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KORAN RADAR | BELAWAN :
Manajemen Pelindo I kembali

menjadi sorotan publik. Berdasar-
kan informasi masyarakat menye-
butkan Pelindo I melakukan kegia-

tan investasi selama tahun 2016
sampai 2018 yang ditujukan untuk
memenuhi kebutuhan perusahaan
dalam rangka peningkatan pelay-

anan     jasa pelabuhan kepada
pelanggan dan mengikuti

perkembangan teknologi. Diduga
terjadi kelebihan pembayaran atas

pelaksanaan empat pekerjaan
investasi sebesar Rp3 triliun.

Terungkap Hubungan Istri Sambo
dan Brigadir Josua 2 Tahun Bersama

PTPN IV Unit Tanah Itam Ulu
Gelar Operasi Minyak Goreng

Mark Up Dana AUTP Distan Sergai
TA2020 Rp3,2 Miliar Ditahan Kejari
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KORAN RADAR | BATU BARA : PT. Perkebunan Nusantara IV
bekerja sama dengan Puskopkar PTPN IV Gelar Operasi Minyak
Goreng di Emplasmen Kebun Tiu, Kecamatan Datuk Lima puluh,
kabupaten Batu Bara, Senin (18/07/2022).

Tujuan operasi pasar minyak goreng curah adalah untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kelangkaan miny-
ak goreng di pasaran. Demikian dikatakan Manajer PTPN IV Kebun
Tiu, Andy Limbong disela-sela kegiatan yang mulai digelar sejak

KORAN RADAR | SERGAI : Se-
orang PNS Dinas Pertanian (Distan)
Kabupaten Serdang Bedagai terpaksa
meringkuk di balik jeruji besi, Senin (25/
7/2022).

Pasalnya pelaku merupakan ter-
sangka korupsi dugaan mark-up pen-
yalahgunaan uang klaim Asuransi Us-
aha Tani Padi atau AUTP tahun 2020
lalu.

Setelah menjalani pemeriksaan di
bidang Pidsus, tersangka PNS di Dinas
Pertanian Sergai yang korupsi dugaan
mark up penyalahgunaan uang klaim
Asuransi Usaha Tani Padi atau AUTP
tahun 2020 lalu.

Puluhan Massa KTTJM Palas
Demo di DPRD Sumut

KORAN RADAR | PALAS : Pu-
luhan warga yang mengatasnama-
kan Kelompok Tani Torang Jaya
Mandiri (KTTJM) Kabupaten Padang
Lawas (Palas) mendatangi Gedung
DPRD Sumut, Kamis (21/07/2022).

Mereka menyampaikan aspira-
si tuntutan tentang persoalan konflik

tanah yang terjadi di kampung mere-
ka. Puluhan massa tiba di kantor
DPRD Sumut terdiri dari ibu-ibu, anak
kecil dari Palas untuk menyampai-
kan tuntutan mereka.

“Hentikan kriminalisasi terhadap
pengurus dan anggota kelompok tani
Torang Jaya Mandiri Padang La-

was,” isi tulisan di spanduk aksi.
Untuk diketahui, KTTJM saat ini

berkonflik dengan PT Sumatera
Syilva Lestari (SSL) terkait kepemi-
likan lahan di Palas. Akibat konflik
tersebut, 4 anggota KTTJM dilapor-
kan oleh PT SSL ke Polda Sumut
atas tuduhan perambahan hutan.

Kuasa Hukum KTTJM Ronald
Syafriansah mengatakan selesai
aksi ada jadwal Rapat Dengar
Pendapat (RDP) dengan DPRD
Sumut untuk mencari solusi dari
konflik yang sedang dialami oleh
warga Palas tersebut.

“Aksi ini bentuk solidaritas dari
kawan-kawan, selesai aksi ren-
cananya akan ada RDP dengan
DPRD Sumut,” kata Ronald.

Warga direncanakan akan
melakukan RDP dengan DPRD
Sumut. Dalam RDP tersebut, diren-
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alternatif energi yang dapat
menjawab tantangan peng-
gunaan energi fosil, sesuai den-
gan Program Kementerian
ESDM.

Menjadi Energi Baru Ter-
barukan (EBT) dan mempun-

PTPN III Laksanakan
Groundbreaking Revitalisasi PLTBm

KORAN RADAR | MEDAN : Tim Pidsus Kejaksaan Tinggi
Sumatera (Kejati Sumut), Rabu (20/7/2022) melakukan penahanan
terhadap 2 tersangka dugaan korupsi Pekerjaan Pembangunan Jem-
batan Sicanang Kecamatan Medan Belawan dengan biaya sebesar
Rp13,6 milyar Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari APBD
Kota Medan.

Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Sicanang
Kejati Sumut Tahan 2 Tersangka

KORAN RADAR | MEDAN :
PT. Perkebunan Nusantara 3 (Per-
sero), melaksanakan ground break-
ing revitalisasi Pembangkit Listrik
Tenaga Biomassa (PLTBm) Rambu-
tan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
Rambutan, Rabu (20/7).

PLTBm merupakan satu sumber

Investasi Proyek Rp 3 Trilyun Terindikasi Menuai Masalah
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KORAN RADAR | JAKARTA : Kejaksaan Agung (Kejagung)
memeriksa tiga orang petinggi PT PLN (Persero) sebagai saksi
terkait dengan perkara dugaan tindak
pidana korupsi dalam Pengadaan
Tower Transmisi pada 2016 di tubuh
manajemen PT PLN.

"Diantaranya, MD selaku Gen-
eral Manager Pusmankom PT
PLN Kantor Pusat Tahun
2017-2022,” kata Kepala
Pusat Penerangan Hu-
kum Kejaksaan
Agung (Kapuspen-
kum Kejagung) Ketut
Sumedana, Senin
(25/7/2022).

Selain MD,

Diduga Korupsi Pengadaan Tower Transmisi
Jampidsus Periksa Petinggi PLN

Bersambung
ke hal 3

Penyidik "Intai" Pelindo I

KORAN RADAR | SERGAI : Ibu Darlina Wati (47) warga Desa
Sei Buluh, Kec. Teluk Mengkudu , Kab. Serdang Bedagai menderita
Penyakit Kanker Payudara sejak tahun 2016.

Dengan keterbatasan biaya membuat ibu 2 anak laki Naufal (22)
dan Dahmar (18) ini tak pernah mendapatkan perawatan medis.

“Untuk makan saja susah , apalagi biaya pengobatan yang
mahal ,” kata Darlina di RSUD Sultan Sulaiman , Sei Rampah ,
Senin (25/07/2022).

Penderita Kanker Payudara
Terharu Dapat Bantuan
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KORAN RADAR | MEDAN : Seorang pria yang berprofesi
sebagai rentenir alias lintah darat sebut saja Luhuti (bukan nama
sebesarnya) sudah beberapa kali menagih hutang kepada seorang
wanita sebut saja Mirasantika (bukan nama sebenarnya).

Namun selalu gagal, dengan alasan belum ada uang. Namun
Luhuti sang lintah darat justru mengancam akan menyita semua
barang yang ada dalam rumah Mirasantika. Ia pun minta waktu
seminggu. Apa satu minggu kata, Luhuti, dari kemarin kau alasan-
nya satu minggu terus, itu aja permintaan nya, tapi hutang belum
dibayarkan juga, demikian ucap sang lintah darat dengan nada

Tak Sanggup Bayar Hutang
Lintah Darat Minta Ganti “Birahi”
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Sumber menyebutkan, proyek atas pel-
aksanaan investasi sebesar
Rp3.022.734.626,48 kabarnya sempat ditan-
gani Aparat Penegak Hukum (APH), diant-
aranya pekerjaan pembangunan dinding
penahan tanah dan dermaga IKD serta per-
baikan tanah IKD sesuai perjanjian kontrak
nomor : UM.57/20/18/PI-17.TU, tanggal 19
Oktober 2017, pelaksana PT. AK dengan
sebesar Rp144.192.300.000.

Pembangunan Car Terminal dan Termi-
nal Crude Palm Oil (CPO) Antar Pulau, se-
suai perjanjian kontrak nomor : PP.20/1/7/PI-
15.TU, tanggal 11 Desember 2015, pelaksa-
na PT. HK sebesar Rp121.172.735.000. Pe-
kerjaan penataan terminal penumpang Sri Bin-
tan Pura, sesuai perjanjian kontrak nomor:
UM.58/5/21/TPI- 16.TU tanggal 2 Agustus
2016, pelaksana PT AR sebesar
Rp43.307.300.000.

Pekerjaan penataan terminal Multipurn-
pose Pelabuhan Belawan, sesuai kontrak

nomor: PP.20/1/3/PI-15.TU tanggal 1 Desem-
ber 2015, pelaksana PT. WK sebesar
Rp230.249.127.000. Sumber informasi
menyebutkan atas empat pekerjaan investa-
si diduga terdapat permasalahan serius.

Disebutkan terkait pekerjaan pemban-
gunan dinding penahan tanah dan Dermaga
IKD 3 serta perbaikan tanah IKD Belawan.
Jangka waktu pekerjaan pembangunan dind-
ing penahan tanah dan Dermaga IKD 3 serta
Perbaikan Tanah IKD adalah 450 hari kalend-
er yaitu selesai selambat-lambatnya tanggal
11 Januari 2019. Perjanjian tersebut mengal-
ami dua kali addendum diantaranya:

1. Kontrak awal nomor UM.57/20/18/PI-
17.TU, tanggal 19 Oktober 2017 sebesar
Rp144.192.300.000 selama 450 hari. Aman-
demen I sesuai nomor UM.57/1/16/
BLW.19.TU kontrak 11 Januari 2019, sebe-
sar Rp144.192.300.000 (tetap tidak berubah)
selama 497 hari. Dengan keterangan peruba-
han jangka waktu pelaksanaan pekerjaan

menjadi 497 hari kaleder selesai selambat-
lambatnya 27 Februari 2019.

2. Amandemen II nomor UM.57/4/10/BLW-
19.TU, tanggal 25 Februari 2019 sebesar
Rp144.192.300.000 (tetap tidak berubah),
selama 497 hari. Dengan catatan dan pen-
gurangan ruang lingkup pekerjaan.

Atas pekerjaan penataan IKD 3 Belawan
tersebut, PT Pelindo I telah melakukan pem-
bayaran kepada PT AK (Persero) sebanyak
lima termin  dengan total Rp136.982.685.000,
(termasuk PPN). Pelindo I  juga melakukan
perjanjian dengan PT AU nomor UM.57/18/
22/PI-18.TU tanggal 16 Mei 2018 tentang
pekerjaan konsultan pengawas pekerjaan
pembangunan dinding penahan tanah dan
dermaga IKD 3 serta perbaikan tanah IKD
dengan nilai harga borongan sebesar
Rp1.678.050.000, (termasuk PPN), dengan
jangka waktu 450 hari kalender terhitung se-
jak perjanjian ditanda tangani. Atas pekerjaan
tersebut Pelindo I telah melakukan pembaya-

ran sebanyak tiga termin dengan total
Rp1.006.830.000,00 (termasuk PPN).

Konon kabarnya pemeriksaan dokumen
pekerjaan penataan IKD 3 Belawan, terdapat
permasalahan terdapat perhitungan harga
satuan timpang sebesar Rp505.147.741.
Harga satuan timpang adalah harga satuan
penawaran yang diduga melebihi 110% dari
HPS, setelah dilakukan klarifikasi. Hasil anal-
isis RAB pada HPS  awal dan Addendum II
pekerjaan penataan IKD 3 Belawan diketahui
bahwa terdapat harga timpang sebesar
Rp505.147.741. Diduga terdapat kelebihan
jumlah harga pekerjaan konsultan pengawas
kepada  PT AU sebesar Rp440.750.000.

Berdasarkan perjanjian pekerjaan konsul-
tan pengawas pekerjaan pembangunan dind-
ing penahan tanah dan dermaga IKD 3 serta
perbaikan tanah IKD pada pasal 1 disebutkan
bahwa pengawasan pekerjaan pembanguan
dinding penahan tanah dan dermaga IKD 3

Ilustrasi

KASUS kematian Brigadir Yosua Hutabarat
alias Brigadir J masih mengundang
perhatian publik. Publik berharap motif

kematian pria berdarah Batak marga Hutabarat itu
segera terungkap.

Kepergian Brigadir Josua menyisakan duka
yang mendalam bagi keluarga, kematian Brigadir J
juga menyisakan misteri dan teka-teki.

Brigadir Josua tewas setelah adu tembak dengan
Bharada E yang merupakan ajudan atau asisten
pribadi yang bertugas di kediaman mantan Kadiv
Propam Polri Irjen Pol Ferdy Sambo.

Tak sedikit nama yang terseret dalam kasus
kematian Brigadir Josua. Bahkan nama Putri
Candrawathi atau Putri Ferdy Sambo turut menjadi
perbincangan hangat di media sosial.

Putri Candrawathi namanya mendadak menjadi
perbincangan publik usai ia diduga mendapat
pelecehan dari ajudannya sendiri yakni Brigadir
Josua.

Dikutip dari berbagai sumber baku tembak
tersebut terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo,
dikatakan bahwa Brigadir Josua masuk ke dalam
kamar pribadi Putri Candrawati.

Saat hendak melakukan pelecehan ia langsung
berteriak dan terdengar Bharada E, lantas tamtama
Polri itu menanyakan tentang apa yang terjadi.

Sontak saja Brigadir Josua dikatakan langsung
melepaskan tembakan namun meleset, hingga
akhirnya Bharada E membalas tembakan tersebut.

Kasus kematianya pun lantas menimbulkan
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Polres Batu Bara Amankan
3 Orang Positif Narkoba di Hotel

Group
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Setiap wartawan KORAN RADAR dibekali Kartu Pers atau
ID Card yang ditandatangani oleh Pemimpin Redaksi dan
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BIAYA DAN TARIF IKLAN
ANDA INGIN MEMASANG IKLAN

DI MEDIA KAMI HUBUNGI :
TELP (061) 7357372

Iklan Display/Umum
B/W Rp. 10.000,-/mmk
S/C Rp. 12.000,-/mmk
F/C Rp. 16.000,-/mmk
Iklan Berita/Keluarga
B/W Rp. 5.000,-/mmk
Iklan Mini/Baris (min 3 baris, max 7 baris)
B/W Rp. 8.000,-/mmk
Biaya per halaman B/W (hitam putih)
1 halaman B/W Rp. 30.000.000,-
1/2 halaman B/W Rp. 15.000.000,-
1/4 halaman B/W Rp.   7500.000,-
Biaya per halaman F/C (berwarna)
1 halaman F/C Rp. 30.000.000,-
1/2 halaman F/C Rp. 25.000.000,-
1/4 halaman F/C Rp. 12.500.000,-

IKLAN KUPING

Halaman 1:
Ukuran 30 mmk X 70 mmk Rp. 1.500.000,-/mmk
Ukuran 40 mmk X 75 mmk Rp. 1.750.000,-/mmk

Halaman 12:
Ukuran 30 mmk X 70 mmk Rp. 1.000.000,-/mmk
Ukuran 40 mmk X 75 mmk Rp. 1.100.000,-/mmk

KORAN RADAR | BATU BARA :
Kepolisian Resort Batu Bara/

Polda Sumatera Utara dipimpin
AKBP Jose DC Fernandez. S.I.K
melaksanakan kegiatan rutin

meningkatkan/KRYD Razia
Pemberantasan Narkotika /

untuk mencegah berkembang-
nya penyakit penggunaan

narkotika ditengah
masyarakat, dengan sasaran
razia di Hotel wilayah hukum

Polres Batu Bara.

BIRO KHUSUS : Poltak Hutapea, Adi Santoso, Marioto, Khairuddin Hutapea. WARTAWAN MEDAN : Sutan Hanif, Bona H. Hutapea, V. Hanafi Dalimunthe, F. Hasbullah Siregar,

Wahyu Pratama, Sunardi, Robert Sembiring, Abdul Muis Hutapea, Jaya Balen, Syahril Koto, Drs Amiruddin Sirait, Ir Husnil Umri Nasution, Drs Togu Sihite. BELAWAN : Jumadi (Ka.

Biro). DELI SERDANG : Ir. Baldi Tarihoran (Ka Biro). HAMPARAN PERAK :Denni Julianto Marbun (Kabiro), Reza Malem Panggabean. LUBUK PAKAM : MP. Nainggolan AMd

(Kasub Biro), Jauhari Syahputra, Sumarno. GALANG : Nasipman Parhusip (Kasub Biro) BINJAI : Surya Alghufran Sembiring (Ka. Biro), Alisha Indah Sari Sembiring. LANGKAT :
Budi Antara (Ka Biro), Timbul Panjaitan, Rudi Marsyal Simanungkalit, Sunarto Sitepu, Yusnadi, Khairul. SERGAI : Nurhamimah (Ka Biro), TEBING TINGGI : -. BATU BARA :
INDRAPURA :  SIMALUNGUN ATAS : Effendi Tamba (Ka. Biro). SIMALUNGUN BAWAH : Rudianto (Ka. Biro). PEMATANGSIANTAR : Rika. ASAHAN :  ASAHAN ATAS
: Firman Tambunan (Kasub Biro), Wahyudin Aswat Lubis, SH, MH, Benteng Silalahi. MANDOGE : Kristian YF. Manurung (Kasub Biro). Sugiono.  TANJUNGBALAI : Chaidir Batubara

(Kabiro), Siti Maryam Margolang, Kusnan Silitonga TAPUT : HUMBANG HASUDUTAN : Bilter Silaban (Kabiro), Ranto Simamora. NIAS/GUNUNG SITOLI : ... NIAS SELATAN
: . SAMOSIR : Asben Siringo-ringo (Ka. Biro). LABUHANBATU : Ramlan Siregar(Kasubiro), Suroto, Indra Lesmana, Firman Pandapotan, Arifin, Suwardi. LABUHANBATU
SELATAN : Anthon S Sinaga (Kabiro), Herawati Nasution (Wakabiro). PADANGLAWAS : Mhd. Efendi Pohan (Kabiro), Yusnan Hasibuan. P. SIDIMPUAN : St Thomson P Silitonga

(Ka. Biro), Hanna Gloria Christopher M.Psi, Paska Maria SPd. TAPANULI SELATAN : Abdul Malik Ritonga (Kabiro)  PAKPAK BHARAT : Alisahbana Berutu (Kabiro), Lastro

Pangihutan Banurea. ACEH SINGKIL : Sahiruddin Pohan (Ka. Biro). ACEH TENGGARA : . SIGLI : DAIRI : ... INDRAGIRI HILIR: Masien Indriyani. KORESPONDEN :
Sunggul Manalu (Kampar), Fri Herlina (Jakarta), R. Titin Tursina (Bogor), Asmani (Jember), Amrulloh (Lampung).

PENERBIT : PT. MEDIA RADAR METROPOLITAN PERS
1 Agustus 2006, Akta Perubahan :
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Polresta Deli Serdang Gagalkan
Peredaran Ganja Antar Provinsi

KORAN RADAR | DELI SERDANG :
Sat Narkoba Polresta Deli Serdang ber-
hasil amankan 8 bungkus Narkotika
golongan I Jenis Ganja yang sudah di-
lakban, Selasa (19/07/22) siang.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol
Irsan Sinuhaji, SIK, MH melalui Kasat
Narkoba Kompol Zulkarnain, SH men-
erangkan penangkapan tersebut di Jln.
Lintas Sumatera Utara Lubuk Pakam-
Tebing Tinggi Kec. Lubuk pakam Kab.

Deli Serdang dengan tersangka berini-
sial MR (19) warga Kec. Peulimbang
Kab. Bireun Provinsi Aceh.

Adapun kronologi penangkapan yak-
ni pada hari Selasa, 19 Juli 2022 Pukul
08.00 Wib tim opsnal Satuan reserse
Narkoba Polresta Deli Serdang mendap-
at informasi tentang adanya laki-laki yang
membawa kotak kardus berwarna
cokelat diduga berisi Ganja yang hendak
melintas dari Jln. Lintas Sumatera Utara

Lubuk Pakam-Tebing Tinggi Kec. Lubuk
Pakam dengan menumpang bus Putra
Pelangi.

Sekira pukul 11.35 Wib, tim melihat
bus Putra Pelangi tersebut melintas, ke-
mudian tim memberhentikan bus terse-
but dan mengamankan MR, dari hasil
interogasi Pelaku mengaku ada mem-
bawa ganja di dalam kotak kardus yang
disimpan di dalam bagasi mobil bus.

Saat dibuka, bagasi mobil bus dite-
mukan 1 kotak kardus dan 1 buah tas
yang mana didalamnya ditemukan 8
(delapan) bungkus ganja plastik hitam
dibaluti lakban coklat

Dari hasil interogasi petugas, pelaku
mengaku ganja tersebut dibawa dari
aceh untuk dibawa dan diserahkan ke
inisial E di Bukit Tinggi.

Saat diwawancarai di Mapolresta Deli
Serdang tepatnya di gedung Sat Narko-
ba Selasa (19/07).

Wakapolresta Deli Serdang AKBP
Agus Sugiyarso, SIK mengatakan ter-
sangka sudah diamankan beserta barang
bukti ganja dengan jumlah berat bruto
7.170 gram. Pelaku dijerat dengan pasal
114 (2) subs pasal 111 (2) dan diancam
hukuman penjara minimal 6 tahun mak-
simal 20 tahun atau seumur hidup atau
hukuman mati. (KRO/RD/HD)

Janda Muda Asal Deli Tua
Diduga Pengedar Sabu

Kena Ciduk Petugas
KORAN RADAR | MEDAN : Se-

orang janda muda berinisial Ju (39) war-
ga Desa Mekar Sari, Deli Tua, Deli
Serdang diciduk petugas. Pasalnya,
wanita berkulit putih berwajah cantik itu
menjadi terduga pengedar narkotika je-
nis sabu sabu.

Sat Narkoba Polresta Deli Serdang
menangkap tersangka Ju (39), di kedi-
amannya di Dusun IV, Desa Mekar Sari,
Kecamatan Del Tua, Kamis (21/7). dan
dari tangannya, polisi mengamankan
22.06 gram narkoba jenis sabu sabu.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol
Irsan Sinuhaji, SIK, MH melalui Kasat
Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol
Zulkarnain SH, mengatakan Sat Narko-
ba Polresta Deli Serdang berhasil
menangkap diduga pengedar narkoba,
Kamis (21/07/2022).

Janda beranak tiga dengan barang
bukti sebanyak 18 buah plastik klip
transparan berisikan sabu dengan be-
rat bruto 22.06 gram.

Pengungkapan tersebut, berawal
pada hari Kamis (21/7/22) sekira pukul
02.00 Wib.

Personel Sat Narkoba Polresta Deli
Serdang yang sebelumnya melakukan
pengembangan dari penangkapan peng-
guna narkoba inisial IS di Kecamatan
Pantai Labu Senin (18/7/22).

Pengakuannya narkoba didapat dari
terduga pengedar Ju di Dusun IV, Desa
Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua Kabu-
paten Deli Serdang.

Sampai dilokasi yang dimaksud
benar saja petugas melihat Ju sedang
berada di dalam rumah, saat petugas
mengetuk pintu rumah tersebut.

Tersangka Ju langsung berusaha
melarikan diri. Sehingga petugas den-
gan sigap membuka rumah Ju kemu-
dian mengamankan pelaku serta
melakukan penggeledahan rumah pel-
aku.

“Ketika di mintai keterangan Pelaku
Ju langsung mengaku jualan sabu lalu
mengambil barang bukti dari lemari dan
menyerahkan barang bukti narkotika
jenis sabu tersebut sebanyak 18 klip
dan 1 bungkus plastik klip kosong ke-
pada petugas,” ungkap Kompol Zulkar-
nain SH.

Tersangka Ju dijerat pasal 114 ayat
1 UU No. 35/2009 tentang narkotika,
dengan ancaman hukuman maksimal
15 tahun penjara.

POLISI MEMBURON
PELANGGAN JANDA MUDA
Siapa saja yang pernah menjalin ker-

jasama dengan seorang wanita berkulit
putih berparas cantik berinisial Ju.

Tersangka Ju (39) warga Desa Mekar
Sari, Deli Tua, Deliserdang diciduk petu-
gas. Pasalnya, wanita berkulit putih ber-
wajah cantik itu menjadi terduga penge-
dar narkotika jenis sabu sabu.

Sat Narkoba Polresta Deliserdang
menangkap tersangka Ju (39), di kedi-
amannya di Dusun IV, Desa Mekar Sari,
Kecamatan Delu tua, Kamis (21/7). Dari
tangannya, polisi mengamankan 22.06
gram narkoba jenis sabu-sabu.

Kapolresta Deli Serdang Kombes Pol
Irsan Sinuhaji, SIK, MH melalui Kasat
Narkoba Polresta Deli Serdang Kompol
Zulkarnain SH, mengatakan

“Ketika di mintai keterangan Pelaku
Ju langsung mengaku jualan sabu lalu
mengambil barang bukti dari lemari dan
menyerahkan barang bukti narkotika
jenis shabu tersebut sebanyak 18 klip
dan 1 bungkus plastik klip kosong ke-
pada petugas,” ungkap Kompol Zulkar-
nain SH.

Mewakili Kapolresta Deli Serdang
Kasat Narkoba Polresta Deli Serdang
Kompol Zulkarnain SH, mengatakan
pelaku Ju beserta barang bukti sudah
kita amankan. (KRO/RD/HD)

Sudah Bisakah Brigadir J
Disebut Korban “Pembunuhan”?

KORAN RADAR | MEDAN : Sejak
persitiwa terjadi, tidak ada yang meng-
gunakan kata “pembunuhan” untuk
menyebut kematian Brigadir J. Media
dan para wartawan sangat hati-hati. Be-
gitu pula netizen di media sosial.

Ini bisa dipahami karena orang takut
terjerat pasal-pasal pidana jika terminologi
“tembak-menembak” atau “baku tem-
bak” yang digunakan Polri dalam keter-
bunuhan Brigadir J di rumah dinas Fer-
dy Sambo Kadiv Propam nonaktif di-
ubah menjadi “pembunuhan”.

Sebab, pembunuhan bisa ber-
makna bahwa Brigadir J bukan te-
was karena baku tembak. Pem-
bunuhan akan, antara lain, menge-
sankan bahwa Brigadir J tidak ber-
senjata.

Atau, bisa juga ada kesan bah-
wa Brigadir J bersenjata tetapi dia
menghadapi lawan lebih dari satu
orang yang semuanya melepaskan
tembakan ke arah dirinya.

Kepolisian sejak awal ingin
menghindarkan sebutan “pembunu-
han Brigadir J”. Ini dapat dimengerti.
Karena “pembunuhan” berimplikasi
bahwa si korban berada dalam posisi
“tak berdaya” baik dari sisi posisi, sen-
jata, jumlah lawan, dan seterusnya.

Nah, bagaimana kah suasana yang
dihadapi Brigadir J ketika “tembak-men-
embak” atau “baku tembak” itu terjadi?
Berdasarkan penjelasan resmi Kepoli-
sian, Brigadir J berada di tengah banyak
“musuh”.

Isteri Ferdy Sambo, yaitu Putri Can-
drawathi, adalah “musuh” pertama Brig-
adir J. Dari dialah keluar teriakan histeris
minta tolong yang mengawali “baku tem-
bak”.

Setelah itu, Bharada E tampil menja-
di “musuh” berikutnya. Dia turun dari
lantai atas rumah dinas untuk “menyela-
matkan” istri Ferdy yang dikatakan Poli-
si sempat ditodong dengan senjata (pis-
tol) oleh Brigadir J. Polisi juga mengata-

kan Brigadir J melakukan pelecehan ter-
hadap Putri.

Todongan senjata dan pelecehan itu
otomatis menjadikan Ferdy Sambo se-
bagai “musuh” Brigadir J juga walau pun,
seperti kata Polisi, Pak Kadiv tidak bera-
da di rumahnya ketika peristiwa terjadi.

Sebagai suami Putri, tentulah wajar
bahkan wajib bagi Ferdy menunjukkan
keberatannya, ketersinggungannya.

Selanjutnya, “musuh” berikutnya
adalah senjata api (senpi) yang di-

gunakan Bhadara E, yaitu Glock 17 yang
berpeluru 17. Seorang pengamat senja-
ta mengatakan pistol jenis ini termasuk
senjata tempur untuk membunuh. Artin-
ya, senpi ini sangat ‘powerful’.

Saat ini sedang menjadi polemik apa-
kah, dan mengapa, Bharada E boleh
menggunakan Glock 17. Padahal, se-
suai aturan, pistol ini untuk perwira yang
berpangkap AKP ke atas.

Ada lagi “musuh” Brigadir J, yaitu
lokasi tempat dia tewas. Rumah per-
wira tinggi, konon pula rumah dinas
Kadiv Propam, adalah salah satu kedia-
man yang paling ketat pengamanannya
di kalangan Kepolisian. Di situ banyak
polisi yang berjaga. Banyak kamera
CCTV yang juga “musuh” Brigadir J.

Sedekat apa pun Brigadir J dengan
keluarga Ferdy, tetap saja rumah dinas

beliau ini menjadi “musuh” bagi si ajudan.
Sebab, bagaimana pun juga, Sang Brig-
adir sedang berada di rumah Jenderal.

Brigadir J pastilah punya rasa lebih
lemah dibandingkan rasa sangat kuat di
pihak Ferdy Sambo. Brigadir J berada
di tempat yang asing baginya meskipun
para penguninya begitu dekat dengan
dia.

Jadi, banyak sekali “musuh” Briga-
dir J. Boleh dikatakan semuanya
“musuh”. Dan dia menghadapi situasi

itu sendirian. Tidak mungkinlah bisa
menang atau selamat.

Dari sini, kematian Brigadir J
dalam terminologi “baku tembak”
atau “tembak-menembak”, tidak
lagi memiliki landasan etimologi dan
kriminologi yang kuat.

Pencermatan psikologi sosial
menunjukkan publik menghendaki
agar kematian ini disebut sebagai
“pembunuhan”. Apakah itu “pem-
bunuhan berencana” seperti dicur-
igai tim kuasa hukum Brigadir J,
atau “bukan pembunuhan berenca-
na”, masih harus dibuktikan oleh
tim penyidik.

Tulisan ini hanya bertujuan untuk
bertanya apakah kematian Brigadir J
yang berada di tengah banyak musuh
itu, yang berada dalam posisi serba
lemah dari berbagai sudut tinjauan di atas
tadi, tidak bisa disebut sebagai “pem-
bunuhan”?.

Apakah kita, khususnya media mas-
sa, masih akan mengikuti narasi Kepoli-
sian yang menyebut Brigadir J tewas
dalam tembak-menembak, atau sudah-
kah saatnya menggunakan kata “pem-
bunuhan”?.

Ini sangat penting mengingat intuisi pub-
lik yang bisa diamati dari komentar-komen-
tar di media sosial dan thread komentar
media besar (mainstream). Sekali lagi,
masyarakat yakin Brigadir J adalah korban
pembunuhan. (KRO/Asyari Usman, Jur-
nalis, Pemerhati Sosial Politik)

Sebelumnya, AKBP Jose DC
Fernandes. S.I.K memberikan penga-
rahan kepada seluruh jajaran, sekira
pukul 20.00 wib, Sabtu (23/07/2022).

Selanjutnya tepat pukul 21.00 Wib,
dilaksanakan Apel Kesiapan Pelaksan-
aan Tugas dipimpin oleh Kabag Ops
Polres Batu Bara Kompol Imam Alriyud-
din, SH dan dilanjutkan oleh Kasat Narko-
ba Polres Batu Bara AKP Sastrawan
Tarigan, SH menyampaikan arahan dari
Kapolres tentang cara bertindak saat
pelaksanaan tugas.

Sekira Pukul 21.30 wib, Tim

melakukan Pemeriksaan di Hotel Arkemo
Desa Tanah Rendah Kecamatan Air Putih
Kabupaten Batu Bara dan berhasil men-
gamankan 2 (dua) orang laki-laki dan 1
(satu) Wanita dengan Hasil Tes Urine
Positif. Guna proses lebihlanjut keduan-
ya diamankan di Mapolres Batu Bara.

Tepat pukul 22.30 wib, selanjutnya
tim melakukan Pemeriksaan di Hotel
Wilgan Desa Sipare-pare Kecamstan Sei
Suka Kabupaten Batu Bara dengan ha-
sil nihil.

Raz ia  se lesa i  d i laksanakan
sekira pukul 24.00 Wib, situasi ber-

langsung dalam situasi dan kondisi
yang Aman.

Pelaksanaan razia rutin turut serta
dihadiri oleh Kapolres Batu Bara AKBP
Jose DC Fernandes, S.I.K, Kabag Ops
Kompol Imam Alriyuddin, SH.MH, Ka-
sat Res Narkoba AKP Sastrawan
Tarigan.SH, KBO Sat Res Narkoba AKP.
Yahman, Kaurmintu Sat Res Narkoba
Ipda K. Manurung, Kanit I Sat Res Narko-
ba Ipda. R.Bimo Setiadi, S.I.K, Kanit II
Sat Res Narkoba Iptu. P. Tamba, dan
personil polres Batu Bara yang terse-
prin. (KRO/RD/DHASAM)
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Otak Pelaku Kredit Fiktif Ditetapkan Tersangka
KORAN RADAR | SIMALUN-
GUN : Seorang pria yang
diduga menjadi otak pelaku
kredit fiktif, Mantri BRI Unit
Perdagangan, Kabupaten
Simalungun, Sumatera Utara,
berinisial AW ditetapkan
sebagai tersangka.

yalahgunakan wewenangnya un-
tuk memperkaya diri sendiri yang
menyebabkan kerugian negara
hingga Rp600 juta lebih”, sambung-
nya.

Selain kasus kredit fiktif, Kejari
Simalungun juga menetapkan oknum
mantan kepala Sekolah SMAN 1
Pematangbandar Kabupaten Si-
malungun, HP (45), karena melaku-
kan korupsi dana bos regular sebe-

sar Rp1, 5 Miliar tahun anggaran
2018 hingga 2020.

Hardono Purba menggunakan
dana bos untuk memperkaya diri
sendiri dan tidak menyalurkannya
sesuai peruntukan dana bos itu
sendiri.

“Tersangka mangkir dalam pe-
manggilan pertama dan akan
kembali di panggil untuk pemerik-
saan kedua. Bila tidak di indahkan

juga kita akan melakukan pemang-
gilan paksa”, tegas Bobbi.

Penahanan dan penetapan ter-
sangka merupakan prestasi Kejari
Simalungun dan sebagai hadiah ul-
ang tahun peringatan HBA ke-62
tahun 2022.

Hingga berita ini dilansir, kedua
tersangka belum memberikan klari-
fikasi dan penjelasan.(KRO/RD/
tvOneNews.com)

Mark Up Dana AUTP
"Tersangka sudah kami tahan," terang Kajari Serdang Bedagai, M. Amin

Nasution, kepada tvonenews.com, Senin (25/7/2022).
Lebihlanjut dirincikan, dana tersebut bersumber dari Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Kementrian Pertanian Republik
Indonesia, dengan rincian pada tahun 2020 lalu.

"Dinas Pertanian Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan klaim keru-
sakan dan kebanjiran lahan, yang diasuransikan sebesar Rp3.298.560.000
dan disetujui oleh pihak asuransi PT. Jasindo sebesar Rp3.271.200.000,"
ujarnya.

Selain itu tersangka tidak melibatkan UPTD/BPP pada kegiatan AUTP
TA 2020 dan mendaftarkan Gapoktan sebagai peserta AUT.

Tim penyidik sudah berhasil melakukan pemulihan kerugian negara
sementara dari 12 kelompok tani sebesar Rp200.500.000, dengan total 60
orang saksi sudah diperiksa.

"Kerugian negara sementara diperkirakan kurang lebih sekitar Rp500
jutaan. Tim penyidik sedang berkoordinasi dengan KAP untuk perhitungan
atas kerugian negara yang diduga masih akan terus bertambah," tandasn-
ya. (KRO/RD/tvOneNews.com)

yai efek ramah lingkungan. Untuk memperlancar proyek tersebut, PTPN III
bekerja sama dengan PT. Kumnam Plant Indonesia (PT. KPI) dan PT. Andika
Pratama Jaya Abadi (PT. APJA), melalui Surat Perjanjian Bangun Guna
Serah (BGS).

Hadir dalam kegiatan melalui daring, Direktur Pelaksana PTPN III (Perse-
ro) Ahmad Haslan Saragih, Kepala Divisi Bisnis Stategis dan Sustainibility
Ugun Untaryo, dan Direktur PT. KPI Kim.

Hadir secara offline di Ruang Rapat PKS Rambutan, SEVP Operation 1
Darmansyah, didampingi Kepala Bagian Operasional Traksi Infrastruktur Julkar-
nein, General Manajer Distrik Serdang 2 Dhani Hasibuan, Manajer PKS Ram-
butan Isnandar, serta tim dari PT. KPI dan PT. APJA.

SEVP Operation 1, Darmansyah menyampaikan, tujuan pembangunan
PLTBm Rambutan kapasitas 2,2 megawatt (MW) adalah untuk menindaklan-
juti Nota Kesepahaman antara PTPN III dengan PT. PLN (Persero) sesuai
Nomor: 3.13/MOU/02/2010, tentang Kerja Sama Pembelian Tenaga Listrik
oleh PT. PLN (Persero) dari Pembangkit Tenaga Listrik Berbasis Biomassa
dan/atau Energi Terbarukan Lainnya.

Darmansyah mengatakan Nota Pendapat dari Kejati Sumut digunakan
PTPN III sebagai referensi pengambilan keputusan dengan tetap memperha-
tikan prinsip kehati-hatian dan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

Lebih lanjut Darmansyah mengatakan, dalam pengawasan pelaksanaan
konstruksi oleh PT. KPI dan PT. APJA, PTPN III (Persero) menunjuk PT Riset
Perkebunan Nusantara (PT. RPN) yang akan berkoordinasi dengan Manaje-
men PRBTN dan Bagian Operasional Traksi Infrastruktur PTPN III (Persero).

Besar harapan kami, pekerjaan Revitalisasi PLTBm di PKS Rambutan
dapat berjalan dengan lancar, selesai sesuai dengan waktu yang telah diteta-
pkan dan seluruh persyaratan perizinan terpenuhi.

“Sehingga nantinya PLTBm Rambutan ini dapat beroperasi dengan baik
dalam mendistribusikan listriknya tanpa kendala apapun,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pelaksana PTPN III Ahmad Haslan mengatakan,
pelaksanaan kerja sama BGS ini dapat diselesaikan dan beroperasi pada
awal 2023.

Setelah selesainya perbaikan/revitalisasi PLTBm tersebut, diharapkan
aset PLTBm PTPN III (Persero) dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk
sumber pemenuhan kebutuhan listrik internal PKS Rambutan dan sekitarnya,
sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

PTPN Group memiliki komitmen besar dalam pengembangan bisnis EBT
untuk mendukung kebijakan pemerintah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor
79 Tahun 2014.

“Target energi baru sebesar 23 persen pada 2025, serta mendukung
Program Dekarbonisasi PTPN Group,” cetusnya.

“PTPN Group akan terus berkomitmen dan mengembangkan bisnis EBT
melalui pendanaan mandiri maupun kerja sama kemitraan strategis demi
mendukung kemandirian energi nasional dan upaya pencapaian nilai ekonomi
karbon yang optimal,” ujar Aslan Saragih.

Sejumlah pihak menyambut baik ground breaking revitalisasi Pembang-
kit Listrik Tenaga Biomassa PKS Rambutan. (KRO/RD/JULI SIBURIAN)

PTPN III Laksanakan

Terungkap Hubungan
beragam spekulasi di masyarakat.

Namun demikian, spekulasi di masyarakat terkait tewasnya Brigadir
Josua terus bergulir.

Terungkap dari berbagai sumber hubungan antara Brigadir Josua dan
Putri Candrawathi yang merupakan istri Irjen Ferdy Sambo, sudah
sangat dekat.

Hubungan Brigadir Josua dan Putri Candrawathi berhubungan baik
dalam konteks atasan dan bawahan. Sudah dua tahun Brigadir Josua
bekerja pada Sambo dan istrinya dan hubungan mereka terjalin sangat
baik. Brigadir Josua merupakan sopir dari Putri Candrawati. (KRO/
terasGorontalo.com)

PTPN IV Unit Tanah Itam Ulu
tanggal 16 juli 2022.

Ia menambahkan, operasi pasar
minyak goreng curah ini tidak hanya
dilakukan di Kebun Tanah Itam Ulu
saja, bahkan seluruh wilayah kerja

PTPN IV yang berada di 9 Kabupat-
en di Provinsi Sumatera Utara.

Pembelian minyak goreng ini
diperuntukkan bagi Karyawan, BHL,
Provider, Pensiunan dan

masyarakat sekitar kebun Tiu.
“Minyak goreng yang dijual ad-

alah minyak goreng jenis salvaco
dari PT. INL yang juga anak perusa-
haan dari PTPN III harga Rp11.000/

liter, pembeli wajib membawa KTP
dengan maksimal pembelian 10 kg/
Ktp, pembelian dengan cara tunai atau
dapat dilakukan pemotongan gaji bagi
yang karyawan,” ujarnya lagi.

Operasi pasar minyak goreng
curah ini diharapkan dapat memban-
tu karyawan serta masyarakat se-
kitar. (KRO/RD/DHASAM)

Jampidsus Periksa Petinggi PLN
Sumedana mengungkapkan bahwa
Tim Jaksa Penyidik Direktorat Pe-
nyidikan Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus)
Kejaksaan Agung juga memeriksa
dua orang saksi lainnya yang be-
rasal dari PLN.

Saksi kedua dan ketiga yang di-

periksa Jampidsus Kejagung adalah
Kepala Divisi SCM PT PLN Kantor
Pusat Tahun 2016 berinisial C, serta
Kepala Divisi SCM PT PLN Kantor
Pusat Tahun 2021 berinisial NI.

Kedua saksi tersebut diperiksa
terkait dengan penyidikan perkara
dugaan tindak pidana korupsi dalam

Pengadaan Tower Transmisi Tahun
2016 di PLN.

Sebelumnya, Jaksa Agung Sanitiar
Burhanuddin menyatakan bahwa perka-
ra dugaan tindak pidana korupsi dalam
Pengadaan Tower Transmisi Tahun
2016 di PLN naik ke penyidikan.

Perkara dugaan korupsi pengada-

an tower transmisi ini naik ke peny-
idikan setelah tim penyelidik mene-
mukan fakta-fakta perbuatan mela-
wan hukum atau penyalahgunaan
kewenangan, kesempatan, atau sa-
rana yang ada padanya karena ja-
batan atau kedudukan berupa doku-
men dan barang bukti elektronik.

Ditemukannya fakta-fakta per-
buatan melawan hukum atau pen-
yalahgunaan kewenangan, kesem-
patan, atau sarana yang ada padan-
ya karena jabatan atau kedudukan,
maka perkara ini dinaikkan ke ta-
hap penyidikan,  kata Jaksa Agung.
(KRO/RD/indoposco.id)

Kejati Sumut Tahan 2 Tersangka
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumat-

era Utara Idianto, SH,MH melalui
Kasi Penkum Yos A Tarigan men-
yampaikan bahwa dua tersangka
yang ditahan adalah M (selaku Pe-
jabat Pembuat Komitmen (PPK) dan
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
kemudian tersangka RRES (selaku
Direktur PT Jaya Sukses Prima).

Tim Pidsus Kejati Sumut mene-

mukan peristiwa pidana dimana PT.
Jaya Sukses Prima tidak selesai
melaksanakan pekerjaan, terhadap
pekerjaan tersebut dilakukan pemu-
tusan kontrak.

Dalam pekerjaan tersebut diduga
bertentangan dengan Perpres RI
No.54 Tahun 2010 sebagaimana
telah diubah dengan Perpres No. 35
Tahun 2011 dan Perpres No.70

Tahun 2012 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

Akibat perbuatan tersangka M
dan RRES, berdasarkan perhitungan
tim ahli diperoleh kerugian keuangan
negara kurang lebih Rp3 M.

Kedua tersangka diduga melang-
gar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Jo
Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pi-

dana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU RI No. 20 tahun
2001 tentang Pemberantasan Tin-
dak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat
(1) ke-1 KUH.

Setelah pemeriksaan oleh Tim
Pidsus Kejati Sumut dilakukan pena-
hanan terhadap M ke Rutan Tan-
jung Gusta dan RRES ke Lapas
Wanita Tanjung Gusta Medan. Sela-

ma proses pemeriksaan dan pros-
es penahanan tetap menjalankan
protokol kesehatan.

“Penahanan dilakukan selama
20 hari ke depan terhitung mulai
Rabu (20/7/2022) sampai dengan
Senin (8/8/2022),” tandasnya.

Sejumlah kalangan menyambut baik
kinerja Kejati Sumut menahan kedua
oknum terlibat korupsi. (KRO/RD/TIM)

canakan akan dihadiri oleh pihak dari PT. SSL, Polda Sumut dan Pemkab
Palas, untuk mencari solusi atas permasalahan yang saat ini terjadi.

Ronald berharap akan ada penyelesaian yang dihasilkan dalam RDP
nanti. Dia berharap ada rekomendasi untuk memakai opsi-opsi yang sudah
diatur dalam perundang-undangan, salah satunya dalam PP No. 43 tahun
2021.

“PP 43 tahun 2021 terkait muncul masalah di areal izin konsesi atau
kawasan hutan maka dia diberi opsi-opsi untuk penyelesaian dengan me-
makai azas keterlanjuran, salah satunya yaitu penciutan HTI. ,” tutupnya

Perwakilan warga dan kuasa hukum terlihat masuk ke kantor DPRD
Sumut untuk mengikuti RDP. Sedangkan warga lainnya menunggu di luar
kantor DPRD Sumut.

Hingga berita ini dilansir, belum diketahui hasil pertemuan KTTJM den-
gan DPRD Sumut.(KRO/RD/SIRAIT)

Puluhan Massa KTTJM

Penyidik "Intai" Pelindo I
meliputi pekerjaan persiapan. Peker-
jaan dinding penahan tanah, peker-
jaan perbaikan tanah, pekerjaan
dermaga IKD 3, pekerjaan Utilitas
dermaga, pekerjaan pengerukan/

Dredging.
Jangka waktu pelaksanaan pe-

kerjaan konsultansi pengawasan
adalah 450 hari kalender sejak tang-
gal 16 Mei 2018 dan berakhir tang-

gal 9 Agustus 2019, sedangkan pe-
kerjaan fisik telah selesai dilaksan-
akan PT AK berdasarkan Berita
Acara Serah Terima Nomor UM.57/
4/16/Blw- 19.TU tanggal 27 Febru-

ari 2019. Atas hal tersebut terdapat
kelebihan jumlah harga pekerjaan
jasa konsultan pengawas untuk jan-
gka waktu lima bulan terhitung se-
jak tanggal 28 Februari s.d.9 Agus-

tus 2019 senilai Rp440.750.000.
Sayangnya, hingga berita ini di-

lansir, humas Pelindo I belum dapat
dimintai keterangan terkait informasi
yang disampaikan narasumber.  (Tim)

ketus.
Dengan ditagih hutang sedemikian rupa membuat Mirasantika kebin-

gungan, karena memang suami Mirasantika sudah tidak ada kabar beritan-
ya sejak pergi merantau beberapa waktu lalu.

“Masalahnya suami saya belum pulang bang, jangankan kirim uang,
kabarnya aja nggak ada,” ucap wanita berparas cantik berkulit putih den-
gan nada sedih.

Mirasantika berjanji pada Luhuti sang lintah darat akan segera melunasi
hutang saat sudah punya uang, Luhuti kemudian memberikan tempo dua
hari dari kedatangannya.

Dua hari berselang sang lintah darat, kembali datang ke rumah Mirasan-
tika untuk menagih utangnya yang sudah lama belum juga di bayarkan.

Pada pertemuan kali ini, alasan yang dikemukakan Mirasantika tetap
sama, belum ada uang untuk bayar utang.

Jadi bagaimana? sudah ada uangya ? tanya Luhuti kembali kepada
Mirasantika. Namun ujar wanita yang sudah ditinggal suami pergi meran-
tau, tetap tidak bisa membayar hutangnya kepada sang linta darat karena
memang tidak punya uang sepeser pun.

Kemudian dengan kelicikan akal terus memberikan ancaman akan
mengambil semua barang barang nya dan juga sertifikat rumah milik Miras-
antika.

Namun Mirasantika senantiasa memohon agar rumahnya tidak disita
dan menyanggupi apapun risikonya. Akhirnya timbul niat yang tidak baik
dari Luhuti untuk meminta jatah kesayangan sang suami pada wanita
berparas cantik itu. Dengan dalih bahwa suaminya sudah lama pergi.

Kasihan juga si Mirasantika, apa gue manfaatin saja ya, pikir Luhuti
terdiam, Mirasantika kemudian mengalah dan siap memberikan rumahnya
jika memang tidak ada solusi lain dalam hatinya.

Akhirnya Luhuti pun memberi penawaran. Ya sudah kalau begitu begini
saja kamu kan kesepian nih nggak ada suami, saya siap menolong.
Semua hutangmu dan saya anggap lunas, asal kamu mau sama saya lima
kali ujar Luhuti dengan senyum.

Mirasantika sempat kebingungan atas permintaan sang bandot tua lintah
darat. Namun saat dia terancam di usir dari rumahnya sendiri akhirnya
Mirasantika tak kuasa menyerah pasrah dan menerima tawaran itu.

“Baiklah saya siap atas syaratnya,” kata Mira, mendengar persetujuan
dari Mira, sang lintah darat pun menyambut gembira seperti pepatah lama
pucuk di cinta ulam pun tiba.

Kemudian Luhuti pun langsung minta ganti “birahi” saat itu juga, sebagai
angsuran pertama.

Setelah kejadian itu, Mirasantika sempat menyesali atas perbuatannya
ia merasa sudah mengkhianati suaminya Andi yang sedang pergi meran-
tau entah kemana dan meski tidak ada kabar beritanya hingga kini.

Pengalaman pahit ini dirasakan Mirasantika selama beberapa kali ia
harus rela memberikan tubuhnya untuk dicicipi lintah darat. Meski hatinya
hancur dengan keputusan itu.(RDO/RD/tim)

Lintah Darat Minta

Penderita Kanker Payudara Terharu
Namun, Kisah Darlina tak sela-

manya pilu sebab beberapa waktu
lalu kisah Penderitaan Darlina ter-
dengar oleh Polres Serdang Beda-
gai dan UPT. Puskesmas Sialang
Buah dengan memberikan bantuan
dan dukungan kepada Darlina.

Bantuan diberikan oleh Kapolres

Serdang Bedagai diwakili Ps. Kasi
Humas Bripka Juparto Situmorang
dan Kepala UPT. Puskesmas Sia-
lang Buah dr. Sri Eva Yulistiana
Purba.

Polres Serdang Bedagai Bersa-
ma UPT. Puskesmas Sialang Buah
merasa tersentuh karena latar bela-

kang Ibu Darlina yang berasal dari
keluarga kurang mampu membutuh-
kan bantuan untuk biaya pengobatan.

Kepala UPT. Puskesmas Sia-
lang Buah tersebut menyambut baik
dan berpatisipasi memberikan Ban-
tuan Kesehatan.

“Kami berharap bantuan ini dap-

at dimanfaatkan untuk membantu
biaya pengobatan dan mengurangi
penderitaan yang dialami oleh
Pasien Penderita Kanker tersebut,”
kata dr. Eva.

Sementara Ibu Darlina sangat
terharu dan berterima Kasih Kepada
Polres Serdang Bedagai dan

Puskesmas Sialang Buah atas ban-
tuan yang diberikan kepada kami.

“ Kami mengucapkan terima
kasih kepada Ibu Dokter (Red dr.
Eva) Puskesmas Sialang Buah dan
Bapak Polres Serdang Bedagai atas
bantuan yang diberikan,” ungkap Ibu
Darlina. (KRO/RD/Mimah)

Penetapan tersebut dijelaskan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Simalun-
gun, Bobbi Sandri SH, MH , didamp-
ingi Kasipidsus M. Kenan Lubis dan
Kasi Intel Asor Olodaiv Siagian, dis-
ela sela acara HUT Adhyaksa Ke-
jaksaan, Jumat (22/7/2022).

Tersangka AW (34) warga
Tebing Tinggi ini ditahan pasca sta-
tus perkaranya ditingkatkan ke pe-
nyidikan. Ia ditahan sejak 21 Juli
2022 dan dititipkan di lapas Kelas
IIA Pematangsiantar atas kasus dug-
aan kredit macet senilai Rp.600 juga
lebih di BRI Unit Perdagangan Kabu-
paten Simalungun.

“Tim jaksa akan menyusun pem-
berkasan untuk segera dilimpahkan

ke PN Tipikor Medan. Peran ter-
sangka sebagai Mantri Unit BRI atau
marketing melakukan perekrutan
nasabah/debitur dalam penyaluran
dana KUR tahun 2018-2019”, ujar
Kajari Simalungun.

Lebihlanjut dikatan, ada sekitar
30 orang debitur dari 2 Nagori yakni
Sidotani dan Parlanaan yang direk-
rut oleh tersangka.

Data ke-30 orang warga rekru-
tannya tersebut dipergunakan untuk
pengajuan pinjaman dana KUR dari
BRI, dan setelah dana pinjaman di
gulirkan debitur hanya menerima
uang terima kasih berkisar Rp500
ribu hingga Rp2 juta.

“Oknum mantri BRI telah men-

Pemuda Ganteng Bikin “Klepek-klepek” Ibu Kost
KORAN RADAR | MEDAN :

Darimana datangnya lintah dari sun-
gai turun ke kali, darimana datangn-
ya cinta dari mata turun ke hati.
Ungkapan ini sangat tepat mengisah-
kan perjalan cinta seorang pemuda
dengan pemilik rumah kost.

Selama empat bulan tak sang-
gup bayar sewa kamar kost yang
ditempatinya. Seorang anak kost
ganteng bernama Roy (bukan nama
sebenarnya) terpaksa nurutin keingi-
nan ibu kost, bernama Tina (bukan
nama sebenarnya), biar biaya sewa

lunas.
Roy (27) adalah pemuda yang

memiliki profesi sebagai penyanyi
di club malam di Jakarta. Sedang-
kan Tina (42) sebagai ibu rumah
tangga.

Wanita berparas cantik yang
berstatus janda memiliki seorang
anak berusia (4). Ia meneruskan
usaha yang ditinggal suami yang
meninggal dunia akibat insiden keti-
ka anak sematang wayangnya
berusia 2 tahun.

Selain mengurus rumah kost

sebanyak 57 kamar, Tina juga
membuka kantin khusus warga dis-
ekitar lingkunganya termasuk anak
kost.

Roy yang sudah 4 bulan tidak
bisa bayar uang kost, tidak bisa
berbuat banyak. Order atau tawa-
ran mengisi acara hiburan sepi aki-
bat pandemi.

Klub malam yang ia jadikan se-
bagai lahan mencari nafkah harus
dihentikan itu berdampak buruk bagi
keuangan pemuda asal Kota Med-
an.

Jangankan untuk membayar
uang kost sebesar Rp1,5 juta untuk
biaya makan minum sehari-hari
sangat pas-pasan.

Kisah ini bermula pada 2020,
ternyata Tina diam-diam penasaran
dan mengamati gerak-gerik Roy.
Apalagi sudah beberapa bulan tidak
membayar uang kost.

T ina awalnya hanya mem-
beri waktu agar Roy bisa men-
c ic i l  se t iap  minggu.  Entah
bagaimana dan entah siapa yang
duluan memulai.

Sampai akhirnya warga dan
penghuni rumah kost mengetahui
bahwa Roy dan Tina sudah sangat
akrab, layaknya suami istri.

Bahkan tersiar isu, Roy dan Tina
sudah tinggal serumah bersama
anak sematang wayang Tina. Konon
kabarnya, Roy telah merebut hati
dan menaklukan cinta sang janda
kren.

Akibatnya Tina “klepek-klepek”
dipelukan Roy, apalagi sejak ia dit-
inggalkan suami ia nyaris kesepi-
an. (KRO/RD/Tim)

Plt Walikota Tanjungbalai Sampaikan LPJ APBD TA 2021
KORAN RADAR | TJ. BALAI

: Pelaksana Tugas (Plt) Walikota
Tanjungbalai H Waris Tholib men-
yampaikan Laporan Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
(LPP- APBD) Tahun Anggaran 2021
pada Rapat Paripurna DPRD  Kota
Tanjungbalai yang digelar di Aula
Rapat DPRD Kota Tanjungbalai,
Senin (18/7/2022).

Plt Walikota Waris Tholib

didampingi Pj Sekretaris Daerah
Nurmalini Marpaung, para pejabat
tinggi pratama di lingkup Pemerin-
tah kota (Pemkot) hadir mengikuti
rapat paripurna tersebut.

Dalam nota pengantar, Plt Wa-
likota menyampaikan laporan real-
isasi APBD yang menyajikan in-
formasi tentang anggaran dan real-
isasi atas pendapatan, belanja,
transfer, surplus/defisit dan pembi-
ayaan yang masing-masing diper-

bandingkan dengan anggarannya
dalam 1 (satu) periode serta menun-
jukkan tingkat ketercapaian target
yang telah disepakati antara legis-
latif dan eksekutif sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Ia juga menguraikan secara rin-
ci tentang pengelolaan dan realisasi
APBD Kota Tanjungbalai Tahun Ang-
garan 2021.

Kepada DPRD dan seluruh el-

emen masyarakat Waris mengu-
capkan terima kasih atas kerja
sama dan sinergi yang turut ber-
peran serta mensukseskan pro-
gram pemerintah daerah, khusus-
nya selama tahun anggaran 2021
serta proses pelaporan keuangan
Tanjungbalai dapat diselesaikan
dengan baik.

"Sinergi yang terjalin dengan
baik selama ini semoga semakin
meningkatkan keberhasilan kota

Tanjungbalai kedepan. Insya Allah
kita senantiasa fokus pada pelay-
anan dan program yang pro rakyat,
demi mewujudkan Tanjungbalai
yang BERSIH, Berprestasi, Religius,
Sejahtera, Indah dan Harmonis," tu-
tup Waris.

Rapat Paripurna itu dibuka oleh
Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungbal-
ai, Surya Darma didampingi Wakil
Ketua Syahrial Bakti dan dihadiri 19
anggota DPRD Tanjungbalai. (CHB)

30 Juta Anak Milenial Gemar Main Game
KORAN RADAR | NEWS :

Game tidak hanya dimainkan di
perangkat konsol seperti PlaySta-
tion 4, Xbox One atau di PC, game
juga bisa dinikmati di platform mo-
bile. Game bahkan sudah menjadi
hobi bagi sebagian orang, sehingga
mereka betah berjam-jam bermain
game favorit.

Salah satu game yang kini men-
jadi sorotan ialah ‘PlayerUnknown’s
Battlegrounds’ (PUBG), game shoot-
er yang dikaitkan dengan aksi teror-
isme yang pernah terjadi di masjid
Selandia Baru. Bahkan, PUBG kian
menjadi perhatian ketika game terse-
but menampilkan objek yang
menyerupai kakbah.

Game PUBG hanya satu dari
banyak game sejenis yang men-
gusung tema tembak-menembak
atau battle royale. Selain PUBG,
gamer di Tanah Air juga memiliki
banyak pilihan permainan yang
tersedia gratis di toko aplikasi sep-

erti Google Play atau App Store.
Menurut Ferdinandus Setu, Plt

Kepala Biro Humas Kominfo kepa-

da Okezone, ada sekira 142 juta
pengguna internet di Indonesia, di-
mana 30 juta anak milenial aktif ber-

main game.
“Dari 142 juta pengguna akses

internet, data kami menunjukkan
sekitar 30 juta anak
milenial aktif ber-
main game setiap
harinya,” kata
Ferdinandus Setu.

Dikatakannya,
game seharusnya
didasari dengan
batasan umur.
“Ada game yang
cocok untuk usia 3
tahun, 7 tahun, 13
tahun, 18 tahun,
bahkan ada game
yang tidak masuk
ke kategori kese-
luruhan itu. Itu
games yang
sudah melampaui
target, dia sudah
ada unsur por-
nografi, kekerasan

sangat vulgar, itu bisa kita blokir.
Kita bisa cegah peredarannya di In-
donesia,” jelasnya.

Seperti diketahui, Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Komin-
fo) belum menentukan apakah game
PlayerUnknown’s Battlegrounds
(PUBG) dan sejenisnya akan dilarang.

“Hasilnya masih awal, belum
ada sikap,” kata Direktur Jenderal
Aplikasi Informatika Kominfo, Se-
muel Abrijani Pangerapan, usai ber-
diskusi bersama MUI, ahli psikologi
dan asosiasi e-Sports, di Jakarta,
belum lama ini.

Menurut Semuel, pertemuan
tidak secara spesifik membahas
mengenai game PUBG, namun
game online secara keseluruhan.
Jika game dianggap mengandung
kekerasan lanjutnya, perlu ada pen-
jelasan sejauhmana sebuah aksi
dikategorikan sebagai kekerasan.
(KRO/RD/WPD)
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DPRD Kota Medan
Laksanakan Raker di Sibolangit
KORAN RADAR | MEDAN :
Untuk mengevaluasi,
merumuskan sejumlah
agenda kegiatan yang
akan diparipurnakan
sebagai acuan kerja
pada Tahun 2023
mendatang.

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota Dewan Perwak-
ilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Dame Duma Sari
Hutagalung minta agar para kepala lingkungan memantau
dan melaporkan jika menemukan ada draniase tumpat di
lingkungan masing-masing dan diteruskan kepada kelurahan.

Hal ini kata Wakil Rakyat dari Dapil 1 Kota Medan ini
agar Lurah dapat mengetahui kondisi infrastruktur seperti
drainase di wilayahnya untuk dilaporkan ke kecamatan
ataupun ke pihak Pekerjaan Umum di kota Medan.

“Sering ketika saya melakukan sosialisasi Perda, war-
ga meminta agar dilakukan normalisasi drainase di lingkun-
gan mereka. Permasalahannya adalah drainase sumbat
sehingga banyak genangan air yang menyebabkan bany-
ak nyamuk dan ketika hujan turun sebentar cepat banjir,”
kata politisi dari Partai Gerindra Medan, Minggu (17/7) melalui
pesan WA pribadinya.

Duma yang duduk di komisi 4 DPRD Kota Medan ini pun
berharap ada solusi dari pihak Pemko Medan melalui dinas
PU kota Medan agar permasalahan drainase di tengah-ten-
gah masyarakat dapat diselesaikan.

“Setahu saya kan ada Anggaran Dana Desa (ADD),
alangkah baiknya anggaran dana desa yang ada di mas-
ing-masing kelurahan digunakan untuk memperbaiki atau
menormalisasi drainase yang ada di kelurahan masing-
masing. Sehingga satu persatu drainase dapat normal dan
lancar,” sebutnya.

Duma pun mengingatkan, dampak dari genangan air
yang ada pada drainase yang diketahui alirannya tidak
normal (tersumbat) dapat mengakibatkan berbagai penyakit
salah satunya ancaman demam berdarah.

Sementara itu, Lurah Helvetia Timur, Teguh Sujatmiko
ketika dikonfirmasi mengatakan kalau drainase yang terda-
pat di sepanjang jalan Penampungan 2 harus dilakukan
pengorekan besar sebab, kondisi drainase lebih rendah
dari drainse lainnya.

Sehingga air pun tidak mampu mengalir sampai ke
ujung jalan Persatuan atau menuju simpang jalan Penam-
pungan 1. (KRO/RD/Ptr)

Hasyim : Optimalisasi dan Penyelarasan
Program Kerja DPRD Kota Medan

KORAN RADAR | SIBOLAN-
GIT : Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Medan senan-
tiasa melakukan pendampingan,
dengan pemerintah dan masyarakat,
untuk bangkit bersama-sama dan
keluar dari dampak pandemi covid-
19 yang melanda seluruh sektor
kehidupan.

Hal itu disampaikan Ketua DPRD
Kota Medan Hasyim SE dalam Ra-
pat Kerja (Raker) DPRD Kota Med-
an Tahun Anggaran 2023, yang di-
laksanakan di The Hill Hotel & Re-
sort Sibolangit, Minggu (17/7/2022).

Raker bertema ‘Optimalisasi dan
Penyelarasan Tri Fungsi Dewan
Melalui Program Kerja DPRD untuk
Mewujudkan Medan Kota Kolabo-
rasi yang Berkah, Maju dan Kon-

dusif’ ini, berlangsung selama 3 hari,
17-19 Juli 2022, dan dibuka Waliko-
ta Medan yang diwakili Wakil Wa-
likota Medan, Aulia Rahman.

Hasyim mengatakan raker bertu-
juan membahas rencana kerja Tahun
Anggaran 2023, revitalisasi sekaligus
optimalisasi tugas dan fungsi DPRD
Kota Medan sebagai presentasi per-
wakilan warga Kota Medan, untuk
mewujudkan Medan menjadi kota
yang berkah, maju dan kondusif.

Sebagai lembaga kerakyatan,
lanjut Hasyim, DPRD Kota Medan
senantiasa mendorong dan menduku-
ng Pemko Medan untuk tetap proaktif
mensejahterakan masyara-kat dan
meningkatkan pelayanan publik.

Begitu juga dengan penguatan
fungsi pembentukan Peraturan Daer-

ah (Perda), di mana dewan harus
bertindak secara maksimal, baik
dalam hal perencanaan perda inisi-
atif serta revisi perda yang sudah
kadaluarsa, dengan langkah
pengkajian akademis untuk meng-
hasilkan perda yang berkualitas

Termasuk juga dalam rapat ker-
ja ini, membahas peningkatan kap-
asitas dan optimalisasi DPRD Kota
Medan, menyerap dan menghim-
pun aspirasi masyarakat.

“Baik melalui pelaksanaan sos-
ialisasi produk hukum daerah mau-
pun proses yang dilakukan segenap
anggota dewa di daerah pemilihan
(dapil) masing-masing,” katanya.

Wakil Walikota Medan Bobby
Nasution dalam sambutannya yang
dibacakan Wakil Walikota Medan Aulia
Rachman, mengharapkan sinergitas
Pemko dan DPRD Medan dalam
membangun opini yang baik di ten-
gah-tengah masyarakat Kota Medan.

“Selama ini, masyarakat tidak
benar-benar memahami apa itu dew-
an dan apa itu pemerintah, karena
feedback yang dirasakan
masyarakat, tidak nyata,” kata Aulia.

Selanjutnya Wakil Walikota Med-
an, Aulia Rahman melakukan pe-
mukulan Gong tanda dimulainya
Raker DPRD Kota Medan yang dis-
aksikan Ketua DPRD Kota Medan,
Hasyim, Wakil Ketua DPRD Kota
Medan, Ihwan Ritonga, HT Bahr-
umsyah, Rajuddin Sagala, Sekda
Kota Medan, Wiriya Al Rahman dan
Sekretaris Dewan (Setwan) DPRD
Kota Medan (Setwan), Ali Sipahu-
tar. (KRO/RD/Ptr)

DPRD Medan Susun
Program Kerja TA 2023

KORAN RADAR | SIBOLANGIT : Pada Rapat Kerja (Raker) yang
digelar di The Hill Hotel and Resort Sibolangit Kabupaten Deli Serdang,
Minggu (17/9/2022), DPRD Medan menyusun program kerja TA 2023
sekaligus juga memprioritaskan penggunaan APBD oleh Pemko Medan.

Ketua DPRD Medan Hasyim SE menyebutkan Raker ini juga untuk
mengevaluasi, merumuskan sejumlah agenda kegiatan yang akan di-
paripurnakan sebagai acuan kerja pada Tahun 2023 mendatang, serta
meningkatkan kinerja alat kelengkapan dewan.

Dengan Tema: “Optimalisasi dan Penyelarasan Tri Fungsi Dewan
Melalui Program Kerja DPRD Untuk Mewujudkan Medan Kota Kolabora-
si yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Yang mana Raker kali ini, diyakini dapat meningkatkan tugas pokok
fungsi (Tufoksi) DPRD Medan, sebagai pengawasan anggaran dan
legislasi.

Sekwan DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar mengungkapkan, bah-
wa Rapat Kerja alat kelengkapan DPRD Kota Medan ini, atas dasar
UUD Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah No.18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ali kembali menambakkan, bahwa Raker kali ini menghadirkan
sejumlah narasumber atau sebagai pemberi materi (pemateri), antara
lain, Kasubag BPK RI Iwan Iswanto Hardian, Ketua KPU Kota Medan
Agus Syah Ramadhani Damanik beserta jajaran, Praktisi dan Peren-
canaan Kementerian Dalam Negeri Mukjizat SSos MSi.

“Hasil kesepakatan Rencana Kerja DPRD Kota Medan ini nantinya
akan ditetapkan dalam rapat Paripurna. Untuk selanjutnya, dilakukan
sinkronisasi oleh Sekretariat DPRD Kota Medan,” ujar Ali. (KRO/RD/HD)

DPRD Medan Minta Kepling
Laporkan Drainase Tumpat

Ketua DPRD Medan Berharap Kawasan
Jalan Thamrin Sekitarnya Tak Banjir Lagi

KORAN RADAR | MEDAN :
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
(DPRD) Kota Medan, Hasyim SE,
berharap pengerjaan drainase di
Jalan Asia, Medan, akan menguran-
gi dampak banjir dan genangan air
tinggi yang selalu melanda kawasan
Jl Thamrin, Jalan Asia dan seki-
tarnya, khususnya saat musim pen-
ghujan.

Hal itu disampaikan Hasyim saat
meninjau proyek pengerjaan drain-
ase di Jl Asia, Medan, Jumat malam
(15/7/2022), sekira pukul 21.00 Wib.

Persoalan banjir dan genangan
air di kawasan Jl Thamrin dan seki-
tarnya sudah berlangsung puluhan
tahun.

“Bahkan di saat hujan hanya tu-
run sesaat, air tinggi sudah meng-

genangi kawasan ini. Warga sudah
berulang kali menyampaikan keluhan
dan berharap ada solusi untuk men-
gurangi dampak tersebut,” ujarnya.

Hasyim berharap proyek
pengerjaan drainase ini bisa cepat
terselesaikan, sehingga menguran-
gi persoalan banjir dan aktifitas war-
ga di sekitar proyek tidak terganggu
terlalu lama.

“Pengerjaan drainase di Jl Asia
diharapkan akan memperlancar ali-
ran air dari Jl Thamrin, sehingga
dampak banjir di kawasan tersebut
bisa dikurangi,” tambah politisi PDI
Perjuangan ini.

Ia juga mengapresiasi respon
cepat Walikota Medan, Bobby Na-
sution, yang turun langsung dalam
setiap upaya penanganan banjir di

Kota Medan, khususnya di kawasan
Jl Thamrin dan Jl Asia.

Senada, Camat Medan Area,
Hendra Asmilan SIP MAP, juga ber-
harap pengerjaan drainase mampu
menjawab keluhan warga terkait
banjir yang kerap melanda kawasan
tersebut.

“Warga berterima kasih dan
mendukung sepenuhnya penger-
jaan drainase ini. Karena untuk ke-
baikan semuanya,” ucapnya saat
mendampingi Bobby Nasution.

Sementara itu, Kabid TKA dan
Drainase Perkotaan Dinas PU Kota
Medan, Gibson Panjaitan, yang tu-
rut hadir di lokasi, memaparkan bah-
wa proyek pengerjaan drainase di-
targetkan selesai dalam kurun wak-
tu 6 bulan. (KRO/RD/Ptr)

Usai Isi Pengajian, Rajudin Sagala
Jenguk Nadia Kusmara di RS Sufina Aziz

KORAN RADAR | MEDAN : Ditengah rutinitas  pekerjaan yang
cukup padat selaku Wakil Ketua DPRD Medan, H Rajudin Sagala S.Pd.I,
masih meluangkan waktu untuk menjenguk Nadia Kusuma (23) seor-
ang mahasiswa semester akhir Universitas Sumatera Utara (USU),
warga Kelurahan Karang Berombak, Kecamatan Medan Barat yang
menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Sufina Aziz, akibat penya-
kit Typus yang dideritanya, Jum’at (22/7/2022) sore.

Hal ini dilakukannya setelah usai mengisi pengajian ibu-ibu perwir-
idan di Jalan Karya Ujung Gg. Sosro, Jalan Karya Cilincing Gg. Cika-
long dan Jalan Karya Setuju.

“Monitoring hari ini, merupakan tanggung jawab moral saya, selaku
perwakilan warga masyarakat dari Dapil I di lembaga Legislatif Kota
Medan. Kita harus memastikan warga yang sakit, dilayani dengan baik
oleh Rumah Sakit dimana mereka dirawat inap,” katanya kepada war-
tawan.

Ditambahkan Rajudin, tindakan ini juga menindak lanjuti banyaknya
pengaduan dan keluhan dari masyarakat, yang tidak mampu mem-
bayar biaya berobat pada saat mereka sakit pada saat dirinya melak-
sanakan kegiatan Sosper dan Reses.

Sementara itu, Umai Kusmara orang tua dari Nadia Kusmara mera-
sa terkejut dengan kedatangan Wakil Ketua DPRD kota Medan tersebut
keruangan diamana anaknya menjalani perawatan medis.

“Saya dan keluarga merasa tersanjung dengan kehadiran bapak
Rajudin Sagala, untuk menjenguk anak saya Nadia. Kunjungan ini
merupakan dukungan moril buat kami sekeluarga”, ujarnya.

Setahu saya, ujarnya lagi, bukan hanya anak kami aja yang di-
tolong serta dijenguk oleh Ustadz Rajudin.

“Namun bisa dipastikan, seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan
Medan Barat inipun mendapat perhatian yang sama dari beliau, khusus-
nya warga tak mampu,” ucapnya penuh haru.

“Semoga kehadiran saya hari ini bisa menjadi dukungan moril buat
seluruh masyarakat kota Medan yang saat ini terbaring di rumah sakit
manapun itu”, ungkapnya.

Saya akan terus memonitor pelayanan setiap rumah sakit umum
yang ada dikota Medan, terhadap masyarakat miskin, khususnya dari
dapil I yang mencakup, Medan Barat, Medan Helvetia, Medan Petisah
dan Medan Baru,ùmkpungkasnya. (KR0/RD/Ptr)

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota DPRD Medan
Hendra DS dari Partai Hanura mengapresiasi kinerja Wali
Kota Medan Bobby Nasution dan Dirut PUD Pasar Medan
Suwarno.

“Kita ketahui Wali Kota Medan membuat gebrakan baru,
menunjuk seorang pengusaha kelapa, Suwarno, untuk
mengemban tugas sebagai Direktur Utama Perusahaan
Umum Daerah Pasar Kota Medan,” tutur Ketua Fraksi gabun-
gan DPRD Medan ini, Sabtu, (16/7/2022).

Hendra menuturkan bahwa kinerjanya Suwarno di lapan-
gan sudah mulai terlihat bagus dan bisa dilihat hasilnya.

“Dulunya, Pasar Kemiri akrab dengan becek lantaran
kondisi talang yang bocor dan tanpa atap penghubung.
Namun, kondisi tersebut sekarang sudah jauh berbeda.
Bahkan Pasar yang terletak di Jalan Kemiri, Medan Kota ini
jauh lebih terang. Kita boleh bangga kinerja Dirut PUD Pasar
Medan Suwarno, semakin baik lagi kedepannya,” ucap
Hendra DS.

Dirut Suwarno sebelumnya melakukan peninjauan ke
Pasar tersebut didampingi Kacab I Agus Syahputra dan
Kepala Pasar Kemiri Ronald Sihotang.

“Pasar sekarang jadi lebih terang. Kalau dulu, hujan
dikit becek. Setelah ini (talang) dipasang, jadi gak ada lagi
(becek). Semakin nyamanlah sekarang untuk jualan,” kata
dia. (KRO/RD/Ptr)

Hendra DS Apresiasi Kinerja
Wali Kota Medan dan PUD Pasar

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota DPRD Medan
dari Fraksi PKS, Abdul Latif Lubis MPd mendesak Pemko
Medan agar segera memperwalkan Perda No. 4 Tahun
2019, dan fokus menjadikan Kecamatan di Dapil II menjadi
percontohan aktualisasi Perwal tersebut.

“Saya mendesak Pemko Medan, khususnya Walikota
Medan agar segera memperwalkan Perda ini agar pemuki-
man penduduk di Kota Medan dapat tertata dengan baik,”
ujarnya pada Sosper No. 4 tahun 2019.

Ia juga menjelaskan tentang pencegahan dan peningka-
tan kualitas terhadap perumahan kumuh dan pemukiman
kumuh di Jalan Marelan Raya Gang Sepakat, Kecamatan
Medan Marelan dan di Kampung Belawan 1, Kecamatan
Medan Belawan, Kita Medan, Provinsi Sumatera Utara
(Sumut), Minggu (24/07/2022).

Alek dari Komisi I ini juga menambahkan, Perda terse-
but terdiri dari 16 bab dan 83 pasal. Di mana masing-masing
bab memiliki aturan dalam tatanan permukiman penduduk.
Dalam Pasal 5 ayat 2 diatur kriteria tentang rumah kumuh.

Bangunan gedung, jalan, air bersih, drainase, pengola-
han limbah, pengolahan sampah dan kebakaran.

Perda ini dibuat sambungnya agar pemukiman warga
kota Medan dapat tertata dengan baik. Dan mengapresiasi
Pemko Medan dalam hal ini PKPPR yang terus menggulir-
kan program bedah rumah dan ke depannya mengharap-
kan program ini lebih tepat sasaran.

“Dengan adanya program bedah rumah yang dilaku-
kan Dinas Perkim diharapkan dapat merubah kawasan
kumuh yang ada Kota Medan menjadi kawasan bersih dan
asri. Tidak lagi banjir di sana- sini,” harapnya.

Latif juga terus mendorong Perkim untuk terus melalu-
kan program bedah rumah dengan menambah anggaran
dan mempermudah persyaratan untuk mendapatkan pro-
gram bedah rumah tersebut.

“LPJ Kota Medan tahun 2021 anggaran Kota Medan
Silpa sebanyak Rp1,1 Triliun dan di tahun 2022 ini APBD
Kota Medan sebesar Rp6,4 triliun. Jangan ada lagi dana
Silpa untuk anggaran tahun ini,” ujarnya.

Latif juga mengatakan dari 100 poin aduan warga Med-
an, 93 pointnya tahun ini akan terelasisakan di SIPD Pemko
Medan.

“Saya cukup komitmen dengan Pemko Medan. Karena
Walikota ini lebih serius pembagunan di Dapil II ini. Saya
bersama struktur dan fraksi terus menyuarakan hal ini,”
tandasnya. (KRO/RD/Ptr)

Abdul Latif Desak Pemko Medan
Perwalkan Perda Nomor 4 Tahun 2019

Serta meningkatkan kinerja alat kelengka-
pan dewan, DPRD Kota Medan melaksana-
kan Rapat Kerja (Raker) yang berlangsung
di The Hill Hotel And Resort, Minggu-Selasa,
17-19 Juli 2022.

Dengan Tema: “Optimalisasi dan Penye-
larasan Tri Fungsi Dewan Melalui Program
Kerja DPRD Untuk Mewujudkan Medan Kota
Kolaborasi yang Berkah, Maju dan Kondusif”.

Yang mana Raker kali ini, diyakini dapat
meningkatkan tugas pokok fungsi (Tufoksi)
DPRD Medan, sebagai pengawasan angga-
ran dan legislasi.

Dalam kesempatan tersebut Sekwan
DPRD Kota Medan, M Ali Sipahutar men-
gungkapkan, bahwa Rapat Kerja alat ke-
lengkapan DPRD Kota Medan ini, atas dasar
UUD Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerin-
tahan Daerah, Peraturan Pemerintah No.18
tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Ad-
ministratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Ali kembali menambakkan, bahwa raker
kali ini menghadirkan sejumlah narasumber
atau sebagai pemberi materi (pemateri), ant-
ara lain, Kasubag BPK RI, Iwan Iswanto Har-
dian, Ketua KPU Kota Medan, Agus Syah
Ramadhani Damanik beserta jajaran, Prakti-
si dan Perencanaan Kementerian Dalam
Negeri, Mukjizat, S.Sos, M.Si.

Sedangkan Ketua DPRD Medan, Hasyim
SE, dalam pelaksanaan Raker menyampai-
kan, anggota dewan yang hadir hari ini selu-
ruhnya telah dibekali wawasan dan pengua-
tan fungsinya sebagai dewan.

“Layanan itu tentunya akan menjamin
konsistensi perencanaan dan penganggaran.
Selain itu, anggota dewan telah mengikuti sim-
ulasi input Pokkir pada aplikasi Sistem Infor-
masi Pembangunan Daerah (SIPD),” ter-
angya.

Pada kesempatan itu, Politisi PDI Perjua-
ngan ini juga berharap, agar Pemko Medan
segera menindaklanjuti aplikasi SIPD guna

mendukung kinerja dewan ke depannya.
Ditambahkan Hasyim, dalam pelaksan-

aan Raker, anggota dewan juga dibekali
sistem pengawasan dalam percepatan pen-
anganan Covid-19 di kota Medan.

“Saat ini kota Medan telah landai dari pen-
garuh covid 19. Dan keberhasilan menekan
penyebaran covid-19, tak terlepas dari kolabo-
rasi semua pihak,” imbuhnya.

Hasyim menyebut, termasuk juga priori-
tas penggunaan Anggaran Pendapatan Be-
lanja Daerah (APBD) oleh Pemko Medan.

Sedangkan masalah proses pengadaan
barang dan jasa, pemerintah harus tetap
memperhatikan peraturan yang dikeluarkan

oleh LKPP dengan mendorong Aparat Pen-
gawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPKP
dalam melaksanakan pengawalan.

Sementara itu Walikota Medan, M Afif
Boby Nasution yang diwakili Wakil Walikota
Medan, H Aulia Rachman, dalam kesempa-
tan ini meminta maaf atas ketidak hadiran
Walikota Medan, karena ada keperluan yang.

“Dengan rapat kerja hari ini, masyarakat
mengetahui perbedaan tupoksi anggota DPRD
Medan dan pemerintah Kota Medan,” ucapnya.

Namun pada intinya, lanjut Aulia, pemer-
intah Kota Medan berterimakasih atas suport
dan dukungan para anggota dewan didalam
mencapai visi dan misi Kota Medan. Dan

raker ini menunjukkan Kolaborasi yang baik
antara lembaga Eksekutif dan lembaga Lege-
slatif Kota Medan.

Diketahui, rapat kerja tersebut dipimpin
Ketua DPRD Medan Hasyim SE, didampingi
Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, H
Rajuddin Sagala S.pd.I, HT Bahrumsyah dan
dihadiri Walikota Medan M Bobby Afif Nasu-
tion yang diwakili Wakil Wali Kota Medan, H
Aulia Rachman, seluruh anggota DPRD Med-
an maupun staf Sekretariat DPRD Medan.

Diakhir sambutannya, Wakil Walikota
Medan langsung membuka Rapat Kerja DPRD
Kota Medan, dengan memukul gong dan dia-
khiri foto bersama.(KRO/RD/Ptr)



KORAN RADAR | PAKPAK
BHARAT : Ratusan Mahasiswa
Universitas Negeri Medan (Unimed)
mengadakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) selama tiga bulan kedepan di
Kabupaten Pakpak Bharat.

Para mahasiswa ini nantinya
akan disebar disejumlah Desa di
Kabupaten Pakpak Bharat dalam
masa pengabdian mereka.

Wakil Bupati Pakpak Bharat
mewakili Bupati saat menerima ke-
datang ratusan mahasiswa ini men-
jelaskan beberapa potensi menarik
di Kabupaten Pakpak Bharat yang
sudah dikenal bahkan sampai ka-
langan mancanegara, Senin (25/7/
2022).

Selamat datang dan selamat
mengabdi di Kabupaten Pakpak
Bharat, sesungguhnya kita mempu-
nya banyak potensi yang perlu kita
kembangkan sebagai modal utama
dalam meningkatkan perekonomian
kita disini, ada serai wangi, kapur,
kemenyan dan nilam.

“Semua ini tentunya adalah aset
berharga yang perlu kita kembang-
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PC SNNU Kota Medan : Sejak Ada Reklamasi
Rambu Alur Kapal Tak Berfungsi Bahayakan Nelayan

KORAN RADAR | BELAWAN :
Pimpinan Cabang Serikat Nelayan

Nahdlatul Ulama (PC SNNU) kota
Medan melakukan investigasi ke
laut dan siap berkolaborasi den-
gan pemerintah dan stakholder

nelayan, Rabu (20/07/2022) pukul
10.00 wib.

Ratusan Mahasiswa UNIMED KKN
Di Pakpak Bharat

Ketua PC SNNU Medan, Heri
Susandi, mengatakan banyak te-
muan yang harus di benahi oleh in-
stansi pemerintah. Terutama di
bidang nelayan mengenai Rambu-
rambu alur kapal.

“Tidak ada tanda arus nelayan
untuk dilalui saat pergi dan pulang
melaut. Adapun rambu alur kapal
yg sudah tidak lagi berfungsi dan
sangat membahayakan bagi
masyarakat nelayan,” ujarnya.

Sejak adanya reklamasi, alur
nelayan di alihkan tetapi tidak ada
tanda yang layak untuk digunakan
masyarakat nelayan. yang ada cuma
ranting kayu yang di pacakkan se-
bagai tanda alur lalu lintas nelayan.

“Ini sangat membahayakan dan
mengecewakan bagi pengguna alur

sampan/bot masyarakat nelayan,
dampaknya bisa kandas sampan
nelayan bila salah melaluinya,” un-
gkapnya.

Pada waktu kesempatan Sek-
retaris PC SNNU Kota Medan Alam-
syah Silalahi mengatakan kapal
nelayan yang parkir dekat alur/arus
lalu lintas kapal yg tidak boleh di-
gunakan untuk berlabuh sudah mu-
lai menjamur.

Karena menunggu pasang laut
naik agar bisa dilalui alur yang baru
dibuat semenjak adanya reklamasi.

Patok/tiang rambu-rambu lalu
lintas kapal ada yang rusak dan
patah, tidak ada perbaikan sehing-
ga dampak nya ke perahu/sampan
nelayan bisa mengalami kebocoran
mengakibatkan karamnya sampan/

KORAN RADAR | SAMOSIR : Delegasi Forum Women 20 (W20)
SUMMIT dari 20 Negara Kunjungi objek Wisata Batu Kursi-Huta Sialla-
gan, Selasa (19/07/2022).

Rombongan Delegasi W20 Summit menaiki Kapal Fery Kaldera
Toba. Tiba di Pelabuhan Ambarita dan disambut langsung Bupati Samo-
sir Vandiko Timotius Gultom bersama Forkopimda Samosir.

Turut hadir Anggota DPR RI, Martin Manurung, Lestari Moerdijat istri
Wakil Ketua MPR RI, Direktur BODT, Jimmi B Panjaitan, Ketua Umum
Kowani Gio Rubianto, President of Internasional Council of Women
madam Martina Marrabel, mewakili Gubsu Binsar Situmorang.

Delegasi W20 Summit bersama Bupati Samosir menabur 30.000
bibit ikan di perairan pelabuhan Ambarita.

Selanjutnya Rombongan bergerak menuju objek wisata Siallagan,
manari (manortor) dan mendengar cerita tentang batu kursi/persidangan
yang di pandu guide, Gading Siallagan.

Bupati Samosir, Vandiko Timotius Gultom mengatakan Delegasi
W20 Sammit merupakan suatu kunjungan kehormatan bagi Kabupaten
Samosir.

Vandiko menjelaskan, Huta Siallagan merupakan situs geografis
bagian dari geosite Kaldera Toba UNESCO Global Geopark.

Vandiko memperkenalkan sejarah geologisingkat Pulau Samosir
yang meletus dari gunung Toba 74.000 ribu tahun silam.

Letusan tersebut merupakan letusan gunung berapi terbesar sepan-
jang sejarah manusia dan membentuk Kaldera itulah Danau Toba, Dan-
au Vulkanik terbesar di dunia. Penjelasan Bupati Samosir membuat
gagum rombongan W20.

Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom menambahkan, bagi Batak
peran seorang ibu (wanita) sangat di hormati. Sejak kecil telah dididik
menjadi rekan pria yang sepadan, kuat, memiliki sopan santun dan
berpendidikan.

“Wanita Batak adalah kebanggaan bagi kami. Demikian halnya den-
gan kunjungan delegasi Women 20 ini (W20), merupakan kunjungan
kehormatan bagi masyarakat Kabupaten Samosir dan kalian merupa-
kan orang -orang hebat bagi kami,” ucap bupati.

Sebagai pertanda kehormatan, Bupati Samosir bersama Forkopim-
da memberikan Ulos (mangulosi) kepada masing-masing Delegasi W20
Sammit.

Disela-sela acara, Bupati Samosir mengatakan, kunjungan Delegasi
W20 Summit ini membawa dampak baik bagi pariwisata di kabupaten
Samosir.

Kunjungan hari ini menakjubkan bahwasanya, Samosir telah siap
menerima kunjungan wisatawan mancanegara.

Kunjungan W20 ini merupakan promosi gratis, dan kita berharap,
setelah ini akan lebih banyak lagi kunjungan ke Kabupaten Samosir dari
Wisatawan lokal maupun mancanegara, tambahnya.

Dirut BODT, Jimmy Panjaitan melihat, objek Wisata Huta Siallagan
dan Huta raja merupakan objek yang maju dan banyak kunjungan
wisatawan.

Sehingga rombongan W20 diarahkan kelokasi objek Wisata Huta
Siallagan dalam mengembangkan pariwisata di kabupaten Samosir,
Jimmy Panjaitan menyampaikan akan mempromosikan gosite, GEO
pintu dan cagar budaya.

Tiketing online akan segera dibuat dalam mendukung kunjungan ke
Kabupaten Samosir, Sehingga tidak ada alasan bahwa ke Samosir itu
susah.

Sementara itu, Kapolres Samosir, Josua Tampubolon mengatakan,
pengamanan kedatangan rombongan Delegasi W20 telah dipersiapkan
dengan matang, kerjasama Polres Samosir, TNI, Pemkab Samosir.

“Kami Mendukung Danau Toba sebagai Destinasi Super Prioritas
dan telah membentuk polisi pariwisata di objek wisata,” kata Josua
Tampubolon. (KRO/RD/Pandang)

Delegasi Forum W20
Summit Kunjungi Objek Wisata

Batu Kursi di Samosir

Danpomdam I/BB Tutup Turnamen Futsal
Piala Danpomdam I/BB Tahun 2022

kan, saya berharap adik-adik ma-
hasiswa ini nantinya bisa memban-
tu mengembangkan hal ini, mem-
bantu mempromosikan produk-
produk lokal ini,” pesan Wakil bu-
pati dalam sambutannya.

Sementara itu Dr. Wahyu Tri At-
mojo, M.Hum selaku Ketua Tim
mengungkapkan terimakasihnya
atas kesediaan pihak Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat dalam
mengakomodir ratusan mahasiswa
Unimed untuk melakukan KKN di
wilayah ini.

“Suatu kebanggaan tersendiri
bagi kami, bisa mengabdi di Kabu-
paten ini, mudah-mudahan kehadi-
ran kami disini bisa membawa sedi-
kit bantuan dalam membangun daer-
ah ini,” ucapnya.(KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | MEDAN : Selama satu minggu pelaksanaan
Turnamen Futsal Piala Danpomdam I/BB dimana turnamen ini di gelar
dalam rangka perayaan HUT ke-76 Pomad Tahun 2022 bertempat di
Gama Futsal Court Jln. Sena No.17 Medan Mapomdam I/BB.

Danpomdam I/BB Kolonel CPM Daniel Prakoso mengatakan HUT
Pomad Ke-76 tahun 2022 dengan mengusung tema “Responsif dan
Beritegritas”.

“Dengan berakhirnya gelaran turnamen Futsal diharapkan akan dap-
at meningkatkan prestasi olahraga futsal di Kota Medan khususnya dan
Sumut secara umum”, Jelas Danpomdam.

Kegiatan Turnamen Futsal ini telah berlangsung dimulai tanggal 17
dan berakhir di Sabtu 23 Juli 2022, kegiatan penutupan ini diawali dengan
menyaksikan pertandingan 2 babak final di masing-masing katagori yaitu
katagori Umum, instansi dan SMA Sederjat, pada giat ini Danpomdam I/
BB Kolonel CPM Daniel Prakoso S.I.P didampingi Wadanpomdam Letkol
CPM Letkol Cpm (K) Sri Intan Situmorang, Dandenpom I/5 Medan Letkol
CPM Dahri Haji Dahlan, Para Kasi Pomdam I/BB, para periwira dan
seluruh Personil Pomdam I/BB.

Pada kesempatan ini juga Danpomdam I/BB mengucapakan Ter-
imakasih kepada seluruh peserta turnamen, para pelaksanaan kegia-
tan dan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan turna-
men futsal ini sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar dan aman.
(KRO/RD/Jumadi)

bot nelayan, ungkapnya lagi.
“Sudah 30 tahun lebih tidak ada

perbaikan, dari mulai saya lajang
tanggung sampai sekarang tetap

masih yang seperti dulu tidak
berubah”, cetusnya.

Untuk itu kami siap berkolabo-
rasi dengan instansi pemerintah dan

stakholder nelayan lainnya untuk
membenahinya/melakukan yg ter-
baik buat nelayan kita. (KRO/RD/
AP.Silalahi)

Komisi IV DPRD Minta Pemko Medan Perbaiki
RTH Taman Kota Sidodame Medan Timur

KORAN RADAR | MEDAN : Anggota Komisi IV DPRD Medan
Edwin Sugesti Nasution minta Pemko Medan melalui Dinas Kebersihan
dan Pertamanan Kota.

Agar melakukan perbaikan taman Kota Bermain Sidodame, sebagai
Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Jl Sidodame, Lingkungan 5, Kelurahan
Pulo Brayan Darat II Kecamatan Medan Timur. Taman Kota sebagai
fasilitas tempat bermain dan sarana olahraga sangat penting bagi
masyarakat.

Saat ini Kota Medan kekurangan RTH, maka RTH yang ada di Kota
Medan harus dirawat dan dijaga, sehingga tetap bisa difungsikan,” ujar
Edwin Sugesti Nasution kepada wartawan, Kamis (21/07/2022).

Pernyataan Edwin Sugesti Nasution sangat mendasar, usai menin-
jau Taman Bermain Sidodame Komplek Pemda, Kamis (21/7/2022)
siang, bersama Lurah PBD II Darmayanti Siregar dan Kepling 5 Bam-
bang Susilo.

Dimana kondisi Taman sudah memprihatinkan. Kondisi lahan kupak
kapik dan seluruh fasilitas keadaan rusak.

Warga sudah banyak yang mengadu sama kita. Kiranya dapat kita
fasilitasi, agar Pemko Medan respon dan prioritas melakukan perbai-
kan,” ujar Edwin Sugesti asal Politisi PAN itu.

“Kiranya taman dapat direvitalisasi, agar terlihat asri, indah dan
sejuk. Begitu juga dengan fasilitas olahraga, supaya disiapkan Pemko,”
harap Edwin. (KRO/RD/TS)

KORAN RADAR | MEDAN :
Rapat dengar pendapat (RDP) yang
diadakan Komisi III DPRD Medan,
Selasa (19/7/2022), merekomendasi-
kan biaya kontribusi penyediaan fa-
silitas/prasarana kios/stand Pasar
Aksara Medan turun sebesar 15 per-
sen dari nilai yang telah ditetapkan.

RDP digelar di ruang banggar
DPRD Medan dengan dipimpin Ketua
Komisi III DPRD Medan Afif Abdillah.
Rapat diikuti anggota Komisi III lain-
nya antara lain M Rizky Nugraha,
Dhiyaul Hayati, Hendri Duin, Sahat
Simbolon, Edward Hutabarat, Abdul
Rahman Nasution dan Irwansyah.

Hadir pula Dirut PUD Pasar Med-
an Suwarno, Dirops Ismail Pardede,
Dirkeu/Adm Fernando Napitupulu,
Dirbang/SDM Imam Abdul Hadi,
Pimpinan Pimpinan Divisi Ritel Syaf-
rizal dan perwakilan pedagang
Pasar Aksara.

Afif Abdillah menuturkan Pasar
Aksara harus segera dioperasional-

RDP DPRD Medan dengan PUD Pasar
Biaya Kontribusi Penyediaan Fasilitas Kios

di Pasar Aksara Diturunkan 15 Persen

kan. Oleh karena itu, persoalan
mengenai pembiayaan kontribusi
harus segera dapat solusi. Sebab
ada sebagian pedagang yang men-
gaku tak memiliki uang untuk me-
menuhi pembiayaan tersebut.

Dikesempatan itu, Afif mendor-
ong agar Bank Sumut mau men-
gambil peran dengan memberikan
KUR yang tidak ada agunan kepa-
da pedagang di Paaar Aksara.

Ia juga meminta agar dapat diku-
curkan dana dari Corporate Social
Responsibility (CSR) dari pihak
Bank Sumut untuk membantu mer-
ingankan pedagang terhadap pem-
biayaan kontribusi tersebut.

Menanggapi itu, Pimpinan Divi-
si Ritel Bank Sumut Syafrizal men-
gaku siap membiayai pedagang di
Pasar Aksara. Karena pada prinsip-
nya Bank Sumut siap dukung sam-
bil menunggu hasil pembicaraan dan
kesepakatan antara PUD Pasar dan
pedagang.

Pada kesempatan tersebut, Dirut
melalui Dirbang menjelaskan gedung
Pasar Aksara sejak diserahterima-
kan oleh Kementerian PUPR memi-
liki kios sejumlah 707 unit.

Namun, dari data yamg ada dan
setelah pencabutan jumlah peda-
gang yang resmi sebanyak 773.

Oleh karena itulah, PUD Pasar
mengadakan pertemuan dengan
perwakilan pedagang hingga akhirn-
ya terbitlah biaya kontribusi terse-
but untuk menutupi kebutuhan kios.

Ditambahkan Dirops, semenjak
pengelolaan diserahkan ke PUD
Pasar pada akhir tahun 2021, maka
biaya untuk perawatan terus men-
galir ke PUD Pasar. Ia menjelaskan
beberapa pedagamg telah mendaftar
untuk mengikuti pengundian. Bah-
kan pengundian telah dilakukan ter-
hadap 93 pedagang sebagai lang-
kah agar operasional Pasar Aksara
bisa lekas dilaksanakan.

Sementara Saur Turnip, perwak-
ilan pedagang menginginkan agar
Pasar Aksara bisa segera beropera-
si. Ia juga meminta supaya peda-
gang yang belum mendaftar mengiku-
ti pengundian harus difasilitasi.

Komisi III melalui Afif mereko-
mendasikan agar biaya kontribusi
penyediaan fasilitas kios di Aksara
diturunkan 15 persen dari harga yang
telah ditetapkan.

Selain itu, diadakan pengundian
dalam jangka 10 hari kedepan dan
menargetkan 2 bulan sudah bisa pe-
luncuran Pasar Aksara. (KRO/RD/Ptr)

DPRD Medan Setujui 25 Ranperda
KORAN RADAR | MEDAN : Badan Peraturan Daerah (Bapemper-

da) Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan telah
menyampaikan 25 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propem-
perda) untuk disetujui dan disetujui menjadi Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) Tahun 2022, pada sidang paripurna, 24 Januari 2022 lalu.

“Dari 25 Propemperda yang diajukan untuk disetujui jadi Ranperda,
salah satunya adalah Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Kota
Medan”, ucap Wakil Ketua DPRD Medan, H. Rajudin Sagala,S.Pdi,
Senin (18/7/2022) pagi.

Pernyataan Rajudin Sagala ini menanggapi proposal Wakil Waliko-
ta Medan (Wawako), Aulia Rachman, agar adanya Perda yang men-
gatur tentang pendidikan Kota Medan, saat menyampaikan sambutan
pada pembukaan Raker DPRD Kota Medan kemarin.

Rajudin melanjutkan, terutama untuk pengawasan dana Bantuan
Operasional Sekolah (BOS) yang hingga kini terus berlanjut secara
intensif.

Rajudin yang juga seorang pandakwah kondang di Kota Medan ini
tak memungkiri, perbaikan dalam penyelenggaran pendidikan memang
sangat mendesak, Penting dalam peningkatan Sumber Daya Manusia
(SDM), peningkatan kompetensi. (KRO/RD/Ptr)

Gubsu Tanam Perdana Jagung dan Bagikan Mesin Pertanian di Pakpak Bharat
KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT :

Gubernur Sumatera Utara, H. Edy Rahmay-
adi dan istri, Hj. Nawal Lubis melakukan kun-
jungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Pakpak
Bharat, Rabu (20/07/2022).

Tiba di Pakpak Bharat, Gubernur beserta
rombongan disambut oleh Bupati Pakpak
Bharat, Franc Bernhard Tumanggor Forum
Komunikasi Pimpinan Daerah Pakpak Bhar-
at, Wakil Bupati Pakpak Bharat, H Mutsyuhito
Solin, Dr, M.Pd, Ketua TP PKK Pakpak Bhar-
at, Juniatry Franc Tumanggor, Ketua Pokja
Bunda Paud Pakpak Bharat, Prof.Sri Minda
Murni, MS serta sejumlah tamu dan undan-
gan lainnya.

Bupati Pakpak Bharat, dalam sambutan-
nya antara lain menyampaikan selamat da-
tang kepada Gubernur bersama seluruh rom-
bongan.

“Selamat datang di Kabupaten Pakpak
Bharat Pak Gubernur, inilah kami, beginilah
kondisi kami di Kabupaten yang baru ini, duku-
ngan penuh dari bapak Gubernur terhadap up-
aya kemajuan dan pembangunan di Kabupat-
en ini tentunya akan sangat kami harapkan,
supaya Kabupaten Pakpak Bharat bisa setara
dengan Daerah lain,” ucap bupati.

Awal kegiatan kunjungan kerja Gubernur,
tampak melakukan penanaman perdana tana-
man jagung di Desa Traju, Kecamatan Siem-
pat Rube, membagikan puluhan mesin dan
alat pertanian, pupuk organik, aneka jenis bibit
tanaman, serta obat-obatan pertanian lainnya.

Gubernur Sumatera Utara dalam arahan-
nya antara lain mengatakan bahwa pihakn-
ya akan terus berupaya membantu serta
mendorong supaya laju perekonomian di Pa-
kpak Bharat terus tumbuh dan berkembang.

“Saya akan terus memberikan support

dan memberikan dukungan penuh, karena
hal ini adalah teritorial saya sebagai Kepala
Daerah di Sumatera Utara tercinta ini,” ujar
Gubsu.

Kita ini sesungguhnya telah dipilih, dipilih
oleh Tuhan untuk bekerja, ya marilah kita
bekerja, kita jadikan Sumatera Utara ini ber-
martabat, mandiri dan berdaulat cukup pan-
gan, caranya dengan membangun Desa dan
Menata Kota, ucap Edy Rahmayadi diawal
arahannya.

Gubernur juga sempat menyinggung ke-

beradaan Traju Sport Center yang terletak
tidak jauh dari lokasi acara.

“Senang sekali akhirnya saya bisa sam-
pai di sini, ditempat indah dan sejuk ini, pak
bupati yang berkali-kali selalu meyakinkan
saya untuk datang dan melihat langsung kon-
disi di sini, tadi sempat ditunjukkan oleh Bu-
pati sebuah Gedung Olahraga yang telah kita
bangun beberapa waktu lalu,” tuturnya.

“Saya akan tambah lagi beberapa vasil-
itas pendukung di sana, termasuk jalan me-
madai menuju Sport Center ini,” ucap dia
kemudian.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat,
Franc Bernhard Tumanggor dalam sambu-
tannya antara lain menyampaikan selamat
datang kepada Gubernur bersama seluruh
rombongan.

“Selamat datang di Kabupaten Pakpak
Bharat Pak Gubernur, inilah kami, beginilah
kondisi kami di Kabupaten yang baru ini,
dukungan penuh dari bapak Gubernur ter-
hadap upaya kemajuan dan pembangunan
di Kabupaten ini tentunya akan sangat kami
harapkan, supaya Kabupaten Pakpak Bharat
bisa setara dengan Daerah lain,” ucap Bupati
dalam sambutannya. (KRO/RD/Sibanu)

Andi Syafrani : LIRA Harus Eksis dan Solid
KORAN RADAR | JAKARTA : Rapat Kerja Nasional (Rakernas)

Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) dirangkaikan dengan pelantikan DPP
LIRA Pusat, memberikan energi baru.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Presiden LIRA Andi Syafra-
ni, saat membuka kegiatan Rakernas di Jakarta. Yang dihadiri seluruh
pengurus LIRA se Indonesia, Kamis (21/7/2022).

“Sesuai dengan filosofi LIRA, yakni melihat, mendengar aspirasi
rakyat dan berbuat, jadi jembatan rakyat dan pemerintah,” bebernya.

Lebihlanjut dikatakanya, saat ini LIRA dikenal sebagai organisasi
yang lantang menyuarakan anti korupsi. Kedepan juga LIRA ingin fokus
pada satu gerakan mengadvokasi soal agraria dan masalah lainnya.

“Cita cita LIRA akan jadi jembatan rakyat dan pemerintah, kami
butuh support dari semua kelompok kalangan. Sehingga lembaga dan
instansi, kita harapkan dapat bekerja sama dalam mengembangkan
program,” ungkapnya.

Andi Syafrani berharap, DPP, DPW dan DPD LIRA seluruh Indone-
sia, eksis dan solid. Pasalnya kita tidak mungkin membuat prorgam
kalau tidak ada pengurusnya yang menjalankan.

Satu tahun kedepan LIRA bisa kembali eksis seperti sebelumnya,
dimana saat ini Indonesia memiliki 37 Provinsi.

Kita inginkan 90 persen Provinsi yang ada, LIRA kembali berkibar. Mam-
pu melakukan program dengan baik, sehingga LIRA bisa kembali menjadi
organisasi terbesar, terpercaya dan disegani di Indonesia, tukasnya.

Sementara itu Gubernur LIRA Sultra Karmin, didampingi Bupati LIRA
Konsel Surdiman dan Sekda LIRA Konsel Muhamad Saiful, yang hadir
dalam Rakernas tersebut menjelaskan,
pihaknya berharap dengan di lantikn-
ya pengurus DPP LIRA Pusat. Agar
kiranya kami semua pengurus di DPW
dan DPD seluruh Indonesia, dapat di
fasilitasi.

“Agar kepengurusan mulai dari
tingkat DPW hingga Desa/Kelurah-
an, cepat dan mudah di laksana-
kan. Sehingga apa
yang diprogramkan
bisa tercapai sesuai
apa yang diharap-
kan,” tutupnya.

Sejumlah pihak
berharap, LIRA da-
pat menjadi salah
satu organisasi
yang solid dan me-
miliki kepedulian
yang tidak khusus-
nya terhadap pem-
berantasan korupsi.
(KRO/RD/TIM)
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KORAN RADAR | KAMPAR
: Acara Pembukaan
Pendidikan Bintara Polri
Gelombang II TA 2022
yang dihadiri langsung
oleh Waka Polda Riau
Brigjen Pol Tabana
Bangun M.Si. Senin, (25/
7/22).

Waka Polda Riau Pimpin Upacara Pembukaan
Pendidikan Bintara Polri Gelombang II TA 2022

Kegiatan bertempat di lapangan Upacara
SPN Polda Riau, di Desa Kualu Nenas Keca-
matan Tambang, Kabupaten Kampar dilak-
sanakan upacara pembukaan pendidikan
pembentukan Bintara Polri Gelombang II T.A
2022.

Hadir dalam upacara ini, Waka Polda Riau
Brigjen Pol Drs.Tabana Bangun.M.Si, Para
PJU Polda Riau, Gubernur pro Riau diwakili
Kasatpol PP, Ketua DPRD diwakili Wakil III
DPRD, Kajati diwakili Kordinator Pidum, Su-
nandar SH,MH.

Danrem diwakili Kasi Pers, Danlanud di-
wakili Dansat POM Lanud, Danlanal diwakili
Danden pomal Lanal, Kapengti diwakili Hakim
Tinggi, Hendri, SH, MH, Kapolres Kampar
AKPB.Didik Priyo Sambodo, S.I.K, Kapolsek
Tambang IPTU Mardani Tohenes SH, MH.

Bertindak sebagai Inspektur Upacara,
Waka Polda Riau, Brigjen Pol Drs. Tabana
Bangun, M.Si. Sebanyak 191 orang siswa
yang sedang pendidikan pembentukan Bint-
ara Polri TA 2022 mengikuti upacara tersebut.

Waka Polda Riau Brigjen Pol. Drs. Ta-
bana Bangun, M.Si mengucapkan selamat

atas keberhasilan yang telah dinyatakan lu-
lus seleksi dan ditetapkan menjadi peserta
didik pada program pendidikan pembentukan
bintara Polri tahun anggaran 2022.

“Selamat datang di lembaga pendidikan
dan pelatihan Polri, tempat para siswa
sekalian akan dididik, ditempa dan dilatih untuk
menjadi insan tribrata yang profesional, ber-

moral serta memiliki mental dan integritas
yang baik,” ujarnya.

Keberhasilan yang telah diraih ini, kata
waka Polda merupakan berkah dan karunia
dari Tuhan Yang Maha Esa, serta hasil dari
perjuangan panjang dan buah dari ketekunan,
keuletan, dan kesungguhan, yang juga tentu-
nya tidak lepas dari doa dan dukungan orang

tua dan keluarga. Oleh karena itu manfaatkan
kesempatan ini untuk menimba ilmu dengan
belajar dan berlatih secara sungguh-sungguh
dan bertanggung jawab.

Seluruh rangkaian kegiatan selesai pada
pukul 09.00 wib, dan seluruh rangkaian ac-
ara berlangsung dengan aman dan lancar.
(KRO/RD/RLS/POL/SM)

KORAN RADAR | KAMPAR : UPT SDN 028 Kubang Jaya
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar,  melakukan kegiatan Kel-
ompok Kerja Guru (KKG) setiap bulannya. KKG ini dilakukan untuk
berbagai kegiatan penunjang kegiatan dalam proses belajar menga-
jar. Hal ini dijelaskan Kepala UPT SDN 028 Kubang Jaya Eko Yu-
niansyah, S.Pd saat dikujungi Awak Media RADARINDO co.id, Se-
nin (25/07/2022) sekira pukul 08.30 Wib.

Diruang kerjanya Eko mengatakan, dengan dilakukannya giat
KKG setiap bulan, ini bisa menunjukkan profesional guru, dengan
pelatihan, tukar menukar informasi, berdiskusi, dan memecahkan
masalah bagi guru yang mengalami kesulitan dalam kegiatan pem-
belajaran,” ucap Eko Yuliansyah.

Kami selaku Kepala UPT akan terus bersinergi dengan majelis
guru, dengan melakukan KKG adalah untuk kemajuan sekolah dan
kompetensi guru untuk kedepannya. Dimana akan adanya pelak-
sanaan menyambut HUT RI Ke-77 Kelompok Kerja Guru (KKG) UPT
SDN 028 Kubang Jaya, akan melakukan persiapan-persiapan dis-
ekolah.

Eko juga menyampaikan bahwa sebelumnya KKG telah medis-
kusikan tentang pelaksanaan menyambut HUT RI Ke-77 yang jatuh
pada tanggal 17 Agustus 2022. Dan untuk KKG bulan depan dilaku-
kan pada tanggal 13 Agustus 2022,” ucap Eko.

Setelah pelaksanaan HUT RI Ke-77 nantinya kami pihak UPT
SDN 028 Kubang Jaya akan membuat perlombaan beberapa jenis
Cabang Olahraga (Cabor) yang akan dimulai pada tanggal 18-19
Agustus 2022. Mudah-mudahan dengan perlombaan Cabor ini ada
bibit-bibit yang berpotensi dari siswa siswi UPT SDN 028 Kubang
Jaya. Dan tentunya ada hadiah yang kita berikan nantinya, pada
tanggal 22 Agustus 2022 setelah upacara disekolah,” pungkas Eko
Yuniansyah. (KRO/RD/SM)

UPT SDN 028 Kubang Jaya Siak Hulu
Lakukan Giat KKG Dan Sambut HUT RI Ke-77

Polsek Siak Hulu Lakukan Penguatan
Harkamtibmas Bangun Kesadaran Masyarakat

KORAN RADAR | KAMPAR : Pe-
meliharaan Keamanan dan Ketertiban
Masyarakat (Harkamtibmas) oleh Jaja-
ran Polsek Siak Hulu, yang dilakukan
Bhabinkamtibmas secara rutin melaksan-
akan kegiatan Patroli.

Sekaligus dialogis bersama warga
guna memberikan dan menyampaikan
pesan-pesan Kamtibmas kepada masya-
rakat di desa-desa yang ada di Kecama-
tan Siak Hulu, Sabtu (23/07/2022).

Kapolsek Siak Hulu KOMPOL
Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos, MH per-
intahkan para Panit Binmas dan Bhabinka-
mtibmas untuk terus melakukan patroli
disetiap Desa.

Guna memberikan dan menyampai-
kan pesan Kamtibmas kepada
masyarakat agar lebih meningkatkan ke-
waspadaan dan kepedulian lingkungan-
nya masing masing.

Serta mengajak masyarakat agar se-
lalu bersinergi dengan aparat keamanan
demi menjaga situasi Kamtibmas agar
tetap aman dan kondusif.

Panit II Binmas Aiptu Bopi. M, bersa-
ma Bhabinkamtibmas Desa Pandau Jaya
Bripka Fero Fernando, SH dan Bhabinka-
mtibmas Desa Tanah Merah Bripka Jon
Badri.

Mereka melakukan patroli dan sam-
bangi masyarakat dengan memberi im-
bauan kepada masyarakat ditempat kha-
layak ramai, seperti pasar pasar dan tem-
pat tempat kedai minuman di wilayah
hukum Polsek Siak Hulu desa Pandau
Jaya dan Desa Tanah Merah.

Berbagai titik sasaran, telah dilaku-
kan oleh anggota jajaran Polsek Siak

Hulu ini yang dipimpin langsung Panit-II
Binmas AIPTU Bopi. M.

“Kita upayakan terus memberi im-
bauan kepada masyarakat, terutama ke-
pada masyarakat agar terus mematuhi
Protokol Kesehatan (Prokes) dan selalu
menjaga keamanan lingkungan,” un-
gkapnya.

Bila terjadi sesuatu dilingkungan war-
ga, kami petugas Polsek Siak Hulu
(Bhabinkamtibmas) akan siap selalu me-
layani dan membantu warga yang mem-
butuhkan, ucap Bopi, M.

Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo
Sambodo, SIK melalui Kapolsek Siak
Hulu KOMPOL Rusyandi Zuhri Siregar,
S.Sos, MH saat dikonfirmas
RADARINDO.co.id mengatakan, kami
sudah perintahkan anggota Binmas dan
Bhabinkamtibmas untuk terus melaksan-
akan Harkamtibmas di desa desa.

“Hal ini untuk memberikan keper-
cayaan masyarakat dengan Polri terus
bersinergi menjaga ketertiban dan
keamanan di setiap desa,” ujar Kapolsek.

Saat ini kami pihak Polsek Siak Hulu
terus melaksanakan Patroli rutin dan
memberikan imbauan kepada
masyarakat tentang perlunya Vaksinasi.

Karena ini dilakukan untuk kepentin-
gan kita bersama guna antisipasi penye-
baran Covid-19 yang belum kita tuntas-
kan. Dan secara dialogis dengan melak-
sanakan Patroli, masyarakat dapat melak-
sanakan aktivitasnya dengan tenang.

“Selain itu dapat mewujudkan kede-
katan antara Polri dengan masyarakat
sehingga mempermudah untuk berkoor-
dinasi dalam menciptakan Harkamtibmas
diwilayah hukum Polsek Siak Hulu agar
tetap dalam keadaan aman dan kondusif,”
tegas Kapolsek.(KRO/RD/SM)

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Bertempat di
Pendopo rumah dinas Walikota Tanjungbalai, Seban-
yak 77 Mahasiswa Universitas Islam Sumatera Ut-
ara (UINSU) menghadiri acara pelepasan peserta
Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang akan melakukan KKN
di Kota Tanjungbalai, Senin (18/7/2022).

Acara turut dihadiri Plt Kadis Pendidikan Azhar,
Camat Teluk Nibung Muhammad Ali, Camat Datuk
Bandar Abu Said, Plt Camat Sei Tualang Raso Gando
Tuah dan Kabag Umum Hurmaini Nasution.

Kami bangga pada kalian anak anak kami Maha-
siswa yang sudah mengkemas acara ini meskipun
tanpa dosen pembimbing yang seharus nya ikut men-
dampingi kalian, namun hal tersebut mudah mudahan
semakin memicu semangat kalian untuk melakukan
pengabdian di tengah tengah masyarakat.

Pemkot Tanjungbalai menyambut kegiatan ini den-
gan penuh suka cita. Sebab dengan adanya KKN ini
dapat menambah wawasan kepada masyarakat kota
Tanjungbalai.

"Pada kesempatan ini saya berpesan kepada
anak- anak kami Mahasiswa, jangan mengukur ke-
berhasilan dengan materi kalau tidak ada uang atau
deking kita tidak bisa, cara berpikir seperti itu jangan
sampai menular pada anak anak kami di UINSU,"
tegas Waris.

Saya juga berharap dalam melaksanakan kegia-
tan nantinya kunjungi setiap lembaga pesantren, Ru-
mah Tahfiz dan perkumpulan masyarakat, sampai-
kan pada mereka hal hal yang positif yang dapat
menambah kecintaan mereka pada daerahnya khusus-
nya kota Tanjungbalai, tambah Waris.

Kemudian pesan saya kepada Anak-Anak kami
sekalian jangan kecewakan harapan orang tua kalian,
persembahkan yang terbaik pada mereka nanti saat
kalian Wisuda nantinya. Akhir kata saya mengucap-
kan Selamat mengukuti kegiatan KKN jaga Nama baik
Kota Tanjungbalai dan juga UINSU, pungkas Plt Wa-
likota Waris Tholib.

Sebelumnya perwakilan Mahasiswa KKN, Chair-
ul Azmal menyampaikan terima kasih kepada Pemkot
Tanjungbalai terutama Plt Wali Kota beserta jajaran
yang telah menerima kami dalam melaksanakan KKN
di Kota Tanjungbalai. Kami tetap meminta bimbingan
saat kami dalam pelaksanaan KKN.

Bentuk Kegiatan KKN Mahasiswa yang akan di-
laksanakan yakni pengabdian dan penerapan ilmu di
tengah tengah masyarakat.  Sebanyak 77 orang Ma-
hasiswa yang akan melakukan KKN di Kota Tanjung-
balai terdiri dari 8 Fakultas yang ada  di UINSU.
Nantinya mereka akan dibagi dalam 3 Kelompok
dengan Nomor urut Kelompok 191, 192 dan 193.

Pembagian lokasi KKN, dimana kelompok 191 di
Kelurahan Sumber Sari Kecamatan Sei Tualang Raso
diikuti 25 orang,  Kelompok 192 di Kelurahan Sei
Merbau Kecamatan Teluk Nibung dengan jumlah
mahasiswa sebanyak 25 orang dan terakhir Kelom-
pok 193 di Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk ban-
dar sebanyak 27 orang .

Pelaksanaan KKN dimulai 18 Juli s/d 18 Agustus
2022, dimana keseluruhan Mahasiswa/i yang
mengikuti KKN adalah Warga Kota Tanjungbalai. (CHB)

UPT SDN 002 Kampung Pinang Perhentian Raja
Rapat Pembetukan Pengurus Komite

KORAN RADAR | KAMPAR : Pembentukan kepengurusan
Komite SDN 002 Kampung Pinang Kecamatan Perhentian Raja Kabu-
paten Kampar periode 2022-2027. Masa kepengurusan Komite yang
lama sudah berakhir, pada bukan Juli 2022. Jadi harus dibentuk
kepengurusan yang baru,” ucap Kepala UPT SDN 002 Kampung
Pinang Suyanto. S.Pd pada gelar pembentukan Komite, Jumat (22/
07/2022) sekira pukul 08.00 Wib.

Bertempat diruang kelas UPT SDN 002 Kampung Pinang, dihadi-
ri langsung Kepala UPT Suyanto S.Pd, Panitia Sri Jumiati S.Pd,
Operator Hardi Susanto dan 4 orang para calon ketua Komite, berser-
ta puluhan orang tua/wali siswa.

Pada kesempatan ini Suyanto S.Pd Kepala UPT SDN 002 Kam-
pung Pinang menyampaikan, siapapun yang akan menjabat ketua
komite. Hendaknya mari kita berkerjasama untuk memajukan sekolah
dan saling memberikan yang terbaik untuk sekolah,” ujar Suyanto

Dalam rapat ini, Suyanto mengungkapkan bahwa dirinya akan
purna tugas dalam waktu dekat ini. Bagi siapun orang tua/wali siswa
yang akan mengurus sesuatu atau keperluan lain, kami siap melay-
aninya disekolah. Dan kami juga mengingatkan siapapun ketua ko-
mite terpilih nantinya akan terus bersinergi dengan Kepala UPT SDN
002 Kampung Pinang yang baru berserta seluruh majelis guru. Se-
moga untuk kedepannya sekolah ini akan lebih baik dan ada peruba-
han peningkatan bangunan serta fasilitas sekolah yang memadai,”
ucap Suyanto

Pada acara pemilihan ketua Komite dimenangkan oleh Zaini. A,
dengan jumlah 37 suara dan panitia langsung menyerahkan pem-
bentukan kepada Ketua Komite, dengan mengangkat Saprizal men-
jadi Sekretaris, dan bendahara serta 2 anggota.

Pada kesempatan ini juga Ketua Komite terpilih Zaini. A men-
yampaikan, bahwa ini amanah dari seluruh orang tua/wali siswa
maka atas kepercayaan ini, kami juga perlu dukungan untuk mem-
bantu para majelis guru dan kondisi bangunan serta fasilitas sekolah.

Kapan lagi sekolah ini perlu dukungan dari para orang tua, maka
untuk kedepannya kami berharap para orang tua/wali siswa harus
memasukkan anak anaknya sekolah di UPT SDN 002 Kampung
Pinang dan bukan ditempat sekolah lain. Mari kita kerjasama untuk
memajukan sekolah ini untuk kepentingan anak anak kita,” pungkas
Zaini (KRO/RD/SM)

Plt Walikota Tanjungbalai
Melepas 77 Peserta KKN UINSU

KORAN RADAR| TJ. BALAI : Pelaksana Tugas
(Plt) Walikota Tanjungbalai H Waris Tholib mengagenda-
kan pertemuan dengan Direktur RSUD dr Tengku
Mansyur Kota Tanjungbalai yang baru, dr Tengku
Mestika Mayang, di Rumah Dinas Walikota, Senin
(18/7/2022) pagi.

Waris mengatakan agenda pertemuan itu sebagai
wujud Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Tanjung-
balai dalam melakukan perbaikan dan penataan pel-
ayanan RSUD di Tanjungbalai ke arah yang lebih
baik lagi.

"Dilatarbelakangi berbagai saran, masukan, kritik,
dan aduan yang masuk dari berbagai kalangan. Maka
saya harus mendengarkan expos paparan Direktur
RSUD yang baru. Biar kita semua bisa menyatukan
persepsi menjadi satu komitmen bersama melakukan
perbaikan pelayanan di RSUD dr Tengku Mansyur
kepada masyarakat," ujar Plt Walikota Waris Tholib.

Waris berharap RSUD kedepan bisa terus ber-
benah dalam berbagai hal demi mewujudkan kepua-
san dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu, secara umum Direktur RSUD dr
Tengku Mansyur Tanjungbalai dr Tengku Mestika
Mayang mengatakan dalam paparan exposenya,
upaya perbaikan baik penambahan sarana prasarana
hingga peningkatan kualitas SDM perawat kedepan.
Ia mengatakan akan melakukan tahap demi tahap
penataan pelayanan dan sarana/prasarana yang ada
di RSUD Dr Tengku Mansyur serta Tugas dan Fungsi
SDM yang ada mulai dari Perawat, Bidan, Dokter
serta ASN agar lebih baik lagi menjalankan tugas
sesuai tanggungjawab dibidangnya, ujar Mestika.
(CHB)

Plt Walikota Minta Direktur RSUD
Dr Tengku Mansyur Benahi Pelayanan

UPT SMPN 1 Siak Hulu Kampar Laksanakan
Bimtek IKM Pemulihan Pembelajaran 2022-2024

KORAN RADAR | KAMPAR : Dalam rangka pemulihan pem-
belajaran tahun 2022-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan mengeluarkan ke-
bijakan dalam pengembangan Kurikulum Merdeka yang diberikan
kepada satuan pendidikan, dalam hal ini untuk menentukan pilihan
berdasarkan angket kesiapan Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM)
yang mengukur bagaimana kesiapan guru dan tenaga pendidik.

Terdahulu pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi
Kurikulum oleh UPT SMPN 1 Siak Hulu dilaksanakan pada tanggal
25 – 29 Juni 2022 selama 4 hari,” kata Kepala UPT SMPN 1 Siak
Hulu Jasir M.Pd kepada Awak Media RADARINDO co.id, Rabu. (21/
07/2022) sekira pukul 08.30 Wib.

Diruang kerjanya Jasir mengungkapkan bahwa, kebijakan Ke-
mendikbudristek untuk pelaksanaan IKM adalah untuk meningkatkan
kompetensi para guru dan tenaga pendidik, dimana materi yang
diberikan oleh Instruktur dapat bermamfaat dalam kesiapan para guru
dan tenaga pendidik dalam pemulihan pembelajaran 2022-2024,”
ucap Jasir

Pelaksanaan Bimtek IKM ini juga mengacu pada pembelajaran
Kurikulum 2013, dimasa sebelum dan Pandemi hingga 2021. Ke-
mendikbudristek juga mengeluarkan kebijakan dalam pengemban-
gan Kurikulum Merdeka yang diberikan kepada satuan pendidikan
sebagai opsi tambahan.

Harapan kami UPT SMPN 1 Siak Hulu dengan adanya Bimtek
IKM tersebut dapat bermamfaat dan dipahami oleh para guru dan
tenaga pendidik. Dengan kebersamaan dan terus bersinergi untuk
kemajuan sekolah. Dalam pemantapan IKM pemulihan pembelaja-
ran 2022-2024,”

Kemendikbudristek menargetkan pada 2024 menjadi penentu
kebijakan Kurikulum nasional, berdasarkan evaluasi terhadap kuriku-
lum pada masa pemulihan pembelajaran. Evaluasi ini menjadi acuan
Kemendikbudristek dalam mengambil kebijakan lanjutan pasca pemu-
lihan pembelajaran. (KRO/RD/SM)

Polsek Siak Hulu Laksanakan Giat
Vaksinasi Massal Di PT. Supra Naga Mas

KORAN RADAR | KAMPAR : Rang-
kaian kegiatan Vaksin dengan mekanis-
me pendaftaran yang dilakukan melalui 4
tahapan. Jajaran Polsek Siak Hulu lak-
sanakan Giat Vaksinasi Massal di PT.
Supra Naga Mas yang dipimpin langsung
Kapolsek Siak Hulu KOMPOL Rusyandi
Zuhri Siregar. S.Sos, MH. Sabtu (23/07/
2022) sekira pukul 09.00 Wib.

Titik sasaran Vaksinasi massal karyawan
PT. Supra Naga Mas Jalan Lintas Timur KM
20 Desa Pangkalan Baru, hadir dalam pelak-
sanaan Vaksinasi massal ini. Kapolsek Siak
Hulu KOMPOL Rusyandi Zuhri Siregar. S.Sos

bersama anggota Panit Opsnal Intelkam IPDA
Feri Setiawan, SE, PS, Panit Yanmin Intelkam
AIPDA Sopingi, SH, Bhabinkamtibmas
Pangkalan Baru AIPTU IG Ketut Wardika.
Sementara dari Dinkes Vaksinator dipimpin
Kapus UPT Pukesmas Pangkalan Baru
Maryati. SKM berserta anggota Tim Vaksina-
tor. Hadir juga selaku Humas PT. Supra Naga
Mas Sdr. Renhard berserta para karyawan.

Pada kesempatan ini, Humas PT.
Supra Naga Mas Sdr. Renhard mengata-
kan kami segenap pimpinan perusahaan
bersama para karyawan, mengucapkan
sangat berterima kasih yang sebesar be-

sarnya kepada Bapak Kapolsek KOMPOL
Rusyandi Zuhri Siregar, S Sos, MH ber-
serta jajarannya, dan Kapus UPT Pukes-
mas Pangkalan Baru Maryati, SKM ber-
serta Tim Vaksinator,” ucap Renhard

Kapolres Kampar AKBP Didik Priyo
Sambodo, SIK melalui Kapolsek Siak Hulu
KOMPOL Rusyandi Zuhri Siregar, S.Sos,
MH mengatakan, bahwa Giat Vaksinasi
massal ini adalah tugas dan tanggung
jawab kami. Serta mengucapkan terima
kasih atas bersinerginya Kapus berserta
Tim Vaksinator bersama Jajaran Polsek
Siak Hulu. Perlu diketahui bahwa Masa
Pandemi Covid-19 belum berakhir, jadi
bagi siapapun yang belum tervaksinasi
agar segera di Vaksin,” imbau Kapolsek

Mari kita ikhlas di Vaksin, karena ini
sangat perlu untuk kekebalan tubuh kita.
Dan Giat Vaksinasi massal ini adalah un-
tuk mengantisipasi terjangkitnya penye-
baran Virus Covid-19, yang belum bisa
kita pastikan sudah hilang penyebaran-
nya. Kami selaku Kapolsek Siak Hulu
mengimbau kepada masyarakat, bagi
yang belum tervaksin. Kami siap untuk
melayani dan membantu pelaksanaan
Vaksinasinya,” pungkas Kapolsek. (RD/
RLS/POL/SM)

Plt Walikota Hadiri Lomba Dragon Boat Danlanal Cup Tahun 2022
KORAN RADAR | TJ. BALAI : Plt

Walikota Tanjungbalai, H Waris Tholib
dengan resmi membuka Lomba Dragon
Boat Danlanal Cup Tahun 2022 Tingkat
SLTA/Sederajat Se-Kota Tanjungbalai di
Water Front City Tanjungbalai Kelurahan
Indra sakti Kecamatan Tanjungbalai Sela-
tan Kota Tanjungbalai, Minggu (17/7/2022).

Plt Walikota dalam kata sambutan-
nya menyampaikan terimakasih kepa-
da Forkopimda Tanjungbalai yang hadir
pada acara hari ini perlombaan Dragon
Boat Danlanal Cup Tahun 2022 tingkat
SLTA/Sederajat Se-kota Tanjungbalai di
Water Front City, pemerintah kota Tan-
jungbalai.

Event ini adalah bagian dari komit-
men kita bersama dalam pengemban-
gan kepariwisataan industri olahraga di
Kota Tanjungbalai,tegas Plt Walikota.

“Potensi alam yang di miliki Kota
Tanjungbalai yang memungkinkan un-
tuk pengembangan olahraga dayung
perahu naga dapat melahirkan atlet atlet
dayung tangguh dan dapat di bangga-
kan, harapannya semoga event serupa
dapat dijadwalkan setiap tahunnya”, jelas
Plt Walikota Tanjungbalai.

Plt Walikota berharap kedepannya,
pelaksanaan event Dragon Boat ini,
hendaknya dari tahun-ketahun terus
meningkat, baik disegi kwantitas mau-
pun kwalitasnya sehingga semakin pro-
fesional dalam penyelenggaraannya,
pungkas Plt Walikota Waris Tholib.

Sementara itu, Danlanal TBA. Letkol
Laut (P) Aan Prana Tuah Sebayang

menyampaikan salam hormat kepada
Forkopimda Tanjungbalai yang sudah
hadir di acara Perlombaan Dragon Boat
Danlanal Cup Tahun 2022 Tingkat SLTA/
Sederajat Se-Kota Tanjungbalai.

Perlombaan Dragon Boat Danlanal
Cup Tahun 2022 Tingkat SLTA/ Sedera-
jat Se-kota Tanjungbalai diikuti peserta
yang hadir sebanyak 252 orang dari 18
tim yang terdaftar.

Para peserta akan mendapatkan had-
iah Juara Uang tunai sebesar Rp.
3.000.000., beserta Piagam dan piala,
Juara 2 mendapat Uang tunai sebesar
Rp. 2000.000., berserta piagam dan Pi-
ala sedangkan Juara 3 mendapatkan
Uang tunai sebesar Rp. 1000.000., be-
serta piagam dan Piala.

Panitia juga menyediakan hadiah
kupon undian berupa Sepeda, Kulkas,
Mesin Cuci Strika, Dispenser dan Bahan

Elektronik lainnya serta Hadiah
menangkap bebek di dalam sungai satu
ekor: Rp. 500.000.

Pemenang perlombaan Dragon Boat
Danlanal Cup tahun 2022 tingkat SLTA/
Sederajat yakni Juara 1 SMA Negeri 4
Kota Tanjungbalai, Juara 2 SMA Tritung-
gal Kota Tanjungbalai dan Juara 3 SMA
Negeri 3 Kota Tanjungbalai.

Turut hadir Kapolres Tanjungbalai
AKBP Ahmad Yusuf Afandi, mewakili
Dandim 0208/AS Danramil 09/TB. Kapten.
Inf. Hamlet Marpaung, Kepala Bea dan
Cukai Tanjungbalai Tutut Basuki, Kakan
Kemenag Kota Tanjungbalai H. Al Ahyu,
Ketua Pengadilan Agama Edy Harponi,
Kepala BPN Roni L. Parningotan Sitang-
gang, Kadispora Siman, Ketua Koni Kota
Tanjungbalai Freddy Lizaro Sitorus, Jaja-
ran PJU Lanal TBA beserta Staf serta para
peserta lomba. (CHB)
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Wawako Psp, HAN 2022 Capaian Kinerja Harus Terus Dibenahi
KORAN RADAR | PSP :
Malam Penganugerahan
Apresiasi Kota Layak
Anak Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia Tahun
2022 Kota Padang Sidim-
puan, Jum’at (22/07/2022)
melalui virtual.

Dalam rangka Peringatan Hari
Anak Nasional (HAN) 2022, Kemen-
PPPA kembali memberikan Penghar-
gaan Kabupaten/Kota Layak Anak
(KLA) tahun 2022 kepada 312 Kabu-
paten/Kota.

Penghargaan KLA diberikan ke-
pada daerah yang mempunyai ko-
mitmen tinggi untuk mendukung pe-
menuhan hak dan perlindungan
khusus anak, melalui proses evalu-
asi yang dilakukan oleh tim dari Ke-
menPPPA, tim dari Kementerian/Lem-

baga dan tim independen.
Evaluasi dilakukan untuk men-

gukur capaian kinerja pelaksanaan
24 indikator yang telah ditetapkan.
Penghargaan KLA terdiri dari 5 per-
ingkat, yaitu: Pratama, Madya,
Nindya, Utama dan KLA.

Kota Padang Sidimpuan Raih
Penghargaan Kota Layak Anak kat-
egori Pratama.

Wakil Walikota Ir. H. Arwin Sire-
gar. MM menyampaikan capaian
kinerja harus terus kita benahi, den-

gan mengikuti indikator yang ditetap-
kan KemenPPPA.

Kepada Kepala Dinas Pember-
dayaan Perempuan dan Perlindun-
gan Kota Padang Sidimpuan dan ja-
jaran kami sampaikan terima kasih
atas kerja dan dedikasinya.

“Kita berusaha untuk terus men-
ingkatkan capaian Kota Padang Si-
dimpuan dalam hal Kota Layak Anak
ini”, ucapnya.

Acara diikuti oleh Wakil Walikota
Ir. H. Arwin Siregar. MM, Sekretaris

KORAN RADAR | PSP : Wah-
ana Lingkungan Hidup (Walhi) tidak
lakukan upaya Hukum di tingkat
Kasasi dengan PT. NAN, itu terbukti
saat Kuasa Hukum PT NAN meng-
hadiri pemeriksaan berkas atau in-
zage di Pengadilan Negeri (PN)
Padang Sidempuan, Jalan Serma
Lian Kosong, Kecamatan Padang
Sidempuan Utara.

“Hari ini, agenda kita di PN
Padang Sidempuan adalah pemer-
iksaan berkas (memori kasasi),
secara yuridisnya sudah kita lak-
sanakan” ujar Tirta Purba, SH
didampingi rekannya Ramses Kar-
tago Dolok Saribu selaku kuasa hu-
kum PT NAN saat gelar konfrensi
pers di Hotel Mega Permata Padang
Sidempuan, setelah lakukan Inza-
ge, Selasa (19/7/2022).

kuasa Hukum PT Nuansa Alam
Nusantara (NAN) Tirta SH, MH,
mengatakan tidak menemukan adan-
ya kasasi oleh Wahana Lingkungan
Hidup (Walhi) itu hasil pemeriksaan
berkas dan berdasarkan penelusu-
ran dari SIPP Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan.

Bahwasanya 14 hari setelah
Putusan Pengadilan Tinggi Medan
di beritahukan kepada Walhi atau
Kuasanya yang dilaksanakan dan
diberitahu kepada Walhi atau kua-
sanya pada tanggal 24 Juni 2022.

“14 hari setelah pemberitahuan
putusan Pengadilan Tinggi Medan,
Walhi semestinya harus menyata-
kan kasasi selambat lambatnya
tanggal 8 Juli 2022. Jika dalam ku-
run waktu 14 hari tersebut tidak
melakukan Kasasi berarti sesuai
undang-undang Mahkamah Agung
maka mereka dianggap menerima
putusan,” kata Tirta.

Sementara, Ramses mengatakan
bahwa Mahkamah Agung tidak bisa
beranjak dari putusan Pengadilan
Negeri Padang Sidempuan yang
dikuatkan Pengadilan Tinggi Medan

yang menolak gugatan Walhi, apabi-
la Walhi tidak menyatakan kasasi.

“Kita mengajukan kasasi kare-
na gugatan rekonvensi kami di to-
lak, Klien Kami mengalami kerugian
materil dan immateril senilai Rp52
Miliar, dimana PT NAN tidak bisa
beroperasional, serta nama baik juga
tercemar dan terbukti di persidan-
gan bahwa satwa yg berada di PT
NAN (Orangutan) secara Sah ad-
alah titipan sementara oleh BKSDA
secara resmi,” jelas Ramses.

“Satwa (Orangutan) tersebut
milik Negara dan sewaktu waktu
dapat diambil oleh Negara,” tambah
ramses.

Satwa Orang Utan Sumatera
(Pongo abeli) yang dititipkan oleh
BKSDA Sumut dipelihara dan dira-
wat Klien Kami dengan baik dan
seluruh biaya perawatan ditanggung
oleh Klien Kami, dan Satwa terse-
but sudah diambil oleh BKSDA
Sumut dalam keadaan sehat. Seh-
ingga tidak ada timbul kerugian.

Selaku kuasa hukum PT NAN
juga menuntut agar Walhi memohon
maaf dihadapan Publik baik Media
Cetak, TV dan Online yang menga-
takan Klien Kami memiliki atau men-
guasai Satwa tanpa ijin dari BKSDA
Sumut.

Dalam hal ini juga kami lihat
Walhi tidak ada itikad baik karena
sebelum mengajukan gugatan ter-
hadap Klien Kami Walhi tidak ada
melakukan konfirmasi ke pihak
BKSDA Sumut selaku Turut Termo-
hon, dan kepada Klien Kami men-
genai legalitas Satwa Orang Utan
Sumatera (Pongo abeli).

Seharusnya Suatu kewajiban
hukum dari Walhi untuk melakukan
konfirmasi dan klarifikasi kepada
BKSDA Sumut dan Klien Kami se-
belum mengajukan gugatan.

Sehingga Walhi mengetahui se-
cara terang benderang atas Per-
masalahan tersebut, bukan hanya

dari Media online atau informasi saja.
“Kami menuntut Walhi agar me-

minta maaf, dan kami tekankan han-
ya yang punya itikad baik saja
dalam melaksanakan haknnya yang
dilindungi oleh undang-undang,” tu-
turnya.

Sementara itu terpisah, Kuasa
Hukum Walhi Sumut, M Alinafiah
Matondang, mengatakan sikap
kekecewaan kepada panitera di
Pengadilan Sidempuan karena su-
rat kuasa yang dilayangkan tidak
diterima. Sehingga terhalang untuk
pengajuan kasasi.

“Kami kecewa kepada panitera
pengadilan Sidempuan karena su-
rat kuasa kami tidak diterima. Seh-
ingga terhalang untuk pengajuan
hukum kasasi. Mereka beralasan
karena surat kuasa yang diajukan
belum ada aslinya,” ujarnya mela-
lui pesan whatsApp miliknya kepa-
da wartawan.

Memang benar, Kata Alinafiah,
saat itu berkas asli masih dalam
proses pengiriman. Hanya saja, ini
menyangkut peradaban ummat
manusia. Harusnya Administrasi ini
masih bisa di toleransi untuk me-
lengkapi dokumen.

“Yang namanya administrasi, ini
masih bisa di toleransi. Namun,
karena ada kesalahpahaman seh-
ingga kami dirugikan.

Walhi sebenarnya ingin menga-
jukan kasasi dan tentunya nanti
kami akan mengajukan kontra
memori kasasi,” tutupnya.

Sebelumnya, Yayasan Wahana
Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi)
menggugat PT Nuansa Alam Nu-
santara (NAN) dan BBKSDA Sumut
(turut tergugat) atas perbuatan mela-
wan hukum soal dugaan adanya
satwa liar yang dilindungi, khusus-
nya Orangutan di Kebun Binatang
Mini (Mini Zoo) yang dikelola PT
NAN di Kabupaten Padang Lawas
Utara. (KRO/RD/AMR)

Perkara Orangutan, Walhi
Tidak Lakukan Kasasi Dengan PT. NAN

KORAN RADAR | PSP : Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir. H
Arwin Siregar, MM Resmikan Rumah Restorative Justice (RJ) Kejak-
saan Negeri (Kejari) Padang Sidempuan di Kelurahan Ujung Padang
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan pada Rabu, (20/07/2022).

Bangunan ini sebelumnya adalah merupakan ex Kantor Satpol PP
Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah di pindah tangankan kepada
Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Jaksa Agung Indonesia, ST Burhanuddin mencanangkan program
Rumah Restorative Justice atau Keadilan Restoratif di beberapa Kejak-
saan Negeri sejak 16 Maret lalu, salah satunya adalah Kejaksaan Negeri
Padangsidimpuan. Program tersebut dinilai sebagai pemecah permasala-
han hukum yang kerap terjadi di Tanah Air.

Rumah Restorative Justice ini bertujuan untuk memudahkan koor-
dinasi dalam penyelesaian perkara di luar Peradilan serta keberadaan-
nya yang begitu strategis dalam rangka untuk mendamaikan suatu
perkara yang sifatnya ringan dalam artian tidak perlu dibawa ke
Pengadilan.(KRO/RD/Thoms)

Wawako Resmikan Rumah
RJ Kejari Padang Sidimpuan

Daerah H. Letnan Dalimunthe SKM.
M.Kes, Asisten I Pemerintahan Iswan
Nagabe Lubis S.Sos. MM, Asisten II
Perekonomian Rahuddin Harahap SH.
MH, Wakil Ketua TP-PKK Ny. Linda
Arwin Siregar, Ketua DWP Ny. Mas-
roini Letnan Dalimunthe.

Kadis PP dan PA Padang Sidim-
puan Elida Tuti Nasution. SH, Kabid
Sosial Budaya Baplitbanbda, Kabid
Perlindungan Anak Holidin Siregar,
Kabid Pemberdayaan Perempuan
(KRO/RD/Thoms)

KORAN RADAR | PSP :
Petugas Kepolisian Resor (Pol-
res) Padang Sidempuan,
menangkap Dua pria diduga
peyalahgunaan narkoba jenis
sabu sabu yang bereaksi di
wilayah itu.

Penangkapan Dua orang
tersangka pelaku penyalah-
gunaan narkoba ini ditangkap
pada jam dan lokasi berbeda.

Kapolres Padang Sidem-
puan, AKBP Dwi Prasetyo Wi-
bowo melalui Kasi Humas AKP
Maria Marpaung, membenar-
kan penangkapan tersebut. Di-
mana pada Sabtu (23/7/2022)
siang, Timsus Unit V Polres
Padang Sidempuan mendapat
informasi terkait peredaran
narkoba di sekitaran Jalan AH
Nasution, Kota Padang Sidem-
puan.

“Berawal dari informasi itu, Timsus melakukan penyelidikan di seki-
taran Jalan AH Nasution (Jalan Baru By Pass),” jelas AKP Maria.

Setelah melakukan penyelidikan, sambung Kasi Humas AKP Maria,
Timsus berhasil menangkap seorang terduga pengedar narkotika inisial,
RNB alias Kapang alias Boy (46).

Selain menangkap warga Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan
Padang Sidempuan Selatan Kota itu, AKP Maria menyebutkan, Timsus
juga temukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik klip kecil diduga
berisi sabu seberat 1,5 gram.

“Dari tersangka (RNB), petugas juga turut mengamankan satu unit
timbangan, sebuah pisau lipat, sebuah sendok yang terbuat dari sedotan,
satu unit telepon seluler, dan 20 bungkus plastik klip kosong,” sebutnya.

Lanjut AKP Maria, menurut pengakuan RNB kepada polisi barang
haram itu diperoleh dari seorang terduga bandar narkoba inisial BT,
warga Kabupaten Labuhan Batu. Lalu, Timsus kemudian menghubungi
BT, berpura-pura hendak memesan narkoba.

Lalu, BT mengutus utusannya ke Kota Padang Sidempuan untuk
mengantar narkoba yang dipesan Timsus. Alhasil, pada Minggu (24/7/
2022) sekira pukul 05.30 WIB, Timsus berhasil menangkap orang suru-
han BT yang berinisial, SS (57), warga Sigambal, Kabupaten Labuhan
Batu, Sumatera Utara (Sumut).

“Tersangka (SS) diamankan di depan salah satu masjid di Jalan
Raja Inal Siregar Kota Padang Sidempuan,” imbuh Maria.

Dari tangan SS, Timsus menyita barang bukti berupa sebungkus
plastik transparan diduga berisi sabu dengan berat sekitar 20,57 Gram
beserta satu unit telepon seluler dan uang tunai senilai Rp350 ribu.

“Kini, kedua tersangka berikut seluruh barang bukti telah diserahkan
ke Sat Resnarkoba Polres Padang Sidempuan, guna penyelidikan lebih
lanjut,” pungkas Maria mengakhiri.(KRO/RD/AMR).

Timsus Unit V Polres Psp Tangkap
Dua Pelaku Penyalahgunaan Narkoba

KORAN RADAR | BELAWAN : Pihak Koperasi Tenaga Kerja
Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Belawan (Kota Medan) berencana
akan diriksn sebuah sekolah tingkat SMA di wilayah Kabupaten Tapanuli
Utara (Taput) Provinsi Sumatera Utara.

Dimana pembangunan sekolah yang jaraknya sangat jauh dari pela-
buhan Belawan Kota Medan itu, mendapat sinisme dari beberapa kalan-
gan masyarakat.

“Buruh TKBM Pelabuhan Belawan kan adanya di Kota Medan, masak
sekolah untuk anak TKBM-nya dibangun jauh kali sampek ke Taput
sana, kan aneh itu. Macam mana orang itu mau berangkat ke sekolah-
nya”, ujar seorang abang beca dengan nada heran, Rabu (20/07/2022)
pagi.

Abang beca yang tidak mau disebutkan namanya itu mengetahui
adanya wacana pembangunan sekolah untuk TKBM itu dari sesama
abang beca lainnya yang sering mangkal di Belawan saat pihak TKBM
Belawan menggelar Apel Siaga di depan Terminal Bandar Deli beberapa
waktu lalu.

Senada dengan abang beca tersebut, salah seorang dari komunitas
wartawan yang enggan disebut namanya sebelumnya mencurigai adanya
muatan politis terkait rencana pembangunan sekolah untuk TKBM Bela-
wan itu di Taput.

“Buruh bongkar muat adanya di Belawan, koq Koperasi TKBM mau
bangun sekolah di Taput pulak, ada apa ini. Atau mungkin si Sabam
(Ketua Primkop TKBM Pelabuhan Belawan-red) itu mau jadi Gubernur
kalau nanti Taput pemekaran wilayah jadi Propinsi?”, celotehnya sambil
tersenyum penuh arti.

Sementara itu kepada RADARINDO.co.id sekretaris Primkop TKBM
Pelabuhan Belawan, Jhoni mengatakan bahwa pembangunan Sekolah
TKBM di Taput itu tidak ada muatan politis apapun tapi murni untuk
menjauhkan anak-anak TKBM dari bahaya narkoba dan tindak kriminal
lainnya.

“Di Belawan ini tau sendiri lah abang macam mana keadaannya.
Jadi Ketua Sabam bermaksud agar anak-anak buruh TKBM nantinya
terhindar dari narkoba dan kejahatan lainnya”, ujar Jhoni saat ditemui di
kantornya di Jalan Minyak No. 1 Belawan pada Rabu (20/07/2022)
siang.

Selanjutnya dikatakan Jhoni bahwa pihaknya bekerjasama dengan
Kodam I BB untuk mengkelola sekolah tersebut,

“Nanti Guru-gurunya disana ada yang dari Kodam. Seperti Guru Olah
Raga dan lain-lain. Nanti para siswa disana diantaranya akan dididik
oleh TNI agar lebih konsentrasi dan disiplin dalam belajar. Sehingga
diharapkan setelah mereka lulus SMA nanti akan menjadi manusia yang
berguna khususnya bagi keluarganya”, harap Jhoni.

Sekretaris TKBM yang murah senyum dan aktif sebagai Kepling itu
lebih jauh mengatakan bahwa di sekolah itu nantinya akan ada asrama
untuk para siswa.

Jadi anak-anak buruh pelabuhan Belawan selama bersekolah disana
akan diberikan asrama untuk mereka tinggal. Selain itu untuk kegiatan di
luar sekolah, para siswa akan dilatih untuk bercocok tanam dan lain
sebagainya.

Para anak buruh TKBM selama menetap bersekolah di Taput se-
muanya gratis. Mulai dari uang sekolah hingga biaya asrama.

Nanti Yayasan sekolah itu dikelola oleh Kodam dan biaya operasion-
al seluruhnya dari Koperasi TKBM.

Adapun luas areal sekolah TKBM yang akan dibangun di Taput
tersebut adalah seluas 25 Ha. (KRO/RD/LIMBONG)

TKBM Belawan Akan Dirikan Sekolah di Taput
Mencegah Anak Buruh dari Narkoba

KORAN RADAR | PSP : Walikota Padang Sidimpuan Irsan Efendi
Nasution. SH menerima audiensi Pemuda Karya Nasional (PKN) Kota
Padang Sidimpuan di ruang kerja Walikota, Jln.Sudirman No. 2 , Senin
(18/072022).

Walikota menyampaikan, akan mendukung organisasi manapun yang
berniat untuk mengabdi dan memajukan Kota Padang Sidimpuan.

Kita berharap nanti akan semakin banyak pemuda-pemuda atau or-
ganisasi kepemudaan yang mau melibatkan dirinya untuk membantu
Pemerintah.

“Tidak hanya PKN, saya akan mensupport siapapun yang ingin mem-
berikan pengabdian dan memajukan Kota Padang Sidimpuan agar lebih
baik lagi ke depannya,” ujar Walikota.

Ketua PKN Kota Padang Sidimpuan, Rizal mengatakan, audiensi itu
bertujuan untuk bersilaturahim dan menyampaikan bahwasannya PKN
siap bersinergi dengan Pemko Padang Sidimpuan untuk memajukan Kota
Padang Sidimpuan lebih BERSINAR kedepan.

Rizal juga menyampaikan terimakasih kepada Bapak Walikota Padang
Sidimpuan telah berkenan meluangkan waktu untuk bertemu dengan jaja-
ran pengurus PKN Padang Sidimpuan. (KRO/RD/Thoms)

PKN Padang Sidimpuan
Audensi ke Walikota

Bupati Batu Bara Nonton Bareng
Perayaan HAN Secara Virtual

KORAN RADAR | BATU BARA : Kementeri-
an Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak (PPPA) bersama Asosiasi Perusahaan Sa-
habat Anak Indonesia (APSAI) menggelar acara
bertajuk nonton bareng Puncak Perayaaan Hari Anak
Nasional (HAN) tahun 2022.

Acara Puncak Perayaan HAN yang dihadiri
Presiden Joko Widodo itu digelar di Kebon Taman
Teijsmann Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu
(23/07/2022).

Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP yang di-
wakili Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perem-
puan dan Perlindungan Anak (PPPA) Riyadi, be-
serta jajarannya dan Forum Anak Kabupaten Batu
Bara.

Turut hadir mengikuti Puncak Perayaan HAN
secara virtual di Aula Rumah Dinas Bupati, Ko-
mplek Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka.

Sebelumnya Bupati Batu Bara Ir. H Zahir. M.AP
diwakili Sekda Sakti Alam Siregar, SH telah mener-
ima Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)

tahun 2022 dari Kementerian Pemberdayaan Pe-
rempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Dihadiri Kepala dinas Sosial Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabu-
paten Batubara, Riyadi dan seluruh OPD serta Ca-
mat sekabupaten Batu Bara.

Pemberian Penghargaan KLA dari Kementerian
PPPA, juga melalui sambungan Virtual di rumah
Dinas Bupati Komplek Perumahan Tanjung Gading
PT. Inalum, Jum’at malam (22/07/2022).

Pada penypaiannya Riyadi mengatakan san-
gat merasa bersyukur dan berterima kasih atas
Penghargaan KLA dari Kementerian PPPA, dan ini
baru pertama kali Kabupaten Batubara menerima
Penghargaan KLA tahun 2022 kategori pratama,
dan mudah-mudahan kedepan akan lebih kita
tingkatkan.

Keberhasilan memperoleh Penghargaan KLA ini
tidak terlepas atas dukungan Bupati Zahir dan ibu
Ketua TP. PKK Batubara serta seluruh OPD, jelas
Riyadi. (KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | ASAHAN : Menyambut hari lahir (Harlah) ke 24
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dewan Pengurus Cabang (DPC)
Kabupaten Asahan gelar acara syukuran bersama anak anak yatim
piatu dan warga sekitar, Sabtu 23 Juli 2022.

Ketua DPC PKB Asahan di dampingi Sekretaris Nanang Kosim men-
gatakan kegiatan yang dilaksanakan merupakan bentuk sosial dari pro-
gram kerja PKB.

“Kegaitan ini dalam rangka Harlah PKB yang ke 24, ada sekitar 50
orang anak yatim piatu yang kami undang” beber Nanang

Pantauan awak media di kantor DPC PKB Asahan terlihat Dr. Syam-
suddin Lubis ST. SE. MM yang di dampingi wakil ketua Dewan Suro
PKB asahan Ustadz Ramli memberikan santunan kepada anak yatim
piatu.

Disela sela pemberian santunan anak yatim piatu, Syamsuddin me-
minta agar seluruh kader partai PKB di doain agar sehat dan tetap dalam
lindungan Allah swt.

“Bapak – bapak dan ibu ibu yang hadir terima kasih atas kehadiran
dan waktunya, jangan lupa doain kami selalu agar sehat dan tetap dalam
lindungan Allah Swt” Pinta Syamsuddin kepada seluruh undangan yang
hadir.

Dalam sambutannya, Syamsuddin juga mengatakan PKB akan beru-
paya semaksimal mungkin mengedepankan seluruh aspirasinya
masyarakat.

“In Shaa Allah DPC PKB asahan berada di barisan terdepan dalam
membela masyarakat” ucapnya.

Salah satu tamu undangan yang diketahui warga Kelurahan Sido-
mukti Kisaran Rita (50) menaruh harapan kepada DPC PKB asahan agar
tetap peduli dengan masyarakat.

“Saya berdoa agar nanti PKB memiliki wakil rakyat di DPRD Kabu-
paten Asahan yang bisa mewakili suara rakyat” Harap nya.

Bakal Calon Legislatif DPRD kabupaten Asahan dari PKB muham-
mad Rais yang sempat di wawancarai wartawan dengan tegas menga-
takan, dengan kepengurusan DPC PKB asahan yang baru akan mampu
berjuang atas nama rakyat.

“Saat nya kita bangkit, saat nya kita berjuang mengedepankan selu-
ruh aspirasi rakyat, PKB yang selama ini fakum kini saat nya kita
tunjukan kepada masyarakat kalau PKB itu ada dan nyata” Tegasnya.

Di tambahkan nya, bahwa Muhammad Rais dengan tegas mengata-
kan hal ini akan ia lakukan bukan semata mata karena dirinya yang
akan maju dalam ajang pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Asa-
han 2024.

“Saya akan buktikan kalau PKB kedepan nya akan lebih baik, akan
lebih peduli dengan masyarakat, dan ini bukan semata mata karena mende-
kati tahun tahun politik 2024, tapi sudah saat kita harus peduli dengan
sesama” Tutupnya. Acara ini juga dirayakan dengan hadirnya ketua
Garda Bangsa, perempuan bangsa dan gemasaba. (KRO/RD/TIM)

Sambut Harlah PKB, DPC Asahan
Santuni Anak Yatim Piatu
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Pemkab Tapsel Raih Penghargaan
KLA Tahun 2022 Kategori Pratama

KORAN RADAR | TAPSEL : Pemerintah Kabupaten
Tapanuli Selatan (Tapsel) kembali meraih penghargaan

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) kategori Pratama
tahun 2022 dari kementerian Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia.

Penghargaan disampaikan oleh
Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang
Darmawati kepada Bupati Tapsel
Dolly Pasaribu beserta seluruh OPD
yang berhadir melalui zoom meet-
ing di Aula Sarasi, Lantai III, Kantor
Bupati Tapsel, Jum'at (22/7/2022).

“Bupati Dolly Pasaribu katakan,
penghargaan kategori Pratama bu-
kan pertama kalinya diraih Kabu-
paten Tapsel, melainkan Tapsel
meraihnya sejak tahun 2019, 2021,
dan 2022. Atas pencapaian ini kita
patut syukuri, tapi harapan kedepan
perhatian kabupaten Tapsel bisa se-
makin ramah, meningkat dan se-
makin peduli tentang tumbuh
kembang anak, yaitu kategori Prata-
ma, Madya, Nindya, Utama, dan

Kabupaten/Kota Layak Anak Indo-
nesia," harapnya.

Seperti istilah 'Money Follow
Program' yang maknanya adalah
fokus OPD bergotong-royong, un-
tuk tujuan yang terarah," ujarnya.“Ia
menyarankan untuk pencapaian-
pencapaian terkait semua program
pemerintah, harus didorong dengan
kolaborasi yang solid.

Contoh dalam hal ini diamanah-
kan kepada Dinas PPPA, walaupun
demikian bukan berarti yang lain
melepas. Baik dari Bappeda, Dinas
PUPR, Perkim, Pertanian, PP&KB,
dan lain-lain harus saling merangkul
demi kesuksesan ini, sekarang er-
anya berkolaborasi," tutup Dolly.
(KRO/RD/AMR).

Bupati Tapsel Ajak Kaum Perempuan
Bersinergi Mengelola Pertanian

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel),
H Dolly Pasaribu, SPt, MM, diwakili Sekda, Parulian Nasution,
menyampaikan bahwa, peradaban dan budaya sebuah negara
menjadi maju serta modern itu sangat-sangat ditentukan kemajuan
pendidikan maupun kebudayaannya. “

"Ketika pendidikan maju, maka peradaban dan budaya di Tapan-
uli Selatan pasti akan maju, begitu juga dengan revitalisasi bahasa
daerah apabila dilestarikan pasti tidak akan punah oleh zaman," ujar
Sekda saat rapat koordinasi dengan maestro revitalisasi bahasa
daerah bersama Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di
Aula Kantor Dinas Pendidikan Tapsel, Jumat (15/7/2022).“

Menurut Sekda, kemajuan satu peradaban dan kebudayaan
adalah tanggungjawab semua pihak. Oleh karena itu, bagi Sekda,
apabila revitalisasi bahasa daerah tidak dilaksanakan maka menjadi
dosa bagi semua pihak. “

Sekda berharap, Dinas Pendidikan Tapsel harus aktif, korektif,
konstruktif, inovatif, dan motivatif, dalam memasyarakatkan konsep
atau program revitalisasi bahasa daerah. Bagi Sekda, menyalurkan
suatu ilmu ke masyarakat merupakan ibadah, maka dari itu, laksan-
akan program dengan ikhlas.“

Sekda mengaku, bahwa di tengah-tengah masyarakat masih
banyak yang belum mengerti bahasa daerah. Padahal, bahasa
daerah itu merupakan bagian dari budaya, yang bisa memicu keg-
iatan-kegiatan yang konstruktif dalam memajukan peradaban suatu
bangsa.“

"Kami juga meminta ke tenaga pendidik di Tapanuli Selatan untuk
dapat memberikan yang terbaik dalam Festival Tunas Bahasa Ibu
(FTBI) yang rencananya akan digelar pada HUT RI ke-77. Ke luar
dari zona nyaman dan nanti direncanakan terkait konsep revitalisasi
bahasa daerah dalam FTBI nanti," jelas Sekda.“

Sebelumnya Anggota KKLP di Kementerian Pendidikan, Kebu-
dayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Saifuddin Zuhri
Harahap, dalam sambutannya, menyatakan, menurut data dari
UNESCO dalam kurun waktu 30 tahun terakhir, ada 200 bahasa
daerah di dunia yang punah. Di Indonesia sendiri, terdata 718 ba-
hasa daerah.“

Dari 718 bahasa daerah tersebut, sebut Saifuddin, banyak yang
terancam punah. Kepunahan, disebabkan karena penutur jatinya
tidak lagi gunakan dan mewariskan bahasa daerah ke generasi
berikutnya. “

Guna merespons kondisi itu, Kementerian Pendidikan meluncur-
kan program berupa, revitalisasi bahasa daerah.“

Revitalisasi ini, kata Saifuddin, sangatlah penting, mengingat
bahasa daerah adalah wujud kekayaan ke-Bhinekaan Indonesia. “

Untuk itu, dia mengajak semua pihak untuk melestarikan bahasa
daerah dengan cara mengembangkannya agar tetap adaptif ter-
hadap perubahan zaman dan terus jadi ciri ke-Indonesiaan.“

Dia melanjut, untuk Sumut sendiri ada 3 bahasa daerah yang
menjadi objek dari revitalisasi di antaranya, Bahasa Melayu dialek
Panai, Bahasa Melayu dialek Sorkam, dan Bahasa Batak dialek
Angkola. Tujuan dari revitalisasi bahasa daerah ini yaitu, para penu-
tur muda akan menjadi penutur aktif dalam mempelajari bahasa
daerah.“

"Guna memacu revitalisasi bahasa daerah nanti, juga akan dige-
lar FTBI di akhir 2022. Di dalam FTBI nanti, akan ditampilkan karya
berupa membaca dan menulis bahasa daerah, menulis cerita pendek,
membaca dan menulis puisi (sajak/gurit), mendongeng, pidato, tem-
bang tradisi (pupuh/macapat), dan komedi tunggal (stand up come-
dy)," pungkasnya.“

Turut hadir, Kadis Pariwisata, Sekretaris Pendidikan, Ketua Forka-
la dan seluruh guru pendamping.(KRO/RD/AMR).

Sekda Tapsel : Revitalisasi
Diharap Bahasa Daerah Tak

Punah Oleh Zaman

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H.
Dolly Pasaribu, SPt, MM mengha-
diri pengajian BKMT Kelompok Is-
tiqomah, Desa Sorimanaon, Keca-
matan Angkola Muaratais, Kabupat-
en Tapsel, pada Rabu (13/7/2022).

Turut mendampingi Bupati, Ka-
dis Perpustakaan dan Kearsipan,
Kadis Perumahan dan Permukiman,
Kabag Pertamanan & Kebersihan,
dan Kabag Pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bupati
Tapsel H. Dolly Pasaribu mengajak

kaum perempuan dan seluruh
masyarakat bersinergi dalam pen-
gelolaan pertanian. Menurutnya,
apabila petani bersinergi dan saling
bekerjasama tentu manfaat serta
hasil yang didapat semakin luas.

"Misalnya dalam satu kawasan
pertanian jika ada limbah pertanian
seperti, jerami dan sekam bisa di-
manfaatkan jadi pakan ternak, koto-
ran hewan kembali jadi pupuk or-
ganik, jeroan-jeroan ternak bisa jadi
makanan ikan, dan seterusnya se-
hingga produk yang awalnya ter-

buang, masih bermanfaat" seru Bu-
pati pada jamaah.

Bupati juga menyarankan untuk
memaksimalkan pemanfaatan pe-
karangan rumah, menurutnya hal itu
merupakan solusi mengurangi nom-
inal pengeluaran belanja rumah tang-
ga. Jika itu dilakukan maksimal,
maka keluarga akan memiliki ket-
ahanan pangan yang kuat.

Dahulu, kata Bupati, neneknya
saat masak, memetik tomat dan
cabai dari pekarangan belakang ru-
mah sendiri. Jika perlu telur ayam
maupun puyuh, cukup mengambil
dari kandang yang dibuat di pekaran-
gan belakang rumah.

Tak lupa juga, ia berpesan agar
drainase perairan setempat dikelola
dengan tepat. Ia menyarankan agar
seluruh perairan dan selokan yang
ada, dijaga dan dirawat agar tetap
menghasilkan.

"Masyarakat Tapsel adalah pet-
ani, maka sebagai wujud bangga
petani, mari kita tingkatkan taraf
hidup para petani," tutup
Bupati.(KRO/RD/AMR).

KORAN RADAR | TAPSEL : Tim Penggerak Pemberdayaan
dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Tapanuli Selatan
(Tapsel) bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disduk-
capil).

Dinas Sosial (Dinsos) membawa "Oleh-oleh" berupa 102 keping
Kartu Anak (KA) bagi masyarakat Desa Mondang dan Janji Mauli
Baringin, Kecamatan Sayurmatinggi, Jumat (15/7/2022).

"Selain itu, kita juga membawa satu unit kursi roda, satu unit
tongkat jalan, dan beberapa alat tulis sekolah dasar (ATSD) kepada
warga," ujar Ketua TP PKK Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasaribu,
pada kegiatan sosialisasi pola asuh anak dan remaja (PAAR) yang
dipusatkan di Aula kantor Desa Mondang itu.

Dalam sambutannya di Desa Mondang yang juga merupakan
desa binaan PAAR TP PKK Tapsel itu, Rosalina menyatakan bahwa
pengaruh perkembangan zaman membuat orangtua harus semakin
teliti dalam hal pola gizi, lingkungan sosial, pendidikan, dan lingkungan
anak.

Menurut Rosalina, pola asuh pada seorang anak dimulai dari
masa kehamilan hingga usia remaja. Sebab, di usia dewasa, sebut
Rosalina, seorang anak sudah bisa mandiri tanpa harus dipantau
orang tua lagi. Oleh karena itu, kehadiran PKK Tapsel hingga ke
pelosok desa, diharapkan bisa memberikan peran aktif dalam hal
perkembangan anak.

Guna mewujudkan semua itu, Rosalina berharap agar kiranya
segenap kader PKK dapat bersinergi, berkolaborasi, dan ikhlas,
demi mewujudkan 10 program kerja PKK yang muaranya diharap
dapat wujudkan masyarakat Tapsel yang lebih sehat, cerdas, dan
sejahtera.“

Turut mendampingi Ketua TP PKK Tapsel, Kadis Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Kadis Perpustakaan
dan Kearsipan, mewakili Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PP dan
KB, Kadis Kesehatan, BNNK Tapsel, Camat Sayurmatinggi, bersa-
ma Ketua TP PKK Kecamatan, dan Kades Mondang, bersama Ketua
TP PKK Desa.(KRO/RD/AMR).

PKK Tapsel Bawa "Oleh-oleh" Masyarakat
Desa Mondang dan Janji Mauli Baringin

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, yang di-
wakili Sekda, Parulian Nasution,
menghadiri peresmian Rumah
Restoratif Justice (RJ) Sopo Parta-
hian, di Kantor Kepala Desa Siman-
inggir, Kecamatan Sipirok, Rabu (20/
7/2022).

Sekda Tapsel, Parulian Nasu-
tion menyampaikan, bahwa solusi
persoalan yang ada di desa bisa
diselesaikan jika masyarakat turut
dilibatkan dalam proses pemecah-
annya.

"Sebab, ketika masyarakat dili-
batkan, maka secara tak langsung
mereka akan memiliki tanggung
jawab moral terhadap persoalan
yang hendak diselesaikan," ungkap
Sekda.

Kata Sekda, ujung tombak ke-
berhasilan terletak di desa. Jika di
desa sudah bagus maka pemerin-
tahan akan bagus, begitu juga se-
baliknya.

Jika pemerintah masih ada jar-
ak, maka pembangunan akan ter-
hambat keberhasilannya, sehingga
rakyat yang sehat, cerdas, dan se-

jahtera tak dapat terwujud.
Sekda juga mengucapkan apre-

siasi serta bangga kepada Kajari
Tapsel yang sudah menginisiasi keg-
iatan tersebut. Begitu juga nama Ru-
mah Restoratif Justice (Sopo Parta-
hian) yang menurut Sekda adalah
kalimat agamais, mengandung adat
istiadat juga budaya masyarakat.

Pogram itu juga menjadi hal yang
sangat strategis, maka dari itu Pemk-
ab Tapsel memyambut baik dan
mendukung penuh.

"Tapsel dikenal sarat dengan
adat istiadat yang kuat. Begitu juga
agama yang tumbuh subur, apalagi
di Kecamatan Sipirok yang penuh
kerukunan umat beragama," jelas
Sekda.

Sekda menjelaskan dalam rap-
at peringatan 17 Agustus mendatang,
dia berharap agar tetap menerap-
kan protokol Covid-19.

Dia menyebut, penerapan pro-
tokol kesehatan harus diterapkan
terutama pada kegiatan atau lomba
yang membaurkan masyarakat den-
gan pemerintahan.

Supaya masyarakat tidak mera-
sa jauh dari pemerintah daerah, ter-

masuk TNI-Polri.
Jika kita sudah semakin dekat

dengan masyarakat, maka
masyarakat tidak akan mengalami
ketakutan melihat TNI-Polri dan Ke-
jaksaan.

Sementara, Kajari Tapsel, Antoni
Setiawan, menyatakan, nama Ru-
mah Sopo Partahian, memiliki arti
Rumah Musyawarah. Alasan men-
gambil nama dengan kearifan lokal
tersebut, supaya Kajari menjadi bagi-
an di tengah-tengah masyarakat serta
ke depan Sopo Partahian bisa berdiri
di seluruh desa yang ada di Tapsel.

Kegiatan itu dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Kejaksaan RI
No.15/2020, terkait penghentian
penuntutan berdasar keadilan
restoratif. Salah satu implementasi
dari ketentuan tersebut.

Maka didirikan tempat
musyawarah bernama, Rumah
Restoratif Justice, yang dilakukan
peresmian secara serentak di Ka-
jari-Kajari se-Sumatera Utara.

Meski begitu, ia tidak memu-
ngkiri dalam pemikiran masyarakat,
masih banyak yang berpandangan,
jika dipanggil Kejaksaan pasti ada
terjadi sesuatu yang kurang baik.

Dengan kehadiran Sopo Parta-
hian, diharap dapat merubah pan-
dangan masyarakat.

Sedangkan Kepala Desa Siman-
inggir, Ismail Sitompul, mengaku
bahwa masyarakat menyambut dan
menerima baik dengan berdirinya
Rumah Restoratif Justice tersebut.

Turut hadir, Waka Polres Tapsel,
Kepala BNNK Tapsel,  Pimpinan
OPD, Camat Sipirok, Forkopimcam
Sipirok, Kepala Desa se- Kecama-
tan Sipirok, Tokoh Agama, Tokoh
Adat, Tokoh Pemuda, dan
Masyarakat Desa Simaninggir.
(KRO/RD/AMR).

Sekda Tapsel Hadiri Peresmian Rumah RJ Pemkab Tapsel Serahkan
72 Hewan Qurban ke Masyarakat

KORAN RADAR | TAPSEL: Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, menyampaikan, bahwa Pemkab Tapsel telah
menghimpun dan menyerahkan 70 ekor sapi dan 2 ekor kambing ke
masyarakat Tapsel. “

Sebut Bupati, sebagian kurban itu dihimpun dari para ASN, Perusa-
haan, Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi, Kalangan Ulama, hing-
ga pengajian BKMT.“

"Kita patut bersyukur bahwa tahun lalu kurban yang kita himpun
sebanyak 49 ekor sapi. Dan tahun ini bertambah 21 ekor sapi lagi yakni
sebanyak 70 ekor sapi dan 2 ekor kambing," ungkap Bupati setelah
serahkan hewan kurban secara simbolis di Kelurahan Huta Tonga,
Kecamatan Angkola Muaratais, Kabupaten Tapsel, Minggu (10/7/2022).“

"Kita sudah bisa mulai sejak sekarang, dengan menabung. Kita
ketahui bahwa tahun ini kurban berkisar Rp2,4 juta untuk satu bagian.
Jika dibagi detil sampai harian berkisar Rp10 ribu perhari. Insya Allah
kita bisa kalau mau," imbuh Bupati.“

Sementara itu, di Kelurahan Huta Tonga sendiri, Bupati meninjau
pemotongan kurban sekaligus kembali mengajak masyarakat disana
bergiat dalam bekerja pasca meredanya Covid-19, sembari tetap beru-
paya menabung agar ikut berkurban di tahun-tahun selanjutnya.“

Tadi saya mengajak masyarakat Pintu Padang hal yang sama.
Maka kali ini saya mengajak masyarakat Huta Tonga juga masyarakat
Tapanuli Selatan agar bisa menyisihkan penghasilannya untuk berkur-
ban agar senantiasa kita mendapat keberkahan dan keridhoan dari Allah
SWT, serunya.“

Disela-sela peninjauan itu, Bupati juga menyerahkan bantuan sebe-
sar Rp5 juta dan juga menyerahkan tali asih kepada 35 anak yatim.“

Dia mengatakan, pemberian itu merupakan bentuk kepeduliannya
kepada anak-anak yatim yang ditinggal orang tuanya“

Sementara, Tokoh Masyarakat Huta Tonga, Zulfahri Dalimunthe,
mengucapkan terima kasihnya ke Pemkab Tapsel. Menurutnya sosok
Dolly Pasaribu merupakan pemimpin yang memberikan atensi sangat
luar biasa pada masyarakat Tapsel. "(KRO/RD/AMR).

Sekda Tapsel Hadiro Peringati
Hari Bhakti Adhyaksa Ke-62 Tahun

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H.
Dolly Pasaribu, SPt, MM mengucapkan selamat memperingati Hari
Bhakti Adhyaksa Ke-62 tahun kepada pimpinan dan jajaran Kejaksaan
Negeri (Kejari) Kabupaten Tapsel.

Hal tersebut disampaikan Bupati Tapsel yang diwakili Sekretaris
Daerah Parulian Nasution pada acara Syukuran Hari Bhakti Adhyaksa
ke-62, di Kantor Kejari Tapsel, Pasar Sipirok, Kecamatan Sipirok, Jumat
(22/7/2022).

Atas nama Pemerintah Kabupaten Tapsel, mengucapkan selamat
Hari Bhakti Adhyaksa buat sahabat-sahabat kita.

"Sebagai mitra kerja dari pemerintah, Polri dan Kejari sudah sepatut-
nya untuk terus bergandengan tangan. Semoga Kejari semakin sukses
dan jaya dalam mengemban amanah untuk bangsa tercinta." Ucap
Sekda.

Kata Sekda, dalam mengemban amanah untuk bangsa tercinta harus
sesuai dengan asas equality before the law, yaitu persamaan kedudu-
kan dalam hukum serta Rule of Law.

Yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperin-
tah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara
individual, terang Sekda.

Lebih lanjut Sekda berharap dengan kemitraan yang sudah lama
terbangun antara Pemerintah dengan Kejari Tapsel dalam mengawal
kedaulatan hukum di wilayah Tapsel.

Sementara Kajari Tapsel Antoni Setiawan, SH, MH mengucapkan
rasa terima kasih atas perhatian dari pemerintah daerah dan unsur
Polres pada syukuran ke-62 Hari Bhakti Adhyaksa yang juga kemarin
bertepatan dengan ulang tahun Ikatan Adhyaksa Dharma Karini yang
merupakan organisasi dari istri Kejaksaan yang ke-22.

Kegiatan ini tidak dapat berjalan tanpa dukungan dari semua pihak,
khususnya dari pemerintah daerah, begitu juga dari Polres yang selalu
mengawal kegiatan kami dalam menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-
62.

Momen ulang tahun ini tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya,
dan pada tahun ini kami mengusung tema "Kepastian Hukum, Humanis,
Menuju Pemulihan Ekonomi Nasional", ujarnya.

Kajari juga menjelaskan bahwa kehadiran dari Kejaksaan harus
dapat di rasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat tidak merasa
ketakutan atas kehadiran Kejaksaan di tengah-tengah masyarakat.

"Begitu juga perhatian serta atensi dari semua pihak, dengan hara-
pan sinergitas dalam melaksanakan tugas sesuai tupoksi kita, sehingga
dapat seiring sejalan dalam penegakan hukum di Tapsel," ungkapnya.

Sedangkan Kapolres Tapsel AKBP Roman Smaradhana Elhaj juga
memberioan ucapan selamat Hari Bhakti Adhyaksa ke-62 tahun yang
dirangkai dengan berbagai kegiatan mulai dari Donor Darah, Peresmian
Restoratif Justice (Sopo Partahian), ziarah makam pahlawan, dan acara
puncak pada hari ini.

"Semoga kedepan Kejari Tapsel semakin maju dalam membawa
keadilan untuk penegakan hukum dimasyarakat khususnya di Tapsel,
juga humanis dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi na-
sional. Tentunya hubungan sinergitas Polres dengan Kejari semakin
kompak dalam penegakan hukum," pungkasnya.

Turut hadir Wakapolres, Kaban PKPAD Tapsel, Direktur Rumah
Sakit Umum Sipirok, Keluarga Besar Purna Adhyaksa, jajaran Kejari
Tapsel, dan Ikatan Adhyaksa Dharma Karini.(KRO/RD/AMR).

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, dan Ket-
ua Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP PKK)
Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasari-
bu, melakukan kunjungan ke TP
PKK Desa Paran Padang, Kecama-
tan Sipirok, Jumat (22/7/2022).

Selain kunjungan itu, Bupati juga
mengapresiasi warga Desa Paran
Padang, atas respon positif dalam
bergotong-royong untuk membuat
tanaman obat keluarga (Toga) di
daerah tersebut.

Kami bangga, karena Desa Pa-
ran Padang adalah desa pertama
yang menindaklanjuti kunjungan
kami dalam rangka studi banding
tentang Toga ke Socfindo awal Juni
sampai awal Juli yang lalu," kata
Bupati dalam kunjungannya.

Sebagaimana diketahui bersa-
ma, lanjut Bupati, Toga adalah up-
aya pertama secara herbal dan ala-
mi untuk memperkuat daya tahan
masyarakat terhadap penyakit,
sambil memanfaatkan pekarangan
yang kosong. Sebagai contoh, tan-

aman daun katuk, itu bisa memper-
lancar ASI bagi ibu menyusui.

Kemudian, tanaman jahe merah
yang bisa dimanfaatkan untuk me-
nambah stamina dan menghilang-
kan nyeri otot, bisa mengatasi perut
kembung dan mengurangi nyeri kala
haid. Menurut Bupati.“Kegiatan me-
manfaatkan lahan adalah terjemah-
an masyarakat sehat yang sejalan
dengan visi misi pemerintah Tapsel
dalam mewujudkan masyarakat
Tapsel yang lebih sehat, cerdas dan
sejahtera”.

Kami mengajak warga untuk

datang membaca apalagi banyak
buku berisi ilmu aplikatif, seperti cara
menganyam, membuat kerajinan
tangan. Sehingga kaum ibu bisa
menghasilkan karya yang bisa kita
tawarkan sebagai buah tangan khas
Desa Paran Padang," sebut Bupati.

Disisi lain Bupati juga menyam-
paikan, dia sangat fokus dalam per-
tanian untuk meningkatkan kese-
jahteraan para petani, atas arahan
Kementerian Pertanian RI. Kemajuan
masyarakat Tapsel ditopang mela-
lui sektor pertanian, namun semua
sektor ikut mendorong menjadi satu

Bupati dan Ketua TP PKK Tapsel Apresiasi Desa Paran Padang
kesatuan membentuk Tapsel yang
maju.

Kepada kalangan muda, yakni
Karang Taruna dan Naposo Nauli
Bulung, mari manfaatkan teknologi
untuk mendorong promosi desa.
Sampaikan kegiatan positif di dunia
maya, karena sekarang dunia sea-
kan tidak berbatas," harapnya.

Beberapa waktu lalu teman saya
dari Jakarta memesan oleh-oleh
Dodol, di Parsalakan, hanya kare-
na melihat dari media sosial. Kemu-
dian ada Panggelong oleh-oleh khas
Sipirok Juga karena melihat di me-

dia sosial," serunya.
Untuk mendukung pemban-

gunan Desa Paran Padang, pihakn-
ya sudah menganggarkan untuk
pembangunan jaringan saluran iri-
gasi dan pembangunan jalan desa.

Untuk jaringan rehabilitasi iriga-
si dan pembangunan jalan rabat
beton dan sarana lainnya di desa
ini, sudah dititip anggarannya agar
dilaksanakan atas mufakat desa.

Sementara Ketua TP PKK Kabu-
paten Tapsel Ny Rosalina Dolly
Pasaribu usai peresmian, di balai
desa setempat (Gedung serba guna
Desa Paran Padang) menyampai-
kan bahwa semua kegiatan PKK
Desa harus didokumentasikan dalam
tertib administrasi PKK.“Bupati dan
Ketua TP PKK Tapsel dalam kesem-
patan itu menyerahkan beberapa
bantuan simbolis kepada warga
Paran Padang.

Turut hadir Kadis PMD, Kadis
Sosial, Kadis Perpustakaan dan Kear-
sipan, perwakilan Dinas Pariwisata,
Kabag Humas dan Protokol, Hato-
bangon, Harajaon dan Cerdik Pandai
Desa Paran Padang.(KRO/RD/AMR).
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Supir Bus PMH Tewas Laga Kambing Dengan Truk
KORAN RADAR | MEDAN : Kecelakaan maut
antara bus PMH dengan truk di Jalan Lintas
Sumatera KM 160-161, Kelurahan Kisaran
Naga, Kecamatan Kota Kisaran, Kabupaten
Asahan, Sumatera Utara, Kamis (21/07/2022)
sekitar pukul 05.00 Wib.

Pemko Psp Sambut Kepulangan
189 Jemaah Haji Kloter 03

Akibat peristiwa itu, satu orang
tewas. Korban bernama Ferdinan
Sinaga (58), pengemudi bus terse-
but, tewas dalam kecelakaan terse-
but.

Selain itu, 9 penumpang lainnya
mengalami luka-luka. Sedangkan,
sopir truk bernama Asrul Harapan
melarikan diri, usai terjadi peristiwa
tersebut.

Berdasarkan data diperoleh dari
Satuan Lalulintas Polres Asahan.
Peristiwa kecelakaan maut itu be-
rawal dari Bus PMH dengan nomor
polisi BK 7761 TK melaju dari arah-
an Rantau Parapat, Kabupaten La-
buhan Batu menuju Kota Medan.

“Saat berada di lokasi kejadian

KORAN RADAR | BENGKULU : Jajaran Pemasyarakatan
dan Imigrasi Kanwil Kemenkumham Bengkulu pagi ini, Rabu (20/
07/2022) melaksanakan kegiatan deseminasi.

Dan pembinaan pelayanan publik jajaran Kemenkum HAM
Bengkulu yang di hadiri Bambang Iriana selaku Sekretaris Dirjen
HAM dan tim serta di dampingi pimpinan tinggi Kanwil Kemenkum-
ham Bengkulu yang di laksanakan di aula lantai 2 Lapas kelas IIA
Bengkulu.

Acara di awali dengan sambutan Kakanwil Kemenkumham
Bengkulu Erfan dan sekaligus menyampaikan tujuan Pelaksanaan
diseminasi dan pembinaan pelayanan publik berbasis HAM dil-
ingkungan Kanwil Kemenkumham Bengkulu.

Kakanwil berharap setiap unit pelayanan teknis jajaran Kemen-
kumham dapat mewujudkan UPT yang berpedoman dengan ber-
basis HAM serta memberikan pelayanan cepat, tepat dan tidak
diskriminatif serta mengurangi pungli pada pelayanan publik di
jajaran Kemenkum HAM.

Sesditjenham Bambang Iriyana memaparkan Pelayanan pub-
lik merupakan aspek yang sangat penting dan paling di tekan oleh
masyarakat dan upt jajaran Kemenkumham Bengkulu.

Merupakan satuan tugas yang di emban pemerintah untuk
memajukan HAM di  Indonesia termasuk di  ja jaran pe-
masyarakatan.

Di akhir kegiatan Sesditjenham di dampingi para pimpinan tinggi
dan staf menempatkan diri melakukan pemantauan terhadap pel-
ayanan terkait fasilitas dan kesiapan ASN Lapas Bengkulu dalam
melakukan pelayanan terhadap masyarakat dan sekaligus me-
mantau kondisi blok hunian lansia yang ada di Lapas kelas IIA
Bengkulu. (KRO/RD/lina)

Sesditjenham Adakan Pembinaan
Pelayanan Publik di Lapas Bengkulu

KORAN RADAR | PSP : Se-
banyak 189 Jemaah Haji asal Kota
Padang Sidempuan kembali dari
Tanah suci, Selasa (26/07/2022).

Namun, dari ratusan jamaah
tersebut, satu Jemaah laki - laki dik-
abarkan tidak dapat kembali ke tanah
air dikarenakan sedang sakit.

Jamaah haji tersebut atas nama
Balyan Kadir Nasution Bin Fakih
Usman Nasution berusia 58 tahun,
beralamat di Jln. Raja Inal Siregar
Kec. Padang Sidempuan Batunad-
ua Kota Padang Sidempuan dan
sedang di rawat di Rumah Sakit  King
Faisal.

Kabar ketidak ikut sertaan Baly-
an Kadir Nasution  pulang ke tanah
air karena kondisi kesehatan secara
langsung disampaikan oleh pimpi-
nan Kloter 03, Khoirun Nikmad
Aman Harahap Bin Aman Harahap
saat menyampaikan laporannya di
halaman kantor Walikota Padang
Sidempuan, Jln Sudirman  Kota
Padang Sidempuan.

Khoirun Nikmad, pimpinan Klot-
er 03 Kota Padang Sidempuan men-
gatakan, sebanyak 189 Jemaah
Haji sudah sampai di tanah air pada
hari Senin (25/07/2022) siang di
Bandara Internasional Kuala Namu
(KNO) Deli Serdang, sekitar pukul
14.00 Wib.

Walikota Padang Sidempuan Ir-
san Efendi Nasution SH, MM pada
sambutannya mengucapkan sela-
mat datang jamaah Haji Kloter 03
Debarkasi Medan tahun 1443H/2022
M kembali ke tanah air dalam
keadaan sehat.

Semoga Haji Mabrur yang diper-
oleh di tanah suci Mekkah dapat dia-
malkan dengan baik, ucapnya.

Walikota berpesan kepada para
jamaah Haji Kloter 03, agar ilmu
pengetahuan agama yang selama
ini diperoleh di Mekkah, dapat diter-
apkan, diamalkan dan semakin dit-
ingkatkan pelaksanaannya.

Walikota  juga meminta doa ke-
pada semuanya agar jamaah Haji
atas nama Balyan Kadir Nasution
Bin Fakih Usman Nasution (58)
Manifes 376, Paspor C5286939 da-
pat kembali secepatnya ke Kota
Padang Sidempuan dan berkumpul
dengan keluarga.

Permohonan maaf turut disam-
paikan Walikota, apabila dalam pel-
ayanan Pemko Padang Sidempuan
ada yang kurang berkenan dan rasa
tidak puas di hati, baik saat pem-
berangkatan dan sekembalinya di
Padang Sidempuan.

Jika ada kekurangan dalam pe-
layanan saya atas nama Pemko
Padang Sidempuan minta maaf ke-
pada bapak/ibu, semoga di tahun
depan dapat kami tingkatkan lagi
pelayanannya sebut Walikota.

Hadir dalam kegiatan penyam-
butan jamaah haji tersebut, Wawa-
ko Ir. H. Arwin Siregar MM, Dan-
dim 0212 T/S Letkol Inf Amrizal
Nasution, Waka Polres Padang Si-
dempuan KOMPOL Dr. Muham-
mad Firdaus, SIK, MH, Ketua MUI
Padang Sidempuan Ustad Zulfan
Efendi, Sekretaris Daerah Kota
Padang Sidempuan H. Letnan Dal-
imunthe, S.KM, M.KES, Ketua
FKUB Ustad Zulfadli Nasution, Ket-
ua IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia) Kota Padang Sidem-
puan H. Martua Raja Harahap ser-
ta OPD se Kota Padang Sidem-
puan. (KRO/RD/Thoms)

KORAN RADAR | BATU
BARA : Untuk meningkatkan presta-
si di dunia olahraga, Forum Pemu-
da Pemudi Kuala Tanjung mengge-
lar kompetisi sepak bola.

Kompetisi ini dibuka secara
resmi oleh Bupati Batu Bara Ir. H.
Zahir yang diwakili oleh Wakil Bu-
pati (Wabup) Batu Bara Oky Iqbal
Frima.

Acara pembukaan Turnamem
Sepak Bola Forum Pemuda Pemu-
di Kuala Tanjung CUP 2022 berlang-
sung di Lapangan Sepak Bola Sa-
nia Putra, Kuala Tanjung, Kecama-
tan Medang Deras, Kamis (21/07/
2022).

Kegiatan ini juga dihadiri oleh
perwakilan Kapolres Batu Bara, Pimp-
inan PT Multimas Nabati Asahan
(MNA), Danpos TNI-AL Kuala Tan-
jung, Ketua Askab PSSI Kabupaten
Batu Bara, pelatih dan oficial klub,
para atlet turnamen, camat dan ke-
pala desa.

Wakil Bupati Oky berharap se-
luruh peserta yang tergabung dalam
kesebelasan masing-masing, agar

bertanding dengan penuh semangat
dan tetap menjaga sportivitas serta
menjunjung nilai-nilai fair play.

“Saya berharap wasit agar
bertindak dan bersikap dengan adil
dan tegas, sehingga kesebelasan
yang berkompetisi akan merasa
puas dan lapang dada,” sambut
Oky.

Sementara itu, para suporter dan
penikmat sepak bola dihimbau agar

bersikap sportif dalam memberikan
dukungan kepada timnya.

Lanjut Oky, bahwa keamanan
dan ketertiban sepanjang kompetisi
adalah tanggung jawab antara pan-
itia, aparatur serta penonton mau-
pun suporter yang menyaksikan.

“Harapan kami sinergi antara
semua unsur dapat mensukseskan
Turnamen Sepak Bola CUP 2022
ini,” tutup Oky. (KRO/RD/DHASAM)

Wabup Buka Turnamen Sepak Bola
Cup 2022 Kabupaten Batu Bara

Jum’at Berkah AR Learning Center
Gelar Baksos Salurkan Paket Bingkisan

KORAN RADAR | YOGY-
AKARTA : Wujud kepedulian kepa-
da masyarakat menengah ke
bawah, Lembaga AR Learning Cen-
ter kembali menyalurkan sembako
dan paket bingkisan “Jum’at Ber-
kah” kepada warga Kota Gudeg
Daerah Istimewa Yogyakarta dari
sekian kalinya dalam agenda “Bak-
ti Sosial dan Berbagi Kebaikan” pada
Jum’at, 22 Juli 2022 .

Kegiatan berjalan lancar ber-
sama para relawan aksi dilapan-
gan yakni Aisyah Putri, Lutfiah
Nurul Azizah, Saathir Mustaqim
dan acara ini bekerjasama den-
gan Yayasan Pusat Pembelajaran
Nusantara, Suara Utama, Komu-
nitas Taklim Jurnalistik, Kelas Ju-
rnalistik Official, Angkringan Si
Ndut Prambanan Sleman, Kampus
Trainer Indonesia dan Youtube
channel AR CoGan.

AR Learning Center adalah lem-
baga pendidikan dan pelatihan non
formal, tetapi yang harus diketahui,
kita juga selalu aktif dalam kegiatan
sosial untuk saling membantu dan
peduli agar dalam setiap aktivitas
lembaga dan Yayasan terdapat se-
buah keberkahan baik dunia dan
akhirat, termasuk program sosial
kelembagaan sesuai visi misi tu-
juan,” jelas Mas Andre Hariyanto
selaku Owner AR Learning Center
asal Surabaya, Jawa Timur dalam
siaran persnya, Jum’at (22/07/
2022).

Adapun penyaluran bingkisan ini
diberikan kepada warga yang layak
menerima diantarannya: kalangan
warga miskin, pengemis, tukang
becak, tukang penyeberang lalu lin-
tas, dhuafa, abang – abang ojek on-
line (OJOL) dan relawan yang ikut
serta dalam bakti sosial (Baksos) AR

Learning Center bertempat di jalan
raya lampu merah Kabupaten Sle-
man, Provinsi D.I Yogyakarta.

Mohon doanya saja, agar AR
Learning Center yang fokus dalam
mencetak kader di rana pendidikan
bisa aktif dalam kepedulian terhadap
masyarakat yang membutuhkan,”
kata Mas Andre anak pertama dari
3 bersaudara ini.

Kegiatan sosial ini, tambah Mas
Andre, demikian ia disapa, adalah
sebagian dari hasil iuran dan infaq
bersama dari para trainer atau pen-
gajar serta pengurus di Lembaga
yang diambil berapa persen untuk
kegiatan sosial yang dipusatkan
dalam kemanusiaan dan berbagi
kebaikan.

Jadi yang tergabung di AR
Learning Center baik pengurus, pe-
materi, alumni ada program kebai-
kan lewat infaq-infaq khusus yang
dialohkasikan sesuai tujuan salah
satunya berbagi dan kemanusiaan
untuk amal sholeh termasuk dana
khusus lembaga untuk program so-
sial,” jelas Penulis Buku Mutiara
Hikmah ini.

Salah satu penerima, LNA (19
thn) asal Sukoharjo mengucapkan
banyak terima kasih kepada Lemba-
ga AR Learning Center Yogyakarta.

“Alhamdulillah, terima kasih dan
sukses selalu AR Learning Center.
Makin banyak peserta mendaftar di
kelas pelatihan, dan pasti ibu saya
senang dapat bingkisan ini.” ucapnya
dengan senyum saat menerima pa-
ket bingkisan Jum’at Berkah dari AR
Learning Center. (RD/RLS/ALC/SM)

KORAN RADAR | MEDAN : Ketua Persatuan Pedagang Buku
Bekas Lapangan Merdeka (P2BLM) Isdawati minta kepada Dinas Peru-
mahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (PKPPR) Kota
Medan.

Agar mereka dimasukkan dalam daftar 180 kios yang sedang diban-
gun di Pasar Kambing, Jalan HM Yamin. Sampai saat ini pembangunan-
nya masih 50 persen.

Permintaan itu disampaikan Isdawati dalam Rapat Dengar Pendapat
antara P2BLM dengan Komisi IV DPRD Medan,  rapat tersebut dipimpin
Ketua Komisi IV DPRD Medan Haris Kelana Damanik yang turut dihadiri
Sekretaris Komisi IV Afri Rizky Lubis dan anggota Duma Dame Hutaga-
lung di ruang Rapat Komisi IV DPRD Medan, Senin (25/07/2022).

Lebih lanjut disampaikan Isdawati, dari sejak di Titi Gantung ada 180
kios pedagang buku yang diakomodir oleh Pemko Medan. Lalu, para
pedagang sempat beberapa kali direlokasi ke Jalan Pegadaian tahun
2013, lalu dipindahkan lagi ke Lapangan Merdeka.

Saat perpindahan ke Lapangan Merdeka itu, ada kesepakatan ant-
ara Pemko, Komnas HAM dan pedagang buku akan dibangun tiga
kantin di Lapangam Merdeka menjadi sembilan kios.

Kepala Dinas PKPPR Endar, mengatakan, 180 kios itu data 2003
akan diverifikasi dengan data yang sekarang masih aktif. Selama ini
sudah banyak terjadi jual beli kios. Sementara itu aset Pemko, hak
pinjam pakai.

Tapi pedagang buku yang lain sudah memperjualbelikan.
"Kami minta sama pak Endar jika memang tidak ada penambahan

sembilan kios lagi di lokasi yang baru, kami minta dimasukkan dalam
daftar 180 kios. Sebab, pedagang lain ada yang memiliki enam kios, 12
kios. Padahal perjanjiannya tidak boleh disewakan, maupun diperjual-
belikan," keluhnya.

Menanggapi permintaan tersebut, anggota Komisi IV DPRD Medan
Duma Dame Hutagalung mengatakan, jika pedagang sudah bertemu
langsung dengan Kadis PKPPR Endar, pertemuan itu adalah kesepaka-
tan pedagang yang tergabung dalam P2BLM dengan pihak  PKPPR.

Sekretaris Dinas PKPPR Kota Medan Tondi Nasha Nasution men-
gatakan, pihaknya sudah mendengar apa yang menjadi keinginan
P2BLM.

"Kepala Dinas sudah mengarahkan kepada kami untuk melakukan
verifikasi ulang data pedagang buku. Data yang kami pegang ada 180
kios plus tiga kantin. Pedagang Buku ini berdasarkan pemindahan dari
Titi Gantung, karena ada penertiban ketika itu. Sehingga kami mendapat
data 180 kios plus tiga kantin," pungkas Tondi. (KRO/RD/TS)

Ketua P2BLM Minta Jatah Kios
kepada Dinas PKPPR

KORAN RADAR | MEDAN : Puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL)
yang berjualan di jalan. Panglima Denai Simpang, Jalan Selambo Med-
an Amplas mengadukan sikap arogansi aparat Pemerintah Kota Medan,
yang melakukan pembongkaran lapak jualan mereka ke Fraksi Partai
Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan, Senin (25/07/2022).

Kehadiran para pedagang diterima langsung, Ketua Fraksi PKS
Syaiful Ramadhan, Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala serta
anggota DPRD lainnya, Hayati, Rudiawan Sitorus, Rudiyanto Siman-
gunsong dan Irwansyah.

Dalam pertemuan tersebut, para pedagang mengaku sempat hister-
is saat pembongkaran dilakukan, karena tidak dilakukan dengan cara-
cara yang persuasif.

"Pembongkaran dilakukan secara tiba-tiba, pihak kelurahan dan
Kepling bersama P3SU Kelurahan Amplas membongkar lapak jualan
para pedagang, saat mereka berjualan. Sehingga para pedagang hister-
is, karena saat mereka menggoreng dan minyak keadaan panas, pihak
kelurahan dengan arogan membongkar lapak mereka tanpa ampun,"
aku Zulkhaidir salah seorang pedagang.

"Harapan kami, justru harusnya pihak Kelurahan membantu peda-
gang dengan pemberian modal dan kemudahan bukan menyusahkan
pedagang," ucap  Zulkhaidir.

"Jika tidak mereka berharap lurahnya dan kepling lebih baik dicopot,
karena menyusahkan rakyat tanpa memberikan solusi," katanya.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Saiful Ramadhan
menyampaikan, Fraksi PKS akan berkoordinasi dengan pihak terkait.

Untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Termasuk dengan Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Medan, Camat Medan Amplas dan Lurah
Kelurahan Amplas, agar segera menyelesaikan permasalahan ini, ucap-
nya. (TS)

Puluhan PKL Medan Denai Laporkan
Arogansi Aparat Pemko Medan

Kapolda Sumut : Latih dan Didik Calon Anggota Polri
Dedikasi Tinggi Untuk Wujudkan Polri Presisi

KORAN RADAR | LANGKAT
: Polda Sumatera Utara menggelar
upacara pembukaan pendidikan
pembentukan Bintara Polri Gel-II TA

Tahun 2022 bertempat di Lapangan
Upacara Satya SPN Hinai Polda
Sumut, Senin (25/07).

Kapolda Sumut Irjen Pol. Drs.

R. Z. Panca Putra S., M.Si bertin-
dak selaku inspektur upacara. Tu-
rut hadir Ketua Bhayangkari Daerah
Sumut Ny. Rita Panca Putra, Irwas-

da Polda Sumut beserta para Peja-
bat Utama Polda Sumut dan pengu-
rus Bhayangkari Daerah Sumut.

Kapolda Sumut mengucapkan

selamat kepada 448 siswa yang
berhasil dinyatakan lulus menjadi
peserta didik dan akan mengikuti
program Pendidikan Pembentukan
Bintara Polri Gel-II TA 2022 di SPN
Hinai Polda Sumut

“Selamat menempuh pendidikan,
selamat belajar dan berlatih kepada
para siswa sekalian. Hindari pelang-
garan sekecil apapun dan patuhi
seluruh peraturan serta ketentuan
yang sudah ditetapkan oleh lemba-
ga, sehingga saudara dapat menye-
lesaikan pendidikan dengan baik dan
lancar”, ujar Kapoldasu.

Pendidikan pembentukan ini men-
jadi penting karena para Bintara meru-
pakan garda terdepan dalam mem-
berikan perlindungan, pengayoman
dan pelayanan kepada masyarakat.

“Sesuai dengan kebijakan Kapolri
dalam transformasi Polri yang Presisi,
pendidikan menjadi aspek penting
mempersiapkan SDM Polri yang mam-
pu menjawab tantangan kekinian serta
harapan masyarakat yang semakin
tinggi kepada Polri”, lanjutnya.

Semoga jumlah seluruh siswa
yang ikut pembukaan pendidikan
dapat dilantik sama pada penutupan
pendidikan nantinya, pungkas Kapol-
dasu. (KRO/RD/HD)

KORAN RADAR | MEDAN : Ketua Komisi III DPRD Kota Medan,
Afif Abdillah mengatakan agar sebaiknya Pemerintah Kota Medan men-
gucurkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna meringan-
kan para eks pedagang Pasar Aksara.

Dimana menurut politisi dari Partai NasDem kota Medan ini, dampak
kebakaran yang terjadi dimasa itu telah membuat banyak pedagang
mengalami trauma dan menurunnya ekonomi.

Ditambah lagi munculnya wabah Corona Virus Deases 2019 (Cov-
id-19). Afif menuturkan berdasarkan informasi yang di dapat saat Rapat
Dengar Pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, masih 52 persen CSR
Pemko Medan yang ada di bank Sumut tergunakan sampai saat ini.

Sehingga, sisa CSR yang belum digunakan dapat dikucurkan mem-
bantu para eks pedagang Pasar Aksara. ” Mereka (eks pedagang
Aksara-red) masih memerlukan perhatian dari pemko Medan untuk
bantu meringankan biaya kontribusi para pedagang tersebut,”ujar nya,
Senin (20/07/22) di gedung DPRD Kota Medan.

Selain itu, Komisi III melalui Afif merekomendasikan agar biaya
kontribusi penyediaan fasilitas kios di Aksara diturunkan 15 persen dari
harga yang telah ditetapkan.

Selain itu, diadakan pengundian dalam jangka 10 hari kedepan dan
menargetkan 2 bulan sudah bisa peluncuran Pasar Aksara.

“Ini harus berjalan secepatnya. Karena kepentingan lebih besar
harus lebih diutamakan. Keputusan rekomendasi ini akan disampaikan
ke Pemko Medam, Direksi Bank Sumut, dan Gubernur Sumut,” ujar Afif.
(KRO/RD/Ptr)

Pemko Medan Segera Kucurkan Sisa
Dana CSR Eks Pedagang Aksara

datang truk dari berlawanan arah
dan menabrak bus PMH tersebut,”
kata Kepala Unit Kecelakaan Lalulin-
tas Satlantas Polres Asahan, Iptu
Ronny, Kamis siang, 21 Juli 2022.

Ronny mengungkapkan pihakn-
ya sedang memburu sopir truk
tersebut. Karena, melarikan diri usai
kejadian tersebut.

Seluruh korban tewas dan kor-
ban selamat dievakuasi ke Rumah
Sakit Umum Wira Husada, Kota Kisa-
ran, Kabupaten Asahan, Sumatera
Utara.

Pihak Kepolisian menghimbau
agar para pengendara mobil agar
berhati-hati agar tidak menelan kor-
ban. (KRO/RD/VIVA)

KORAN RADAR | MEDAN : Dinas Perindustrian Kota Medan, Dr.
Parlindungan, S. Sos, MAP, dan Afif Abdillah DPRD Kota Medan dari
Komisi III, mengadakan penutupan pelatihan pembuatan sepatu.

Diselengarakan dari 3 sampai 20/7/2022, di Pusat Industri Kecil
(PIK), Jl. Rahmat, Menteng VII, Kecamatan Medan Denai, pada hari
Rabu (20/7/2022).

Para peserta pelatihan pembuatan sepatu di ikuti oleh para putra putri
tingkat pemula dan pengusaha sepatu yang ada di kawasan Kecama-
tan Medan Area, berjumlah 15 orang. (KRO/RD/Ptr)

Pelatihan Pembuatan Sepatu
Ditutup Ketua Komisi III Dewan
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Syarat Masuk SMP Harus Bisa Baca
Al-Qur’an Akan Diberlakukan di Sergai

KORAN RADAR |
SERGAI : Bisa
membaca Al-Qur’an
hendaknya menjadi
salah satu syarat bagi
Lulusan Sekolah
Dasar (SD)/sederajat
yang beragama Islam,
saat akan mendaftar ke
Sekolah Menengah
Pertama (SMP)/
sederajat di Kabupat-
en Serdang Bedagai
(Sergai).

Sergai Raih Penghargaan KLA
dari Kementerian PPPA 

KORAN RADAR | SERGAI : Pemerintah Kabupaten Ser-
dang Bedagai (Pemkab Sergai) kembali meraih penghargaan
Kabupaten Layak Anak (KLA) tingkat Madya dari Kementerian
Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang
Darmawati.

Penghargaan tersebut diterima secara virtual melalui zoom
meeting pada Malam Penganugerahan Apresiasi KLA tahun
2022 di Ballroom Hotel Novotel Bogor Golf Resort and Conven-
tion Center, Jawa Barat, Jumat (22/7/2022) malam.

Dalam perhelatan akbar itu, Menteri PPPA, I Gusti Ayu
Bintang Darmawati mengutarakan KLA merupakan penghar-
gaan yang diberikan kepada kabupaten/kota yang memiliki
sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak se-
cara menyeluruh, berkelanjutan dan terencana, ucapnya. 

"Penilaian kabupaten/kota layak anak sudah dimulai dari
tahun 2006 silam hingga sampai saat ini. Ia pun berharap den-
gan kerja-kerja yang luar biasa daerah dapat mewujudkan-
nya," tandasnya.

Bupati Sergai H Darma Wijaya disela-sela aktivitasnya men-
yampaikan bahwa penghargaan itu merupakan hasil jeripayah
dan kerja keras seluruh unsur terkait hingga membuahkan hasil
sesuai harapan. 

"Ini wujud apresiasi dari Kementerian PPPA terhadap Pemk-
ab Sergai karena telah berkomitmen dalam mewujudkan dan
menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan anak," un-
gkapnya. 

Bang Wiwiek, sapaan akrab Bupati menambahkan bahwa
penghargaan ini meningkat, sebelumnya Kabupaten Tanah
Bertuah Negeri Beradat beberapa kali hanya meraih peghar-
gaan dengan kategori "Pratama".

Oleh karenanya kita patut bersyukur, namun jangan lekas
puas diri. Hendaknya penghargaan ini kita jadikan semangat
untuk meraih yang lebih tinggi lagi di masa mendatang.

"Terimakasih seluruh jajaran Pemkab Sergai yang sudah
bekerja keras dan bersinergi hingga tercapai prestasi ini. Mari
bersama kita mewujudkan Kabupaten Sergai yang Maju Ter-
us," tutupnya. 

Sedangkan Kepala Dinas P2KBP3A dr Helminur Iskandar,
usai mengikuti zoom meeting di Pendopo Pangeran Bedagai,
Komplek Kantor Bupati Sergai menyebut bahwa penghargaan
KLA ini terdiri dari beberapa tingkatan yaitu tingkat Pratama,
Madya, Nindya dan Utama.

KLA juga merupakan bagian terpenting terciptanya Indone-
sia layak anak yang dicita-citakan terwujud di tahun 2030. 

"Penghargaam yang kita peroleh ini meningkat dari Pratama
menjadi Madya. Kita harapkan tahun depan bisa naik lagi menjadi
Nindya," pungkasnya yang hadir mengikuti zoom meeting didamp-
ingi jajaran DP2KBP3A Kabupaten Sergai. (KRO/RD/Mimah)

KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT : Kunjungan kerja
Gubernur Sumatra Utara, Edy Rahmayadi ke Kabupaten Pak-
pak Bharat menyempatkan mengajak Gubsu beserta seluruh
rombongan meninjau lokasi olah raga arung jeram di Lae Ordi.

Tampak dilokasi tersebut, Gubernur bahkan juga makan
siang dan melakukan ibadah solat dzuhur di tepi sungai berair
jernih ini, Rabu (20/7).

Olahraga arung jeram belakangan ini memang menjadi
wahana olah raga dan wisata favorit dikalangan masyarakat.

Banyak orang yang rela pergi jauh dan merogoh kantong
dalam guna merasakan nikmatnya mengarungi sungai deras
dengan perahu karet.

Peluang besar ini tentu tidak lepas dari pengamatan seor-
ang Franc Bernhard Tumanggor, Bupati Pakpak Bharat yang
melihat besarnya potensi arung jeram di Kabupaten Pakpak
Bharat. Daerah yang terletak dibilangan pegunungan bukit bar-
isan ini memiliki banyak sungai besar dan sangat potensial
untuk olah raga ini.

Hal ini sangat terbukti dari besarnya minat dan animo para
pecinta arung jeram yang datang saat pelaksanaan event per-
dana beberapa waktu lalu. Masyarakat sekitar juga sangat
berharap atas adanya olahraga yang baru ini.

“Paling tidak kita bisalah jualan kopi atau minuman ringan
diisini, sering-sering ajalah ada event beginian,” ungkap salah
seorang warga kala itu.

Sementara itu Gubernur Sumatera Utara melihat adanya
potensi lain dengan keberadaan sungai-sungai berair jernih di
Kabupaten Pakpak Bharat.

Sungai di sini sangat jernih dan cantik, saya teringat ke-
beradaan “Lubuk Larangan” di Daerah Tapanuli Selatan dan
juga Sumatera Barat.

“Ikan-ikan dipelihara di sungai dan hanya boleh diambil
saat-saat tertentu saja, jadi semua orang hanya bisa mengam-
bil ikan secara bersama-sama dalam waktu yang telah ditentu-
kan, ini saya kira juga cocok kita kembangkan disini,” ucap
Gubernur dilokasi.

“Masalah pengembangan pariwisata ini jelas saya men-
dukung, kita akan lihat dari sisi mana yang bisa kita bantu
nanti,” ucap dia kemudian.

Sementara itu Bupati Pakpak Bharat, Franc Bernhard Tu-
manggor mengatakan bahhwa pengembangan sektor pariwi-
sata ini dirasa sangat perlu mengingat posisi Pakpak Bharat
sebagai salah satu Daerah penyangga kepariwisataan Danau
Toba sebagai destinasi wisata super perioritas Nasional.

“Jadi kita harapkan para pelancong yang datang ke Danau
Toba juga melirik Kabupaten Pakpak Bharat untuk dikunjungi, hal
ini yang tadi telah sampaikan harus didukung dengan kondisi
infrastruktur yang memadai,” ucap bupati. (KRO/RD/Sibanu)

Bupati Pakpak Bharat Ajak
Gubsu Kunjungi Lokasi

Arung Jeram Sungai Lae Ordi

lokasikan bersumber dari zakat
Apara tu r  S ip i l  Negara  (ASN)
Pemkab Sergai.

Program yang kami buat ini
sebagai upaya dalam mewujud-
kan visi Kabupaten Sergai yang
Maju Terus, Mandiri,  Sejahtera
dan Religius, ujarnya.

J ika Pemkab Sergai  juga
memberikan Jaminan Ketenagak-
erjaan bagi Bilal Mayit dan Guru
Mengaji dengan mengikutserta-
kan mereka dalam BPJS Ketena-
gakerjaan yang iurannya dibayar
dengan besaran perorangnya
Rp192.000/tahun yang diambi l

dari dana Baznas.
 Selain itu, jika ada yang men-

inggal dunia, maka akan diberi-
kan santunan sebesar Rp42 j t
yang diberikan kepada ahli waris
dari BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian juga j ika ter jadi
kecelakaan, maka akan diberikan
santunan sesuai dengan ketentu-
an dari BPJS Ketenagakerjaan.

Pelaksana tugas (Plt) Camat
Sei Rampah, Rahmat Suhendra
Damanik turut mendukung penuh
kebijakan Bupati Darma Wijaya.
Ia memast ikan bahwa seluruh
Bilal Mayit dan Guru Mengaji di

Kecamatan Sei Rampah menda-
patkan santunan dan keikutser-
taan pada BPJS Ketenagaker-
jaan.

Sedangkan Wakil Ketua Baz-
nas Ustad. Zarkasih dalam pa-
parannya menerangkan bahwa
pihaknya berterimakasih kepada
Bupat i  yang sangat  concern
dalam mengerahkan gerakan
zakat bagi ASN.

 Diterangkannya bahwa dari 5
bidang yang dikelo la Baznas
salah satunya adalah  Dakwah
dan Advokasi. Pemberian san-
tunan terhadap Bilal Mayit dan

Guru Mengaji ini merupakan bagi-
an di dalamnya.

Acara dilanjutkan dengan ra-
mah tamah sekaligus pemberi-
an santunan dan pemberian kar-
tu keikutsertaan BPJS Ketena-
gaker jaan bagi  10 orang per-
wak i lan .

Turut hadir Staf Ahli Bupati, dr
Bulan Simaungkalit, Kepala BPJS
Ketenagaker jaan Sergai  Fadl i
Kurniawan, Wakil Ketua Baznas
Sergai Ustd. Zarkasih, seluruh
Kades se-Kecamatan Sei Ram-
pah serta ratusan Bilal Mayit dan
Guru Mengaji. (KRO/RD/Mimah)

Innalillahi Wainna Ilaihi Rojiun
Mengucapkan :

Turut Berduka Cita Yang Mendalam Atas Meninggalnya

Yuhdi Bin Muhammad Nurjani
Tutup Usia: 50 Tahun

Wakil Ketua PAC Gerindra Kecamatan Medan Amplas

Pada Hari Rabu, 23 Juli 2022, Pukul 15.15 Wib di Somerset Regency Jln Sunggal, Medan
“Semoga Allah SWT Memberikan Tempat Terbaik Disisi-Nya

dan Keluarga Yang Ditinggalkan Selalu Diberi Ketabahan. Aamiin Yaa Rabb”

Ttd.

Demikian disampaikan Bupati
H Darma Wijaya ketika bersilatur-
ahim dengan Bilal Mayit dan Guru
Mengaji se Kecamatan Sei Ram-
pah di Balai Karyawan Perkebu-
man Sei Parit Desa Parit, Keca-
matan Sei Rampah, Senin, (25/
07/2022).

Di Sergai, Syarat  masuk SMP
harus bisa baca Al-Qur’an akan
diberlakukan.

Darma Wijaya optimis dengan
keinginannya dan bisa diterapkan
dalam waktu dekat .  Oleh
karenanya Ia mendorong efektiv-
itas guru mengaji di Sergai.

Menurutnya,  kebanyakan
Guru Mengaj i  ikh las beramal ,
namun sebagai wujud dukungan,
Pemkab Sergai memberikan san-
tunan sebesar Rp1000.000 per
tahun  kepada Bi lal  Mayit  dan
Guru Mengaji.

Bupa t i  Se rga i  yang  ak rab
disapa Bang Wiwiek ini merin-
ci, j ika sumber dana yang dia-

Alasan Pinjam Malah Gelapkan Sepeda Motor
KORAN RADAR | JEMBER :

Seorang ibu rumah tangga bernama
Trikurnia Setyowati (41), warga
Dusun Krajan, Desa Keting, Keca-
matan Jombang Jember, Senin (25/
7/2022) mendatangi Mapolsek Jom-
bang untuk melaporkan WH yang telah
meminjam motor milik Trikurnia.

Berdasarkan keterangan sum-
ber, WH pinjam motor cuma satu
minggu akan tetapi hingga sekarang
tak kunjung di kembalikan dan ahirn-
ya Tri melaporkan WH ke Mapolsek
Jombang. Alasan WH pinjam sepe-
da motor di buat untuk bepergian ke
Lumajang untuk menjenguk anakn-
ya yang berada di Pompes.

Namun ketika Tri hendak men-
gambil sepedanya di rumah WH
tidak pernah di bukakan pintu, bah-
kan berkali kali saya kerumahnya
tidak dibukakan pintu dan WH tidak
punya etikat baik, ujar TRI.

“Sebenarnya saya tidak tega me-
laporkan ke polisi , berhubung dia tidak
bermaksud baik jadi saya nekat me-
lapor,” ujarnya dengan nada kesal.

WH meminjam sepeda motor
sekitar tanggal 16 Juli, dia bilang
cuma pinjam satu hari di tunggu tung-
gu seharian kok gak kunjung di
kembalikan.

“Saat WH di telepon HP nya juga
tidak aktif, saya panik dan was was

karena mau di pakai untuk beker-
ja”, cetusnya.

WH, Sabtu sorenya datang ke
rumah saya bukannya mengembali-
kan motornya tapi bilang hendak
pinjam kembali sepeda motornya
karena mau ke Lumajang dan ke-
pondok daerah Glundengan.

Petugas SPKT Jombang, Aipda
Nanang membenarkan adanya lap-
oran tersebut dan akan melanjutkan
ke pihak Reserse guna penyelidi-
kan lebih lanjut.

“Laporannya sudah kita terima dan
nanti kita akan arahkan ke Unit Reskrim
guna melakukan proses penyelidikan,”
ujarnya. (KRO/RD/An)

KORAN RADAR GROUP

KORAN RADAR | NEWS : WhatsApp tengah berupaya
untuk menghadirkan mode gelap di aplikasi Android. Situs
WABetaInfo juga membagikan tampilan fitur, dimana pengatu-
ran utama, pengaturan akun, pengaturan obrolan, pengaturan
pemberitahuan, dan pengaturan penyimpanan hadir dalam
mode gelap.

Dilansir dari laman India Today, baru-baru ini, ketika diaktif-
kan, mode gelap juga akan menampilkan seluruh ruang, terma-
suk bilah tempat waktu ditampilkan yang berwaran hitam. Pe-
rubahan ini hadir dalam WhatsApp Beta untuk Android versi
2.19.85.

Selain itu, WhatsApp juga telah mulai mendesain ulang pen-
gaturan privasi dan bagian lain dari aplikasi pesan sosial, sep-
erti bagian untuk mengubah nomor, untuk membuatnya kom-
patibel dengan mode gelap.

Sayangnya, masih belum ada tanggal resmi kapan aplikasi
Android WhatsApp akan ditambahkan mode gelap. Selain itu,
perusahaan juga tengah menambahkan fitur otentikasi ke ap-
likasi yang memungkinkan pengguna untuk mengatur kunci
spesifik aplikasi menggunakan pemindai sidik jari ponsel. Pe-
nambahan fitur ini dikabarkan untuk menambahkan keamanan
aplikasi dan melarang orang lain untuk mengakses ponsel dan
membaca obrolan. (KRO/RD/WPD)

WhatsApp Akan
Hadirkan Mode Gelap

Wardana Hasibuan SE
Ketua PAC Partai Gerindra Medan Amplas
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Patroli Terpadu Dalkarhutla Bersinergi
TNI/POLRI di Kecamatan Siak Hulu

Tim Patroli Pengendalian Ke-
bakaran Hutan dan Lahan (Dalkar-
hutla)  yang dipimpin Kapolsek Siak
Hulu KOMPOL Rusyandi Zuhri Sire-
gar, S.Sos, MH diwakili Bhabinka-
mtibmas BRIPKA Nurhasdianto, SH,
bersama Danramil 06/SH Kapten
Arh. Irwanto diwakili Babinsa Sertu
Zulkifli Butar Butar, dari Manggala
Agni Madito, Gaberia, M. Iyan dan
dari MPA Sdt Razali.

Beberapa titik sasaran yang
akan kita telusuri, seperti lahan lah-
an hutan dan tempat semak belukar
yang belum dikelolah oleh
masyarakat.

"Sekaligus mengunjungi pondok
pondok masyarakat yang dihuni
beberapa petani kebun, ucap Brip-

ka Nurhasdianto.
Giat Patroli Dalkarhutla Tahun 2022

ini, adalah bukan hanya sekedar pa-
troli untuk mencari titik api, tapi kita
juga memberi sosialisasi kepada
masyarakat, petani kebun, pengelolah
kebun dan para pemancing agar tidak
melakukan bakar bakar dilahan hu-
tan. Atau dengan sengaja membakar
lahan yang akan dikelola.

Lanjut, Bripka Nurhasdianto, SH
yang sering dipanggil Bripka Adi ini,
menyampaikan kepada masyarakat
dan memberi sosialisasi akan ber-
bahayanya bila melakukan bakar
bakar diareal hutan ataupun pemilik
perkebunan.

"Karena ini ada sanksinya pel-
aku diancam  dengan pasal berla-

KORAN RADAR | KAMPAR : Tingkatkan
kewaspadaan dan untuk mengantisipasi
Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan
(Dalkarhutla) Jajaran Polsek Siak Hulu
bersinergi dengan Jajaran Koramil 06/SH
dan Manggala Agni berserta Masyarakat
Peduli Api (MPA) melakukan Patroli
Dalkarhutla. Selasa (26/07/2022) sekira
pukul 11.30 Wib di Desa Buluh Nipis
kecamatan Siak Hulu kabupaten Kampar.

Koramil Hamparan Perak Gelar
Vaksinasi di Desa Manunggal

Anggota Komisi I DPRD Medan Margaret
Minta Kepala Puskesmas Dievaluasi

KORAN RADAR | MEDAN :  Anggota Komisi I DPRD Medan Mar-
garet MS menyayangkan kekosongan  tenaga Nutrisionis ahli gizi di
Puskesmas Sicanang. Sehingga, berdampak terkendalanya penangan-
an 106 penderita Stunting di Sicanang.

Ini merupakan kelalaian Kepala Puskesmas (Kapus), kenapa sampai
terjadi kekosongan. Berdampak  terhambat pelayanan penyuluhan gizi
bagi masyarakat  terutama bagi penderita Stunting.

"Kalau Kapus Sicanang tidak mampu kerja supaya dievaluasi saja, "
tegas Margaret MS, kepada wartawan di Medan, Jumat (22/7/2022).

Saran Margaret, seharusnya, Kepala Puskesmas Sicanang mem-
berikan keseriusan penanganan terhadap 106 balita penderita Stunting.

 "Dengan mencari bapak asuh dan bantuan berupa CSR bagi pender-
ita stunting, " ucap Margaret.

Karena,  pelayanan kesehatan Puskesmas bukan hanya bagi pen-
derita, namun perlu sosialisasi penyuluhan gizi bagi masyarakat, agar
paham dan mengerti mengantisipasi kasus stunting," sebutnya.

"Saya selaku wakil rakyat asal daerah pemilihan II (Sicanang) mera-
sa terpanggil untuk tetap melakukan pengawasan guna peningkatan pe-
layanan kesehatan lebih bagus," tambah Margaret.

Seluruh ASN di Pemko Medan harus ikut mencegah stunting dan
sudah merupakan program utama Pemko Medan. Stunting bukan suatu
penyakit, namun Stunting itu dampak/akibat kurang nya gizi di 1000 hari.

Diberitakan sebelumnya, Program prioritas Walikota Medan Bobby
Afif Nasution soal penanganan kesehatan kasus stunting di Kota Medan
tampaknya belum maksimal.

Seperti penanganan stunting di wilayah Puskesmas Sicanang Keca-
matan Medan Belawan hingga saat ini penanganan terkesan lalai belum
ada peningkatan.

Parahnya, selain kosongnya nya Petugas Nutrisionis pelayanan gizi
dan makanan di Puskesmas Sicanang, juga minimnya petugas tenaga
medis (Nakes) dan alat kesehatan (alkes), serta Petugas Posyandu di
Puskesmas tersebut.

Ketika hal tersebut dikonfirmasi Wartawan  kepada Kepala Puskes-
mas Sicanang dr Trisna Murni di kantornya, Kamis (21/7/2022) men-
gaku jika sebelumnya memang  ada Petugas Nutrisionis di Puskesmas
Sicanang.

"Kita sudah laporkan ke kosongan Petugas itu ke Dinas Kesehatan
Kota Medan," ujar Trisna.

Bahkan terkait jumlah kasus penderita Stunting di wilayah Puskes-
mas Sicanang, Trisna mengaku hanya 67 kasus.  Ternyata data dari
Dinas Kesehatan Medan sebanyak 106 balita.

Diakui Trisna, dari 106 penderita stunting, hingga saat ini belum satu
pun yang mendapat bapak asuh untuk membantu para penderita. Begitu
juga kerjasama dengan pihak ke tiga mendapatkan bantuan CSR dari
Perusahaan belum terlihat. (KRO/RD/TS)

KORAN RADAR | DELI SER-
DANG : Desa Manunggal Pihak
Koramil 0201/12/ Hamparan Perak
melaksanakan program vaksinasi
2 dan 3 di Desa Manunggal, Keca-
matan Labuhan Deli, Kabupaten Deli
Serdang, Selasa (26/07/2022) pagi.

Program vaksinasi gratis yang
mendapat antusias dari warga
masyarakat yang ingin mendapat-
kan vaksin itu dilaksanakan di kan-
tor Desa Manunggal Kecamatan
Labuhan Deli.

Tenaga Kesehatan (Nakes) se-
bagai vaksinator dalam kegiatan itu
didatangkan dari Kesrem (Keseha-
tan Korem) Binjai sebanyak 4 per-
sonil. Diantaranya yakni Pelda Sum-
itro.

Babinsa Desa Manunggal, Ser-
da Dedi H yang merupakan pen-

anggungjawab di kegiatan itu kepa-
da Radarindo.co.id mengatakan ter-
ima kasihnya kepada masyarakat
yang telah antusias mau datang
untuk mengikuti vaksin.

“Masyarakat kita sangat meny-
adari pentingnya arti kesehatan.
Mereka datang untuk mendapatkan
vaksin. Terima kasih saya ucap-
kan”, ujarnya.

Dikatakan Serda Dedi lagi bah-
wa kegiatan Vaksin di Desa Manung-
gal kali ini menargetkan 100 orang
peserta, dengan vaksin Boster je-
nis Frezer dan Astajeneka.

Di tempat yang sama, salah
seorang personil Satgas Covid Ke-
camatan Labuhan Deli, Rudianto, S
mengatakan giat vaksinasi tersebut
dilaksanakan karena adanya pert-
anyaan warga mengenai kelanju-
tan vaksin Boster di wilayah Keca-
matan Labuhan Deli.

“Kita bekerjasama dengan pihak
Koramil Hamparan Perak dan Desa
Manunggal melaksanakan vaksina-
si ini untuk memenuhi permintaan
warga untuk mendapatkan vaksi-
nasi lengkap, sesuai dengan
amanah pemerintah”, ujar Satgas
Covid yang aktif di masyarakat
tersebut.

Turut hadir di dalam kegiatam
vaksinasi itu 4 orang Babinsa (Bin-
tara Pembina Desa) Koramil 0201/
12/Hamparan Perak. Diantaranya,
Babinsa Desa Hamparan Perak,
Sertu Surianto, Babinsa Desa Kota
Datar, Serda Suyadi, dan Babinsa
Desa Klambir, Kopda Marpaung.
(KRO/RD/Ganden)

pis, pidana penjara 10 Tahun dan
denda 10 Miliyar," tegas Adi.

Diharapkan dengan dilakukannya
giat patroli Dalkarhutla ini, adanya

pemahaman masyarakat  terhadap
bahaya Karhutla. Dan dengan nen-
ingkatkan Public Trust.

"Hadirnya POLRI dtengah

masyarakat untuk lebih dicintai oleh
masyarakat dan menciptakan Ka-
mtibmas yang aman dan kondusif,"
pungkas Bripka Adi. (KRO/RD/SM)

Dinkes Medan Diminta Sikapi Kekosongan
Tenaga Gizi Penderita Stunting di Sicanang

KORAN RADAR | MEDAN : Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan
Ritonga SE minta Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Kota Medan dr Taufiq
Iriansyah segera sikapi kekurangan tenaga medis Nutrisionis di Puskes
Sicanang Medan Belawan.

Apalagi, tenaga ahli gizi sangat dibutuhkan penanganan penderita
stunting di wilayah Sicanang.

"Kita harapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Medan dr Taufiq Ririan-
syah segera mengisi kekosongan tenaga medis ahli gizi di Puskesmas
Sicanang," tegas Ihwan Ritonga SE, kepada wartawan di Medan, Jumat
(22/7/2022).

Ihwan pun mengaku sangat menyayangkan hal itu bisa terjadi. Pada
hal, kata Ihwan, tenaga ahli gizi sangat dibutuhkan mengatasi penderita
106 balita stunting di wilayah Puskesmas Sicanang.

"Kenapa sampai kosong, bila perlu ditambah begitu juga dengan
tenaga medis lainnya," tandas Ihwan selaku Ketua DPC Partai Gerindra
Kota Medan itu.

Ditambahkan Ihwan lagi, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Medan
harus mampu mengimplementasikan program Wali Kota Medan Bobby
Nasution soal keseriusan penurunan angka stunting di Kota Medan.

Bahkan tambah Ihwan, masalah penanganan kesehatan merupakan
5 program prioritas yang harus dituntaskan masa 2 tahun ini.

 "Kita sangat apresiasi hal itu demi kesejahteraan masyarakat. Maka
pejabat di Dinkes sampai Puskesmas harus mampu mengikuti gerak
Wali Kota," sebut Ihwan.

Kepala Puskesmas Sicanang dr Trisna Murni di kantornya, Kamis
(21/7/2022) mengaku, sebelumnya ada petugas Nutrisionis di Puskes-
mas Sicanang. Namun telah pindah ke Puskesmas lain dan tidak ada
pengganti.

"Kita sudah laporkan ke kosongan petugas itu ke Dinas Kesehatan
Kota Medan," ujar Trisna. (KRO/RD/TS)

Polres Batu Bara Amankan Pria
Cabuli Anak di Bawah Umur

KORAN RADAR | BATU
BARA : Team Opsnal Sat Reskrim
Polres Batu Bara mengamankan ter-
duga pelaku pencabulan anak di
bawah umur, Senin (25/07/2022).

Terduga pelaku ZB (20) diaman-
kan dari kediamanmya di Kecama-
tan Dumai Barat, Kota Dumai.

Kapolres Batu Bara AKBP Jose
DC. Fernandez melalui Kasat
Reskrim AKP JH. Tarigan membe-
narkan penangkapan itu.

Aksi bejat ZB bermula pada Sabtu
(23 Juli 2022) di Kecamatan Datuk
Lima Puluh Kabupaten Batu Bara.
Saat itu ZB bertemu dengan korban
Bunga (bukan nama sebenarnya).

Sebelumnya pada Kamis (13 Juli
2022) Bunga bersama dengan kelu-
arganya RD, warga Kecamatan
Datuk Lima Puluh, mengambil pa-
kaian di rumah temannya.

Sejak itu RD tidak bisa lagi men-
ghubungi Bunga. Kemudian RD
membuat laporan kehilangan orang
pada Kamis, 21 Juli 2022.

Polisi yang mendapat laporan
orang hilang, dipimpin Iptu AH. Sa-
gala melakukan penyelidikan.

Hasil penyelidikan Polisi menda-
pat informasi kalau Bunga berada di
kediaman terduga pelaku ZB. Polisi
pun menemukan Bunga di sana dan
membawanya ke Polres Batu Bara.

Kepada keluarganya RD, Bun-
ga menceritakan kalau dirinya
sudah melakukan hubungan intim
sebanyak dua kali dengan terduga
pelaku ZB. Atas pengakuan Bunga
tersebut, RD membuat laporan pen-
gaduan ke Polres Batu Bara.

Selanjutnya Polisi pun membu-
ru terduga pelaku dan menangkap-
nya di Dumai.(KRO/RD/DHASAM)

DPRD Batu Bara Gelar Rapat
Paripurna Penyampaian Pokir

KORAN RADAR | BATU BARA : Turut dihadiri oleh Bupati Batu
Bara yang di wakili Asisten III, Sekda, Ketua dan Wakil Ketua DPRD serta
unsur Forkopimda, Kepala Dinas, Kaban, Kabag, dan Camat se-Kabu-
paten Batu Bara.

Pada pelaksanaan acara Agenda Rapat Paripurna penyampaian Pokok
pikiran Terkait Nota pengantar KUA PPAS RAPBD 2023, Senin (25/07/
2022).

Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Ismar Khomri,
SS dan disampaikan oleh juru bicara dari Komisi I H. Rohadi, SP diant-
aranya menyampaikan Pokir (Pokok Pikiran) Komisi I kepada beberapa
OPD diantara nya Dinas PUTR, Dinas Perkim, Dinas PMD, Bappelit-
bangda, Inspektorat Daerah.

Selanjutnya Dinas Kominfo, BKPSDM, Dishub, Kesbangpol Linmas,
Kabag Setda, Camat Se Kabupaten Batu Bara, Disdukcapil dan Satpol
PP.

Penyampaian Pokir Komisi I melalui Rohadi SP mengatakan bahwa
beberapa item dalam platforn tersebut belum sinkron dalam kesepaha-
man nota pengantar KUA PPAS RAPBD 2023 sehingga DPRD dari Komi-
si I meminta penambahan waktu dikarenakan program OPD tersebut
belum sesuai dengan pembahasan di komisi I.

Sedangkan Edi Syahputra ST sebagai juru bicara dari Komisi II men-
yampaikan Pokir dalam agenda rapat paripurna nota pengantar KUA
PPAS RAPBD 2023 kepada Dinas BKAD.

Bapenda, DPM-PTSP, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Perta-
nian dan Perkebunan, Dinas Kop. dan UMKM, Disnakerprindag, Sekre-
tariat DPRD, PDAM Tirta Tanjung, BUMD PT Pembangunan Bahtera
Berjaya.

Juru bicara Komisi II Edi Syahputra ST menyetujui seluruh platforn
yang tertuang dalam KUA PPAS RAPBD 2023. Meski ada beberapa point
yang disampaikan dalam rangka perbaikan kinerja OPD tersebut.

Sementara Komisi III melalui Juru bicara nya Andriansyah SH men-
yampaikan Pokir kepada Dinas Pendidikan, Dinsos, Disbudparpora,BPBD,
Dinkes P2KB, RSUD, Puskesmas, Dinas Perpustakaan dan Disnaker-
prindag.

Melalui Juru bicara nya Andriansyah SH, Komisi III menyampaikan
kepada Pemkab Batu Bara melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) dengan merekomendasikan (Pokir) agar Dinas -(OPD) mendap-
atkan tambahan anggaran.

Diantaranya adalah meminta kepada Pemkab Batu Bara untuk sece-
patnya membentuk Badan Umum Layanan Daerah agar tidak lagi ber-
gabung dengan Dinas Kesehatan dalam bentuk UPT.

Menurut Andriansyah SH, dari hasil pembahasan Komisi III terhadap
RSUD maupun Puskesmas di Kabupaten Batu Bara masih ketergantun-
gan yang cukup tinggi pada dana Kapitasi BPJS, salah satu contohnya
adalah nilai anggaran obat-obatan pada RSUD hanya senilai Rp1.2 mil-
iar. (KRO/RD/DHASAM)

Bupati Zahir Bersama Rombongan Jemaah Haji
Asal Batu Bara Tiba di Tanah Air

KORAN RADAR | BATU
BARA : Rombongan 130 jemaah
haji asal Batu Bara yang tergabung
dalam kloter tiga Debarkasi Medan
tiba di Asrama Haji Medan, Jalan
AH Nasution, Senin siang (25/07/
2022).

Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir,
M.AP., dan Istrinya Ny. Hj. Maya
Indriasari Zahir yang sebelumnya
bertugas sebagai Tim Petugas Haji
Indonesia (TPHI) Sumut beserta se-
luruh jemaah haji tiba di Bandara
Kualanamu Deli Serdang sekira
pukul 11.25 WIB.

Selanjutnya Rombongan meng-
gunakan Bus Damri dan tiba di As-
rama Haji Medan pukul 14.30 WIB.

Setibanya di aula, Bupati Zahir
dan jemaah haji lainnya langsung
melakukan cek kesehatan, dimulai
dari pengecekan suhu tubuh dan Tes
Swab Antigen.

Rombongan Jemaah haji yang
tergabung di kloter tiga debarkasi
Medan ini berasal dari tiga kabupat-
en/kota yakni Kabupaten Batu Bara,
Kabupaten Simalungun, dan Kota
Padang Sidimpuan.

Penjemputan jemaah haji ini tu-
rut dihadiri Wakil Bupati Batu Bara
Oky Iqbal Frima, SE., Sekretaris
Daerah Sakti Alam Siregar, SH.,
Kabag Kesra Adenan Haris dan

sejumlah Kepala OPD Batu Bara.
Dalam sambutannya Wakil Bu-

pati Oky mengucapkan selamat atas
kembalinya seluruh jemaah haji klot-
er tiga yang telah menyelesaikan
serangkaian ibadah haji di Tanah
Suci, Mekkah.

“ Selamat datang dan selamat
kembali ke Indonesia. Alhamdulil-
lah semua kembali dalam keadaan
sehat dan tanpa halangan semoga
Allah SWT memberikan keberkah-
an bagi para jemaah haji hingga
pulang ke rumah masing masing
dan bisa bertemu kembali dengan
keluarga,” ungkap Wabup Oky.

Selanjutnya, seluruh jemaah haji
dari Bayu Bara dipulangkan ke daer-
ah masing-masing menggunakan 4
bus. Untuk penyambutan di bagi
menjadi dua titik diantaranya untuk
4 kecamatan yaitu Kecamatan Med-
ang Deras, Laut Tador, Sei Suka
dan Kecamatan Air Putih disambut
di Masjid Nurul Huda, Komplek In-
alum, Tanjung Gading, Kecamatan
Sei Suka.

Untuk jemaah haji dari Kecama-
tan Lima Puluh, Datuk Lima Puluh,
Lima Puluh Pesisir, Talawi, Tanjung
Tiram, Sei Balai, Datuk Tanah Datar
dan Nibung Hangus di sambut di
halaman Kantor DPRD Batu Bara.
(KRO/RD/DHASAM)

Team Opsnal Polsek Siak Hulu Tangkap Pelaku Pengedar SS
KORAN RADAR | KAMPAR :

Patut mendapat acungan jempol,
Team Opsnal Polsek Siak Hulu ber-
hasil menangkap pelaku diduga
pengedar Narkotika jenis sabu sabu,
Senin (25/07/2022) sekira pukul
11.00 Wib, di Desa Baru kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar.

Pelaku berinisial RP (28) warga
Jalan Mangga III No. 11/25 Rt.
004 Rw. 002 Kelurahan Kam-
pung Tengah Kecamatan Suka-
jadi Kota Pekanbaru dan juga
bertempat tinggal di Jalan Lin-
tas Timur Dusun I Rt. 001 Rw.
003 Desa Baru Kecamatan
Siak Hulu. Pelaku tidak berku-
tik saat diamankan Team Op-
snal Polsek Siak Hulu.

Pengungkapan kasus ini be-
rawal pada hari Senin tanggal
25 Juli 2022 Team Opsnal
mendapat informasi dari

masyarakat, bahwa adanya pere-
daran gelap Narkotika jenis sabu sabu
di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu.

Setelah mendapat informasi ini,
Team Opsnal yang dipimpin Panit-I
Reskrim IPTU Novris H Simanjun-
tak, SH, MH langsung ke titik sasa-
ran. Tak menunggu lama sekira
pukul 11.00 Wib.

Team Opsnal langsung melaku-
kan penangkapan dirumah tersang-
ka berinisial RP (28) di Jalan Lintas
Timur Dusun I Rt. 001 RW. 003 Desa
Baru Kecamatan Siak Hulu.

Selanjutnya dilakukan
penggeledahan dan disaksikan Apar-
at Pemerintahan Desa setempat, ter-
bukti 78 paket kecil dan 5 paket se-

dang diduga Narkotika je-
nis sabu sabu siap edar, 6
plastik klip bening ukuran
sedang. 1 lembar plastik
asoi warna hitam, 1 lembar
plastik asoi warna biru, dan
uang tunai Rp150.000, dan
dilakukan Interogasi Narko-
tika jenis sabu sabu ini ad-
alah milik pelaku.

Kemudian tersangka
dan barang bukti dibawa ke
Mapolsek Siak Hulu guna
proses lebih lanjut.

Kapolres Kampar AKBP Didik
Priyo Sambodo. SIK melalui
Kapolsek Siak Hulu KOMPOL
Rusyandi Zuhri Siregar. S.Sos, MH
saat dikonfirmasi RADARINDO.co.id
di ruang kerjanya membenarkan
adanya penangkapan tersangka
diduga pengedar Narkotika jenis
sabu sabu diwilayah Hukum Polsek
Siak Hulu.

“Saat dilakukan tes Urine ter-
hadap tersangka RP (28) positif
mengandung Methamphetamine,”
ungkap Kapolsek

Kini tersangka berikut barang
bukti 78 paket kecil dan 5 paket se-
dang dengan berat 22,67 Gram te-
lah kami amankan guna proses leb-
ih lanjut. Tersangka dijerat pada
Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 112 ayat
(2) Undang Undang RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang Narkotika, jelas
Kapolsek. (KRO/RD/SM)
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Perayaan Ulang Tahun Ke 16 KORAN RADAR GROUP Bersama PITI Sumut

Bhakti Sosial 350 Paket Sembako

KORAN RADAR | MEDAN : Perayaan Ulang Tahun ke
16 Manajemen media cetak KORAN RADAR GROUP
bersama DPD Persaudaraan Islam Tionghoa Indone-
sia (DPD PITI Sumut) mengadakan Bhakti Sosial
membagikan 350 paket sembako.

TD. Sulaiman
Ketua Persaudaraan Islam

Tionghoa Indonesia (PITI) Sumut

Ratno SH, MM
Pemimpin Redaksi

KORAN RADAR GROUP

Chandra Lingga
Pemimpin Umum

KORAN RADAR GROUP

Asmoko Edy Surbakti, SE
Pemimpin Perusahaan

KORAN RADAR

Sunaryo
Wakil Pemimpin Redaksi
KORAN RADAR GROUP

SELAMAT & SUKSES
Atas Peresmian:

EARTH SPACE CAFE & KARAOKE
Menyediakan Beragam Aneka Makanan

dan Minuman (Halal) Serta Hiburan Keluarga
Bertempat di Jalan Panglima Denai No. 15

Kelurahan Amplas - Medan
Pada Hari Jum’at 29 Juli 2022 Pukul 14.00 Wib

dari :

Ahmad Sukri Lubis SH, MH
Medan

Wardana Hasibuan, SE
Ketua PAC Partai Gerindra

Medan Amplas

H. Sampurna Wirawan, S.Sos
Penasehat PAC Partai

Gerindra Medan Amplas

Pembagian 350 paket sembako kepa-
da anak yatim dan kaum dhuafa di kantor
redaksi Jln Menteng 7 Blok B I No. 22
Medan, Sabtu (23/07/2022) pkl 14.00 Wib.

Pemimpin Redaksi KORAN RADAR
GROUP, Ratno SH, MM mewakili
Pemimpin Umum Chandra Lingga dan
Pemimpin Perusahaan Asmoko Edy Sur-
bakti, SE dan Sehat Sembiring ST, men-
gucapkan terima kasih kepada Ketua PITI
Sumut, TD Sulaiman.

PITI Sumut menyalurkan sembako di
KORAN RADAR GROUP yang merupa-
kan wujud kepedulian terhadap umat dan
anak bangsa.

"Atas nama keluarga besar KORAN
RADAR GROUP mengucapkan terima

kasih kepada Bapak Ketua PITI Sumut.
Semoga amanah yang disampaikan dap-
at meringankan beban saudara kita yang
membutuhkan. Semoga Allah SWT Tu-
han Yang Maha Esa memberikan rezeky
yang berlipatganda dan PITI senantiasa
mendapat ridho," ujar Pemred KORAN
RADAR GROUP RADARINDO.co.id Rat-
no SH,MM.

Hal yang sama dikatakan Ketua PITI
Sumut TD. Sulaiman melalui sekretaris
Fovi, semoga sembako yang kami beri-
kan dapat bermanfaat bagi bapak dan ibu
bersama keluarga.

"Apa yang kami berikan sebagai wu-
jud kepedulian PITI Sumut terhadap umat
dan anak bangsa. Semoga sembako
yang kami berikan dapat bermanfaat. Dan
selamat ulang tahun ke 16 KORAN RA-
DAR GROUP," ujar Fovi.

Sebanyak 350 paket sembako diberi-
kan kepada yang berhak berisikan beras
5 kg, minyak goreng 1 kg, gula putih 1 kg,
nasi 1 kotak dan air mineral kesehatan.

Sejumlah warga mengaku senang
atas bantuan sembako yang diberikan PITI
Sumut pada perayaan ulang tahun ke 16

"Terima kasih Ketua PITI Sumut, bap-
ak David Tan dan terima kasih juga pada
KORAN RADAR GROUP. Semoga ban-
tuan yang bapak berikan ini mendapat
balasan dari Allah SWT, Aamin Yaa Rabb.

Sebelumnya, acara dimulai dengan
tausya oleh ustad Akmal Nasution dan
doa. Kemudian pemberian sembako ke-
pada anak yatim dan kaum dhuafa. Serta
warga yang berhak membutuhkan.

Terima kasih kepada Persaudaraan
Islam Tionghoa Indonesia, dan terima
kasih pada KORAN RADAR GROUP.
Semoga semakin sukses. (KRO/RD/
JULI SIBURIAN).
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Wakil Pemimpin Redaksi
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