMN ditetapkan. Pada kesempatan itu, 

walikota juga berpesan kepada seluruh OPD dan 

stakeholder terkait untuk tetap melaksanakan kegiatan 

yang telah direncanakan. Menurutnya, pandemi Covid-19 

bukan halangan untuk melaksanakan pembangunan.

‘’Meski pandemi Covid-19 masih ada, tapi tetap semangat 

kegiatan pemerintahan tetap berjalan,’’ tegasnya.

Dalam kegiatan itu walikota juga menyampaikan progres 

pembangunan yang telah rampung pada 2020, serta 

proyek akan segera berjalan di 2021.

Walikota berharap, seluruh proyek pembangunan dapat 

berjalan lancar serta mampu meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

‘’Saat ini, IPM kita sudah bagus. Itu harus dipertahankan. 

Kalau bisa harus semakin ditingkatkan. Pembangunan 

tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat secara 

umum. Bukan untuk kepentingan golongan,’’ 

pungkasnya. (Sumber Diskominfo. Editor: Dibyo).

gugus tugas dan lakan kita bicarakan juga dengan 
pihak-pihak terkait,” tambahnya. Fitrianti Agustinda 
juga menyampaikan, pihaknya juga akan terus 
memantau terkait perkembangan kondisi kota 
Palembang, khususnya sebagai persyaratan dalam 
melaksanakan sekolah tatap muka. “Kita juga akan 
lihat, apakah kota Palembang sudah cukup 
persyaratan dalam melaksanakan sekolah tatap 
muka, terutama untuk masalah zona,” ujarnya. 
Menurutnya, kondisi zona wilayah yang telah menjadi 
kesepakatan dari 4 Menteri juga merupakan acuan 
Pemerintah kota Palembang dalam melaksanakan 
sekolah tatap muka kedepan. “Kalau memang nanti 
masih zona merah, sesuai dengan kesepakatan 4 
Menteri maka belum diperbolehkan. Jadi, sekolah 
tatap muka itu baru bisa dilaksakan setelah kota atau 
wilayah yang bersangkutan sudah masuk dalam zona 
hijau”. ucapnya. ( NN ) 

SURABAYA -  beritalima, Pengadilan Negeri  (PN) 
Surabaya tidak dapat menerima gugatan Tarip dkk 
atas rekayasa Petok D No. 61 menjadi Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (SHGB) No 1064 atas nama 
Citraland, Rabu 16 Pebruari 2021.
Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) PN Surabaya perkara nomor 
479/Pdt.G/2020/PN.Sby ini tercatat Tarip dkk 
menggugat mantan lurah Sambikerep Slamet 
Mulyosari, Kepala Kelurahan Sambikerep, PT. APTA 
Citra Surya, Citraland, Badan Pertanahan Nasioanal 
(BPN) kota Surabaya dan Surabaya Interculture 
School (SIC).
Terkait putusan ini, advokat Syarifuddin Rakib 
mewakili Tarip dkk mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi  (PT) Surabaya. "Sudah. Hari ini 
kami sudah mengajukan pernyataan banding. Dari 
pernyataan banding ini Pengadilan akan 
mengeluarkan penetapan," ungkap Syarifuddin 
kepada awak media, Kamis  Rabu (28/2/2018).
Dikatakan Syarifuddin, upaya hukum banding 
tersebut dia tempuh sebab dia masih yakin kalau hak-
hak para pencari keadilan masih bisa didapatkan. 
Apalagi kata dia, fakta hukumnya semua pihak yang 
terlibat dalam gugatan ini sudah mengakui kalau 
penerbitan SHGB No 1064 atau penguasaan lahan 
yang sudah mereka lakukan berdasarkan Petok D 
Nomer 61 milik Kliennya.
"Ini sudah mereka akui semua, termasuk BPN. Artinya 
dengan fakta hukum seperti ini kami jadi bingung 
kenapa PN Surabaya tidak bisa menerima gugatan 

kami," kata Syarifuddin Rakib.
Sebetulnya, tambah Syarifuddin, berdasarkan bukti-
bukti yang ada tersebut sangatlah terang benderang 
bahwa Petok D Nomer 61 adalah milik Bodin P Tarip. 
Bahkan, alat bukti yang dikeluarkan Pemkot Surabaya 
pun sama. 
"Pemkot Surabaya dalam hal ini Kepala Kelurahan 
Sambikrep waktu persidangan itu digelar, hanya 
mengeluarkan satu alat bukti yaitu salinan Petok D 
Nomer 61 yang sama persis dengan bukti yang kami 
ajukan. Sama persis. Jadi apa yang menjadi persoalan 
disini. Itulah yang menjadi salah satu dasar kenapa 
kami mengajukan banding." tambahnya.
Sementara terang Syarifuddin, disisi lain PT Citraland 
juga mengakui bahwa perolehan tanah mereka hanya 
berdasarkan sepuluh surat peryataan dibawah tangan 
yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh salah satu 
ahli waris Bodin P Tarip semata. Padahal menurut 
Syarifuddin, kalau mengacu pada Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomer 10 tahun 1961 pendaftaran 
tanah itu dengan Akta. Saat itu Camat selaku PPAT 
sebelum berubah ke PP Nomor 24 tahun 1997. 
"Sehingga sangatlah aneh kalau dengan sepuluh 
pernyataan dibawah tangan itulah yang mendasari 
Citraland menguasai tanah. Apalagi yang bertanda 
tangan hanya salah satu dari ahli waris. Ini yang 
sedang kami telusuri. Yang kami tuntut dalam perkara 
ini adalah Petok D Nomor 61. Kami menduga Petok D 
Nomor 61 yang asli ada di BPN. Kan penerbitan SHGB 
Nomor 1064 berdasarkan Petok D No 61," 
pungkasnya. (Han)

MADIUN, beritalima - Pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, 

menggelar forum komunikasi publik untuk membahas 

tentang rancangan awal perubahan RPJMD Kota Madiun 

Tahun 2019-2024, secara virtual dari gedung GCIO Dinas 

Kominfo, Kamis 18 Februari 2021.

Hal ini berkaitan dengan Peraturan Presiden Nomor 18 

Tahun 2020 tentang RPJM Nasional Tahun 2020-2024.

Walikota Madiun, H. Maidi dalam sambutannya 

menuturkan, Pemkot Madiun siap untuk melaksanakan 

pembangunan sesuai RPJMD yang terintegrasi dengan 

program strategis pemerintah pusat dan Pemprov Jawa 

Timur. ‘’Peraturan harus kita ikuti. Mulai dari nomenklatur, 

keuangan, hingga SOTK sudah dipenuhi oleh Pemkot 

Madiun sesuai dengan program Nasional maupun provinsi,’’ 

tutur H. Maidi. Adapun perubahan RPJMD ini dilakukan 

untuk menyesuaikan dengan dinamika penetapan regulasi 

perencanaan dan penganggaran yang memengaruhi 

sistematika dan kinerja kegiatan. Selain itu, hal ini juga 

akibat dari dampak pandemi Covid-19 sehingga 

memengaruhi beberapa aspek pemerintahan dan 

masyarakat. Serta, sebagai upaya harmonisasi perubahan 

JEMBER, beritalima.com I Dengan 
mengenakan Jas Almamater Universitas 
Jember, dua robot peraga mewakili peserta 
Yudisium.
Pagelaran Yudisium itu dari Fakultas Teknik 
Universitas Jember Program Pascasarjana, 
Sarjana dan Diploma III Periodee II Tahun 
akademik 2020/2021 secara daring, di aula 
Fakultas Teknik, (18/2/2021). Namun, 
menariknya pada Yudisium kali ini yang 
harusnya diikuti oleh 89 orang, diwakili oleh 
dua robot peraga. Kedua robot dirancang 
layaknya peserta Yudisium laki-laki dan 
perempuan lengkap dengan almamaternya.
Dekan Fakultas Teknik Dr. Ir. Triwahju 
Hardianto, ST., MT. dalam sambutannya 
mengatakan, penggunaan robot peraga 
dalam proses Yudisium ini sebagai salah 
satu upaya mencegah penularan Covid-19 
antar peserta Yudisium.
“Yudisium kali ini kita didukung oleh tim 
robotika Fakultas Teknik. Tentunya tetap 
menerapkan protokol kesehatan untuk 
mencegah penularan Covid-19 dengan 
memanfaatkan teknologi,” kata Wahyu, 

Wakil Walikota Palembang Kunker Ke Disdik Kota Palembang

sapaannya.
Oleh karena itu, Fakultas Teknik terus 
mengembangkan penel i t ian untuk 
menciptakan robot-robot yang dapat 
membantu pekerjaan di tengah pandemi 
Covid-19.
“Sebetulnya kami ada tiga robot yang 
dikembangkan. Salah satunya adalah robot 
untuk pengganti peserta Yudisium. Bisa jadi 
robot ini juga dipakai dalam prosesi wisuda 
di Universitas Jember,” imbuhnya.
Sementara itu, Khairul Anam pembina tim 
robotika Fakultas Teknik Universitas Jember 
menyampaikan, saat ini timnya tengah 
menyempurnakan robot asisten perawat 
dan robot, untuk membantu proses 
sterilisasi ruangan dengan sinar UV.

“Ke depan, jika pandemi ini sudah selesai, 
robot tersebut akan dikembangkan, untuk 
membantu proses pendidikan pada tingkat 
menengah kebawah. Jadi bisa difungsikan 
sebagai asisten guru atau lainnya untuk 
kepentingan pendidikan,” ujar Anam.
 (Sug) 

PALEMBANG, beritaliam |Mengatasi permasalahan 
pendidikan yang saat ini terjadi, khususnya pada 
persiapan memasuki sekolah tatap muka, wakil Walikota 
Palembang, Fitrianti Agustinda terus melakukan 
koordinasi serta mengunjungi Iangsung kantor Dinas 
Pendidikan Kota Palembang (16/02/2021). “Kita 
langsung kekantor Dinas Pendidikan serta 
membicarakan banyak hal, supaya kedepannya masalah 
pendidikan serta masalah persiapan kita untuk 
memasuki sekolah tatap muka ini bisa berjalan sesuai 
harapan Pemerintah dan juga masyarakat. Wakil 
Walikota Palembang Fitrianti Agustinda memaparkan, 
bahwa dalam melaksanakan percepatan, koordinasi juga 
kerap dilakukan di beberapa OPD. “Sehingga, apa yang 
menjadi tujuan kita dalam mewujudkan Palembang 
Emas Darussalam di tahun 2023 itu bisa terwujud 
dengan baik tuturnya. “Sekolah tatap muka juga akan 
kita laksanakan setelah kita mendapatkan izin, dari 

wakil Walikota Palembang, Fitrianti Agustinda terus melakukan koordinasi serta mengunjungi Iangsung 
kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang

Gelar Forum Konsultasi Publik Perubahan RPJMD, Siap Sesuaikan Dengan RPJMN

Kenakan Jas Almamater Unej, Dua Robot Peraga Mewakili Peserta Yudisium

email berita_lima@yahoo.com
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Disebutkan, klaim bisa dilakukan melalui Layanan 
Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik) baik online atau 
onsite. “Dengan Lapak Asik online peserta dapat 
mengajukan klaim tanpa harus keluar dari rumah,” 
ujarnya. Dia jelaskan, cukup dengan mengakses 
portal lapakasik.bpjsketenagakerjaan.go.id, peserta 
akan diarahkan untuk mengisi data pribadi dan 
menyiapkan dokumen pendukung klaim seperti 
Kartu BPJS Ketenagakerjaan, KTP, kartu keluarga, 
surat pengalaman kerja (Paklaring), buku rekening 
bank yang masih aktif, juga mengisi data diri pada 
saat registrasi pengajuan klaim. Setelah itu peserta 
diminta menunggu untuk dihubungi oleh petugas 
BPJAMSOSTEK yang akan mengkonfirmasi dokumen 
pengajuan klaim dari peserta.
Sedangkan untuk Lapak Asik onsite, lanjut Rina, 
prosesnya tetap secara digital namun dalam proses 
konfirmasi dilakukan secara langsung di kantor 
BPJAMSOSTEK yang dituju. “Pada dasarnya tidak ada 
perbedaan antara Lapak Asik online dan onsite. 
Layanan Lapak Asik ini bertujuan untuk memastikan 
layanan pengajuan dapat dilaksanakan di seluruh 
Kantor Cabang BPJAMSOSTEK, dan untuk 
mempermudah serta mempercepat proses klaim, di 
samping untuk menekan laju penyebaran Covid-19,” 
terang Rina. (Ganefo)

kerja karena memang untuk kebutuhan hidup 
mengakibatkan potensi risiko yang terpapar Covid-19 
dan meninggal dunia masih terus terjadi. Prihatin akan 
kondisi ini, BPJS Ketenagakerjaan Kediri tergerak 
mengadakan Webinar ini untuk edukasi bagi para 
pekerja dan pemberi kerja agar lebih paham mengenai 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di masa 
pandemi Covid-19.
“Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan edukasi 
terkait pentingnya implementasi K3 sebagai strategi 
untuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan 
kerja, sehingga ilmu yang didapatkan dari webinar ini 
bisa diterapkan di kantor atau perusahaan masing-
masing,” tandas Agus. Semoga apa yang kita lakukan ini 
dapat memberikan gambaran bagi pemberi kerja yang 
terkait dengan penanggulangan penyebaran Covid-19 
sehingga keselamatan dan kesehatan pekerja dapat 
terus terjamin,” tutupnya. Dalam webinar yang 
dimoderatori Ade Monica ini dibahas beberapa materi 
yang menarik, di antaranya tentang strategi 
perusahaan dalam menjaga kesehatan fisik dan pekerja 
mental sebagai upaya dalam mengatasi dampak 
bencana nasional wabah Covid-19. Sementara itu 
Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 
Cabang Kediri, Rina Nandyastuti, memaparkan tentang 
pelayanan klaim di masa pandemik Covid-19. 

suasananya seperti di dalam kereta. Harapan saya, 
pasien di sini tidak merasa sedang isolasi. Tapi 
sedang melakukan perjalanan ke luar kota. Dengan 
sugesti bahagia ini diharapkan imun semakin 
meningkat dan pasien lekas sembuh,’’ jelas H. 
Maidi.
Sementara itu, reporter Deutsche Welle TV 
Indones ia ,  Gagah Adamas,  menyebut ,  
ketertarikannya mengupas pemanfaatan gerbong 
kereta menjadi ruang isolasi dikarenakan saat ini, 
rumah sakit lapangan yang menggunakan kereta 
api belum ada di Indonesia, bahkan di dunia. 
“Kereta sebagai ruang isolasi ini menarik. Apalagi 
saya lihat dengan adanya gerbong kereta ini cukup 
berhasil menurunkan positivity rate dari merah jadi 
orange, apalagi setelah diberlakukannya PPKM. 
Maka dari itu kami tertarik untuk mengulik lebih 
jauh tentang EMT ini,” terang Gagah. 

(Sumber Diskominfo. Editor: Dibyo).

Berbagai pertanyaan yang menyangkut penanganan 
Covid-19 di Kota Madiun, mengemuka. Terutama 
mengenai pemanfaatan gerbong kereta untuk merawat 
pasien Covid-19 di Madiun.
Walikota Madiun, H. Maidi, dengan antusias menjelaskan 
satu per satu pola-pola penanganan Covid-19 yang 
diterapkan di Kota Madlun. Mulai dari penyemprotan 
massal yang dilakukan secara berkala, massive tracing 
yang dilakukan bagi para pedagang di pasar tradisional 
dan modern, hingga penggunaan kereta sebagai ruang 
isolasi bagi pasien Covid-19 yang berstatus OTG.
EMT, paparnya, memiliki kondisi berbeda. Meskipun bekas 
gerbong kereta rel listrik (KRL) commuter line di 
Jabodetabek itu masih berbentuk sama dengan kereta 
lainnya. Namun, kursi di dalam gerbong sudah diganti 
dengan bed atau tempat tidur khusus pasien. Dengan 
kondisi yang berbeda ini, ia berharap pasien yang 
melakukan isolasi di EMT bisa lekas sembuh.
‘’Kalau di ruang isolasi seperti Wisma Haji, kami sediakan 
fasilitas hiburan seperti televisi. Tapi di EMT ini 

Selain para narasumber tersebut, webinar yang 
mendapat perhatian hampir 100 hadirin dari 
perusahaan peserta maupun wakil dari Pusat 
Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) ini juga dihadiri 
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga 
Kerja Pemerintah Kota Kediri, Drs Bambang 
Priyambodo SH MM, dan Kepala Dinas Tenaga Kerja 
Kabupaten Kediri, Ir Dwi Hari Winarno So PSDA.
Dalam sambutannya, Agus Suprihadi mengatakan, 
hingga saat ini penyebaran virus Corona atau Covid-
19 di negeri ini masih belum juga menunjukkan 
penurunan. Pandemi Covid-19 yang berkepanjangan 
tidak hanya berimbas pada kesehatan masyarakat 
pekerja, namun juga berpengaruh pada kondisi 
perekonomian masyarakat.
Masih banyaknya pekerja yang beraktivitas di tempat 

KEDIRI, beritalima  | Turut mendukung upaya 
pemulihan perekonomian di samping mencegah 
penyebaran Covid-19, dalam rangka memperingati 
Bulan K3 Nasional 2021 BPJS Ketenagakerjaan Cabang 
Kediri menyelenggarakan webinar.
Dengan tema “Penerapan K3 Untuk Perlindungan 
Pekerja di Tengah Pandemi Covid-19″, webinar yang 
digelar Rabu (17/2/2021) dan dibuka oleh Kepala BPJS 
Ketenagakerjaan Cabang Kediri Agus Suprihadi ini 
menghadirkan pihak-pihak yang berkompeten, baik 
sebagai narasumber maupun tamu kehormatan.
Sebagai narasumber, pertama, Kepala Urusan IGD HVA 
Toelongredjo, Kediri, Raden Suwargo. Kemudian, 
Praktisi K3, Ummi Kalsum SH, SPd, MPd. Dan yang 
ketiga, Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan 
Kediri, Rina Nandyastuti.

SURABAYA, beritalima  | Dalam rangka 
rencana pelaksanaan vaksinasi Covid-19 
tahap kedua, Pemerintah Kota (Pemkot) 
Surabaya melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) 
melakukan berbagai persiapan dan strategi 
untuk vaksinasi. Pelaksanaan kali ini, 
diperuntukkan bagi kelompok masyarakat 
yang memiliki interaksi dan mobilitas yang 
tinggi tersebar di Kota Pahlawan.
Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot 
Su rabaya ,  Feb r i adh i t ya  P ra j a t a ra  
mengatakan, ada beberapa strategi yang 
telah disiapkan. Di antaranya yakni, 
pendataan kepada seluruh kelompok 
masyarakat yang memiliki interaksi dan 
mobilitas yang tinggi. Selain itu, jajaran 
pemkot akan menambah Fasilitas Pelayanan 
Kesehatan (Fasyankes) yang disebar di 
beberapa titik se-Surabaya.
“Untuk itu kita melakukan pendataan tempat 
umum mana saja yang memungkinkan 
digunakan untuk penyuntikan vaksin,” kata 
Febri di ruang kerjanya, Kamis (18/2/2021).
Febri menjelaskan, pada saat proses 
penyuntikan nanti tidak hanya digelar di 
Fasyankes saja. Akan tetapi, dilaksanakan 
pula melalui posko-posko yang bakal 
didirikan di sekitar lokasi sasaran. Misalnya, 
pelaksanaan vaksin yang diperuntukkan bagi 
pedagang di pasar.
“Maka poskonya bisa dibangun di sekitar situ 
(pasar). Jadi supaya lebih dekat dan tidak 
mengganggu pekerjaan mereka. Jadi pada 
saat sudah ada jadwalnya siapa yang 
mendapatkan prioritas pertama di situ akan 
kita buat posko,” urai dia.
Bahkan, Febri menyebut, demi mempercepat 
pelaksanaan penyuntikan, rencananya 
pelayanan vaksinasi Covid-19 bakal digelar 
juga pada hari Sabtu dan Minggu. Artinya 
vaksinasi akan dilakukan tujuh hari kerja 
mulai dari hari Senin – Minggu. Hal itu 

menjadi penting dilakukan agar warga 
yang tidak bisa datang pada hari kerja 
dapat suntik vaksin di akhir pekan. “Jadi 
kami pelayanannya Sabtu dan Minggu juga 
ada,” katanya.
Febri juga menjelaskan, kelompok 
masyarakat yang memiliki interaksi dan 
mobilitas tinggi yang, bakal menerima 
vaksin tahap kedua ini seperti, pegawai 
ASN dan Non ASN di lingkup Pemkot 
Surabaya, TNI, Polri, anggota DPRD, 
kejaksaan, pengadilan, Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN) yang ada di Surabaya, 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga 
tokoh agama. “Rekan-rekan wartawan, 
pendidik, pengusaha pariwisata, lansia, 
dan pelayanan publik lainnya,” paparnya.
Berdasarkan data dari Dinkes Surabaya 
yang diterimanya per tanggal 13 Februari 
2021 lalu, setidaknya ada sekitar 390 ribu 
orang yang akan diusulkan kepada 
pemerintah pusat untuk disuntik vaksin 
Covid-19. Dari jumlah tersebut, 117 ribu 
orang terdiri dari kelompok masyarakat 
yang memiliki interaksi dan mobilitas 
tinggi, 266 ribu orang lansia dan sekitar 
tujuh ribu orang yang masih tertunda pada 
vaksin tahap pertama.
“Memang kapasitas kami 60 ribuan. Tapi 
tahap dua ini kami usul sementara sekitar 
390 ribu. Mungkin nanti diberikan secara 
bertahap. Pemkot bisa mempercepat 
pelaksanaan vaksin tersebut karena sudah 
menyusun strategi,” ungkap dia.
Di kesempatan yang sama, Febri juga 
meminta agar masyarakat yang belum 
mendapatkan giliran vaksin untuk bersabar 
dan tetap disiplin dalam menjalankan 
protokol kesehatan (prokes). Namun 
begitu, bagi warga yang sudah divaksin 
pun tetap diimbau agar terus menjalankan 
prokes demi keselamatan bersama. (*)

Webinar BPJAMSOSTEK Kediri, Mendorong Pemulihan Ekonomi Dengan Penerapan K3

Webinar K3 yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kediri, Rabu (17/2/2021)

Wow! Media Asal Jerman Tertarik Pemanfaatan EMT Milik INKA Madiun
M A D I U N ,  b e r i t a l i m a . c o m -  
Pemanfaatan gerbong kereta atau 
Emergency Medical Train (EMT) 
milik PT Industri Kereta Api (INKA), 
yang dijadikan sebagai ruang 
isolasi bagi pasien Covid-19 yang 
berstatus orang tanpa gejala (OTG) 
di Kota Madiun, Jawa Timur, cukup 
menar ik  perhat ian banyak 
kalangan. Tak hanya mencuri 
perhatian media dalam negeri, 
namun keberadaan EMT juga 
mendapat sorotan dari media 
asing.
Salah satunya media penyiaran 
publik milik Jerman, Deutsche 
Welle Indonesia, yang melakukan 
wawancara dengan Walikota 
Madiun, Kamis 18 Februari 2021.

Siapkan Strategi Vaksinasi Tahap Kedua, Pemkot Surabaya Bakal Dirikan Posko

Demangan 2 orang, Josenan 1, Klegen 3, 
Ngegong 1, Oro-Oro Ombo 1, Pandean 2, 
Pangongangan 1, Patihan 1, Pilangbango 
2, Sukosari 3, dan Kelurahan Taman 3 
orang.
Dengan tambahan 22 kasus baru ini, total 
warga Kota Madiun yang dinyatakan 
positif Covid-19, sebanyak 1.317 orang. 
Angka tersebut merupakan akumulasi 
sejak kasus positif pertama, awal Mei 
2020, lalu. Disisi lain, hari ini sebanyak 
sembilan orang dinyatakan sembuh. 
Mereka yang sembuh, yakni kasus nomor 
urut 1223, 1174, 1175, 1149, 1268, 1236, 
1237, 1273, dan nomor 1316. Dengan 
tambahan sembilan orang ini, total yang 
dinyatakan sembuh sebanyak 1.132 
orang. Seperti halnya jumlah positif, 
angka kesembuhan juga akumulasi sejak 
adanya pandemi. Sedangkan 48 orang 
masih dalam perawatan, 46 orang isolasi 
mandiri, dan 91 orang meninggal dunia, 
bertambah 1 orang kasus nomor 535, dari 
yang sebelumnya sebanyak 90 orang. 
(Dibyo)

MADIUN, beritalim - Kelurahan Kuncen, 
Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, 
akhirnya jebol juga dari Covid-19. Padahal 
sebelumnya, sejak kasus pertama positif Covid-
19 yang dialami warga Kelurahan Pandean, 
awal Mei 2020 lalu, hingga pertengahan 
Februari 2021, Kelurahan Kuncen, tetap pada 
posisi puncak zona hijau.
Tapi pada akhirnya, hari ini, ada dua warga 
Kelurahan Kuncen yang dinyatakan positif 
Covid-19, setelah sembilan bulan di puncak 
‘kejayaan’.
Menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, 
Subakri, melalui Kabid Pengelolaan Informasi 
dan Komunikasi Publik, R. Juvita Rosa, dua 
warga Kelurahan Kuncen yang hari ini 
dinyatakan positif Covid-19 yakni MU, laki laki 
usia 61 tahun, dan PB, perempuan usia 56 
tahun.
“Keduanya menjalani isolasi di Asrama Haji,” 
terang R. Juvita Rosa, Kamis 18 Februari 2021, 
petang.
Selain dua warga Kelurahan Kuncen, hari ini 20 
warga Kota Madiun lainnya, juga dinyatakan 
positif Covid-19. Mereka berasal dari Kelurahan 

Kelurahan Kuncen ‘Bobol’ Pada Malam Jumat Keramat, Dua Warga Positif Covid-19

R. Juvita Rosa
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mampu menjadi problem solving terhadap 
permasalahan dalam negeri yang dihadapi,” tutur 
LaNyalla.
Dalam kerja sama itu nantinya mereka akan bergerak 
di industri baterai listrik terintegrasi. LG akan 
berinvestasi dalam bentuk konsorsium bersama 
dengan Indonesian Battery Holding yang merupakan 
gabungan dari Mining Industry Indonesia (MIND ID), 
PLN, Pertamina dan Antam. Kerja sama LG dengan 
BUMN Rp142 triliun merupakan angka fantastis.
Nantinya, pembangunan smelter nikel akan berlokasi 
di Maluku Utara, sedangkan di KIT Batang akan 
menjadi tempat untuk recycle, cathode, dan 
precursor. Ada juga pembangunan pabrik kaca 
otomotif yang nilai investasinya Rp3-4 triliun. Selain 
itu juga ada dari Amerika, pabrik Alpan Lighting LED, 
dan Wavin pipa dari Belanda. 
(akhir)

JAKARTA, Britalima – Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman 
Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia 
memastikan LG Energy Solution, 
KCC Glass dan Wavin bakal 
membangun pabrik di Kawasan 
Industri Terpadu (KIT) Batang, 
Jawa Tengah.
Menurut Bahlil baik LG Energy 
Solution, KCC Glass maupun 
Wavin sudah menyampaikan 
komitmen untuk mengisi lahan 
170 hektar yang kini tengah 
dikebut penyelesaiannya. Total 
investasi LG yang bekerja sama 
dengan konsorsium BUMN Rp142 
triliun. Kerja sama mereka 
bergerak di industri baterai listrik 

menyerahkan secara simbolis beberapa gerobak 
tempat jualan. Kemudian dilanjutkan dengan 
peresmian angkringan Green House Hydro, dan 
panen perdana sayuran hydrophonic, yang dikelola 
oleh Hydrophonic Community Kelurahan 
Pangongangan.
Dalam kesempatan ini, walikota juga menyinggung 
terkait penanganan Covid-19 di Kota Madiun. 
Menurutnya, selama PPKM Mikro, jajaran 
Forkopimda dan unsur terkait dengan dibantu 
masyarakat, mampu mengerem laju Covid-19. 
Indikatornya, yang positif kian berkurang, dan yang 
sembuh bertambah serta angka kematian karena 
Covid-19, dapat ditekan.
"Saat PPKM ketiga (mikro) prtokol kesehatan kita 
disiplinkan, lampu jalan sampai pukul 21.00 WIB. 
Fokus kita, gas ekonomi, rem Covid-19," 
tandasnya. Menurutnya lagi, selama PPKM ketiga, 
dari 1.125 RT yang ada di Kota Madiun, yang masuk 
zona kuning tinggal 40. Sisanya semua sudah hijau.
"Ini tangggung jawab kita bersama. Karena itu, 
jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan, 
menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan 
mengurangi mobilitas," pesannya.
Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Ketua TP PKK 
Kotd Madiun, Ny. Yuni Maidi, dan kepala 
Organanisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 
(Adv/Dibyo).

M A D I U N ,  
b e r i t a l i m a . c o m -  
Walikota Madiun, 
J a w a  T i m u r ,  
m e n y e r a h k a n  
ge robak  t empa t  
berjualan yang dibeli 
dari Dana Intensif 
Daerah (DID) dan 
meresmikan Green 
House di Taman 
B a n t a r a n  K a l i  
Madiun, Jumat 19 
Februari 2021.
Sebelum melakukan 
a g e n d a  d i a t a s ,  
keg iatan d iawal i  
d e n g a n  g o w e s  

“Ya kembalikan DP (panjar) yang sudah dikeluarkan” 
kata Dr.Hendrik Budi Untung yang berkantor satu 
atap dengan PT.GSS/Global Sekawan Sejati.
Dengan mangkirnya para tergugat maka Majelis 
Hakim menunda sidang seminggu kedepan untuk 
memanggil kembali pada sidang tgl.25 Februari 
2021″ Karena para tergugat 2 dan 3 serta turut 
tergugat 2 dan 3 tidak hadir,maka sidang ditunda 
Minggu depan” kata Didik Haryanto, SH dan Suryo 
Alam,SH selaku team kuasa hukum dari warga 
Mlarak. Selain gugatan di Pengadilan Negeri kami 
juga telah melakukan pengaduan ke MPD notaris 
kota Jogyakarta dalam kakus ini berkaitan dg Notaris 
yg bersangkutan dan telah ada hasil rekomendasi 
dari sidang MPD tersebut untuk ditindaklanjuti oleh 
MPW DIY.Jogyakarta. (Haryanto).

PONOROGO, beritalima - Jual beli lahan milik warga 
desa Mlarak Ponorogo, Jawa Timur, berbuntut adanya 
gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Hal ini 
disebabkan 3,5 tahun proses jual beli tidak kunjung 
selesai.
PT.Global Sekawan Sejati selaku pengembang selalu 
menghindar saat warga menanyakan kelanjutan jual 
belinya
“Sabar masih dalm proses oleh notaris yang saya 
tunjuk” kata Suhodo selaku Dirut.PT.Global Sekawan 
Sejati.
Sementara Notaris Dr.Hendrik Budi Untung, saat 
diklarifikasi terkait masalah tersebut menyatakan 
bahwa prosesnya masih ditangani, namun bila warga 
ingin membatalkan harus mengganti 3 kali lipat biaya 
yang sudah dikeluarkan oleh PT.

Jakarta, Pengurus Besar Persatuan Renang Seluruh 
Indonesia (PB PRSI) periode 2016 – 2021 telah 
memasuki periode akhir.
PB PRSI pun merencanakan bakal menggelar 
Musyawarah Nasional (Munas) yang akan digelar pada 
27 Februari 2021 dengan agenda utama pemilihan 
Ketua Umum PB PRSI baru secara virtual.
Selain ketum Anindya Bakrie yang tetap akan maju 
kembali, ada kandidat kuat calon ketua umum PRSI 

Wibisono juga telah menyatakan siap 
untuk menantang ketum PRSI pada 
Munas tersebut.

Sosok pengusaha yang dikenal low 
profile ini telah menyatakan siap untuk 
menjadi ketum PRSI periode 2021-
2025. Keinginan untuk maju menjadi 
ketum telah dilaporkan ke KONI pusat, 
Ia bersama timnya diterima oleh sekjen 
KONI Ade Lukman, dalam pertemuan 
juga membahas masalah syarat aturan 
Munas yang tidak sesuai AD/ART, seperti 
adanya uang pendaftaran caketum 
senilai Rp.100.000.000 (seratus juta).

“Hari ini Kamis (18/02/2021) saya dan 
tim menghadap ke KONI pusat, dan 
diterima dengan baik oleh Sekjen Koni 
pak Ade Lukman, selain meminta restu 
saya juga melaporkan adanya 
penyimpangan AD/ART tentang syarat 
pendaftaran caketum senilai 100jt, 
alasan dana tersebut dipergunakan 
untuk kegiatan Munas, ini bentuk money 
politik,dan ketentuan ini harus dirubah.” 
ujar Wibisono menyatakan ke awak 
Jumat (19/02/2021).

Selain itu, dalam pertemuan juga 
dibahas tentang prestasi renang yang 
ahkir akhir ini sangat minim prestasi, 
padahal cabang akuatik ini diharapkan 

Jual Beli Lahan Milik Warga Mlarak Ponorogo, Berujung di Pengadilan

belum ditimbang, tapi ada tujuh paket diduga 
sabu, enam dibungkus kertas, satu paket 
dibungkus plastik klip,” sambung Kepala 
Rutan Medaeng Wahyu Hendrajati.
Mengetahui hal tersebut, lanjut Hendrajati, 
pihaknya lantas menghubungi pihak 
kepolisian untuk tindak lanjut. Barang bukti 
dan tersangka sudah diserahkan kepada 
Polsek Waru. “Saat ini kami sedang melakukan 
interogasi dan mengamankan HBR di sel 
isolasi,” tutup Hendrajati.  Sementara itu, atas 
prestasi jajarannya itu, Kakanwil Kumham 
Jatim Krismono memberikan apresiasi. 
Apalagi, ini adalah upaya penggagalan kedua 
yang dilakukan jajaran Rutan Medaeng. “Ini 
menunjukkan komitmen yang kuat dari 
jajaran kami untuk turut aktif melakukan 
pemberantasan narkotika,” puji Krismono. 
(Han/Humas Kumham Jatim)

SIDOARJO – beritalima , Genderang perang 
pemberantasan narkotika tak pernah lelah ditabuh 
petugas lapas/ rutan jajaran Kanwil Kumham Jatim. 
Terbaru, mereka menangkap seorang berinisial HA 
yang menyelundupkan narkotika ke dalam Rutan 
Kelas I Surabaya di Medaeng dengan modus 
dimasukkan dalam perut ikan mujaer.
Kejadian itu terjadi pagi ini sekitar pukul 09.00, HA 
memanfaatkan layanan penitipan barang drive thru. 
Pria yang berdomisili di Jalan Manukan, Surabaya itu 
diminta menunggu sampai barang selesai diperiksa 
petugas. HA mengaku sebagai keponakan HBR 
seorang tahanan kasus penyalahgunaan narkotika. 
“Saat itu, HA menitipkan makanan dan obat-obatan 
untuk tahanan kami bernama HBR,” ujar Kepala 
Pengamanan Rutan Medaeng Deri Prihandoko. 
Jum'at (19/2/2021).
Sesuai SOP yang berlaku, petugas rutan yang 
melayani penitipan barang memindahkan barang 
yang dititipkan ke kantong plastik transparan. 
Petugas melakukan penggeledahan makanan yang 
dititipkan. Yaitu tujuh ekor ikan pepes mujaer. 
Tak mau terlena, petugas langsung memeriksa 
makanan tersebut. Pria jebolan AKIP Angkatan 42 
ini pun turun tangan sendiri menggeledah setiap 
ikan mujaer yang ada. “HA ini menunjukkan gelagat 
yang mencurigakan saat kami memindahkan 
makanan ke dalam plastik, kami langsung ambil 
tindakan,” lanjut Deri.
Kecurigaan para petugas pun terbukti. Saat 
membuka perut ikan pertama, terdapat serbuk 
kristal putih yang dibungkus kertas. Kertas tersebut 
dipilin sehingga mirip rokok lintingan. Namun, 
didalamnya terdapat  serbuk kristal putih yang 
dibungkus plastik klip. 
Hal yang sama juga ditemukan saat petugas 
membedah ikan-ikan selanjutnya. “Barang bukti 

KIT Batang Jawa Tengah Dilirik Investor, LaNyalla Ingatkan Serapan SDM Dalam Negeri

terintegrasi.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti yakin itu 
akan berdampak positif terhadap perekonomian 
setempat. Rencana kerja sama itu juga akan 
membangkitkan kembali sektor industri yang sempat 
terdampak Covid-19. “Tentu akan menggerakkan roda 
perekonomian dan industri nasional,” kata LaNyalla 
dalam keterangannya, Kamis (18/2).
Dikatakan, KIT Batang akan menjadi muara pertemuan 
investor dalam dan luar negeri. “Yang harus menjadi 
perhatian, aktivitas ini harus menjadi sumber 
kesejahteraan masyarakat secara ekonomi. Karena itu 
penting diperhatikan soal penyerapan sumber daya 
manusia lokal,” tutur LaNyalla.
Dikatakan, Pemerintah perlu menarik investor dengan 
berbagai kemudahan yang diberikan dalam 
menjalankan bisnis di Indonesia. “Kuncinya tetap harus 
dengan regulasi yang berpihak. Arus investasi harus 

Caketum PRSI Wibisono diterima sekjen KONI Pusat

bisa mendulang emas sebanyak banyaknya, 
imbuhnya.
“Saya tidak ambisi menjadi ketum, tapi saya akan 
maju menjadi ketum asal panitia Munas berjalan 
sesuai AD/ART, karena kalo belum apa apa sudah 
dilanggar, trus bagaimana nasib organisasi kedepan 
bisa berjalan dengan baik, karena acuan organisasi 
harus taat azas AD/ART, ” pungkas Wibisono.
(red)

Serahkan Gerobak DID, Walikota Singgung Keberhasilan Penanganan Covid-19

bersama Kapolres Madiun Kota, AKBP Dewa Putu Eka D, 
SIK, dari halaman balaikota meninjau enam lapak UMKM 
kelurahan. Diantaranya Kelurahan Manisrejo, Demangan 
dan Oro Oro Ombo, serta Kelurahan Sukosari.
Walikota Madiun, H. Maidi, mengatakan, lapak UMKM di 
kelurahan, sudah bagus. Namun ada yang tidak ada 
tempat parkirnya. Karena itu, untuk lapak yang berdiri 
diatas tanah Pemkot, nantinya akan dibuatkan tempat 
untuk parkir. Termasuk payung yang dibawahnya ada 
tempat duduknya.
"Jadi nanti yang tidak ada tempat parkir, kita buatkan. 
Minimal lima meter. Biar kalau parkir tidak mengganggu 
pengguna jalan," tutur H. Maidi.
Selain meninjau lapak, walikota juga meninjau dua 
makam. Yakni di Kelurahan Nambangan Lor dan 
Manisrejo. Ia meminta, agar di dekat makam yang ada 
tanah kosong, untuk ditanami bunga kenanga. Jika tidak 
ada lahan, dapat ditanam di tepi area pemakaman.
"Madsudnya apa, biar nanti yang ziarah ke makam, tidak 
repot repot beli kembang. Atau setidaknya, kalau beli 
kembang tidak usah jauh jauh," pintanya.
Seperti biasa, setiap kali keliling wilayah, dalam 
kesempatan tersebut, walikota juga membagikan susu 
dan masker kepada masyarakat. Bahkan ia sempat 
berhenti mendadak, hanya karena ingin memberi susu 
dan masker kepada warga yang sedang membersihkan 
rumput disela sela tanaman padi.
Usai gowes, saat tiba di Taman Bantaran, walikota 

Rutan Medaeng Gagalkan Penyelundupan Narkotika Dalam Perut Ikan Mujaer

SURABAYA, Beritalima -Ditpolairud Polda Jawa Timur 
berhasil meringkus dua orang tersangka pelaku jual 
beli bahan peledak jenis detonator sejumlah tiga ribu 
biji yang dilakukan di Pelabuhan Jangkar, Situbondo. 
Pada tanggal 15 Februari 2021, sekira pukul 19.30 
WIB.
Dua orang tersangka jual beli bahan peledak yang 
diringkus yakni, Mastur (47) warga Probolinggo dan 
Ahmadi (41) warga Sumenep, Madura.
Penangkapan kedua tersangka bermula saat tim 
Intelair Ditpolairud Polda Jatim melakukan 
penyelidikan di wilayah Pelabuhan Jangkar Situbondo. 
Dari penyelidikan tersebut, akhirnya petugas 
meringkus dua tersangka dan membawanya ke mako.
Modusnya, pelaku Mastur selaku pembuat/penjual 
detonator yang merakit sendiri detonator sejumlah tiga 
ribu biji dan dipacking ke dalam 30 kotak masing-

Repli Handoko, Jumat (19/2/2021) siang.
Setelah sampai di pelabuhan Jangkar Situbondo, 
tiga ribu biji detonator diserahkan kepada tersangka 
Ahmadi sebagai pemesan dan pembeli.
Untuk harga per/biji detonator senilai Rp. 7.000 
sehingga untuk tiga ribu biji jumlahnya Rp. 
21.000.000 dan pembayaran via transfer.
Dari pengungkapan ini, akhirnya mengamankan 
barang bukti berupa bahan Peledak jenis Detonator 
sebanyak 30 kotak @ 100 biji (3.000 biji), dua unit 
Handphone. Bahan peledak yang dibuat oleh 
tersangka ini terbilang cukup berbahaya. Pasalnya, 
bahan baku untuk membuat bahan peledak ini terdiri 
dari campuran arang dan potassium dan juga 
belerang. Sementara itu unsur kimia yang 
terkandung dalam peledak black powder (low 
explosive).

Ditpolairud Polda Jatim Berhasil Ringkus Dua Tersangka Penjual dan Pembeli  Bom Ikan
masing kotak berisi 100 biji 
yang selanjutnya dipacking 
dalam kardus sehingga terlihat 
seperti paket. Yang dibawa dari 
Pulau Ra’as ke Pelabuhan 
Jangkar.
" P e n a n g k a p a n  k e d u a  
tersangka ini setelah adanya 
informasi dari masyarakat jika 
di pelabuhan Jangkar sering 
digunakan untuk jual beli bom 
ikan. Dari situ, penyidik 
D i t p o l a i r u d  m e l a k u k a n  
p e n y e l i d i k a n  h i n g g a  
penangkapan terhadap kedua 
tersangka," kata Kabid Humas 
Polda Jatim Kombes Pol Gatot 
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Surabaya. Jum'at (19/2/2021).
Dikatakan Apry dalam perlawanan bandingnya, dia 
juga mempersoalkan kinerja KUBS yang lebih 
memilih menerapkan sistim perbankan ketimbang 
mengikuti standart perkoperasian yang berlaku di 
Indonesia. Antara lain, pembebanan bunga yang 
tinggi yakni 0,3 persen perbulan, serta menerapkan 
potongan-potongan yang lazim di Perbankan 
kepada pihak penerima pinjaman dari koperasinya.
"Sebagai badan usaha koperasi seharusnya KUBS 
mengikuti standar perkoperasian yang ada, bukan 
malah menjalankan sistim perbankan. Bunganya 
tinggi, 0,3 persen perbulan. Padahal menurut 
peraturan Perkoperasian bunga di tahun 2017 
hanyalah sebesar 7 persen pertahun. Pak Bimo ini 
pinjamnya 600 juta tapi yang dia terima hanya 400 
juta. Pak Bimo ini dibebani biaya-biaya yang tidak 
lazim berlaku di Koperasi, namun lazim di 
Perbankan," katanya.
Bukan itu saja, sebagai kuasa hukum Bimo Seno 
Hadi dan Widyastuti, Apry Sitinjak juga secara 
tegas mempertanyakan kenapa pembayaran 
pinjamanyang diterima Kliennya dari KUBS 
diharuskan masuk kerekening pribadi milik Yuliana, 
yang menjabat sebagai manajer KUBS
“Yang kami pertanyakan, Klien kami menerima 
pinjaman dana KUBS, Tapi kenapa pembayarannya 
malah masuk kerekeningnya Yuliana, kenapa,? 
Disinilah yang sulit dicerna. Makanya dalam 
gugatan kami di PN Surabaya kemarin kami 
menuntut pembatalan perjanjian." pungkasnya. 
(Han)

tahun 2020.
Sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan 
Umum (KPU) Kabupaten Asahan No.23/PL.02.7- 
Kpt/1209/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Asahan 
tahun 2020.
“KPU tetapkan pasangan ST 20 Surya,BSc – Taufik 
Zainal Abidin,S.Sis, MSi sebagai calon Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Asahan, setelah MK 
memutuskan untuk menolak gugatan pada Pilkada 
Kabupaten Asahan,” kata Hidayat.
Dengan digelarnya rapat pleno penetapan pasangan 
calon terpilih ini, tugas KPU Kabupaten Asahan telah 
selesai.
Selanjutnya, KPU Kabupaten Asahan akan segera 
mengusulkan pelantikan yang akan dilaksanakan 
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara 
serentak dan bertahap, melalu DPRD Kabupaten 
Asahan. “Kita akan segera menyampaikan surat 
pengantar, surat keputusan berita acara dan termasuk 
dokumen persyaratan pencalonan kepada pimpinan 
DPRD, tinggal pimpinan DPRD yang melakukan proses 
pengusulan dan pengesahan ke Kemendagri melalui 
Gubernur Sumatera Utara,” tutupnya. (Heri).
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MOJOKERTO, Beritalima - Sungguh keji perbuatan MI 
alias Suwanto (24) warga Kec. Kesamben, Jombang 
ini, Mengingginkan layang seks gratis di tempat panti 
pijat Berkah yang berlokasi di Ds. Mlirip, Kec.Jetis, 
Mojokerto tega menganiaya Santi (24) tahun wanita 
jasa pemijat hingga meninggal Dunia
Kapolresta Mojokerto AKBP Deddy Supriadi, S.I.K, 
M.I.K, Saat mengelar Preess Rilis di Mapolresta 
Mojokerto. Jumat (19/2/2021) mengatakan bahwa, 
Saat ini Tim Resmob Reskrim Polresta Mojokerto  
berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap 
seorang terapis tiga pekan lalu di kabupaten Magetan 
Jawa Timur. Pelaku bisa di tangkap berdasarkan 
disebarkanya Sketsa wajah pelaku oleh Polresta 
Mojokerto di tempat-tempat umum di sejumplah 
wilayah di Mojokerto
"Setelah kita menyebar sketsa wajah pelaku, banyak 
masyarakat yang memberikan info ke kita dan semua 
info mengerucut ke satu pelaku, yang akhirnya pelaku 
bisa kita amankan," Ujar Kapolresta
Lebih lanjut Kapolresta Mojokerto menyampaikan, 
bahwa pelaku telah merencanakan aksinya untuk 
menganiaya korban, pasalnya pelaku mendatangi 
tempat panti pijat tersebut dan meminta layanan seks 

KPU Kabupaten Asahan Gelar Rapat Pleno Terbuka 

Menginginkan Layanan Seks Gratis, Warga Jombang Bunuh Jasa Pemijat di Mojokerto
walau tidak memiliki uang, dan pelaku telah 
menyiapkan senjata tajam jenis bendo/badik 
di ranselnya yang di bawanya dari rumah.
Sesampainya di TKP pelaku memakai jasa 
Korban untuk memijat plus berhubungan 
badan dengan kesepakatan harga Rp.300 
ribu, namun setelah selesai melakukan pijat 
dan berhubungan badan pelaku melakukan 
penganiayaan dengan bendo/ badik yang 
melukai punggung korban sebanyak 2 kali 
yang mengakibatkan korban meninggal dan 
sebelum kabur pelaku juga melakukan 
penganiayaan terhadap teman korban.
"Setelah menganiaya korban, pelaku kabur 
tidak memakai baju, 500 meter dari TKP 
pelaku berhenti untuk memakai celana, 
ternyata celana tersebut adalah celana 
korban karena pelaku salah ambil celana," 

Ujar AKBP Deddy
Pelaku setelah melakukan perbuatanya sempat kabur 
ke Jakarta dengan modal mengadaikan Sepeda 
Motornya, karena di Jakarta tidak memilki saudara 
pelaku balik ke jombang dan kabur lagi ke Kabupaten 
Magetan tepatnya di Daerah Takeran

" Mengetahui pelaku pembunuhan berada di Magetan 
Tim Resmob berangkat untuk melakukan 
penangkapan,Pelaku sempat kabur sehingga Tim 
kami melakukan tindakan terukur yang melukai kedua 
Kaki Pelaku," Tegas Kapolresta Mojokerto

Barang bukti yang berhasil diaman dari Pelaku adalah, 
1 uint Sepeda Motor Beat warna pink, 1 buah Hp, 1 
buat senjata tajam jenis Bendo/badik, Helm, sepatu 
dan Baju.
Pelaku diancam pasal berlapis, yaitu pasal 340 KUHP 
barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa 
sesorang  dengan ancaman Hukuman mati atau 
seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara, serta 
pasal 351 KHUP Penganiayaan yang mangakibatkan 
luka berat.
(Kar) 

Penetapan Pasangan Cabup-Cawabup Terpilih

ASAHAN, beritalima | Komisi Pemilihan Umum (KPU) 
Kabupaten Asahan, menggelar rapat pleno terbuka 
penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 
terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
Kabupaten Asahan 9 Desember tahun 2020.
Rapat pleno digelar setelah Mahkamah Konstitusi (MK) 
Republik Indonesia, mengugurkan perkara sengketa 
Pilkada Kabupaten Asahan 2020, yang diajukan oleh 
Pasanagn Calon nomor urut 01 Nurhajizah – Henri 
Siregar (NURI)
Rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon 
terpilih tersebut digelar di Hotel Marina Kisaran, 
Kabupaten Asahan, Jumat (19/02/2021) dan dihadir 
oleh Plh. Bupati Asahan, Kapolres Asahan dan unsur 
Forkopimda, Komisioner KPU Sumatera Utara 
Syafrialsyah, Bawaslu Kabupaten Asahan, serta 
pasangan calon nomor urut 02 H. Surya, BSc – Taufik 
Zainal Abidin, S.Sos, MSi (ST 20) Beserta Istri dan 
pimpinan partai politik.
Ketua KPU Kabupaten Asahan, Hidayat, SP 
menjelaskan, rapat pleno ini penetapan Bupati dan 
Wakil Bupati Kabupaten Asahan terpilih pada Pilkada 
serentak 2020 serta menetapkan pasangan calon 
nomor urut 02, Surya, BSc – Taufik Zainal Abidin, 
S.Sos, MSi sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih 

Menurut Susatyo, dengan diubahnya jam 
pelaksanaan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor, 
mulai pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB, maka 
pedagang yang berdagang pada pagi hari dan malam 
hari, masih tetap bisa beroperasi, sehingga tetap 
mendapat penghasilan yang memadai.
Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengatakan, keputusan 
melanjutkan kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan 
bermotor, diputuskan dalam rapat Forum Komunikasi 
Pimpinan Daerah (Forkopimda), di Sekretariat Satgas 
Penanganan COVID-19 Kota Bogor, Selasa (16/2).
Menurut Bima Arya, keputusan tersebut diambil 
setelah menganalisa beberapa data dari pelaksanaan 
ganjil genap, data pelaksanaan Pemberlakuan 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di 
tingkat RW di Kota Bogor, serta data sektor ekonomi.
Dari analisis data tersebut, pelaksanaan dua 
kebijakan tersebut terbukti efektif menurunkan kasus 
positif COVID-19 di Kota Bogor," katanya.

Denga pertimbangan tersebut, kata dia, maka 
Forkopimda Kota Bogor sepakat untuk melanjutkan 
kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor 
pada akhir pekan, tapi waktunya lebih singkat.

Fredi/Redian, Beritalima.com

JAKARTA, Beritalima | Ganjil genap Kota Bogor 
kembali dimulai, Sabtu (20/2) pukul 09.00 WIB. 
Pemerintah Kota Bogor melanjutkan kebijakan ganjil-
genap bagi kendaraan bermotor pada setiap akhir 
pekan dan hari besar.
Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota 
Bogor, Dody Wahyudin mengatakan pelaksanaan 
ganjil-genap lanjutan mulai Sabtu besok, 
pengawasannya masih sama seperti pekan lalu, tapi 
waktu pelaksanaannya dipersingkat.
"Pada pekan lalu mulai pukul 08:00 WIB hingga 20.00 
WIB, sedangkan pada Sabtu besok mulai pukul 09:00 
WIB hingga 18:00 WIB," katanya.
Menurut Dody, sanksi yang diterapkan juga sama 
seperti pekan lalu, bagi kendaraan yang melanggar 
diberikan sanksi sosial dan sanksi administratif.
Sebelumnya, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol 
Susatyo Purnomo Condro, di Kota Bogor, Selasa 
(16/2/2021) mengatakan, perubahan waktu 
pelaksanaan ganjil-genap bagi kendaraan bermotor di 
Kota Bogor, adalah untuk menyesuaikan dengan 
sektor ekonomi yang juga harus mendapat perhatian.
“Kami memikirkan masyarakat secara menyeluruh. 
Kami berusaha keras menurunkan kasus positif 
COVID-19, tapi di sisi lain sektor ekonomi juga harus 
diperhatikan," katanya.

`SURABAYA - beritalima.com, Pengadilan Negeri  
(PN) Surabaya menolak gugatan Bimo Seno Hadi 
dan Widyastuti atas pembatalan Akta Perjanjian 
Hutang No 19 tanggal 16 Juni 2017 dengan 
Koperasi Utama Bahagia Sejahtera (KUBS), pada 
Selasa 12 Januari 2021.
Mengutip laman Sistem Informasi Penelusuran 
Perkara (SIPP) PN Surabaya perkara ini tercatat 
dengan nomor perkara 459/Pdt.G/2020/PN.Sby. 
Bimo Seno Hadi dan Widyastuti menggugat KUBS 
dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
(KPKNL) Surabaya, Notaris dan PPAT Renny 
Widjajanti Subiantoro dan Badan Pertanahan 
Nasional (BPN) Surabaya Dua sebagai Turut 
Tergugat 1,2 dan 3.
Terkait putusan ini, advokat Apriady Eliwotopo 
Sitinjak mewakili Bimo Seno Hadi dan Widyastuti 
menyatakan sudah mengajukan banding ke 
Pengadilan Tinggi  (PT) Surabaya. Upaya banding 
tersebut dilakukan Apry setelah menemukan fakta 
hukum bahwa KUBS ilegal, karena belum 
mengajukan Ijin Usaha Simpan Pinjam (IUSP) ke 
Pemkot Surabaya sehingga belum terdaftar dalam 
administrasi izin usaha simpan pinjam pada Dinas 
Koperasi dan Usaha Mikro kota Surabaya.
"Awalnya kita tidak tahu kalau Koperasi itu tidak 
memiliki ijin usaha simpan pinjam, kendati dia 
sudah berbadan hukum. Terkait itu, kami 
menyurati Dinas Koperasi kota Surabaya ternyata 
dijawab memang benar kalau KUBS itu tidak 
memiliki ijin, dia ilegal, tidak terdaftar. Ini kan 
merugikan Klien kami," ungkap Apry di PN 

 "Belum," kata Rusdi singkat.
Sebelumnya diberitakan, kader Partai Hanura 
Ambroncius Nababan mengajukan permohonan 
penangguhan penahanan ke Dirtipid Siber 
Bareskrim Polri terkait kasus ujaran bernada SARA 
terhadap aktivis Papua Natalius Pigai.
"Kehadiran kami ini mengajukan penangguhan 
penahanan, baru masuk suratnya hari ini," tutur 
Kuasa Hukum Ambroncius Nababan, Herman 
Sitompul di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta 
Selatan, Senin (1/2/2021).
Fredi Andi, Beritalima.com

JAKARTA, Beritalima | Penyidik Bareskrim Polri 
memperpanjang masa penahanan kader Partai 
Hanura, Ambroncius Nababan alias AN terkait 
kasus dugaan ujaran bernada SARA lewat sosial 
media kepada aktivis Papua, Natalius Pigai.
Diperpanjang penahanan AN," kata Karo Penmas 
Divisi Humas Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono saat 
dikonfirmasi.
Menurut Rusdi, masa penahanan Ambroncius 
Nababan diperpanjang hingga 40 hari ke depan. 
Sejauh ini, penyidik belum melakukan pelimpahan 
berkas perkara ke kejaksaan.

Dari situ pihak Propam Polda Jabar, 
menangkap salah seorang anggota Polsek 
berserta barang bukti narkotika, sebanyak 
tujuh gram yang diduga sabu-sabu. Kemudian 
dilakukan pengembangan dan diamankan 
belasan personel lainnya.

"Mereka diamankan di sini. Sedang menjalani 
pemeriksaan. Dari pemeriksaan cek urine 
yang dilakukan, beberapa di antaranya positif 
(konsumsi narkoba). Kapolseknya positif," 
ucap dia.

Dalam kasus ini, Erdi mengatakan pihak Polda 
Jabar dan Polri, berkomitmen untuk 
memerangi narkotika. Ancaman hukuman 
bagi personel yang konsumsi narkoba, yakni 
penurunan pangkat hingga pemecatan.

"Pimpinan berkomitmen siapapun yang 
melanggar terutama Maslah narkoba. 
Ancamannya penurunan pangkat atau 
dipecat," tandasnya.

Fredi/Redian, Beritalima.com

JAWA BARAT, Beritalima  | Belasan anggota 
Polsek Astanaanyar Kota Bandung diamankan 
petugas gabungan yang terdiri dari Propam 
Mabes Polri dan Propam Polda Jabar karena 
menggunakan narkoba. Mereka yang 
diamankan salah satunya menjabat sebagai 
Kapolsek.

"Benar adanya saya sampaikan, Propam 
amankan personel Polsek Astanaanyar, terkait 
dugaan penyalahgunaan narkoba. Ada 12 
yang diamankan termasuk Kapolsek," kata 
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Erdi 
Ardimulan Chaniago, saat ditemui di Mapolda 
Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, 
Rabu (17/2/2021).

Erdi mengatakan, belasan anggota polisi di 
Polsek Astanaanyar itu diamankan Selasa 
(17/2/2021).

Penangkapan terhadap belasan anggota 
Polsek tersebut, berawal dari adanya 
pengaduan masyarakat ke Mabes Polri. Dari 
situ, pihak Mabes Polri meneruskan aduan 
masyarakat itu kepada Propam Polda Jabar.

Ganjil Genap Kota Bogor Kembali Dilakukan 

KUBS Belum Punya Ijin Usaha Simpan Pinjam, Jadi Penyebab Bimo Ajukan Banding

Polri Perpanjang Penahanan Ambroncius Nababan Terkait Kasus Ujaran SARA

Gunakan Sabu, Kapolsek Astanaanyar dan Belasan Anggotanya Diciduk Propam
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SURABAYA, beritalima  | 
Innailaihi wa Innailaihi Rojiun 
t e l a h  b e r p u l a n g  k e  
Rahmatullah dunia jurnalis di 
Jawa Timur kembali berduka. 
Dalam selang tiga hari setelah 
wafatnya jurnalis fotografi 
Yuyung Abdi, kini disusul lagi 
dengan wafatnya wartawan 
senior Abu Bakar Yarbo, 
Jumat (19/2) pukul 19.10 
WIB.
Abu Bakar Yarbo dalam 
penulisan di media dikenal 
dengan inisialnya Aby yang 
merupakan wartawan senior 
h a r i a n  M e m o r a n d u m  
Surabaya dan pengurus PWI 
Jawa Timur. Almarhum juga 
menjadi pengurus KONI Jawa 
Timur. Aby wafat setelah 
dirawat sekitar satu minggu di 

P A M E K A S A N ,  
Beritalima.com | Kini anda 
tidak usah repot-repot untuk 
melakukan perpanjangan 
S u r a t  Ta n d a  N o m o r  
K e n d a r a a n  ( S T N K )  
kendaraan anda. Karena 
Satlantas Polres Pamekasan 
sudah mendirikan posko 
Polantas Bina Desa Bangkit 
Semeru (Polbindes) serta 
pelayanan Samsat Keliling 
(Samling), yang bertempat 
d i  Kampung Tangguh 
Semeru, di Balai Desa 
D u r b u k  K e c a m a t a n  
P a d e m a w u ,  S a b t u  
(20/02/2021) pagi.
K a s a t l a n t a s  P o l r e s  
Pamekasan AKP Dedy Eka, 
melalui Kanit Dikyasa Iptu 
Jufr iad i ,  mengatakan,  
bahwa kegiatan Samsat 
kelil ing ini merupakan 
b e n t u k  k e p e d u l i a n  
Satlantas.Serta bertujuan 
untuk membantu dan 
melayan i  masyarakat ,  
terutama bagi warga atau 
masyarakat yang sibuk 
dengan pekerjaannya, serta 
tinggal di pelosok Desa.

waktu di Jayapura.
Sepulang dari Jayapura Aby dan 
rombongan melalukan tes lagi 
dan terbukti postif. Aby positif 
dan bergejala, karena itu 
langsung dirujuk ke rumah sakit. 
Pengurus lain yang positif tanpa 
gejala melakukan isolasi mandiri.
Selama dirawat di rumah sakit 
Aby masih aktif berkomunikasi 
dengan teman-teman sesama 
jurnalis melalui grup whatsapp 
PWI Jawa Timur. Aby juga 
memosting fotonya di media 
sosial dan memohon doa dari 
teman-temannya. Terakhir Aby 
masih memosting foto dengan 
memaka i  v en t i l a t o r  d an  
tangannya diinfus.
Aby lahir di Sulawesi Utara dan 
merantau ke Jawa sejak 1980an. 
Ketika itu Aby bekerja untuk 
harian Memorandum yang 
didirikan oleh Almarhum H. Agil 
H. Ali yang masih punya 

rumah sakit karena positif Covid 
19. Kabar duka disampaikan oleh 
sahabat karib Aby, Ferry “Fim” Is 
Mirza melalui grup whatsapp PWI 
Jawa Timur. Fim mendapatkan 
kabar dari putra tunggal Aby, Faiz 
Yarbo. Faiz lulusan Stikosa-AWS 
mengikuti jejak karir ayahnya 
sebagai jurnalis.
Aby positif terjangkit Covid 19 
setelah minggu lalu mengikuti 
r o m b o n g a n  K O N I  J a t i m  
berkunjung ke Papua untuk 
meninjau kesiapan pelaksanaan 
Pekan Olahraga Nasional (PON) 
ke-20 yang rencananya akan 
dihelat di Papua 2021 ini.
Dalam rombongan tersebut 
terdapat Ketua Umum KONI Jatim 
Er langga Sat r iagung dan 
beberapa pengurus lainnya. 
Ketika masih berada di Jayapura 
beberapa orang dinyatakan 
positif setelah melakukan tes. 
Aby sendiri dinyatakan negatif 

P A L E M B A N G ,  
beritalima.com|Meskipun 
kondisi ditengah pandemi 
covid 19, tak menyurutkan 
semangat Om ndut ini 
untuk merintis bisnis 
kulinernya.

9

menduga Aby, panggilan 

akrabnya, bakal terinfeksi. Satu 

rombongan dengan Ketua 

Umum KONI Jatim Erlangga 

Satriagung dan beberapa 

pengurus lainnya saat terbang 

ke Jayapura, ia bukan salah 

s a t u  y a n g  d i n y a t a k a n  

positif.Selama dirawat di rumah 

sakit, Aby masih sering 

b e r k o m u n i k a s i  d e n g a n  

s a h a b a t - s a h a b a t n y a .  

Menanyakan kabar, saling 

mendoakan, dan bernostalgia 

tentang klub sosial “Elmi 

Connection”. Sebuah klub sosial 

bagi mereka  yang sering 

berkumpul di Hotel Elmi. Tahun 

lalu Aby mengadakan reuni Elmi 

Connection di rumahnya di 

Magersari Sidoarjo dihadiri 

p u l u h a n  s a h a b a t -

sahabatnya.Kini Aby telah 

pergi. Meninggalkan jejak 

jurnalisme panjang dan jariyah 

tulisan reportasenya yang 

melayani publik. Tak ada lagi 

bau durian yang menguar saat 

mengudap buah bareng 

bersamanya. Tak ada tawa 

khas. Hanya doa dan rasa 

kehilangan yang tersisa. 

Selamat jalan Aby. (*).

masuk ke Jawa pada 1980-an 

dan bekerja di Memorandum 

saat sang pemilik H. Agil H. Ali 

m a s i h  h i d u p .  Ke d u a nya 

memang memiliki pertalian 

kekerabatanAgil pula yang 

menggembleng Aby menjadi 

wartawan tangguh. Keinginan 

Aby untuk belajar dari banyak 

orang membuatnya memiliki 

banyak perspektif. Dan itu 

dibutuhkan seorang wartawan 

politik.Kedekatannya dengan 

Gubernur  Imam Oetomo 

mengingatkan orang pada 

kedekatan wartawan Ben 

B rad l ee  dengan  John  F. 

Kennedy. Persahabatan yang 

membuat dua pihak saling 

memahami  posisi masing-

masing. Pak Imam tak pernah 

marah jika Aby menulis kritis. 

A p a l a g i  k e d u a nya  r u t i n 

berdiskusi.Abu salah satu 

w a r t a w a n  s e n i o r  y a n g 

mendukung penuh ikhtiar 

pemerintah dalam menangani 

Covid-19. Namun takdir pula 

yang membuatnya menutup 

k i s a h  h i d u p nya  d e n g a n 

p a n d e m i .  D i a  s e m p a t 

dirawat sekitar satu minggu di 

rumah sakit.Tak ada yang 

Berita Lima Turut Berdukacita Atas Wafatnya Wartawan Senior Abu Bakar Yarbo

s a n g a t  t e r j a n g k a u ,  
p e n g u n j u n g  c u k u p  
merogoh kocek Rp 39.000 
untuk satu porsi, ucap nya.
Soto dan Sop Om Ndut ini 
dibuka langsung Oleh 
kepala Dinas Pariwisata 
Isnaini.

Menurut Isnaini, walaupun 
dalam situasi pandemi 
Covid 19 ini. kita harus 
tetap disiplin protokol 
kesehatan tetap pakai 
masker, sering cuci tangan 
pakai sabun dan jaga 
jarak.

“Mudah  –  mudahan  
dibukanya soto dan Sop 
Om Ndut ini semoga 
kedepannya ber ja lan 
lancar, dan para wisatawan 
ya n g  d a t a n g  b i s a h  
mencicipi makanan khas 
jakarta”, sambungnya.

Apa lagi yang datang dari 
jakarta bisa mampir 
ditempat Om Ndut ini. 
“Saya ucapkan selamat 
dan sukses buat Cafe Om 
Ndut, semoga nanti bisa 
membuka cabang- cabang 
lagi”, ucapnya.

( NN/Lili)

Pemilik Om ndut Cafe yang 
h a d i r  d e n g a n  m e n u 
andalan Soto Dan Sop 
Jakarta, Mengaku optomis 
dengan bisnisnya yang ia 
r i n t i s .  H a l  t e r s e b u t 
d i s a m p a i k a n  s a a t 
pembukaan Cafe Om Ndut 
Sabtu (20/ 02/ 2021).
Menurut Pemilik Kafe Om 
Ndut Agung Bahari Tidak 
b isa  d ipungk i r i ,  so to 
memang selalu jadi favorit 
semua pecinta kuliner 
tidak terkecuali anak-anak, 
maupun dewasa, Salah 
satu Soto dan sop yang 
heboh di dunia terutama 
dikota palembang, adalah 
Soto Jakarta Om Ndut 
tempat jajan soto dan sop 
ini berlokasi di jalan basuki 
rahmat (samping polda) 
Sumsel .
Di sini, kuah menggunakan 
bumbu rahasia dan sedikit 
susu agar kuahnya jadi 
l e b i h  k e n t a l .  U n t u k 
pelengkapnya, kamu bisa 
m e n a m b a h  p e r a s a n 
sambal untuk memperkaya 
r a s a .  B i s a  b ayang i n 
enaknya mantap dan isi 
soto menyediakan daging 
sapi.
L a n j u t  A g u n g  B a h r i 
mengatakan Untuk harga 

SURABAYA, beritalima | Ketua 
komisi A DPRD provinsi Jatim 
Mayjen TNI (purn) Dr Istu 
Har i  Subagio, SE, MM 
mengungkapkan, pihaknya 
saat ini akan melakukan 
kunjungan kerja untuk 
memberikan sosialisasi terkait 
pemulihan ekonomi di masa 
pandemi dengan dampak-
dampaknya dan melakukan 
pemberdayaan masyarakat.
Sabagai mitra pemerintah, 
komisi A mengantisipasi atau 
membantu pemerintah dalam 

Pemberdayaan ekonomi 
masyarakat desa. Sedangkan 
pada hari kedua melakukan 
sosialisasi Perda Ormas.
Lebih jauh Istu menjelaskan 
bahwa dalam sosialisasi yang 
dikemas dalam bentuk 
seminar tersebut, akan 
m e n g h a d i r k a n  t i g a  
pembicara. Yang pertama 
adalah dari biro hukum yang 
akan membahas masalah 
sosialisasi, kemudian yang 
kedua dinas pemberdayaan 
masyarakat, dan ketiga dari 
Satgas covid dan ketua komisi 
A DPRD provinsi Jatim.
Istu menjabarkan sebagai 
penyelenggara prakteknya 
adalah Dinas pemberdayaan 
masyarakat desa, seminar 
tersebut akan mengupas 
bagaimana potensi potensi 
y a n g  a d a  d i  d e s a  
diberdayakan.
“Itu kan banyak seperti saya 
kasih contoh kawan saya juga 
membuat percontohan desa 
yang mandiri, kemudian di 
daerah tertentu seperti 
Bojonegoro kepala desanya 
perempuan itu justru bisa 
m e m b u a t  d e s a n y a  
swasembada pangan, artinya 
hal-hal yang begitu itu kan 
diwadahi oleh kepala Dinas 
pemberdayaan desa. Artinya 
payung hukumnya sudah 
ada, kemudian di praktekan 
atau enggak kita lihat dari 
perkembangannya, nanti 
k o m i s i  A  y a n g  a k a n  
meny inggung langkah-
langkah pemerintah maupun 
k i t a  i k u t  m e m b a n t u  
m e m b a c k u p  m a s a l a h  
langkah-langkah tersebut,” 

rangka membangki tkan 
ekonomi di desa pasca dan 
masa pandemic Covid. Dalam 
kunker tersebut, komisi A 
mengundang beberapa 
n a r a s u m b e r ,  s e r t a  
dilaksanakan di hotel Aston, 
Nganjuk pada tanggal 22-23 
Pebruari 2021 mendatang.
Istu mengatakan, bahwa 
masyarakat terdampaklah 
yang menjadi sasaran untuk 
mendapatkan sosialisasi 
tersebut. Pada hari pertama 
sosialisasi mengambil tema 

hubungan famili dengan 
Aby.
Bersama dengan beberapa 
kerabat sekampungnya Aby 
dibina oleh Agil H. Ali 
seh ingga berkembang 
menjadi wartawan yang 
t a n g g u h .    
 Selama karirnya 
Aby  d i kena l  s ebaga i  
wartawan politik yang 
melakukan l iputan d i  
pemerintahan Provinsi 
Jatim. Aby dikenal dekat 
dengan mantan gubernur 
Jatim Imam Utomo dan 
menjadi wartawan politik 
yang rut in berdiskusi  
dengan Imam Utomo. 
 
Kepribadian Aby yang ramah 
d a n  m u d a h  b e r g a u l  
m e m b u a t n y a  s a n g a t  
populer di l ingkungan 
pergaulan. Selain bergaul 
dengan kalangan jurnalis 
Aby juga bergaul dengan 
semua kalangan mulai dari 
politisi, birokrat, sampai ke 
a t l e t  o l a h r a g a .   
 
Keluarga Besar PT Berita 
Lima Media mengucapkan 
turut berbelasungkawa 
yang sedalam-dalamnya 
atas kepergian Abu Bakar 
Yaso (ABY) Semoga Allah 
SWT mengampuni segala 
dosa nya dan menempatkan 
beliau di tempat yang 
t e r i n d a h  d i  s i s i N ya .   
  D a n  
keluarga yang ditinggalkan 
diberikan ketabahan dan 
k e i h k l a s a n .  A a m i i n  
A l l a h u m m a h  A m i i n .   
  (red)

SURABAYA, beritalima - Abu 

Bakar Yarbo pergi hari Jumat 

malam (19/02/2021) kemarin, 

men ingga lkan kenangan 

semua yang dia cintai. Juga 

jurnalisme.Jalan Abu adalah 

jurnalisme. Dia wartawan 

senior harian Memorandum 

Surabaya dan pernah ikut 

mendirikan Beritajatim.com 

bersama sejumlah wartawan 

lainnya. Jurnalisme bagi Abu 

bukan hanya pekerjaan, tapi 

aktivisme. Itulah kenapa dia 

b a nya k  t e r l i b a t  d a l a m  

organisasi Persatuan Wartawan 

Indonesia sejak kepemimpinan 

Dahlan Iskan. Abu pernah 

duduk menjadi wakil ketua 

bidang kesejahteraan pada 

2011-2016. Keterampilannya 

berkomunikasi membuatnya 

dekat banyak narasumber 

terutama Imam Oetomo dan 

Soekarwo.Pengetahuan dan 

kesupelannya dalam bergaul 

membuat tulisannya soal politik 

dan hankam selalu tajam. Dia 

m e m a h a m i  b a g a i m a n a  

meletakkan konteks persoalan 

sehingga tulisannya solutif dan 

m e n c e r a h k a n . P r i a  

kelahiran Sulawesi Utara ini 

Jejak Jurnalisme Wartawan Senior Abu Bakar Yarbo Yang Telah Pergi

terang Istu. “Kita mulai dari 
s a tga s -  s a tga s  yang  
memang sudah ikut keliling 
di desa hampir 70 desa yang 
kita masukin dari 23 
kabupaten kota yang kita 
singgah. Dari biro hukum 
s a m a  p e m b e r d a ya a n  
masyarakat desa sampai di 
m a n a  h u k u m  
d i s o s i a l i s a s i k a n  k e  
masyarakat. Kita membantu 
mengevaluasi sampai di 
m a n a  p r o s e s  k i t a  
p e m b u a t a n  P e r d a  
pemberdayaan organisasi 
masyarakat. Kita sudah 
da lam tahap  be lan ja  
masalah baik di dalam 
provins i  maupun luar 
provinsi,” sambung Istu.
“Untuk Perda Ormas, kita 
sudah banyak mendapat 
masukan, nanti konsep 
berikutnya kita bertiga ini 
secara paralel sama-sama 
membahasnya sama tenaga 
ahli yang membidangi, 
merumuskan yang sangat 
komprehensif. Begitu sudah 
jadi, kita didikan dari tokoh 
masyarakat, dari akademisi 
maupun dari hal-hal yang 
terkait. Sementara yang 
terkait isu sekali dua kali 
baru kita kirimkan, pertama 
n a n t i  d e n g a n  a u d i o  
kesebangpol suluruh Jawa 
Timur dengan tokoh-tokoh 
masyarakat, yang kedua 
dari kedua atau B2 dengan 
o r m a s - o r m a s  y a n g  
notabene ada di Jatimulya,” 
pungkas politisi Golkar ini.

(yul) 

Abu Bakar Yarbo saat audiensi dengan Kajati Jatim bersama SSI Jatim. (dok)

Abu yang populer dipanggil Aby (paling) saat bersama Ketum PWI Pusat  saat 
itu Margiono dan Ketua PWI Jatim saat itu Akhmad Munir diterima Susilo 
Bambang Yudhoyono di rumahnya di Jakarta.

Komisi A Sosialisasikan Pemberdayaan Masyarakat Dan Perda Ormas

GRESIK ,be r i t a l ima  -
Puluhan lukisan hasil karya 
X y l o n e  M a r g a r e t h  
Andariska (10), seorang 
pelukis muda binaan 
Sanggar Daun dipamerkan 
di di Icon Mall, Gresik.
D a l a m  p a m e r a n  
t u n g g a l n ya ,  Xy l o n e  
mempersembahkan karya 
lukisan beragam tema. 
Salah satunya tentang 
kemar i t iman, Sepert i  
contohnya lukisan ikan di 

dasar laut. Total lukisan 
yang dipajang, Ada 47 
karya lukisan.
Untuk menghasilkan 1 
k a r y a ,  d i a  h a n y a  
membutuhkan waktu 1 
bulan.”Paling cepat satu 
bulan,” kata Xylone, Sabtu 
(20/2/2021).
Xylone mengaku, senang 
bisa membuat pameran 
tunggal. Dia melukis sejak 
usia 6 tahun. Bakat 
terpendamnya terasah, 

Ketika dia ikut tergabung 
di Sanggar Daun.
Pendiri dan Pembina 
utama Sanggar Daun, Arik 
S. Wartono mengatakan 
karya lukisan Xylone ini 
temanya cukup beragam. 
Namun secara dasar. Dia 
ingin mengarahkan pada 
tema kemaritiman.
Hal itu karena Dia ingin 
karya anak didiknya bisa 
memberi pesan tentang 
kehebatan nenek moyang 
bangsa Indonesia di 
bidang maritim.
Sebelumya pelukis muda 
berbakat lainnya yang 
tergabung dalam Sanggar 
L u k i s  D a u n ,  A r i e l  
Ramadhan (19) menggelar 
pameran tunggal di Gresik.
Hasil penjualan lukisan 
dari Xylone akan dijual 
untuk d isumbangkan 
k e p a d a  p a n t i  
asuhan.(Khoiron)

Xylone Pelukis Muda Binaan Sanggar Daun Gelar Pameran Tunggal

Segernya Soto dan Sop Jakarta Om Ndut Bikin Ketagihan

Soto Jakarta Om Ndut berlokasi di jalan Basuki rahmat (samping polda) Sumsel 
Palembang, dibuka secara resmi oleh Kepala dinas Pariwisata kota Palembang, Isnaini

Perpanjang STNK Kini Bisa di Polbindes dan Samling di Pamekasan
“Kita juga akan memberikan 
s o s i a l i s a s i  s e r t a  
memberikan penyuluhan 
tentang Prokes Covid-19, 
untuk meminimalisir dari 
k e r u m u n a n  y a n g  
merupakan salah satu 
penyebab penyebaran 
Covid-19. Dan hal bertujuan 
untuk kenyamanan dalam 
m e m b e r i k a n  
pelayanan,”katanya.Sabtu 
(20/02/2021) pagi di Balai 
Desa Durbuk Kecamatan 
Pademawu.
Dirinya juga menambahkan, 
jika kegiatan Samsat keliling 
ini, merupakan kegiatan 
rutin setiap seminggu sekali 
di lakukan, yaitu setiap hari 
Sabtu, dan sudah ada 
jadwal tiap minggunya di 
masing-masing desa yang 
ada di Pamekasan.
“Kita lakukan rutin dan 
selalu keliling ke berbagai 
desa sesuai jadwal yang 
sedah ditentukan,”jelasnya.
Sementara itu Ambarwati 
salah satu warga yang 
memperpanjang pajak 
kendaraan �

 
�

 
Ke Hal. 11

  

22 Februari 2021



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: 

10
Koran Digital

tampil beda, pembawa aspirasi rakyat
Limaberita 

Heru Tjahjono
Sekdaprov Jatim

ATAS NAMA
PEMERINTAH 

PROVINSI JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

H Abubakar Yarboo 
(Pemimpin Perusahaan) 

Majalah Pro-M

Iwan Sumartono, SE, SH, MH
Sekretaris

ATAS NAMA
LEMBAGA PEMANTAU

PENYELENGGARA NEGARA RI
(LPPNRI-JATIM)

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

H Abubakar Yarboo 
(Pemimpin Perusahaan) 

Majalah Pro-M

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

Viktor Sirait 
Ketua Umum BaraJP

ATAS NAMA
PT. MEDIA BERITA LIMA

REDAKSI & MANAGEMENT

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un

Turut Berduka Cita Atas Meninggalnya

H Abubakar Yarboo 
(Pemimpin Perusahaan) 

Majalah Pro-M

tampil beda, pembawa aspirasi rakyat
Limaberita ATAS NAMA

PT. MEDIA BERITA LIMA
REDAKSI & MANAGEMENT

tampil beda, pembawa aspirasi rakyat
Limaberita 

Moch. Efendi, SH, MH
Ketua BaraJP Jatim

Management 
beritalima.com

Management 
beritalima.com
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pada subuh hari ini di RS Sentra 
Medika Cibinong. Semoga Tuhan 
memberikan penguatan dan 
penghiburan kepada keluarga 
yang ditinggalkan,” tulis Sahat MP 
Sinurat.
Sahat Sinurat mengatakan, 
Komisaris PT Waskita Karya 
tersebut sempat dilarikan ke RS 
Sentra Medika Cibinong, namun 
tidak tertolong karena penyakit 
jantung yang dideritanya.
Sosok Viktor S Sirait.
Selain sebagai Komisaris PT 
Waskita Karya, Viktor S Sirait 
lebih dikenal sebagai Ketua 
Umum Barisan Relawan Jokowi 
Presiden (Bara JP) yang terpilih 
secara aklamasi pada kongres 
yang digelar di Forest Hotel, 
Pamoyaman, Bogor, Agustus 
2019, menggantikan ketua 
umum sebe lumnya,  S iho l  
Manualang.
Saat Pilpres 2019 lalu Viktor juga 
sempat menjabat sebagai Ketua 
Panitia Rapat Umum Relawan 
Jokow i .  B a ra  JP  ada l ah  
perkumpulan aktivis dari lintas 
profesi, akademisi dan pegiat 
demokrasi yang didirikan untuk 
mempelopori Jokowi yang saat itu 
masih menjabat Gubernur DKI 
Jakarta untuk maju sebagai calon 
presiden di Pilpres 2014.
Bara JP merupakan salah satu 
barisan pendukung pertama 
Jokowi sebelum Pilpres 2014 
yang  d i komandan i  S i ho l  
Manualang dengan membentuk 
kepengurusan di seluruh provinsi 

” kata Staf Khusus Menteri ATR/ 
Kepala BPN Bidang Kelembagaan 
Teuku Taufiqulhadi kepada 
B e r i t a l i m a . c o m  S a b t u  
( 2 0 / 2 / 2 0 2 1 ) .  D i k a t a k a n ,  
kalaupun masyarakat khawatir 
karena sertifikat tanahnya sangat 
b e r h a r g a ,  Ta u f i q u l h a d i  
m e n y a r a n k a n  u n t u k  
menyimpannya di Deposito Bank. 
Demik ian pula b i la  ing in 
mengurus surat-surat tanah ke 
Kantor  BPN,  Tauf iqu lhad i  
menyarankan masyarakat untuk 
mengurusnya sendiri. “Jangan 
dititipkan kepada orang lain. 
Kalau mau mengurus ke BPN lebih 
baik datang sendiri, jangan suruh 
orang lain,” katanya.
Peringatan ini disampaikan 
Taufiqulhadi lantaran sindikat 
mafia tanah memiliki beragam 
modus untuk mencaplok tanah 
masyarakat. Layaknya sindikat 
kejahatan lainnya, mafia tanah 
melibatkan banyak aktor untuk 
menjalankan praktik culasnya. 
Modus paling umum, katanya, 
maf ia  tanah memalsukan 
identitas pemilik sertifikat, seperti 
KTP. Tak hanya itu, mafia tanah 
juga dapat memalsukan girik dan 
meminta kepala desa untuk 
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tampil beda, pembawa aspirasi rakyat
Limaberita 

Residivis kasus yang sama 
dia pernah ditangkap pada 
tahun 2015. Dan saat ini dia 
m e n g u l a n g i  k e m b a l i 
perbuatannya dan kembali 
dilakukan penangkapan.
" Te r s a n g k a  M a s t u r  i n i 
seorang residivis kasus yang 
sama, pada tahun 2015 lalu 
sudah pernah ditangkap," 
tambah Arnapi.
Dari pengungkapan ini kedua 
tersangka dikenakan Pasal 1 
ayat 1 Undang - undang 
Darurat Republik Indonesia 
Nomor 12 tahun 1951 tentang 
Sen ja ta  Ap i  dan Bahan 
Peledak. Keduanya akan 
mendapatkan hukuman mati 
a t a u  h u k u m a n  p e n j a r a 
seumur hidup.(Kar) 

"Bom ikan yang dibuat oleh 
t e r s a n g k a  i n i  c u k u p  
berbahaya, karena bisa 
merusak ekosistem laut," 
ucap Kombes Pol Arnapi, 
Dirpolairud Polda Jatim.
Selain itu Sistem Kerja 
Detonator sebagai pemicu 
dimasukkan ke tengah bubuk 
potassium yang dikemas 
d a l a m  b o t o l  u n t u k  
meningkatkan daya ledak 
hight explosive.
Kemudian botol dibakar 
dengan api dan dilemparkan 
ke area kerumunan ikan. Jika 
peledak ini dilempar ke laut 
akan merugikan kerusakan 
ekosistem dan habitat ikan 
d a n  t e r u m b u  k a r a n g  
(Destructive Fishing).

JAKARTA, Beritalima  | Kapolda 
Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran 
(kanan), bersama jajarannya 
dalam jumpa pers terkait kasus 
mafia tanah di Mapolda Metro 
jaya, Jakarta, Jumat, 19 Februari 
2021. Jajaran Polda Metro Jaya 
b e r h a s i l  m e m b e k u k  d a n  
menetapkan 15 orang tersangka 
kasus dugaan mafia tanah yang 
berupaya mencaplok tanah dan 
bangunan milik keluarga mantan 
Wakil Menteri Luar Negeri Dino 
P a t t i  D j a l a l .  K a s u s  i n i  
menunjukkan sindikat mafia 
tanah masih bergentayangan 
untuk mencaplok tanah-tanah 
masyarakat melalui beragam 
modus. Untuk itu, Kementerian 
Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ 
Badan Pertanahan Nasional (BPN) 
mengingatkan masyarakat untuk 
menjaga surat-surat berharga, 
termasuk sertifikat tanah. BPN 
mengingatkan untuk tidak pernah 
menyerahkan sertifikat kepada 
pihak yang tidak dikenal.
Jangan memperlihatkan sertifikat 
kepada orang yang tidak dikenal. 
Jangan menyerahkan, jangan 
menitipkan kepada orang lain, 
PPAT atau siapa saja. Sebaiknya 
jangan. Simpan di rumah saja,” 

gelar serentak se jawa timur 
secara laring di kantor DPW 
PKB Jatim oleh jajaran 
pengurus DPW," sambung 
Gus Ami.
Selain Abdul Muhaimin 
Iskandar, hadir pula fraksi 
DPR RI dapil Jatim, provinsi 
dan wakil ketua umum Jazilul 
fawaid dan secara daring 
yang juga diikuti oleh DPC, 
DPAC, anggota fraksi dan 
seluruh masyarakat. 
"Hingga saat ini ada 100 
peserta zoom dari DPC dan 
DPAC yang masing-masing 
kisaran 50-70 orang (kisaran 
6000 orang), 1.189 youtube, 
FB 1,9 ribu," ujar ketua DPW 
PKB A.Halim Iskandar.
Hadir pula pada kegiatan 
tersebut, KH. Miftahul Ahyar 
(Rois A’am PBNU) yang 
bertindak untuk memimpin 
istighotsah, KH. Iskandar 
Mshur (ketua syuriah PWNU 
J a t im )  s e c a ra  v i r t u a l  
memimpin doa, KH. Marzuki 
Mustamar(ketua PWNU 
Jatim) KH.Anwar Iskandar 
(wakil rois syuriah PWNU 
Jat im,  KH.  Syaf rudd in  
Syarif(katib syuriah PWNU 
Jatim), KH.Abdus Salam 
Shohib (wakil ketua PWNU 
dan Prof.Dr.Ahmad Muzakki 
(sekretaris PWNU Jatim).
Dalam kesempatan tersebut 
K H . A n w a r  I s k a n d a r  
memberikan tausiyah terkait 
garis perjuangan NU dan OKB 
dimasa kini. Menurutnya PKB 
sudah diberikan modal sosial 
yang cukup besar yaitu para 
mu’assis PKB adalah para 
masayikh besar sebagai 
pemangku ponpes-ponpes 
yang  besa r,  s eh i ngga  
bagaimana bisanya PKB 
merawah dengan sering 

b e r s i l a t u r r a h m i  d a n 
memperjuangkan dalam 
bentuk kebijakan-kebijakan 
y a n g  b i s a  d i r a s a k a n 
manfaatnya bagi ummat, 
utamanya adalah ponpes, 
sekolah-sekolah ma’arif dan 
NU. 
"Saya tahu perjuangan kader-
kader PKB sangat besar untuk 
itu, mulai dari menginisiasi 
sampai ahirnya UU ponpes ( 
UU no 18 tahun 2019) oleh 
F P K B  D P R  R I  y a n g  d i 
breackdown oleh kadernya di 
DPRD prop ins i  maupun 
kabupaten/kota oleh bu Anik 
Maslachah(wakil ketua DPRD 
Jatim ) dkk dalam bentuk 
Perda yang saat ini lagi 
d i b a h a s ,  n a m u n  p e r l u 
sosialisasi yang lebih massif 
l a g i  a g a r  m a s y a r a k a t 
mengetahui apa yang sudah 
d iper juangkan.  Dengan 
begitu suara PKB akan besar 
dan saya doakan kedepan 
P K B  d a p a t  m e r a i h 
kemenangan Kembali, baik 
suara maupun kursi menjadi 
pemenang dan syukur-syukur 
bisa mengantarkan Gus Imin 
(panggilan Abdul Muhaimin 
Iskandar) menjadi presiden," 
serunya.
Sementara itu ketua umum 
PKB Gus AMI menyinggung 
s oa l  t a n t angan  po l i t i k 
khususnya PKB. Menurunya 
masyarakat kini mengarah 
pada pemikiran pragmatis, 
dimana politik uang menjadi 
p i l i h a n  s e h i n g g a 
menyebabkan kader PKB 
kalah bersaing dengan politisi 
lain yang berduit. 
Untuk menjawab tantangan 
y a n g  b e r a t ,  G u s  A M I 
menyebutkan ada tiga solusi, 
pertama adalah perbaikan 
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Dikutip dari laman Waskita 
Karya, Viktor S Sirait diangkat 
s e b a g a i  K o m i s a r i s 
I ndependen  Pe r s e r oan 
berdasarkan Keputusan RUPS 
Tahunan 2015 tertanggal 24 
April 2015.
Dia diketahui mendapatkan 
gelar sarjana dalam bidang 
teknik mesin dari Institut 
Teknologi Bandung (ITB) 
pada 2001.
Sebelumnya, dia pernah 
menjabat Komisaris Utama PT 
M i t r a  Ta r u l i  P e r k a s a 
(Mekanikal Elektrikal) (2012-
2015) dan Project Manager PT 
Pharma Kasih Sentosa (2008-
2 0 1 0 ) .  S e l a i n  s e b a g a i 
Ko m i s a r i s  I n d e p e n d e n 
Perseroan, dia aktif di PT 
Hexindo Multi Utama (2011-
saat ini).
Kabar duka meninggalnya 
Viktor Sirait disampaikan eks 
deputi KSP Eko Sulistyo, 
Kamis (18/2). Eko menyebut 
Viktor meninggal terkait 
masalah jantung.
"Jantung," kata Eko saat 
dikonfirmasi.
Eko menyebut Ketum Bara JP 
masih berkomunikasi dengan 
salah satu direksi PT Waskita.

di Indonesia dan luar negeri.
Viktor sudah menduduki posisi 
Komisaris di BUMN Waskita 
Karya sejak April 2015 atau 
beberapa bulan setelah Jokowi 
menjadi Presiden di periode 
pertama pemerintahannya.
P r i a  k e l a h i r a n  Po r s e a ,  
Kabupaten Toba Samosir, 
Sumatera Utara, 17 Oktober 
1974, ini lulusan S1 Teknik 
Mesin ITB (2001). Selain di 
Waskita, ia juga sempat 
menjabat sebagai Komisaris 
Utama di PT Mitra Taruli 
Perkasa, perusahaan yang 
bergerak di mekanikal elektrik, 
lalu di PT Hexindo Multi Utama.
Founder dan Chief Executive 
Officer (CEO) portal berita 
Tagar.id (PT Tagar Hexa Utama) 
ini juga pernah sebagai Manajer 
Proyek PT Pharma Kasih 
Sentosa (2008-2010).
BaraJP Jatim turut berbela 
sungkawa atas meninggalnya 
Viktor S Sirait.  Semoga 
almarhum ditempatkan di 
sisiNya dan keluarga yang 
ditinggalkan diberi ketabahan 
dalam menghadapi takdir ini.
“Kami BaraJP Jatim merasa 
kehilangan sosok Ketum Viktor 
S Sirait, sosok yang tangguh 
dalam menghadapi berbagai 
hal. Selamat jalan ketum,” kata 
Moch. Efendi, SH, MH yang 
bergabung di BaraJP sejak 2014 
dan dipercaya menjadi Ketua 
BaraJP Jatim sampai sekarang. 
(*)

y a n g  t e r s e r a p  
tanah."Kemiringan bidang 
longsoran juga terpotret 
maksimum 56 derajat, dan 
sore ini kondisinya juga 
t u r u n  h u j a n , "  
tambahnya.Menindaklanjuti 
hasil tersebut, tim BPBD 
Jatim bersama Sekdakab 
Nganjuk Mokhammad Yasin, 
Dandim 0810 Letkol Inf 
Georgeus Luky A, Kapolres 
Nganjuk AKBP Harviadhi 
dan Tim Basarnas lalu 
menyimpulkan, bahwa 

l o n g s o r  s u s u l a n  
d i m u n g k i n k a n  s a n g a t  
berpotensi terjadi.Untuk itu, 
pihak Kodim 0810/ Nganjuk 
telah menyusun rencana 
evakuasi untuk petugas 
pencarian korban, bila terjadi 
longsor susulan."Survei 
geologi dan foto udara ini 
penting untuk rencana 
penggunakan eskavator dan 
pencarian korban besok 
(Kamis, red)," ujar Dandim 
0810/Nganjuk, Letkol Inf. 
Georgeus Luky A (*).

Viktor S Sirait Meninggal Dunia              ............................................ dari Hal 1

terendah dari seluruh Indonesia. 
Per hari ini, rasio  kita sudah 
mencapai  87 persen. Ini 
merupakan kemajuan yang luar 
biasa. Rasio listrik per desa  
sudah mencapai 95,25 persen,” 
kata Nae Soi.
Wagub juga memuji kinerja para 
karyawan PLN NTT dalam 
membangun jaringan kelistrikan 
di NTT yang medannya cukup 
menantang. Kerja sama dengan 
pemerintah daerah dan mitra 
terkait pun berjalan dengan 
sangat baik.
“Kerja keras dari teman-teman 
PLN NTT, harus diapreasi juga. 
Medan (NTT) sangat berat. Saya 
pernah lihat mereka pasang 
(instalasi) listrik, berargumen 
dengan orang-orang di jalan dan 
yang punya tanah. Saya saksikan 
sendiri mereka lakukan hal ini, 
tapi mereka tidak tahu saya wakil 
gubernur. Luar biasa perjuangan 
mereka,” jelas Wagub Nae Soi.
Lebih lanjut, dia mengatakan, dari 
sisi dimensi idealis, regulasi 
terkait kelistrikan sudab sangat 
lengkap. NTT juga punya sumber 
energi l istrik yang sangat 
potensial yakni panas bumi dan 
matahari. PLN diminta untuk 
dapat menyelaraskan antara 
tugas melayani masyarakat dan 
melakukan terobosan-terobosan 
agar Perusahaan Negara ini tetap 
hidup dengan mendapatkan profit 
atau keuntungan.
“Ada nilai ekonomi dan nilai 
sosialnya. Ini dua kepentingan 
yang luar biasa. Seninya PLN 
dalam mengelola kelistrikan, ada 
di sini. Bagaimana di satu pihak 
harus cari untung dan di pihak lain 
harus mewujudkan pelayanan 
dan kesejahteraan masyarakat 
se r ta  memenuh i  hak-hak  
konsumen. PLN berkontribusi 
untuk kemajuan ekonomi  
masyarakat,” ungkap pria asal 
Ngada tersebut.
Dalam kesempatan tersebut juga, 
mantan anggota DPR RI tersebut 
mengungkapkan  berbaga i  
permasalahan dan keprihatinan 
atau dimensi realistis terkait 
pelayanan kelistrikan yang masih 
dikeluhkan masyarakat. 
Menurut Wagub, adanya listrik 
bertujuan mengurangi kefatalan 
bila tidak adanya listrik atau listrik 
padam.  Te ru t ama  da l am  
menunjang kegiatan ekonomi, 
b u d a ya  d a n  k e a g a m a a n  
masyarakat NTT.
“Orang NTT punya interrelasi dan 
interaksi yang sangat tinggi satu 
sama lain lewat budaya dan adat 
istiadat. Bisa dari pagi sampai 
malam dilakukan. Kalau pada 
malam hari mereka sedang 
lakukan musyawarah yang luar 
b i a s a  u n t u k  m e n c a p a i  
keselarasan dan kesepakatan, 
tiba-tiba listrik padam, semua 
bisa jadi buyar. Di NTT juga masih 
ada 158 desa yang belum dialiri 
listrik, mudah-mudahan dalam 
satu dua bulan bisa segera 
diinstalasi. Juga kantor desa dan 
puskesmas-puskesmas penting 
dialiri listrik,” jelasnya.
Wagub juga berharap agar PLN 
melakukan terobosan-terobosan 
atau dimensi fleksibilitas agar 
pelayanan kelistrikan di NTT 
semakin meningkat ke depannya. 
Tahapan, prioritas serta standar 
prosedur harus jelas dan 
masalah-masalah teknis lainnya 
harus segera diatasi. Sehingga 
pelayanan terhadap pelanggan 
makin optimal.
“Saya harapkan tahun 2021 Rasio 
Elektrifikasi kita bisa lebih dari 95 
persen.  D iusahakan juga 
sedemikian rupa supaya listriknya 

tidak mati hidup. Saya sering 
WhatsApp (WA) pimpinan PLN 
NTT, 1 minggu sampai 5-6 kali 
karena listrik mati ini. Alasan 
pohon tumbang, itu alasan klasik 
apalagi kita sedang menuju era 
4.0. Pernah di suatu Kabupaten 
t a h u n  2 0 1 9 ,   G e n e r a l  
Managernya bilang (listrik sering 
padam) karena jaringan listriknya 
lewat pepohonan. Terus saya 
dekati pemil ik dan minta 
pohonnya ditebang. Namun 
setelah pohon dipotong, listrik 
tetap mati hidup. Saya minta hal 
ini harus diperhatikan. Ini terjadi 
di beberapa Kabupaten,” jelas 
Wagub. Di akhir sambutannya, 
Wagub meminta PLN NTT untuk 
memperhatikan pasokan listrik di 
RSU dan un i t  pe layanan 
kesehatan terutama di masa 
pandemi covid-19 ini. Begitupun 
dengan kantor Desa dan tempat-
tempat ibadah.
“Di semua RSU, listriknya  tidak 
boleh padam . Bagaimana orang 
gunakan ventilator, lakukan 
pemeriksaan PCR
dan antigen yang gunakan mesin. 
Demikian juga Puskesmas dan 
kantor-kantor Desa, karena 
pertanggunjawaban Dana Desa 
saat ini dilakukan secara online. 
Demikian juga dengan tempat-
tempat ibadah,” pungkas Wagub 
JNS. Ketua Yayasan Lembaga 
Konsumen Indonesia (YLKI) NTT, 
Marten Mulik juga memberikan 
apresiasi terhadap kinerja PLN. 
Aduan pelanggan turun sekitar 80 
p e r s e n .  W a k t u  t u n g g u  
pemasangan listrik semakin 
pendek. Ketersediaan listrik juga 
mengalami surplus.
“Namun ada beberapa hal yang 
masih harus d iperhat ikan 
terutama menyangkut frekuensi 
pemadaman khusus di musim 
hujan. Sistem pengendalian yang 
masih belum efektif. Pengawasan 
terhadap petugas lapangan yang 
sebagian besar mitra PLN harus 
d i t i n g ka t k an .  Pemb i naan  
terhadap konsumen juga harus 
sering dilakukan,” jelas Marten.
Kepala PLN IUW NTT, 
A. Bargowo Wahyu Jatmiko dalam 
sambutannya mengungkapkan 
PLN NTT terus berupaya 
meningkatkan pelayanan dari 
hulu ke hilir. Dengan moto, 
Melayani NTT dengan Penuh 
Kasih, PLN NTT juga senantiasa 
meningkatkan kerjasama dengan 
se luruh s takeho lder  atau 
p e m a n g k u  k e p e n t i n g a n .  
Memberikan kontribusi kepada 
masya raka t  me l a l u i  CSR  
(Corporate Social Responsibility).
“Tahun 2021,  kami akan 
menuntaskan aliran listrik ke 158 
desa di NTT sehingga rasio 
elektrifikasi desa di NTT mencapai 
100 persen. Tahun ini juga kami 
akan meningkatkan ras io  
elektrifikasi dari 87 persen 
menjadi 95 persen. Meningkatkan 
jumlah pelanggan dari 929 ribuan 
pelanggan menjadi di atas 1 juta. 
P L N  t e r u s  m e l a k u k a n  
transformasi di era digital ini 
dengan hadirnya aplikasi New 
PLN Mobile yang dapat diunduh di 
android. Di dalamnya terdapat  
fitur-fitur tentang berbagai hal 
seperti rekening listrik, aduan, 
informasi, kapan petugas datang, 
dan lain sebagainya,” jelas 
Jatmiko. Dalam kesempatan 
tersebut PLN NTT memberikan 
bantuan Alat Penyimpan Daya 
Listrik (APDAL) dan Stasiun 
Pengisian Energi Listrik (SPEL) 
untuk masyarakat Desa Kabanda, 
Kecamatan Ngadu Ngala, Sumba 
Timur senilai Rp.1,722 Miliar. 
(*/L. Ng. Mbuhang)

p e t u g a s  p e l a k s a n a  
harian.Proses tersebut diawali 
penandatanganan oleh Bupati 
Sumenep, DR. KH Busyro 
Karim, MSi dan penyerahan 
k e p a d a  P l h  s e k a l i g u s  
sekretaris Daerah Kabupaten 
Sumenep.
“Saya secara formal akan 
pulang ke Baraji. Karena hari 
ini, 17 Februari, masa jabatan 
saya sebagai Bupati Sumenep 
berakhir. Sementara sampai 
masa pelantikan bupati 
terpilih, roda pemerintahan 
diserahkan kepada Plh Bupati, 
yakni Sekretaris Daerah,” kata 
A. Busyro Karim.
Setelah penyerahan jabatan 
tersebut, pihaknya langsung 
meninggalkan rumah dinas 
dan kembali ke kediaman 
p r i b a d i n ya  d i  Po n d o k  
Pesantren Al Karimiya, Desa 
Baraji, Kecamatan Gapura. 
“Saya sudah siap-siap kembali 
ke rumah saya sendiri untuk 
kembali mengurus pondok 
pesantren,” ucapnya.
Menurutnya, jabatan Bupati 
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Pe n d i d i k a n  k a d e r  d a n 
m a s y a r a k a t ,  k e d u a 
k e k o m p a k a n  d a n 
kebersamaan semua warga 
NU Bersama PKB. Dan yang 
ketiga adalah politisi PKB 
untuk bisa lebih handal dan 
cerdas ditengah pertempuran 
politik.
”Solidaritas dan kebersamaan 
bisa menopang dan melawan 
pragmatism polit ik yang 
berkembang saat ini”, kata 
Wakil Ketua DPR RI itu.

Disisi lain menurut Anik 
Maslachah, sekretaris DPW 
P K B  J a t i m  y a n g  b a r u 
dikukuhkan

”Ada beberapa agenda dalam 
memperingati Harlah tahun 
ini, selain Istighotsah juga 
mengadakan lomba video 
kreatif “Desa Bangkit” . 
Melalui lomba ini diharapkan 
menemukan best practictice 
dalam menguatkan kapasitas 
sosial dan perekonomian 
masyarakat desa, sekaligus 
ajang promosi bagi desa yang 
mampu mengembangkan 
potensi-potensi yang dimiliki, 
seiring munculnya banyak 
desa wisata sebagai salah 
satu Langkah solutif dalam 
melakukan recovery ekonomi 
akibat pandemi. Selain itu PKB 
akan ada program waqaf 
tanah dari anggota fraksi PKB 
Se Jatim untuk pembangunan 
NU Center PWNU sebesar 500 
juta yang akan diserahkan 
secara langsung oleh ketua 
DPW PKB ‘A Halim Iskandar 
pada saat Istighotsah yang 
digelar oleh PWNU pada 28 
pebruari 2021 akan datang," 
pungkasnya.
(Yul)

m a s ya ra k a t  d a l a m  h a l 
p e r p a n j a n g a n  p a j a k 
k e n d a r a a n  b e r m o t o r, 
sehingga mereka tidak perlu 
jauh-jauh datang ke Samsat,” 
imbuhnya.
Perlu diketahui bersama 
Kegiatan tersebut merupakan 
perintah dari Kapolda yang 
bertujuan untuk membantu 
s e r t a  m e m p e r m u d a h 
m a s y a r a k a t ,  d a l a m 
pembayaran pajak kendaraan 
bermotor, yaitu surat tanda 
nomor kendaraan (STNK).

Satlantas Polres Pamekasan 
dalam hal ini berkolaborasi 
dengan beberapa p ihak 
terkait, yakni, Samsat, Jasa 
Raharja, Dinas Perhubungan, 
B a p p e d a ,  D e s a ,  d a n 
Bhabinkamtibmas, serta 
Babinsa Desa setempat. 

(ad)

s e p e d a  m o t o r n y a  
mengatakan, dirinya sangat 
berterima kasih kepada 
Satlantas Polres Pamekasan 
serta pihak terkait, dengan 
adanya Samling ini dirinya 
tidak lagi kerepotan untuk 
m e n g u r u s  p a j a k  
kendaraannya.
“Ini merupakan solusi dan 
sangat bermanfaat sekali, 
terutama bagi saya yang 
s a n g a t  s i b u k  d e n g a n  
pekerjaan, kalau bisa sekalian 
dengan pembuatan atau 
perpanjangan SIM, tutur 
Ambar.
Selanjutnya, Perdana Badroes 
y a n g  m e r u p a k a n  
penanggung jawab Samsat 
pamekasan menambahkan 
bahwa, tujuan kegiatan ini 
a d a l a h  m e n d e k a t k a n  
p e l a y a n a n  k e p a d a  
masyarakat di daerah.
“Kita berusaha memudahkan 
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mengakui girik tersebut sebagai 
girik yang benar. Kalaupun digugat 
ke pengadilan, mafia tanah tak 
segan menyuap aparat pengadilan 
untuk memenangkan perkaranya.
“Mafia itu juga bisa bermain di 
pengadilan. Menyogok pengadilan. 
Macam-macam Itulah mafia. Jadi 
modusnya macam-macam,”  
katanya. Untuk memberantas 
mafia tanah, kata Taufiqulhadi, 
Kementerian ATR/BPN terus 
meningkatkan kerja sama dengan 
kepolisian dan kejaksaan melalui 
Satgas Anti Mafia Tanah. Kerja 
sama ini telah membongkar 
sejumlah kasus mafia tanah, salah 
satunya yang dialami keluarga Dino 
Patti Djalal. Peringatan agar 
masyarakat tidak dengan mudah 
menyerahkan sertifikat tanah telah 
beru lang ka l i  d isampaikan 
Kementerian ATR/BPN. Salah 
satunya disampaikan Direktur 
Jenderal Penanganan Sengketa 
d a n  Ko n f l i k  P e r t a n a h a n ,  
Kementerian ATR/BPN, R. B Agus 
Wijayanto saat menghadir i  
konferensi pers bersama Kapolda 
Metro Jaya Irjen Fadil Imran terkait 
penetapan 15 orang tersangka 
kasus dugaan penipuan jual-beli 
rumah yang menimpa keluarga 
Dino Patti Djalal di Mapolda Metro 
Jaya, Jumat (19/2/2021).
“Ke depan bagi masyarakat saat 
melakukan jual beli juga jangan 
mudah untuk menyerahkan 
sertifikat kepada seseorang baik itu 
calon pembeli atau pilihlah notaris 
yang dikenal,” kata Agus.
Tak hanya pemilik sertifikat, Agus 
juga meminta masyarakat yang 
ingin membeli tanah untuk meneliti 
terlebih dahulu sertifikat tanah 
yang akan dibeli. “Demikian juga 
pembeli. Cek dlu sertifikatnya 
apakah sertifikat ini bermasalah 
atu tidak. Oleh karena itu memang 
supaya dengan ketentuan akan ada 
peralihan hak juga harus dilakukan 
pengecekan sertifikat di kantor 
pertanahan,” katanya.
Untuk mencegah terjadinya 
pemalsuan oleh sindikat mafia 
tanah, Agus menyatakan, pihaknya 
akan terus memperbaiki kualitas 
sertifikat tanah. “Kami BPN terus 
a k a n  m e m p e r b a i k i  d a n  
meningkatkan kualitas produk kita 
supaya tidak mudah dilakukan 
pemalsuan-pemalsuan,” kata Agus.
Saat ini, kata Agus, pihaknya 
sedang mempersiapkan untuk 
meluncurkan digitalisasi dan 
pelayanan elektronik. Agus 
meyakini, digital isasi dapat 
mencegah terjadinya pemalsuan.
“Ke depan dengan langkah-
langkah digital warkah itu tidak 
akan mudah dipalsukan. Tidak 
akan bisa diambil karena semua 
ada backup di sistem. Demikian 
juga dengan sertifikat. Sertifikat 
yang utama itu yang ada di data,” 
katanya. Agus mengatakan, saat 
ini, kualitas produk sertifikat tanah 
sudah baik dan sulit untuk 
dipalsukan. Untuk itu, sebagian 
besar mafia tanah tak membawa 
sertifikat palsu ke BPN karena akan 
dengan mudah dideteksi petugas 
BPN. “Namun yang dibawa ke BPN 
adalah sertifikat yang asli. Yang 
palsu yang diserahkan kepada 
pemilik sehingga pemilik tidak tahu 
kalau sudah dipalsukan,” katanya.
Diketahui, Polda Metro Jaya 

menetapkan 15 orang sebagai 
tersangka kasus mafia tanah dari 
tiga laporan polisi yang dibuat 
keluarga Dino Patti Djalal. Dalam 
menjalankan aksinya kelompok 
mafia tanah ini berbagi peran. 
Terdapat pihak yang bertindak 
selaku aktor intelektual, pihak 
yang menyiapkan sarana dan 
prasarana, bahkan terdapat 
pihak yang berperan sebagai 
figur atau yang mengaku pemilik 
atas tanah dan bangunan, pihak 
yang mengaku pemilik sertifikat 
hingga pihak yang berperan 
sebagai staf PPAT (Pejabat 
Pembuat Akta Tanah).
Te r ka i t  k a su s  i n i ,  Agus  
mengatakan, modus tersebut 
s a l ah  s a tu  modus  yang  
dilancarkan mafia tanah. Sindikat 
tersebut berupaya mengaburkan 
status suatu tanah sehingga bisa 
beralih dengan menggunakan 
figur yang berperan sebagai 
pemilik tanah dan bangunan. 
D i k a t a k a n ,  s e s u a i  
kewenangannya, Kementerian 
ATR/BPN bersifat administratif 
dengan data yang dimiliki data 
formal. Untuk itu, dalam 
membongkar sindikat mafia 
tanah, Kementerian ATR/BPN 
bekerja sama dengan aparat 
Kepolisian dan Kejaksaan dengan 
membentuk tim Satgas Mafia 
Tanah. “Kita akan terus bekerja 
sama di dalam penanganan 
kasus-kasus pertanahan yang 
terindikasi mafia tanah,” katanya.
Fredi/ Redian,Beritalima.com

merupakan amanah rakyat 
bahkan selama 10 tahun 
menjadi Bupati banyak hal 
yang dicapai. Salah satunya 
dalam bidang SDM dan 
Infrastruktur.
“Terima kasih kepada seluruh 
OPD dan seluruh elemen yang 
ikut membantu selama 10 
tahun dalam kepimpinannya,” 
urai Politisi senior PKB 
tersebut.
Meskipun secara formal purna 
dari jabatan Bupati, lanjut 
Busyro, akan tetapi dirinya 
tetap akan memberikan 
kontribusi terhadap Sumenep 
meski dengan cara yang lain.
Disis i lain, PLH Bupati 
Sumenep, Edy Rasiyadi dalam 
sambutannya mengatakan 
dibawah kepemimpinan DR. 
KH Busyro Karim, MSi. banyak 
hal yang dicapai. Tentu, ini 
tidak lepas dari sentuhan 
tangan dinginnya.

“Meskipun beliau ada diluar 
tetapi kita tetap meminta 
masukan,” ujar Edy Rasiadi.

Selaku Sekda Sumenep, 
pihaknya mewakili seluruh 
Aparatur Sipil negara (ASN) di 
l i n g kungan  k abupa t e n  
Sumenep. “Kami meminta 
maaf jika selama ini kurang 
berkenan,”  pungkasnya 
mengakhiri sambutan.

Hadir dalam kegiatan tersebut
1. Bupati Kab. Sumenep DR. 
KH. A. Busyro Karim M.Si.
2. Wakil Bupati Kab. Sumenep 
Ahmad Fauzi, S.H., MH.
3. Dandim 0827/Sumenep 
Letkol Inf Nur Cholis, A.Md.
4. Kapolres Sumenep diwakili
Wakapolres Sumenep Kompol 
Christoper Andikara Lebang, 
SH. S.I.K.,M.S.I.
5. Danramil 0827/16 Gapura 
Kpt Arm Muasari beserta 4 
orang anggota.
6. Kajari Kab. Sumenep 
Djamaluddin, S.H., MH.
7. Ketua Pengadilan Negeri 
Kab. Sumenep Arie Andhika 
Adikresna, S.H., MH.
8. Plh. Bupati Kab. Sumenep Ir. 
Edy Rasiyadi, M.Si.
9. Kasatpol PP Kab. Sumenep 
Purwo Edy Prawito.
10. Kadishub Kab. Sumenep 
Agus Sutiono.
11. Pimpinan OPD Kab. 
Sumenep
12. Ketua TP. PKK Kab. 
S u m e n e p  H j .  N u r  
Fitriana,SE,MM.
13. Ustadz Uzair Dailami M.Ag.
14. Para undangan
(**) 

beberapa hasil yang signifikan, 
namun masih diperlukan upaya 
yang lebih besar lagi untuk dapat 
menurunkan penyebaran Covid-
19 di Jawa Timur melalui 
perpanjangan PPKM Mikro. 
Untuk itu, seluruh masyarakat di 
Jatim diharapkan jangan sampai 
lengah dan tetap disiplin 
menerapkan protokol kesehatan 
yakni memakai masker, mencuci 
tangan, menjaga jarak, menjuhi 
kerumunan dan membatasi 
mobi l isas i  dan interaks i .  
"Pelaksanaan PPKM Mikro tahap 
pertama ini memang mampu 
menurunkan penyebaran Covid-
19 di Jatim, namun saya 
berpesan agar masyarakat 
jangan sampai lengah dan terus 
tingkatkan disipl in dalam 
menerapkan protkes," tegas 
orang nomor satu di Pemprov 
Jatim ini. Selain itu, Gubernur 
Khofifah juga meminta kepada 
beberapa kepala daerah yang 
m a m p u  m e n e k a n  l a j u  
penyebaran  Cov id -19  d i  
daerahnya untuk memberikan 
r e k o m e n d a s i  s t r a t e g i s .  
Harapannya agar strategi 
tersebut dapat diadaptasi oleh 
daerah-daerah lainnya. "Kami 
mohon untuk para wali kota dan 
bupati menyampaikan upaya 
strategis yang telah dilakukan 
sehingga dapat diadopsi di Kota 
dan Kabupaten lain. Hal ini 
nantinya akan bisa menjadi 
percontohan dalam pelaksanaan 
PPKM Mikro tahap selanjutnya di 
Jatim. Sehingga hasilnya akan 
semakin optimal," pungkasnya. 
(Red).

PPKM Mikro di Jatim   ..... dari Hal 1

22 Februari 2021



12
Koran Mingguan 

tampil beda, pembawa aspirasi rakyat
Limaberita 

Disbudpar Provinsi Jatim 

 

BONDOWOSO, beritalima |  Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata provinsi Jawa 
Timur pada tanggal 11 Februari Tahun 
2021 telah menggelar acara Peningkatan 
Kemampuan Teknis Pengelolaan Destinasi 
Wisata Alam Tahun 2021 berlokasi di Hotel 
Grand Padis Kabupaten Bodowoso.

Ke g i a t a n  i n i  b e r t u j u a n  u n t u k  
meningkatkan kemampuan teknis 
pengelolaan destinas wisata alam, dalam 
rangka mewujudkan konsep pengelolaan 
destinasi wisata, yang berkelanjutan dan 
berdaya saing tinggi.

Kegiatan ini sesuai dengan mandat 
Undang-Undang Nomor 10 Tahun   2009. 
Tentang keparisataan dan peraturan 
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomir 6 Tahun 
2017,   tentang rencana induk 
pembangunan keparisataan, serta 
peraturan Menteri parisata Nomor 14 
Tahun 2016, tentang pedoman destinas 
pariwisata berkelanjutan.

Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 
Provinsi Jawa Timur,  Sinarto,S.Kar,MM 
Menuturkan,” Pemerintah Provinsi Jawa 
Timur telah menetapkan, destinasi 
pariwisata provinsi (DPP),  dan kawasan 
strategis pariwisata provinsi (KSPP)  yang 
salah satunya adalah, destinasi pariwisata 
provisi (DPP) Ijen baluran, Meru Betiri, 
Alas Pirwo dan sekitarnya.

Sebagaimana manat Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014,  tetang 
pemerintahan Daerah, pemerintahan 
provinsi mempunyai kewjiban untuk 
mengelola kawasan strategis provinsi dan 
daya tarik wisata provinsi.

Sambung Sinarto, sampai Tahun 2020 
daya tarik wisata alam di Jawa Timur, 
tercatat 387 dari 969  DTW yang teresebar 
di 38 Kabupaten Kota terdapat 85 daya 
tarik wisata alam dari 182 DTWP, 
sebagaimana penetapan perda No 6 
Tahun  2017,  d engan  k a t a go r i  
pembangunan ada 30 daya tarik wisata 
a lam prov ins i ,  sedangkan yang 
pemantapan 28 DPW dan yang masih 

Sekal igus dapat memanfaatkan  
pertemuan ini dengan sebaik-baiknya 
sebagai sarana dan wahana untuk 
koordinasi integritas sinkronisasi  serta 
simplikasi dalam menyamopaikan dan 
memecahkan permasalahan yang ada 
serta upaya mewujudan  kerjasama 
yang harmonis antar pemerintah 
dengan pengelola  daya tarik wisata 
a l a m  u n t u k  p e m b a n g u n a n  
kepariwisataan Jawa Timur,”terangnya.

Sedangkan  maksud dan tujuan dari 
kegiatan ini yakni : 

1. Meningkatkan wawasan dan 
pengetahuan pengelola daya tarik 
wisata alam 

2. Mendorong pengelola daya tarik 
wisata alam untuk terus meningkatkan 
pelayanan kepada wisatawan melalui 
strategi inovasi produk pariwisata, 

3. Mendorong  pengelola daya tarik 
alam dan stakeholders untuk bersinergi 

dan berkolaborasi dalam upaya 
mewujudkan pariwisata yang berdaya 
saing dan berkelanutan.

Kegiatan Peningkatan Kemampuan 
Teknis Pengelolaan Destinasi Wisata 
Alam di ikuti Oleh 60 orang peserta  
terdiri dari : pengelola daya tarik wisata 
alam Kabupaten Bondowoso Dan Dinas 
Pariwisata Pemuda dan Olah raga 
Kabupaten Bondowoso.Sedangkan 
Narasumberdan materi dalam kegiatan 
ini meliputi :

Materi I, Majemen tata kelola destinasi 
wisata alam, Materi II, penguatan 
geopark ijen menuju Unesco global 
geopa rk ,  ma te r i  I I I ,  Inovas i  
pengembangan daya tarik wisata alam, 
materi IV, kebudayaan pengembangan 
kepariwisataan.

 (utg)

Maka diharapkan ada pergerakan yang 
lebih positif. 

Setelah sejumlah daya taruk wisata 
(DTW) melakukan re-opening disertai 
dengan penerapan  protokoler 
kesehatan sebari Menunggu selesainya 
PPKM.

Ia mengingatkan, kita harus menyadari 
bahwa kita akan banyak menghadapi 
tantangan kedepan, oleh karena itu 
da lam rangka  mengant i s ipas i  
tantangan besar tersebut dibutuhkan 
penggalangan kerjasama yang intensif 
dengan pihak terkait.

Dalam rangka peningkatan kualitas 
daya tarik wisata (DTW) alam serta 
pelayanan bagi wisatawan yang akan 
berkunjung ke Jawa Timur.

Langkah ini juga harus dikuti dengan 
strategi pengelolaan daya tarik wisata 
alam melalui Inovasi produk DTW alam 
dalam menarik wisatawan untuk 

b e r k u n j u n g ,  d i s a m p i n g  i t u  
Meningkatkan daya saing destinasi 
pariwisata yang tidak kalah penting 
adalah, menerapkan standar kopetensi  
tenaga kerja standar  usaha standar 
operasional prosedur pelaksanaan 
kebersihan lingkungan atau cleanlines 
health safety and environmental 
sustainability (CHSE) di daya tarik 
wisata dalam rangka, pencegahan dan 
pengendalian covid  19 bagi, 
pengusaha karyawan DTW termasuk 
pemandu wisata lokal dan pengunjung 
serta melengkapi fasilitas pendukung 
lainnya di destinasi pariwisata,”katanya.

Sinarto berharap, melalui kegiatan ini 
peningkatan kemampuan teknis 
pengelolaan destinasi` alam ini 
diharapkan peserta pengelola DTW 
alam mendapatkan pengetahuan 
tentang pengelolaan  yang berdaya 
saing tinggi dan berkelanjutan.

dirintis 27 potensi DTWP, menjdi 
tanggung jawab pemerintah provinsi Jawa 
Timur, dengan dukungan dari Daerah  dan 
stakeholder  terhadap pengembangan 
daya tarik wisata Jawa Timur, khususnya 
yang  masuk  da l am pene tapan  
DTWP,”katanya/

Lanjutnya, sebagaimana kita ketahui 
bersama, Presiden Republik Indonesia 
telah menetapkan Peraturan Presiden NO 
80 Tahun 2019 tentang percepatan 
pembangunan ekonomi dikawasan 
Gresik, Bangkalan,  Mojokerto, Surabaya, 
Sidoarjo, Lamongan, kawasan Bromo 
Tengger, Semeru, Kawasan selingkar wilis 
dan lintas selatan serta pengembangan di 
kawasan selingkar Lien dan kawasan 
Madura, dan kepulauan.

Kebijakan tersebut merupakan berkah 
bagi masyarakat Jawa Timur serta sebagai 
momentum Untuk mempercepat proses 
pembangunan, sehingga diharapkan bisa 
meningkatkan daya Saing di kawasan 
Jawa Timur yang akan berdampak 
terhadap investasi dan peningkatan 
Perekonomian Nasional yang terintegtasi, 
dan berkelanjutan.

Amanah peraturan Presiden ini, 
hendaknya dapat kita manfaatkan untuk 
melakukan Perencanaan dan koordinasi 
intensif dengan semua pihak, agar dapat 

mewujudkan percepatan  pembangunan 
kepariwisataan Jawa Timur.

Lanjutnya, sebagaimana kita ketahui 
bersama bahwa pandemi Covid 19 
berdampat buruk Pada sektor pariwisata 
dengan, ditandai penurunan sektor 
pariwisata dengan ditandai Penurunan 
jumlah wisatawan Nusantara, dengan 
daya tarik wisata.

Pada Tahun 2020 sebesar 22.497.851 
orang turun 72,75% dibangdingkan 
periode sama Tahun 2019 sebesar 
82.561.561 orang sementara PDRB 
pariwisata masih berkontribusi Sebesar  
5,55%  terhadap PDRB Jawa Timur.

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: 

Gelar Acara Peningkatan Pengelolaan Destinasi Wisata Alam  Tahun 2021

Sinarto,S.Kar,MM Kadisbudpar provinsi Jatim

22 Februari 2021


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

