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Tubuh Polwan Berwajah
Cantik "Dicicipi" Pejabat Ketua Umum PB Joko Tingkir Indonesia:

Kita Harus Miliki Kader Berkualitas

Bersambung
ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN :
Kecantikan wajah seorang wan-
ita bisa mengubah segalanya.
Apalagi demi uang ia rela meng-
gadaikan tubuhnya  dicicipi para
pria hidung belang berduit.

Status atau karir terhormat
terkadang tidak menjadi jaminan
bebas dari perbuatan tercelah
bahkan lebih yang bisa merun-
tuhkan martabat.

Seperti dilakukan seorang
oknum Polisi Wanita (Polwan)
yang satu ini. Bermodalkan tu-
buh putih yang montok dengan
wajah cantik, ia menggegerkan
sejagad raya.

Dunia maya dihebohkan den-
gan kisah seorang anggota poli-
si wanita cantik mengenai ka-
sus perselingkuhan. Seorang

KORAN RADAR  | MEDAN : Ketua Umum
Pengurus Besar Joko Tingkir Indonesia (PB JTI),
Sukirmanto SH, kembali mengingatkan semua
pengurus atau kader simpatisan harus memiliki
Sumber Daya Manusia berkualitas dan berkuan-
titas.

Terlebih-lebih untuk menduduki bagan organ-
isasi Satgas Paguyuban Joko. Tanpa kecuali
dikepengurusan sayap organisasi Sekar Mirah
maupun di Koperasi yang sudah terbentuk.

Untuk itu, Pengurus Besar Joko Tingkir Indo-
nesia akan terus melakukan kajian dan evaluasi
demi perbaikan dan kepentingan organisasi.

Demikian diutarakan Ketua Umum Pengurus
Besar Joko Tingkir Indonesia (PBJTI) Sukirman-
to SH, pada RADARINDO.co.id GROUP KORAN
RADAR Selasa (06/09/2022) sore.

Pengajuan pengurus dalam formatur harus
diseleksi, ujarnya. Agar tidak bongkar pasang

Anggaran Belanja Dinas PPKBPPA
Langkat Rp483,4 Miliar Diduga Bocor

KORAN RADAR | MEDAN :
Pertanggungjawaban Belanja Keg-
iatan Bantuan Operasional Keluarga
Berencana pada Dinas PPKBPPA
Langkat Rp99.760.700, tak sesuai

kenyataan TA2021.
Pemkab Langkat sebelumnya

menganggarkan belanja barang dan
jasa Rp483.437.427.063, dengan
realisasi per 14 Desember 2021

Rp260.321.107.267.
Berdasarkan keterangan sum-

ber, realisasi untuk Bantuan Opera-
sional Keluarga Berencana (BOKB)
pada Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana dan Perem-
puan, Perlindungan Anak (PPKBP-
PA) sebesar Rp4.412.444.500.

Realisasi biaya operasional
kegiatan BOKB Rp3.718.568.000
dengan rincian, untuk belanja ma-
kanan dan minuman rapat
Rp705.618.000.

Belanja transpot peserta
Rp2.402.250.000 dan honor fasilita-
tor Rp610.700.000 total
Rp3.718.568.000.

"Sebanyak 75 laporan dan bukti

Bersambung ke hal 3 Bersambung ke hal 3

Perkebunan Nusantara (PTPN)
dari saat ini sebanyak 13

PTPN Kedepan Akan
Jadi Empat Subholding

KORAN RADAR  | TJ. MORAWA : Oknum Kepala Sekolah
YAPNI di Desa Perdamean, Tanjung Morawa, Deliserdang bakal
menuai masalah. Pasalnya salah seorang orangtua siswa melaku-
kan protes atas tindakan Yayasan yg duga melakukan pencemaran
nama baik.

Kejadiannya berawal dari kebijakan pihak yayasan yang menge-

Oknum Kepala Sekolah YAPNI Dituding
Cemarkan Nama Baik Orangtua Siswa

KORAN RADAR | JAKARTA :
Menteri Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) Erick Thohir mengungkap-
kan rencana pemangkasan holdong

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3
Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | JAKARTA :
Putri Candrawathi (PC) mengeluar-
kan pernyataan mengagetkan. Istri
mantan Kadiv Propam Polri menga-
takan malu, takut dan merasa dirinya
lebih baik mati.

Kasihan Istri Sambo, Merasa Malu dan
Takut Merasa Dirinya Lebih Baik Mati

Bersambung ke hal 3

Ryzia Nabila Sitorus Dinobatkan
Pemenang Kontes Kecantikan Miss Supraglobal

KORAN RADAR | MEDAN : Gadis cantik bernama asli Rhy-
zia Nabila Sitorus  itu tampak anggun mengenakan Mahkota Miss
Supraglobal 2022. Ia dinobatkan sebagai pemenang dalam kontes
kecantikan  Miss Supraglobal yang berfokus pada isu lingkungan
dan pariwisata yang dihelat di Lagos Nigeria pada 14 Mei 2022
lulu.

"Rhyzia Nabila Sitorus akhirnya membawa mahkota kemenan-
gan keTanah Air", ujar Ayi Ariesta Manager Nabila.

Menurut Ayu Ariesta, mahkota Miss Supraglobal baru dikirim
dari Meksiko dan baru 2 kali oleh Rhyzia Nabila diantaranya saat
menjadi  ajang juri kecantikan Sumatera Utara beberapa waktu
lalu dan digunakan saat upacara perayaan HUT ke77 kemerde-
kaan kota Tanjung Balai dalam  undangan khusus dari Walikota
Tanjung Balai H. Waris.

Kabar membanggakan ini datang dari sosok bernama asli
Ryzia Nabila Sitorus atau lebih akrab disapa dengan panggilan
Ryzia Sitorus yang sukses mengharumkan nama Indonesia dalam

ajang Miss Supraglobal 2022.
Perempuan asal Medan tersebut sukses keluar menjadi pe-

menang dalam ajang tersebut. Ryzia Sitorus sukses menjadi Miss
Supraglobal 2022 usai menyingkirkan empat pesaing lainnya,
yaitu Paula Assuncao dari Brazil (Runner-up pertama), Mrignaya-
na Vedpathak dari India (Runner-up kedua), Africa Vicario dari
Kuba (Runner-up ketiga), dan Sharon Namaganda dari Uganda
(Runner-up keempat).

Menoreh prestasi kontes kecantikan dunia yang berhasil
menjadi juara di ajang Miss Supraglobal 2022. Ryzia Sitorus ber-
hasil meraih gelar terbaiknya di ajang Miss Supraglobal 2022, ia
dinobatkan sebagai pemenang ajang tingkat dunia.

Ryzia Sitorus berhasil mengalahkan empat pesaing lainnya,
yaitu Paula Assuncao dari Brazil sebagai (Runner-up pertama),
Mruganayana Vedpathak dari India (Runner-up kedua), Africa Vi-

KORAN RADAR | MEDAN: Anggaran RSU DS kembali menguap, konon miliaran
rupiah diduga menjadi temuan, dicurigai menyimpang. Oknum Direktur RSU DS, HF
dikabarkan sempat dipanggil oknum penyidik setempat.

Kabar miring aliaran dana dan real-
isasi pengunaan dana bersumber APBD
dan APBN diduga mengundang ke-
curigaan Aparat Penegak Hukum.

Tidak hanya bagi oknum Direktur,
namaun nama wakil Direktur RSU DS
juga disebut-sebut menjadi pembicaraan
publik.

Isu yang terima KORAN RADAR

GROUP belum lama ini, menyebutkan
kedua pejabat teras di RSU DS tengah
dimintai keterangan oleh penyidik "Ge-
dung Bundar" Jakarta, atas dugaan pen-
yalahgunaan wewenang. Selain terkait
aliran dana, sumber juga menyebutkan
adanya indikasi jabatan "Naga Bonar".
Konon disebutkan oknum Wakil Direktur
RSUD DS, Dr AT dicurigai mendapat ja-
batan "Naga Bonar". Hal ini spontan
mendapat reaksi keras dari sejumlah ASN
di DS. Karena dinilai masih ada yang
lebih layak namun bisa ditempatkan di-
posisi yang sepantasnya.

"Kami malas ngomong bang. Ini bu-
kan rahasia umum lagi, tapi kami per-

caya cepat atau lambat kasus ini bakal
mencuat dan akan dibuka yang berko-
mpeten," ujar sumber yang enggan dise-
butkan namanya pada KORAN RADAR
GROUP belum lama ini.

Padahal, ujar sumber, hal ini sangay
bertentangan dengan Undang Undang
Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Rangkap
Jabatan sebagai Pejabat Struktural dan
Fungsional. Artinya, ada dugaan perbua-
tan melawan hukum dan sekaligus pem-
biaran oleh Aparat Penegak Hukum.

Lebih tegas lagi, sumber mengata-
kan dari jabatan "Naga Bonar" kedua
oknum tersebut telah mendapat fasilitas
yang dianggarkan oleh negara. Sedang-
kan peraturan perundang undangan yang
berlaku itu sangat bertentangan.
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Kasi Trantib Pekan Labuhan : Saat Penggrebekan
Beberapa Pria Lompat Ke Sungai Deli

Group

PEMBERITAHUAN REDAKSI :
Setiap wartawan KORAN RADAR dibekali Kartu Pers atau
ID Card yang ditandatangani oleh Pemimpin Redaksi dan

namanya tertulis didalam box redaksi. Jika ada oknum yang
mengaku wartawan KORAN RADAR tapi namanya tidak

tertera di box kami anggap liar, segala tindak
tanduknya bukan tanggung jawab kami.

Dto
PEMRED

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 | Belawan
: Diperkirakan belasan

orang pria berhasil
ditangkap dan diaman-

kan personil polres
pelabuhan Belawan
bersama petugas

Kelurahan Pekan Labu-
han serta Kepala

Lingkungan merubuhkan
bangunan rumah yang

diduga pemakai narkoba
jenis sabu- sabu.

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, Drs Amiruddin Sirait, Ir Husnil Umri Nasution, Muhammad Irsad. 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.  TANJUNG-BALAI : Chaidir Batubara  (Kabiro), Siti

Maryam Margolang, Kusnan Silitonga TAPUT : HUMBANG HASUDUTAN : Bilter Silaban (Kabiro), Ranto Simamora. NIAS/GUNUNG SITOLI : ... NIAS SELATAN : . SAMO-
SIR : 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 : . 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 : ... ACEH TENGGA-
RA : ... 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 :

(Isi diluar tanggung jawab percetakan)
SIUP : Nomor 0734/0636/1.1/1303/03/2017
TDP : Nomor 02.12.1.46.25379/0885/1076/03/2017
HO : Nomor 1190/1196/1004/1.5/1303/03/2017
NPWP : Nomor 81.171.594.5-122.000

BPJS KETENAGAKERJAAN & SERTIFIKAT :
Nomor 170000000172833

SUSUNAN KOMISARIS :
H. Samsul Bahri, SH : Komisaris Utama
Sunaryo : Komisaris
H. Sampurna Wirawan, S.Sos : Komisaris

GENERAL MANAGER  :
Juli Siburian

PENASEHAT HUKUM :
Anton P Purba, SH, Shoima, S.Ag, SH,

Ahmad Sukri Lubis, SH, MH
DEWAN PEMBINA :

TD Sulaiman, Ir H Erwan Rozali Nst, Edi Santoso, Drs. H. Sofyan
Raz, Alwi Susanto,  HM Syawaluddin, SE, MAP, drg H Soekendi,
Bahar Effendi Pulungan, HM Yedi Firmanto, MM, Fauzi Rangkuti, Rudi
Hertanto, SE, M.Si, AK, Arifin J. Sibagariang SSi, Onan Siregar, Dedy
A. Nasution, ST, Jaya Kirana Lubis, Sabar M. Siregar, Asmoko Edi
Surbakti, SE.

WAKIL PEMIMPIN UMUM :
Mukhlis Siregar

WAKIL PEMIMPIN PERUSAHAAN :
Sugiarto

Sofyan Nasution
Edi Santoso

Jhon Carles Manurung
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI II :

Udin Nyoto
SEKRETARIS REDAKSI :

Dwina Pri Indini
KOORDINATOR LIPUTAN :

Erwin Fals
WAKIL KOORDINATOR LIPUTAN :

Elyusman Beny, SH (Mak Itam)
REDAKTUR PELAKSANA :

Ahmad Dahlan Saragi, Fadilah Khoirunnisyah
Drs. H. Umar Sitorus

REDAKTUR BUDAYA & AGAMA ISLAM :
Hj Lelawaty
LITBANG :

Drs. Martahan Togatorop
STAF REDAKSI :

Abdi Sitorus, Zulkifli Nasution, Syafrizal, Sumiharjo Saragi, Adlin, Drs
Sori Halomoan Siahaan SE, Baharuddin, Juli Siburian, Drs Usman
Lubis, Budi Estika SE MM, Indra Sembada, Lif Anan, Abdi Sitorus,
Zulkifli Nasution, Fernando DD Pangaribuan SH, Intan Nasution,
Sugiarto, Zul Andisyah Putra Harahap, Deny C Iskandar SH.

LAYOUT/DESAIN VISUAL :
Susanto

ASISTEN MARKETING IKLAN :
Anna Putri Aulia, Agung Prasetyo, Mhd Reizal Arif,

Anggi Permata Sari
PROMOSI & LAYANAN PELANGGAN :
J. Siburian, David Saragih, Sumiharjo S
ALAMAT TATA USAHA & REDAKSI :

Jln Menteng VII Kompleks Perumahan Menteng Indah
Blok - I No. 22 Medan

Telp. 061: 7867930 – HP.0853 60000 558

EMAIL :
km_radar@yahoo.com

REKENING :
PT. MEDIA RADAR METROPOLITAN PERS

BRI Unit Menteng Menteng
No. Rek 5323-01-017736-53-0

Kapolres Tapsel Akan
Tindak Tegas Pelaku Usaha Nakal

KORAN RADAR | Tapsel : Dalam
rangka mengantisipasi inflasi di Kabu-
paten Tapanuli Selatan (Tapsel) dan
Padang Lawas Utara (Paluta), Kapolres
AKBP Imam Zamroni, menegaskan,
akan bertindak tegas terhadap para
oknum pelaku usaha yang nekat men-
gambil keuntungan pribadi dengan men-
imbun barang pokok, demi memperkaya
diri sendiri.

 "Bagi pelaku usaha yang niatnya
mencari keuntungan, baik keuntungan
kecil, besar, ataupun sedang, maka kita
akan tindak tegas sesuai dengan peratu-
ran perundang-undangan yang berlaku,"
tegas Kapolres saat ditemui wartawan
usai rapat koordinasi (Rakor) terkait pen-
anganan inflasi di Kabupaten Tapsel dan
Paluta, Rabu (31/8/2022) siang.

Pihaknya, juga akan melakukan koor-
dinasi dengan unsur Kejaksaan terkait
Pasal apa yang bisa disangkakan jika
terjadi hal demikian. Namun begitu, ter-
hadap para masyarakat yang mungkin
panik akan terjadinya inflasi sehingga
melakukan penimbunan barang-barang
pokok di rumah, pihaknya akan mengede-
pankan upaya-upaya preemtif.

 "Apabila terjadi penimbunan bahan

pokok di lapangan, kami terlebih dahulu
akan melihat di lapangan, apakah hal itu
dilakukan untuk kebutuhan pribadi kare-
na kepanikan seperti waktu Covid-19
melanda awal-awal waktu lalu, atau saat
kelangkaan minyak goreng beberapa
waktu lalu."

"Jika yang terjadi demikian, penim-
bunan dilakukan dengan niatan untuk
tidak dijual kembali dengan harga yang
lebih tinggi demi mendapat keuntungan,
maka kami akan melakukan sosialisasi
dan peringatan secara preemtif," jelas
Kapolres.

Artinya, sambung Kapolres, bagi
warga yang melakukan penimbunan lan-

taran adanya kepanikan, akan dieduka-
si bahwa hal tersebut tak perlu dilaku-
kan karena barang yang ditimbun stokn-
ya masih aman. Kapolres berharap,
dengan adanya sosialisasi dan him-
bauan untuk tidak melakukan penim-
bunan bahan pokok, maka hal itu bisa
mengantisipasi terjadinya penimbunan.

"Sehingga, harapan kita juga, tidak
terjadi 'penularan' ke masyarakat lain
untuk menimbun bahan-bahan pokok
dengan menyetoknya di rumah," pung-
kas Kapolres mengakhiri.

Tampak hadir dalam Rakor itu, Kajari
Tapsel Antoni Setiawan, Kajari Paluta
Hartam Ediyanto, Pabung Kodim 0212/
TS Mayor (Arm) Hasran Harahap, Kakan
Kesbangpol Tapsel Hamdy S Pulungan,
mewakili Bupati Paluta Darman Hasibuan,
Kabag Ops Kompol Abdi Abdillah.

Kemudian, hadir juga para pimpinan
OPD se-Kabupaten Tapsel dan Paluta,
para Kasat dan Perwira Polres Tapsel,
para Kapolsek jajaran Polres Tapsel, para
Danramil jajaran Kodim 0212/TS, para
Camat se-Kabupaten Tapsel dan Paluta,
para Manajer SPBU, serta para pimpi-
nan distributor/pengusaha se-Kabupaten
Tapsel dan Paluta. (KRO/RD/AMR)

Mayat Seorang Pria
Terapung di Sungai

Barumun Kota Pinang

KORAN RADAR Labusel : War-
ga digegerkan dengan sosok mayat
berjenis kelamin laki laki tanpa identi-
tas mengambang di Sungai barumun
kota pinang.

Lokasi penemuan tersebut tepat nya
di tangkahan batu Labuhan baru kota
pinang dengan posisi mayat terapung.

Warga yang menemukan mayat
tersebut segera menghubungi Kepoli-
sian berkelang beberapa menit kemu-
dian Petugas dari Polsekta Kota pinang
dan BPBD Pemkab Labuhanbatu Sela-
tan tiba di lokasi penemuan mayat den-
gan posisi telentang sekucur tubuh
sudah bengkak atau gembung dan
mengeluarkan aroma bauk tak sedap.

Petugas langsung mengevakuasi
mayat tersebut di bawak ke RSUD Kota
Pinang guna untuk di lakukan pemerik-
saan identitas dan tubuh mayat terse-
but.

Hasil dari pemeriksaan team medis
RSUD Kota pinang di pimpin Dr Ahmad
Efendi Hasibuan menerangkan Ciri ciri
tubuh mayat tersebut di lengan kiri ber-
tato bertuliskan cinta mama dan pung-
gung belakang bertato seperti gambar
bunga.

Hasil pemeriksaan korban tidak di
temukan ada nya bentuk kekerasan di
sekucur tubuh nya korban di perkira-
kan hanyut 3 sampai 4 hari.

Berkelang sekitar 1 jam kemudian
tiba tiba 2 pasutri spontan nangis hister-
is setelah melihat ciri ciri mayat terse-
but mereka mengaku bahwa benar itu
anak saya sudah 5 hari tidak pulang ke
rumah,"sebut Surianto,(36)ayah dari
korban bernama Yogi Putra Pratama(19)
warga dusun simpang 4 Cikampak
Desa Aek Batu,Kecamtan torgamba,

Menurut pengakuan orang tua kor-
ban, Surianto, pada hari Selasa 2 Sep-
tember 2022 anak saya pergi keluar
pamitan mau menemui temanya di
Asam Jawa menaiki sepeda motor je-
nis Revo.

 "Setelah itu anak saya tidak pu-
lang dan saya juga terus mencari ke-
beradaan anak saya sampai ke kotap-
inang ternyata anak saya sudah terbu-
jur kaku tidak bernyawa lagi di sungai
barumun dan di akui," ujarnya.

Kepada Petugas kepolisian Orang
tua korban menyatakan rela siap dan
iklas anak nya tidak di optopsi cukup
dengan pemeriksaan luar saja sampai
berita ini di turunkan Pihak kepolisian
masih menulusuri keberadaan sepeda
motor korban yang belum di temukan.
(KRO/RD/NST)

Kapolresta Deli Serdang
Gerebek Markas Sarang Narkoba

KORAN RADAR | Deli Serdang :
Kapolresta Deliserdang, Kombes Pol Ir-
san Sinuhaji, SIK, MH, turun langsung
ke Desa selamat, Kecamatan Biru biru,
Kabupaten Deliserdang yang diduga loka-
si tersebut sebagai markas sarang
Narkoba, Sabtu (3/9/2022) sekira pukul
11. 00 Wib.

Kedatangan Kapolresta Deliserdang
Kombes Pol Irsan Sinuaji yang didamp-
ingi kasat Narkoba Polresta Deliserdang
Kompol Zulkarnaen, SH beserta rombon-

gan, guna menindaklanjuti keluhan
masyarakat atas maraknya penjualan
narkoba di Desa Selamat.

Kapolresta Deliserdang beserta rom-
bongan tiba di desa selamat pukul 11.00
wib dan disambut dengan penuh san-
jungan masyarakat Desa Selamat.

Warga setempat TG (47) mengucap-
kan kepada Kapolresta Deliserdang,
Kombes Irsan Sinuhaji, sudah meneri-
ma keluhan masyarakat dan lansung
melakukan penindakan terhadap pere-

daran narkoba.
"Terima kasih Pak Kapolresta Komb-

es Pol Irsan Sinuhaji, karena sudah
mendenagar jeritan hati kami ini dan lang-
sung merespon penindakan terhadap
peredaran Narkoba didesa kami ini,"
ujarnya.

Sebelumnya, Polresta Deliserdang
berhasil mengamankan 4 terduga pema-
kai Narkoba didesa selamat kecamatan
Biru biru Kabupaten Deliserdang, Jumat.
( 02/09/2022)(KRO/RD/Anwar Nst)

Pasalnya, pemuda pemuda tersebut
nekat menggunakan narkoba jenis sabu-sabu
di bantaran sungai Deli(kandang lembu) Ke-
lurahan Pekan Labuhan Kecamatan Medan
Marelan, Rabu (31/8/2022).

Seperti diketahui, lokasi yang telah beru-
langkali digrebek petugas, terkait maraknya

narkoba maupun perjudian, namun sejumlah
pemuda diduga masih nekat bertransaksi dan
mengkonsumsi sabu di wilayah tersebut.

Menurut Kasi Trantib Kelurahan Pekan
Labuhan Yogi FW mengatakan sehubungan
tadi pagi apel pagi bersama Kepala Lingkun-
gan dan Polres Pelabuhan Belawan, dan
melakukan kegiatan rutin patroli di bantaran
sungai Deli/atas benteng.

 "Telah tertangkap beberapa orang yang
sedang menggunan kan narkoba jeniss sabu.
dan sudah di amankan oleh pihak Polres Pel
Belawan, dan merubuhkan bangunan rumah
yang dipakai untuk melakukan pemakaian
sabu," Kata Yogi.

Saat penggerebekan, sejumlah pemuda
itu langsung lompat ke sungai deli guna
menyelamatkan diri dari pengejaran.

Dari hasil penggerebekan, Polisi berhasil
menyita barang bukti berupa satu bungkus
plastik berisi sabu, dan alat hisap bong.

Warga mendukung aparat penegak hu-
kum memberantas barang haram narkoba,
jenis sabu-sabu. (KRO/RD/Jumadi)

Kombes Edwin Terima Uang Barang
Bukti Narkoba Dipecat Tidak Hormat

KORAN RADAR | Gorontalo :
Bekas Kapolres Bandara Soetta Komb-
es Edwin Hatorangan Hariandja dipecat
atau dihentikan tidak dengan hormat
(PTDH) sebagai anggota Polri.

Pemecatan ini dilakukan atas putu-
san sidang etik Polri pada 30 Agustus
2022. Hasil sidang KKEP terduga pel-
anggar terbukti telah melakukan ketidak-
profesionalan dan penyalahgunaan we-
wenang sehingga komisi memutuskan
sanksi bersifat etika yaitu perilaku pel-
anggar dinyatakan sebagai perbuatan
tercela. Sanksi administratif berupa Pem-

berhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
sebagai anggota Polri.

Demikian dikatakan Kadiv Humas
Polri Irjen Dedi Prasetyo dalam keteran-
gan tertulisnya, sesuai dilanair dari
kompas.com, Rabu (31/8/2022).

Kombes Edwin dipecat karena di-
nilai tidak profesional dan menyalah-
gunakan wewenang salah satunya ad-
alah Kombes Edwin menerima uang dari
Kasat Narkoba Polres Bandara. Uang
dari barang bukti kasus narkoba sebe-
sar USD 225 ribu dan SGD 376 ribu un-
tuk kepentingan pribadi.

Kombes Edwin selaku atasan peny-
idik tidak mengawasi dan mengendali-
kan terkait penanganan perkara Laporan
Polisi Nomor: LP/103/K/VI/2021/RESTA
BSH tanggal 30 Juni 2021 yang ditanga-
ni oleh Penyidik Satresnarkoba Polresta
Bandara Soetta.

Netizen menyambut baik keputusan
sidang kode etik memberhentikan secara
tidak hormat. Akibat perbuatan Kombes
Edwin yang menerima uang dari Kasat
Narkoba merupakan barang bukti kasus
narkoba, sama artinya telah mencoreng
nama baik institusi Polri.(KRO/RD/Komp)
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Polres Pelabuhan Belawan
Gerebek Kampung Narkoba

KORAN RADAR | Belawan :
Polres Pelabuhan Belawan
Gerebek kampung Narkoba,
Senin, (5/9/2022) Pukul 15.00
Wib, di Jalan Kawat 1 Gg. Turi /
Gg. Tengah / Gg. Impian
Lingkungan 29 Kelurahan ,
Tanjung Mulia Hilir Kecamatan,
Medan Deli.

lebih lanjut untuk melengkapi ber-
kas perkara dan kirim ke JPU dan
selanjutnya dilakukan pengemban-
gan kepada pengedar pengedar lain-
nya," ujarnya.

Para tersangka berinisial S,

MAS, JS alias Kodok dijerat den-
gan Pasal 114 ayat(1) Subsider
112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Peredaran Narkoti-
ka dengan Ancaman Pidana Pen-
jara Seumur hidup atau pidana

penjara paling singkat 5 (l ima)
tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun. Terhadap tersangka
yang berinisial AL akan dilakukan
Rehabilitasi di Panti Rehab.(KRO/
RD/Jumadi)

Tim Gabungan Polri, TNI, Sat-
pol PP, Para Kepling, Tokoh Aga-
ma, dan Elemen Masyarakat yang
di Pimpin Langsung Kasat Re-
snarkoba Polres Pelabuhan Bela-
wan AKP Herison Manullang, SH.
Melakukan giat Gerebek kampung
Narkoba (GKN), ditemukan 4 Or-
ang  Laki-laki.

Kapolres Pelabuhan Belawan,

Faisal Rahmat HS.,SIK.,SH MH,
Memaparkan dalam konferensi Pers
yang di Aula Triberata, pada tang-
gal (6/9/2022), keempat Orang
tersebut terdapat Tiga Orang Terduga
Pengedar Narkoba jenis Sabu-sabu,
dan satu Orang lagi sebagai Peng-
guna/Pemakai Sabu.

"Saat ini semua tersangka se-
dang menjalani proses penyidikan

Jabatan “Naga Bonar” Bikin Geger
Sumber menuding oknum Wakil

Direktur telah mengumpulkan pundi
- pundi karena rangkap jabatan.
Menguntungkan dari penghasilan di
RSU sebagai pejabat Struktural dan
Fungsional. Oknum wakil Direktur
diduga telah menikmati tunjangan
struktural sebagai Wadir. Menjadi
pelayanan (Jasa Medis) sebagai
Dokter Spesialis. Kordinator KomKo-
rDik, menjadi pelayanan Hemodial-
isa (Cuci Daerah).

Indikasi lainya adanya dugaan pen-
yalahgunaan keuangan di KomKorDik.
(Uang Praktek Mahasiswa Kedokter-

an Coass) uang yang dibayarkan
mahasiswa/ fakultas ke RSUD hanya
dibayar sesuai Perda Pemkab. Sedan-
gkan sisa pembayaran tidak ada ma-
suk ke kas RSU DS. Selain itu, distri-
busi/ pembagian jasa pelayanan ke-
pada pegawai dan tenaga kesehatan
yang diduga tidak transparan. Con-
tohnya, jasa yang diterima tidak se-
suai dengan yang dikerjakan pegawai
tersebut. Serta Insentif Kemenkes se-
bagai Kordinator RT. PCR.

Sebelum kami menegaskan
oknum Direktur RSUD DS, Dr. HF
dengan golongan eselon II/b, NIP:

1971 1110 200604 XXXX, menyan-
dang Dokter Spesialis Jiwa (di Po-
liklinik). Meski menjadi Direktur
RSUD DS, ia diduga belum pernah
menjabat/ diangkat menjadi pejabat
Struktural baik Eselon III dan IV. Be-
lum pernah mengikuti Diklat Pim III.
Tidak ada rekomendasi dari KASN
(Komisi Aparatur Sipil Negara)
sewaktu diangkat menduduki jaba-
tan Eselon II. Diduga melakukan
pelanggaran peraturan perundang
undangan yang berlaku terhadap
mekanisme pengangkatan sebagai
pejabat pimpinan tinggi pertama.

Indikasi jabatan "Naga Bonar"
harus diusut tuntas. Konon kabarn-
ya adanya indikasi tindakan se-
wenang -wenang dengan melaku-
kan mutasi atau pemindahan tugas
lebih kurang 80 orang pegawai/ ten-
aga kesehatan dokter dan perawat
dari RSU DS ke RSU di PB diduga
tanpa melalui mekanisme atau
prosedur yang berlaku. Pemindah-
an sebanyak 80 orang pegawai/ ten-
aga dokter dan perawat dari RSU
ke RSU PB diduga tidak diketahui
Kadis Kesehatan.

Hingga berita ini dilansir, kedua

Tubuh Polwan Berwajah Cantik "Dicicipi" Pejabat
oknum Polisi wanita (Polwan) men-
gakui dirinya sempat ditiduri beber-
apa pria pejabat berduit.

Sungguh mengejutkan lagi, usai
mengaku ditiduri oleh pejabat yang
berbeda, polwan tersebut justru dike-
tahui divonis penjara. Perselingkuhan
yang dilakukan oknum polisi wanita
dengan beberapa pejabat dilakukan
selama beberapa tahun lamanya.

Ternyata selama beberapa tahun
berselingkuh dengan sejumlah pe-
jabat sosok polwan cantik ini diket-
ahui meraup banyak uang.

Demikian dilakukan Polwan ber-
nama Ayen Xu (27). Ia seorang polisi
pembantu di China. Wanita cantik
ini diketahui bekerja di Haizhou

Branch of the Lianyungang Publik
Security Bureau.

Bermodalkan paras cantiknya,
Ayen Xu Yan mampu menipu be-
berapa pejabat publik sekaligus un-
tuk meraup keuntungan. Tak hanya
itu saja, dirinya juga mampu
mengeruk kekayaan dari kesembi-
lan kekasihnya itu yang merupa-
kan petinggi Partai Komunis China.

Dalam aksinya selama 5 tahun
Ayen Xu telah mengantongi 3,7 juta
yuan atau senilai Rp8,1 miliar. Tidak
heran hidupnya Ayen Xu serba
berkecukupan. Namun perselingku-
han dan penipuan ini pun terheti se-
jak tahun 2020.

Pengadilan Lianyungang Guan-

nan County memutuskan pada 29
Desember 2020. Ia harus menerima
kenyataan dipenjara 13 tahun dan
denda 5 juta yuan atau Rp11 miliar.

Vonis tersebut juga mengungkap
daftar korban, setidaknya pejabat
Partai Komunis China, termasuk
Wakil Direktur Biro Keamanan Umum,
Direktur Kantor Polisi, Wakil Dekan
Pusat kesehatan dan Kepala Sekolah
SD di Lianyungang, Jiangsu.

Sesuai dilansir dari South China
Morning Post, kasus perselingku-
han sekaligus penipuan ini baru vi-
ral pada 10 Maret 2022 lalu setelah
banyak netizen China berkomentar
di media sosial.

Menyoroti aksi sang polisi can-

tik, tapi netizen China pun sampai
mempertanyakan sumber uang
yang digunakan para pejabat terse-
but untuk membayar Ayen Xu.

Tak sedikit pula netizen China
menuntut pejabat yang terlibat ka-
sus Ayen Xu juga dihukum karena
mencurigakan. Polwan bermodal
wajah cantik terlibat pertualangan
asmara terlarang dengan pria ber-
beda yang sudah berkeluarga se-
jak Maret 2014 dan April 2019.

Yang lebih mengherankan lagi,
ternyata Ayen Xu juga mampu
memikat atasannya yang menjabat
sebagai Direktur Kantor Polisi tem-
pat ia bertugas.

Usai tak lagi berhubungan, Ayen

Xu pun langsung melancarkan
aksinya untuk memeras mereka
dengan berpura-pura hamil. Ia
menuntut kompensasi atau menga-
ncam untuk mengungkap persel-
ingkuhan.

Paman Ayen Xu mengatakan
pengadilan tinggi di kota Lianyunga-
ng, tempat sidang kedua akan di-
adakan, tidak akan mengizinkan
keluarga menunjuk pengacara un-
tuk Ayen Xu.

Ia yakin pengacara yang ditun-
juk oleh pengadilan tidak memberi-
kan pembelaan mengingat kasus
tersebut melibatkan tujuh pejabat
publik dan petinggi Partai Komunis
China.  (KRO/RD/TUM).

Oknum Kepala Sekolah YAPNI Dituding Cemarkan
luarkan surat pemanggilan orangtua
salah satu siswa kelas IX inisial Nab
ditandatangani Kepala Sekolah
SMN.

 Dalam suratnya, Nab siswi dis-
ekolah dituding melakukan asusila
dengan siswa berinisial Reh yang
juga sama-sama kelas IX.

Mendapat surat panggilan, ked-
ua orangtua Nab, Bambang S dan
istrinya Yuliana didampingi saudara
mereka Zulfadli Tinambunan yg ke-
betulan aktivis LSM mendatangi ya-
yasan dan segera melakukan pem-
bicaraan dan mendapat penjelasan.

Dalam penjelasannya, Kepala

Sekolah didampingi beberapa orang
guru menuduh anak mereka Nab
melakukan tindakan asusila dengan
salah seorang siswa disekolah.

 Mendapat penjelasan seperti itu,
kontan Bambang S dan Yuliana se-
bagai orang tua Nab kaget dan tidak
terima. Mereka perlu pembuktian.
Ketika Kepala Sekolah yang juga
didampingi Sekretaris didesak
menunjukkan bukti, mereka terdiam.

Kepala Sekolah bersama guru-
guru yang lain hanya menyebut
mereka hanya mendengar desas-
desus dari sesama siswa. Ooalah.

Bambang S dan istrinya Yuliana

yang merasa nama baiknya terce-
mar mendesak pihak yayasan agar
menghadirkan saksi saksi yang
diduga menghembuskan isu tersebut.

 Beberapa siswa yang dipang-
gil untuk dimintai keterangannya
sesuai apa yang mereka saksikan,
senada menerangkan bahwa mere-
ka hanya melihat Nab dan Reh ber-
sentuhan kepala saja.

 Itu pun mungkin hanya spontan
saja dimana ketika itu pada saat mata
pelajaran prakarya terjadi tawuran
siswa Yapni dengan siswa sekolah
lain. Guru-guru di Yapni spontan
menginstruksikan seluruh siswa

masuk keruangan masing- masing
guna mencegah berlanjutnya tawu-
ran.

Setelah masuk ruangan itulah
mungkin tanpa sadar kedua siswa -
siswi saling bersentuhan kepalan-
ya, terang mereka.

Dalam pertemuan tersebut patut
disayangkan dimana guru penga-
was Husin Harahap yang dipercay-
akan Kemenag Deliserdang di ya-
yasan tersebut tidak dapat berpikir
dengan jernih.

Seharusnya dia tampil menen-
gahi permasalahan yang ada. Dia
hanya mengikuti keputusan ya-

yasan yang mengharuskan Nab dan
Reh harus pindah sekolah dengan
tuduhan tak berdasar.

Bambang S didampingi istrinya
Yuliana kepada wartawan menga-
takan sangat menyesali keputusan
tersebut. Dia menuduh yayasan
Yapni sudah berlaku arogan dan
semena-mena.

Dia juga menuduh yayasan Yap-
ni sudah mencemarkan nama baikn-
ya. Kerabat korban, Zulfadli Tinam-
bunan yg penggiat LSM ini menga-
takan masih berpikir-pikir mengenai
tindakan sepihak yayasan Yapni
tersebut.  (KRO/RD/MPN).

pertanggungjawaban kegiatan penyedia barang/jasa di tujuh kecamatan
tidak dilaksanakan Rp99.760.700," ujar sumber.

Pembayaran atas empat kegiatan di Kecamatan Babalan  diduga tidak
dilaksanakan Rp23.062.300. Diketahui bahwa penyedia diduga tidak menye-
diakan nasi kotak dan snack untuk empat kegiatan pada tanggal 28 Juli dan
2, 11, serta 18 Agustus 2021.

Empat kegiatan diduga tidak dilaksanakan namun tetap diajukan per-
tanggungjawaban atas biaya operasionalnya oleh pengawas PKB sebesar
Rp23.062.300,00 dengan rincian, untuk Operasional Balai Penyuluhan KB
pada 28 Juli 2021.

Belanja makanan dan minuman Rp1.142.100, honora fasilitator
Rp760.000, biaya transportasi peserta kegiatan Rp3.750.000  total Rp
5.652.100.

Pertemuan Kelompok Kerja Kampung KB pada 2 Agustus 2021, belanja
makanan dan minuman Rp592.200, honor Rp 760.000, biaya transportasi
peserta kegiatan Rp3.000.000  total Rp4.352.200.

Operasional Edukasi Pengasuhan 1.000 HPK bagi Ibu dan Keluarga
pada 11 Agustus 2021, belanja makanan dan minuman Rp1.269.000, honor
fasilitator Rp760.000, biaya transportasi peserta kegiatan Rp4.500.000 total
Rp6.529.000.

Operasional Edukasi Pengasuhan 1.000 HPK bagi Ibu dan Keluarga
pada 18 Agustus 2021, belanja makanan dan minuman Rp1.269.000, hon-
or fasilitator Rp760.000, biaya transportasi peserta kegiatan Rp4.500.000,00
total Rp6.529.000.

Pembayaran tiga kegiatan diduga tidak dilaksanakan di Kecamatan
Tanjung Pura Rp14.566.400.

Makanan dan minuman yang dipesan oleh pengawas PKB untuk keg-
iatan di Kecamatan Tanjung Pura. Namun penyedia menyatakan diduga
tidak ada bukti pemesanan dari pengawas PKB  selaku penyelenggara
kegiatan BOKB.

Diketahui terdapat tiga kegiatan tanggal 28 Juli, dan 3 serta 9 Agustus
2021 diduga tidak dilaksanakan namun tetap diajukan pertanggungjawaban
atas biaya operasional kegiatan sebesar Rp14.566.400 untuk Operasional
Ketahanan   Keluarga Berbasis Kelompok Kegiatan (POKTAN) pada 28 Juli
2021, belanja makanan dan minuman Rp 1.057.500,00, honor fasilitator
Rp570.000, biaya transportasi peserta kegiatan Rp3.750.000 total
Rp5.377.500.

Operasional Balai Penyuluhan KB pada 9 Agustus 2021, belanja ma-
kanan dan minuman Rp1.142.100, honora fasilitator Rp760.000, biaya
transportasi peserta kegiatan Rp3.750.000 total Rp 5.652.100.

Operasional Pembinaan Kader pada 3 Agustus 2021, belanja makanan
dan minuman Rp676.800, honor fasilitator Rp676.800, biaya transportasi
peserta kegiatan Rp2.100.000 total Rp3.536.800.

Hingga berita ini dilansir Kepala Dinas dan PPTK belum membalas surat
konfirmasi KORAN RADAR GROUP.

Berdasarkan keterangan salah seorang ASN setempat yang tidak mau
disebutkan namanya mengatakan pengawas PKB di tujuh kecamatan telah
menyetorkan ke kas daerah pada 9 Desember 2021.

"Namun saya tidak ingat berapa yang dikembalikan. Coba abang jum-
pai Kadis saja," ujarnya serasa menghindar.  (KRO/RD/TPB).

Anggaran Belanja Dinas

pengurus, karena dapat mencerminkan "abal-abal", tandarnya lagi.
Paguyuban Joko Tingkir memiliki massa pendukung dan simpatisan

dari semua etnis dan anak bangsa di sejumlah tanah air, sebagai salah satu
ormas Jawa terbesar.

Ormas Jawa bernama Joko Tingkir yang didirikan Kamis Paeng, 09
Februari 2006, oleh Sukirmanto SH yang merupakan Ketua Umum Pengu-
rus Besar (PB) Joko Tingkir Indonesia (JTI) menginginkan pengurus dan
kader Joko Tingkir, Sekar Mirah dan koperasi harus menjadi panutan
ditengah masyarakat.

AD/ART Joko Tingkir tentu menjadi dasar dan acuan melaksanakan
kegiatan organisasi. Ia juga berharap semua kader dan keanggotaan agar
tetap kompak menjalankan visi dan misi organisasi.

Paguyuban Joko Tingkir didirikan pada 09 Februari 2006 dan sayap
organisasi Joko Tingkir yakni Sekar Mirah yang didirikan 09 Februari 2015,
dan koperasi diharapkan dapat menjadi wadah pemersatu dan mencerdas-
kan anak bangsa yang mandiri. (KRO/RD/TIM)

Ryzia Nabila Sitorus
cario dari Kuba (Runner-up ketiga), dan Sharon Namaganda dari Uganda
(Runner-up keempat).

Ryzia Sitorus berhasil mengharumkan nama Indonesia di ajang yang
diikutinya ini. "Brave Women Of Batakness, Melambangkan wanita batak
yang kuat di perantauan memilki nyali msekuat kerbau, kerbau juga men-
jadi simbol rumah adat batak," tulis Ryzia Sitorus di akun Instagramnya.
Dalam halaman Instagram pribadinya @na.biillaa dibanjiri oleh ucapan se-
lamat dari netizen.

Ryzia Sitorus juga sering terlihat mengunggah berbagai penampilannya
menggunakan gaun hingga kebaya. Selamat untuk gelar Miss Supraglobal
2022 yang diraih Ryzia Sitorus, sukses bikin kota Medan dan  Sumut
bangga. (KRO/RD/HD)

Kasihan Istri Sambo,
Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengatakan istri Ferdy

Sambo itu kerap merasa takut terhadap ancaman pelaku. Menurutnya,
Putri Candrawathi juga malu, takut, dan merasa dirinya lebih baik mati.
Kasihan istri Sambo.

Istri petinggi kepolisian pada usia menjelang 50 tahun, memiliki anak
perempuan, merasa takut pada ancaman, dan menyalahkan diri sendiri
sehingga merasa lebih baik mati. Demikian dikatakan Andy di kantor Kom-
nas HAM, Kamis (1/9) sesuai dikutip dari Kompas.com

Terkait dugaan kekerasan seksual terhadap PC di Magelang tanggal 7
Juli 2022, kami menemukan ada petunjuk-petunjuk awal yang perlu ditin-
daklanjuti oleh penyidik, ujar Andy.

Timsus Polri telah menetapkan lima tersangka dalam kasus pem-
bunuhan berencana Brigadi J di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Duren
Tiga, Jakarta Selatan, Jumat (8/7).

Kasus tersebut akhirnya menetapkan Lima tersangka yakni Putri Can-
drawathi, Ferdy Sambo, Bharada E, Bripka RR, dan KM. Mereka dijerat
dengan Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 KUHP
dan 56 KUHP.

Ferdy Sambo cs terancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau
20 tahun penjara. Namun kasus ini masih proses sesuai dalam rekonstruk-
si.  (KRO/RD/KPMS).

Dinas Lingkungan Hidup Deli Serdang Dituding
Tak Pedulikan Warga Terkena Dampak Limbah Perusahaan

KORAN RADAR | Deli Ser-
dang : Masyarakat desa Tanjung
Baru, Kecamatan Tanjung Morawa,
Deliserdang merasah resa akibat
terkena dampak limbah perusahaan.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
Deli Serdang yang telah mengun-
jungi Perusahaan penampung
barang bekas yang berada di depan
Kawasan Medan Star KM 19,5 Desa
Tanjung Baru, Kec. Tanjung Mora-
wa, Kab. Deli Serdang Sumatera
Utara, Pada 31 Agustus 2022.

 "Sampai saat ini tidak ada hasil
yang disampaikan oleh dinas
Lingkungan Hidup. Padahal warga
sudah terkena dampak limbah yang
dikeluarkan perusahaan penampun-
gan barang bekas," ujar usai
mengikuti rapat di Aula Kantor Desa
Tanjung Baru, Senin (5/09/2022).

Ada beberapa poin yang menja-
di keluhan warga akibat dari limbah
perusahaan penampungan barang
bekas tersebut, antara lain pence-

maran air di persawahan dan peru-
mahan, tanah dan udara.

"Parkir sembarangan dan ru-
mah retak kerena getaran keras
dari alat berat perusahaan penam-
pungan bahan bekas tersebut," te-
gas warga.

Hal itu juga sudah disampaikan
warga kepada kepala desa Tanjung
Baru dalam rapat dengar pendapat
tersebut. Kepala Desa Tanjung Baru
Khairi Azman Ginting, mengatakan,
hal ini dilakukan menyikapi atas tidak
adanya perhatian dari perusahaan

penampung barang bekas kepada
masyarakat sekitar yang sudah
dirugikan perusahaan tersebut

"Tidak ada perhatian perusahaan
pada warga yang terkena dampak
limbah", ujar Kades kepada KORAN
RADAR GROUP.

Pihak DLH Deli Serdang yang
berjanji akan mengambil sampel lim-
bah produksi Alumunium dari pe-
nampungan barang bekas.

"Namun sampai saat ini tidak di-
lakukan dan juga tidak ada tindakan.
Diduga pihak DLH Deli Serdang bek-
erja sama dengan pihak Perusa-
haan," ungkap Khairi Azman Ginting.

Pemilik perusahaan penampun-
gan barang bekas tersebut juga di-
undang agar hadir dalam rapat ini.
Tetapi tidak hadir, diduga pemilik
perusahaan tersebut bandel, ucap-
nya lagi.

"Saya berharap kepada Dinas
Lingkungan Hidup Deli Serdang ber-
sikaplah sesuai prosedur kerjanya
dan benar-benar menyikapi keluhan
warga masyarakat ini," harapnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut
terdiri dari BPD, Babinkambtibmas
serta warga masyarakat yang terke-
na dampak dari limbah perusahaan.
(KRO/RD/NP)

Hindari Penghapusan Data Kendaraan Tahun Depan

oknum tersebut belum berhasil dim-
intai keterangan. Sementara sumber
yang mengaku sebagai salah satu
aktivis di DS kabarnya akan men-
gumpulkan tanda tangan dari sejum-
lah ASN yang bertugas di RSU DS.

"Kami sudah mengumpulkan tan-
da tangan sebanyak 15 orang ASN
dan mereka tahu benar sejarah sia-
pa kedua oknum tersebut. Muda-
mudahan dalam dekat kami sudah
bisa melakukan upaya hukum dan
keadilan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa," ungkapnya.
(KRO/RD/TB)

KORAN RADAR | Medan : Pe-
merintah Provinsi (Pemprov) Sumat-
era Utara mengimbau masyarakat
untuk memanfaatkan program pe-
mutihan Pajak Kendaraan Bermotor
(PKB) tahun 2022, yang dimulai 6
September hingga 30 November
mendatang.

Sebab mulai tahun 2023, kebija-
kan penghapusan kendaraan ber-
motor yang tidak melakukan regris-
trasi ulang sekurang-kurangnya dua
tahun, akan mulai diberlakukan.

Hal tersebut disampaikan Kepa-
la Badan Pengelolaan Pajak dan
Restribusi Daerah (BPPRD) Sumut
Ahmad Fadli pada acara Konferensi
Pers Sosialisasi Pelaksanaan Kepu-
tusan Gubernur Sumut Nomor
188.44/637/KPTS/2022. Di Le Po-
lonia Hotel & Convention, Jalan Jen-
deral Sudirman Nomor 14-18 Med-
an, Senin (5/9).

 "Pemutihan ini juga dilakukan

oleh Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara bersama pihak Polri, untuk
dapat menjawab sebelum terlaksan-
anya Undang-Undang Nomor 22
tahun 2009, khususnya di Pasal 74
itu, yang akan diberlakukan nantin-
ya di tahun 2023," ujar Ahmad Fad-
li.

Fadli juga mengajak
masyarakat, untuk segera meman-
faatkan berbagai keringanan yang
diberikan pada program pemutihan
pajak tahun ini. Antara lain berupa
pembebasan denda PKB, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor
(BBNKB) ke-II, denda BBNKB ke-II,
tunggakan PKB tahun ke-5 dan set-
erusnya, hingga pembebasan den-
da Sumbangan Wajib Dana Kecela-
kaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ)
untuk tahun yang lewat.

"Inilah pemutihan, inilah kita buka
ruang. Datanglah. Regristarasilah
kendaraan anda, dengan adanya

keringanan-keringanan yang kami
lakukan. Harapannya di tahun depan
kalau regulasi itu (pasal 74 UU 22
tahun 2009) sudah berjalan, tidak
ada lagi masyarakat, khususnya
wajib pajak yang dirugikan atas
kepemilikan kendaraan bermotorn-
ya," ajak Fadli.

Sementara itu, Dirlantas Polda
Sumut Kombes Pol Indra Darmawan
Iriyanto juga mengungkapkan hal
yang sama. Menurutnya program
pemutihan PKB yang dilakukan di
Sumut adalah salah satu upaya dan
kesempatan akhir yang diberikan
pemerintah, agar masyarakat seg-
era menyelesaikan tunggakan pa-
jak kendaraannya.

Dengan demikian, kendaraan
bermotor yang belum diregristrasi
ulang, terhindar dari kebijakan peng-
hapusan dari daftar regristrasi dan
identifikasi kendaraan bermotor.

"Kebijakan penghapusan data

kendaraan mungkin tidak lama lagi
itu akan diterapkan. Namun demiki-
an, sebelum itu diterapkan, harapan-
nya tentu masyarakat Indonesia
pada umumnya bisa taat wajib pa-
jak. Ayo kita sama-sama seluruh
masyarakat mau segera mem-
bayarkan kewajibannya. Sebelum
aturan tersebut diberlakukan" ujar
Indra Darmawan.

Indra Darmawan juga menyam-
paikan, melalui program pemutihan
pajak kendaraan bermotor tahun
2022 ini ditargetkan 59 - 60% wajib
pajak di Sumut akan membayar
pajak kendaraan bermotornya.

"Kita mempunyai target, dengan
upaya-upaya ini harapannya dari 30
- 32% wajib pajak yang patuh saat
ini, di akhir tahun (2022) harapan-
nya bisa mencapai 59 - 60%," un-
gkapnya.

Diketahui pada pasal 74 UU 22
tahun 2009 itu berbunyi Kendaraan

Bermotor yang telah diregistrasi se-
bagaimana dimaksud dalam Pasal
64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar
registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor atas dasar, permintaan
pemilik kendaraan bermotor atau
pertimbangan pejabat yang ber-
wenang melaksanakan registrasi
kendaraan bermotor.

Ayat (2) berbunyi penghapusan
registrasi dan identifikasi kendaraan
bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dapat dilaku-
kan jika, kendaraan bermotor rusak
berat sehingga tidak dapat dioperasi-
kan atau pemilik kendaraan bermo-
tor tidak melakukan registrasi ulang
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun
setelah habis masa berlaku Surat
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

Ayat (3) kendaraan bermotor
yang telah dihapus sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak dapat
diregistrasi kembali. (KRO/RD/HD)

PTPN Kedepan Akan Jadi Empat Subholding
menjadi empat.

"PTPN ke depan jadi ada empat
subholding. Ada yang namanya
Sugar Co, Palm Co, dan ada hold-
ing lain-lain," kata Erick di tengah
kunjungan kerja ke Belanda, Sabtu
(3/9/2022).

Penyederhanaan ini, kata Erick
penting untuk menyehatkan BUMN.
Ia mencontohkan langkah peramp-

ingan direksi PTPN yang masing-
masing memiliki lima direksi.

 PTPN target kerugian 2021 kan
Rp 1,6 triliun, tapi bukunya 2021
untung Rp 4,6 triliun, ini buktinya
kalau mau lebih efisien dan efektif.
Benarkah itu pak Meneg BUMN?.

Menurut Erick, banyaknya
BUMN justru mencermikan kese-
hatan yang kurang. Ia menyebut per-

ampingan dari 108 BUMN hanya 11
BUMN yang berhasil untung dan
membagikan dividen.

Dari 108 itu, kini dipangkas men-
jadi 41 BUMN, dengan target akhir
hanya ada 30 BUMN. Menteri
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Erick Thohir mengungkapkan ren-
cana pemangkasan holdong Perke-
bunan Nusantara (PTPN) dari saat

ini sebanyak 13 menjadi empat.
Kata Erick, penting untuk menye-

hatkan BUMN. Ia mencontohkan
langkah perampingan direksi PTPN
yang masing-masing memiliki lima
direksi. Efisiensi dilakukan dengan
konsolidasi melalui holding PTPN
III, masing-masing anak usaha.

Rencananya, konsolidasi ini akan
dimulai akhir 2022 dengan pembentu-

kan Sugar Co dan Palm Co, dan akan
selesai di pertengahan 2023.

Untuk mencapai saasaran itu,
PTPN III melakukan konsoldasi or-
ganisasi. Adapun subholding tersebut
ditargetkan akan selesai akhir tahun.

Hingga berita ini dilansir, Direktur
Utama Holding PTPN III Mochammad
Abdul Ghani belum bisa diminta tang-
gapan. (KRO/RD/Kps/Juli Siburian).

Rapat Musdes Di Balai Desa
Namorambe Berlangsung Sukses

KORAN RADAR | Medan : Ra-
pat musawara Desa (Musdes) di
Balai Desa Namorambe Kecama-
tan Namorambe Kabupaten Deli
Serdang baru-baru ini berlangsung
dengan sukses.

Musyawarah di pimpin langsung
oleh Kepala Desa Namorambe Jon-
filter Sembiring di hadiri camat
Namorambe Amos Karo Karo juga
seluruh perangkat Desa. Kepala
Dusun dan para kelompok tani,
tokoh agama, BPD.

Kepala Desa Namorambe Jonfil-
ter Sembiring mengatakan walaupun
rapat musyawarah tersebut tadi

malam belum terealisasi kini kita kaji
kembali pada sore hari ini terkait pem-
bangunan yang ada di Desa kita ini.

Kades Jonfilter Sembiring men-
gajak seluruh masyarakat agar se-
lalu kompak terkait dalam pemban-
gunan jalan. Karena pembangunan
jalan memang sangat diidam-idam-
kan masyarakat Namorat karena
badan jalan tersebut sangat parah
dan susah di lalui, ujarnya.

"Jadi jangan sampai ada lagi
masyarakat yang merasa kebera-
tan karena ini adalah putusan dan
kesepakatan kita bersama-sama",
tuturnya lagi. (KRO/RD/NARDI)

Ketua Umum PB Joko
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Kotamatsum Kembali Terendam Air,
Begini Sikap Ketua DPRD Medan

KORAN RADAR | Medan :
Pemukiman warga
dikawasan Jalan
Rahmatsyah/Sutrisno,
Kelurahan Kotamatsum
I, Kecamatan Medan
Area, Medan, Sumatra
Utara, Rabu (31/08/22)
malam, kembali teren-
dam air akibat saluran
drainase yang tak
berfungsi.

KORAN RADAR | Medan : Anggota DPRD Kota Medan,
Dame Duma Sari Hutagalung mengapresiasi Lurah Helvetia
Timur, Teguh Sujatmiko yang langsung merespon laporan
warga terkait sampah yang tidak terangkut di Jalan Penam-
pungan 1 dan Penampungan 2, Kelurahan Helvetia Timur
Kecamatan Medan Helvetia.

Ia menerima laporan dari warga Jalan Penampungan 1 &
2, pihak Kebersihan sampah sudah datang mengakut sampah
penduduk menggunakan becak bermotor.

"Saya apresiasi Lurah Helvetia Timur dan para Kepala
Lingkungan yang langsung menindaklanjuti keluhan warga
usai pelaksanaan Reses Masa Sidang 2 Tahun ke III Tahun
2022 yang dilaksanakan baru-baru ini," ujar Duma, Rabu (31/
08/2022).

 "Saya berharap persoalan sampah sudah tidak terdengar
lagi baik pada saat sosperda dan reses yang dilakukannya
kedepan, khususnya di Kelurahan Helvetia Timur", tutur Politisi
dari Partai Gerindra Kota Medan ini.

Terkait digenangi air di Jalan Penampungan 2, Anggota
Komisi 4 DPRD Kota Medan ini mengatakan lagi sudah berko-
munikasi dengan pihak PU Kota Medan akan dianggarkan di
tahun 2023 untuk pengorekan drainase. (KRO/RD/Ptr)

Pengelola Parkir Carrefour Plaza Medan
Fair Dituding Tak Tanggung Jawab

KORAN RADAR | Medan :
Parkir Mall Carrefour Medan Fair
dituding tidak aman. Pasalnya, kaca
spion kendaraan pengunjung rusak
saat parkir. Namun pihak manaje-
men dianggap tidak mau bertang-
gung jawab.

Peristiwa ini dialami pengunjung
asal Aceh Singkil bernama Boas
Tumangger pemilik Mobil Honda
jazz BK 1031 OP.

Pihak pengelola parkir tidak mau
bertanggung jawab atas kerusakan
mobil pengunjung Mall Carrefour.
Padahal setiap kendaraan yang
parkir harus bayar sesuai tarif diten-
tukan. Walau pun harganya terbi-
lang lebih mahal, agar kendaraan-
nya aman.

Kronologinya bermula, Rabu (31/
08/ 2022) ia datang ke Mall Carrefour
tiba lebih kurang jam 11. 37 Wib set-
ibanya di sana beliau memarkirkan
mobil di Bassemen Blok J 19.

"Kemudian setelah selesai ber-
belanja di mall dengan anak saya,
kemudian kami bermaksud pulang,"
ujar Boas.

Sampai dimobil ternyata melihat
mobil yang saya parkirkan terlihat
Kaca Spionnya patah di lokasi parkir.
lalu saya panggil sekurity dan
menanyakan kenapa bisa rusak lalu
sekurity tersebut mengarahkan saya
pada pengelola parkir.

Setelah ditanyakan pengelola
parkir, mereka (pihak pengelola
parkir) belum bersedia mengganti
dan lebih parahnya lagi, pimpinan
mereka tidak mau menjumpai Boas
Tumangger.

Mereka ini baru mau jumpa ke
esokan hari Kamis (1/09/2022) seki-
tar pukul 13.00 Wib di mall Carrefour
tersebut, jelas Boas Tumangger.

Namun setelah di jumpai pen-
gelola parkir tersebut mereka men-
jawab kerusakan mobil itu bukan

menjadi tanggung jawab mereka
"Mereka menjawab kerusakan

mobil itu bukan menjadi tanggung
jawab pihaknya", kata Boas meniru-
kan perkataan Pengelola Parkir.

Sialnya lagi, saya dengan istri
dan anak anak saya sudah menung-
gu satu hari satu malam untuk
menunggu jawaban mereka namun
yang saya terima hanya jawaban
tidak mau bertanggung jawab,

Padahal mengacu pada Undang
Undang perlindungan konsumen UU
PK Nomor 8 tahun 1999 Perlindun-
gan Konsumen di butuhkan untuk
menciptakan rasa aman bagi para
konsumen dalam melengkapi kebu-
tuhan hidup. Asas perlindungan kon-
sumen di atur dalam pasal 2 UU PK
nomor 8 tahun 1999 yakni pelayan-
an tanpa tindak diskriminasi.

Perilaku diskriminatif terhadap
konsumen merupakan salah satu
bentuk pelanggaran atas hak kon-
sumen, pelayanan yang di berikan
oleh produsen tidak boleh menun-
jukkan perbedaan antara konsumen
satu dengan konsumen lainnya,
namun hal ini seakan tidak didapat-
kan oleh Boas Tumangger.

Upaya konfirmasi, Jumat pagi
sekitar pukul 10.00 Wib (02/09) tim
wartawan kepada pihak Pengelola
Parkir dan Managemen Mall Carre-
four Plaza Medan Fair, melalui petu-
gas Danru Sekurity yang enggan
menyebutkan namanya mengata-
kan bahwa pihak pengelola parkir
sedang bertugas di parkiran.

"Lagi tugas di sepeda motor or-
ang pengelola parkirannya", katan-
ya. (KRO/RD/JMD)

Ratusan Balpres Monza
Hilang Saat Menuju Mapoldasu

KORAN RADAR | Medan : Mobil truk mengangkut ratusan Balpres
(Monza) hasil tangkapan Bea dan Cukai Batu Bara pada Rabu 31
Agustus 2022 di Desa Dahari Indah Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu
Bara, diduga hilang saat diperjalanan saat digiring menuju ke Mapolda
Sumut.

Hal tersebut di ketahui saat awak media mendapat informasi dari
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Kepolisian Daer-
ah Sumatera Utara (Poldasu) Kombes Pol Hadi Wahyudi.

Ia yang mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada mendapat
informasi bahwa ada penangkapan Truk pengangkut Balpres Monza
yang dibawa ke Polda.

 "Sampai saat ini belum ada dapat informasi mobil Truk yang ber-
muatan Balpres sampai ke Polda," Terang Hadi Wahyudi kepada war-
tawan Sabtu 3 November 2022.

Kepala Humas Bea Cukai Batu Bara Jeffery membenarkan bahwa
pihaknya telah melakukan penangkapan Truk yang bermuatan ratusan
Balpres bersama personil Polda Sumut.

"Saat ini Truk Balpres dibawa Kepolda" Kata Jeffry kepada sejumlah
awak media pada Rabu 31 Agustus 2022 di halaman kantornya.

Namun anehnya sejak Rabu 31 Agustus hingga Sabtu 3 September
barang bukti hasil tangkapan tidak kunjung sampai ke Mapolda Sumut,
diduga truk beserta barang muatannya hilang dalam perjalanan.

Sejumlah pihak meminta pada pihak yang berkompeten agar men-
gusut hilangnya ratusan balpres atau Monza. (KRO/RD/Tim)

Duma Apresiasi
Lurah Helvetia Timur

Wong Chun Sen Kunjungi Bayi Stunting
di Kecamatan Medan Perjuangan

KORAN RADAR | Medan : Menjelang Hari Ulang Tahun (HUT)
Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) yang ke-77 Tahun, Anggota DPRD
Kota Medan Drs. Wong Chun Sen, M.Pd.B memberikan perhatian khusus
untuk bayi stunting.

Yang ada di daerah pemilihan (dapil) 3 yang meliputi Kecamatan
Medan Tembung, Medan Perjuangan dan Medan Timur, Kota Medan.

Beberapa waktu lalu, Wong memberikan perhatian khusus kepada 2
orang bayi yang mengalami stunting (gizi buruk) di Kecamatan Medan
Tembung.

Tak hanya di Kecamatan Medan Tembung saja, Anggota Dewan
dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan ini juga kembali menda-
patkan laporan dari masyarakat mengenai adanya anak stunting.

Bergerak cepat, Wong pun langsung datang ke kediaman Adriel
Delano Siagian, balita berusia 4 tahun 10 bulan yang mengalami stunting
dan tinggal bersama orangtuanya di Jalan Pertemuan No. 9, Lingkun-
gan 9, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Senin (15/8/2022).

Beberapa waktu lalu, saat mengadakan sosialisasi Perda tentang
penanggulangan kemiskinan.

"Ada masyarakat yang melaporkan adanya anak stunting di Keca-
matan Medan Perjuangan. Jadi, setelah kegiatan itu dan saya lihat
langsung ke tempat tinggalnya," sebutnya.

Wong menyebutkan bahwa kondisi tubuh Adriel sudah bagus, na-
mun belum dapat berjalan.

"Dia (Adriel-red) ini belum dapat berdiri, jadi saya kesini memberikan
asupan vitamin, susu, dan sembako berupa minyak, beras dan gula,"
jelas Wong yang juga anggota Komisi II DPRD Kota Medan yang mem-
bidangi kesehatan.

Kemudian ibunda Adrie, Gracelita Rajagukguk mengatakan, bahwa
ia dan suaminya, Anggiat Siagian sudah membawa berobat Adriel ke-
mana-mana, tapi ini belum bisa jalan juga.

Sudah kami bawa berobat tapi kondisinya masih seperti ini. Teri-
makasih sekali untuk perhatian dari bapak dewan ini.

"Semoga niat dan tujuan baiknya berjalan lancar. Kalau bisa pak,
bukan anak saya saja yang diperhatikan, tapi anak-anak lain juga yang
mengalami stunting," ungkapnya sembari menggendong Adriel.

"Tanggal 17 Agustus sebentar lagi. Semua masyarakat harus pasang
bendera didepan rumahnya," kata Wong sebelum meninggalkan ru-
mah kontrakan yang menjadi tempat tinggal Adriel dan orangtuanya.
(KRO/RD/Ptr)

KORAN RADAR | MEDAN : DPRD Kota Medan
menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pembukaan Masa
Sidang Ketiga Tahun 2022 dan Penyampaian Nota Penga-
ntar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota Medan tentang
P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022, Senin (5/9/
2022).

Rapat Paripurna dibuka Ketua DPRD Kota Medan,
Hasyim SE didampingi Wakil Ketua, Ihwan Ritonga SE,
MM dan H. Rajudin Sagala SPd.I, dan HT. Bahrumsyah
SH, MH serta dihadiri Wali Kota Medan, Muhammad Bobby
Afif Nasution SE, MM, Sekretaris Daerah Kota Medan, Ir.
Wiriya Alrahman MM, para Anggota DPRD Kota Medan,
Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Medan, serta
Camat se-Kota Medan.

Diketahui, DPRD Kota Medan memiliki agenda prioritas
pada Masa Sidang Ketiga Tahun 2022 ini, seperti pem-
bahasan P-APBD Kota Medan Tahun 2022, pembahasan
R-APBD Kota Medan Tahun 2023.

Rapat Paripurna dilanjutkan dengan agenda Penyam-
paian Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda
Kota Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran
2022.

Nota Pengantar ini merupakan adanya perubahan pra-
kiraan oleh pendapatan daerah, belanja daerah dan pembi-
ayaan yang didorong oleh perbedaan atau pergeseran asum-
si-asumsi dasar kebijakan yang ditetapkan pada KUA (Ke-
bijakan Umum Anggaran), dan adanya perubahan atas
APBD tahun anggaran berjalan.

Nota pengantar dibacakan Wali Kota Medan, Muham-
mad Bobby Afif Nasution SE, MM, mengatakan Nota Pen-
gantar ini diharapkan dapat lebih melengkapi penjelasan
tentang perubahan-perubahan asumsi makro ekonomi, ser-
ta kerangka anggaran, baik dari sisi pendapatan, belanja
daerah, maupun pembiayaan dalam perubahan struktur
APBD TA 2022.

Wakil Ketua DPRD Kota Medan, HT. Bahrumsyah SH,
MH mengatakan Pemerintah Kota Medan mempunyai SiL-
PA (Sisa Lebih Penggunaan Anggran) yang sangat tinggi
pada tahun 2021.

Sehingga tempat untuk mengevaluasi ulang SiLPA ialah
di Perubahan APBD. Pada P-APBD juga akan mengevalu-
asi beberapa program-program yang dianggap skala prior-
itas. Rapat Paripurna DPRD ditutup dengan penyerahan
Nota Pengantar Kepala Daerah terhadap Ranperda Kota
Medan tentang P-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2022
oleh Wali Kota Medan kepada Ketua DPRD Kota Medan.
(KRO/RD/Ptr)

DPRD Medan Gelar
Dua Rapat Paripurna

KORAN RADAR | Medan : Pemeriksaan Kesehatan
Gratis, donor darah dan kenduri kebangsaan dalam rangka
HUT Partai Demokrat Ke 21 Tahun, Di Lapangan Gajah
Mada, Jalan Gunung Krakatau, Pulo Brayan Darat I, Ke-
camtan Medan TimMinggu Pagi (4/09/2022), sekitar Pukul
10.00 WIB.

Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD Demokrat Sumatera Ut-
ara Muhammad Lokot Nasution dan rombongan, Ketua
Relawan Muda AHY Sumatera Utara Rahman Gafiqi didamp-
ingi sekretaris Astrada dan Bendahara Deni.

Petugas Palang Merah Indonesia Kanit Samapta Polsek
Medan Timur Iwan SH, David Andreas Ketua Pertidi (Per-
himpunan Tinghoa Demokrat Indonesia), dan segenap pen-
gurus Relawan Muda AHY partai Demokrat.

Mewakili Polsek Medan Timur Kanit Samapta Polsek
Medan Timur Iwan SH,Mengatakan Selamat untuk HUT
Partai Demokrat Ke 21 Tahun semoga lancar sukses.

"Menghimbau menjaga kesehatan apalagi di usia 50
tahun penyakit itu ada saja," katanya

Rahman Gafiqi selaku Ketua Relawan Muda AHY Par-
tai Demokrat menjelaskan bahwa Relawan Muda AHY akan
memperhatikan kesehatan masyarakat, pendidikan
masyarakat.

Akan terus bersama sama untuk memajukan
masyarakat tidak ada lagi yang sakit, tak ada lagi yang
kurang pendidikan,dan berniat memajukan masyarakat
cerdas, di kota Medan sehat semua.

"Hari ini kami relawan muda AHY melaksanakan kegia-
tan bakti sosial dalam hal melakukan tes gula darah kolestrol,
sumbangan darah dan donor darah. Niat kami tidak lain tidak
bukan agar masyarakat kembali sehat kembali sejahtera
untuk menjalankan aktivitas sehari hari," ungkapnya.

Ketua Umum DPP Persatuan Tionghoa Demokrat Indo-
nesia (Pertidi) David Andreas menyebutkam bahwa Partai
Demokrat adalah nasionalis dan religius serta membela ke-
pentingan rakyat dan bukan membela kepentingan pribadi.

"DPP Pertidi siap mengantarkan AHY untuk menjadi
pemimpin di negeri ini," ujar David Andreas.

Sebelum melaksanakan pemeriksaan kesehatan grat-
is, Ketua DPD Partai Demokrat Sumut Lokot Nasution me-
motong nasi tumpeng dan membagi-bagikan potongan nasi
tumpeng tersebut kepada pengurus DPD Partai Demokrat
serta pengurus organisasi sayap partai yang hadir dalam
kegiatan tersebut. (KRO/RD/Jumadi)

Polda Sumut Amankan Pelaku
Penyalahguna BBM Subsidi

KORAN RADAR | Medan :
Polda Sumatera Utara berhasil
menangkap pelaku penyalah-
gunaan Bahan Bakar Minyak atau
BBM Subsidi di dua Lokasi yang
berbeda.

Kapolda Sumut melalui Kabid
Humas Kombes Hadi Wahyudi saat

dikonfirmasi membenarkan pen-
angkapan tersebut.

"Iya betul, Polda Sumut menga-
mankan pelaku penyalahguna BBM
di Madima dan Labuhanbatu," kata
Kabid Humas, Jumat (02/09/2022).

Hadi menuturkan saat ini peny-
idik masih terus mendalami para

tersangka penyalahgunaan BBM
Subsidi dan pemeriksaan terhadap
sejumlah saksi.

Polda Sumut konsisten akan
mengawal segala kebijakan pemer-
intah dan menindak para pelaku
penyalahguna BBM sebagai bentuk
penegakan hukum. (KRO/RD/HD)

Padahal warga telah mengadukan lang-
sung saat pelaksanaan reses Ketua DPRD
Medan, Hasyim yang berlangsung di Jalan
Denai Gang Selamat Pane, Kelurahan Tegal
Sari I, Kecamatan Medan Area, yang dihadir
perwakilan OPD serta Plt Camat Medan Area,
Andy M Siregar dan Kepala UPT4 Dinas PU
Medan, Dhani Wardhana, Kamis (25/08/22).

Banyaknya pengaduan warga yang men-
geluhkan banjir saat reses, baik saat reses
maupun sesudah reses Ketua DPRD Medan.

Hasyim langsung mengingatkan kembali
kepada Plt Camat Medan Area, Andy M Sire-
gar dan Kepala UPT4 Dinas PU, Dhani Ward-
hana agar berkordinasi sekaitan permasala-
han drainase.

Karena setiap reses ataupun sosper war-
ga selalu keluhkan banjir, jadi perlu perhatian
dari pihak kecamatan Medan Area dan Dinas
PU Medan untuk berkordinasi.

Dhani menyatakan segera menyikapi,
dan meminta nomor HP warga yang men-
gadukan namun nyatanya pemukimam war-
ga kembali terendam banjir.

Namun sampai saat ini terlihat jelas pe-
mukiman warga yang berada di Jalan Rah-
matsyah Kelurahan Kotamatsum I, Kecama-

tan Medan, terendam air pada Rabu (31/08/
22) malam hingga Kamis (01/09/22) pagi.

Warga tampak membersihkan lumpur
yang masuk ke dalam rumahnya tak hanya
itu Mushola yang berada di Jalan Rahmat-
syah Gang Cempaka juga terdampak hingga
mengenangi bagian teras.

Satu diantara dialami oleh A Chaniago
yang akrab dipanggil Bang Ams, dia bersa-
ma warga lainnya terlihat membersihkan ru-

mah akibat rendaman air campur lumpur.
Dikatakannya, ia pun sudah mengadu-

kan kepada Ketua DPRD Medan, Hasyim,
disitu juga ada Plt Camat Medan Area, Andy
M Siregar dan Kepala UPT4 Dinas PU Kota
Medan, namun nyatanya rumahnya dan
warga lainnya masih terendam air.

Ia menaruh harapan besar Kepada Wa-
likota Medan, M Bobby Nasution bersama
Kadis PU Kota Medan, Topan Ginting agar

kiranya membenahi saluran drainase.
Ini bukan karena rumah saya yang teren-

dam air, namun banyak rumah warga di
Kecamatan Medan Area terendam saat hujan
deras karena saluran parit atau drainase tak
berfungsi.

Miris tentunya, setiap hujan deras rumah-
rumah warga terendam air. Jadi mohonlah
agar ini dibenahi sesuai dengan janji saat
kampanye dulu. (KRO/RD/Ptr)

Polda Sumut Serahkan 91 Pekerja Migran
Ilegal ke BP3MI Untuk Dipulangkan

KORAN RADAR | Medan :
Subdit IV Renakta Dit Reskrimum
Polda Sumut menyerahkan 91 PMI
(Pekerja Migran Indonesia) Ilegal ke
BP3MI UPTD Provinsi Sumut.

Kabid Humas Polda Sumut Ko-
mbes Hadi Wahyudi mengatakan
sebanyak 22 pekerja Migran yang
terdiri dari 13 pria dan 9 wanita dis-
erahkan pada Kamis tanggal 28 Juli
2022 dan 69 pekerja Migran lainnya

diserahkan, Senin ( 01/08/2022).
 "Totalnya ada 91 orang. Jum-

lah itu adalah pengungkapan PMI
ilegal dalam dua bulan", ujar Hadi.

Hadi menuturkan 91 PMI ilegal
tersebut diserahkan ke BP3MI UPTD
Provinsi Sumut yang diterima lang-
sung oleh Bapak Suyoto, SE dalam
keadaan baik dan sehat.

"Ke 91 PMI ilegal itu berasal dari
sembilan provinsi di Indonesia yak-

ni Sumut, Aceh, Sumbar,
Bengkulu,Jambi, Jatim, Sulawesi
Tenggara (Sultra), NTB, dan NTT",
lanjut Hadi.

 "Tentu kita prihatin kepada para
Korban yg harus mempertaruhkan
nyawa menyebrang lautan untuk
bekerja di negara lain dengan cara
yang ilegal, semoga kedepan tidak
terjadi lagi hal serupa", pungkas
Hadi. (KRO/RD/HD)

HUT Partai Demokrat Ke 21 Tahun
Ketua Relawan Muda AHY
Perhatikan Kesehatan dan

Pendidikan Masyarakat



KORAN RADAR | Asahan :
Syahrul mengatakan kedatangan
rombongan DPC PKB Kabupaten
Asahan yang di ketuai oleh Dr.
Syamsuddin Lubis ST, SE, MM itu
dalam rangka kegiatan silaturahmi
sekaligus memohon dukungan ke-
pada  warga Al Washliyah Kabupat-
en Asahan di ajang Pemilihan
Umum (Pemilu) 2024 nantinya.

Menurut Syahrul, terjalinnya
kegiatan silaturahmi ini bertujuan
menghubungkan sesama dalam
bingkai ke umatan dan sosial poli-
tik, selagi itu hal yang baik Al
washliyah tetap akan mendukung.

"Dengan seperti ini Insya Allah
dapat membangun hubungan keu-
matan bersosial politik yang baik,
mengenai dukungan, tetap akan kita
dukung nantinya," ucap Syahrul,
Rabu (31/08/2022).

Dr. Syamsuddin Lubis. ST. SE.
MM saat di tanyai wartawan men-
genai kegiatannya menyambangi PD
Al Washliyah Kabupaten Asahan men-
gatakan kalau maksud dan tujuan
kedatangan nya tersebut merupakan
bentuk hormat terhadap organisasi ter-
tua yang berada di Kabupaten Asah-
an, sekaligus memohon dukungan
dalam Pemilu 2024 nantinya.

"Seperti yang di katakan ketua
tadi (Syahrul Nasution-Red) silatur-
ahmi dapat menghubungkan bing-
kai keumatan, apa lagi ini bicara
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Anggaran Rambu Lalu Lintas Laut Belawan
Miliaran Rupiah Diduga Digelapkan

KORAN RADAR | Medan : Pember-
itaan patok rambu lalu lintas laut

patah di laut Belawan yang diulas
RADARINDO.co.id GROUP KORAN

RADAR baru-baru ini ternyata
menjadi perhatian publik.

Ketua PD Al Washliyah Kabupetan Asahan Menyambut Baik
Rombongan DPC Partai Kebangkitan Bangsa

Mereka juga baru mengetahui
adanya rambu lalu lintas laut sete-
lah membaca RADARINDO.co.id
untuk itu sumber warga Belawan

semakin tertarik keinginan tahu re-
alisasi kegiatan dan sumber dana
uang negara.

Sumber yang mengaku berna-

KORAN RADAR | Medan : Seorang Kasi Ukur di kantor BPN
berinisial Mar dituding sebagai mafia tanah dan menjadi colo penguru-
san surat menyurat.

Nama Mar sudah kadong menjadi buah bibir di media sosial. Konon
kabarnya, ia didua merupakan anak main Kepala BPN Sergai, RL untuk
ditempatkan dilapangan.

Bahkan sempat beredar rekaman percakapan mirip suara oknum
Kepala Kantor (Kakan) BPN Sergai RL tengah memberikan arahan pada
stafnya.

Oknum RL diduga menciptakan jaringan dilapangan diduga sebagai
pengatur serangan agar semua urusan surat bisa lancar.

BPN Serdang Bedagai diduga melakuan pemungutan liar (pungli)
dalam kepengurusan sertipikat, pemecahan, pengukuran dan lain-lain
dengan angka rupiah yang tentunya sangat memberatkan masyarakat
dan Notaris/PPAT diluar yang wajib di bayar ke Negara.

Dalam keterangan sumber yang mengaku dari salah satu Notaris
dan PPAT bernama Hendra yang mengeluhkan dengan adanya praktek
pungli tersebut yang tentunya memberatkan masyarakat dan juga No-
taris/PPAT, ujarnya belum lama ini.

Sumber yang tidak mau disebutkan nama lengkapnya itu mengata-
kan oknum Kepala BPN Serdang Bedagai, RL diduga mengarahkan
kepada seluruh pegawai diduga untuk melakukan pungli.

"Saya sampaikan, kami tidak melarang kalian mencari rezeki tapi
sesuai dengan prosedur & aturan, kalian jangan terima sesuatu dari
orang tapi berkasnya dibiarkan," demikian rekaman suara Kepala BPN
Sergai RL yang didapatkan dari Notaris Hendra.

Sumber menduga praktik mafia tanah, marak terjadi ditengah
masyarakat, khususnya di Kabupaten Sergai. Anehnya, meski sudah
ada tim pemberantas mafia tanah, ternyata oknum mafia tanah belum
semua diberantas.

Praktik mafia tanah yang sangat meresahkan masyarakat itu, oknum
Aparat Sipil Negara (ASN) yang bertugas di BPN Sergai, diduga memi-
liki jaringan.

Sumber kembali menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyampai-
kan laporan dugaan mafia tanah dan calon di BPN Sergai pada aparat
penegak hukum.

"Saya sudah melaporkan oknum Kasi Ukur BPN Sergai bersama
seluruh anteknya yang bertugas sebagai tukang ukur yang salah seor-
angnya, diketahui bernama Hend," ujar sumber dengan nada tegas.

Oknum Mar dengan jabatan Kasi Ukur BPN Sergai itu, menyuruh
Hend yang dalam hal ini salah seorang antek-antek Mars untuk men-
gakui sebidang tanah di salah satu desa yang kesemuanya itu untuk
diterbitkan sertifikat hak atas tanah melalui.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL di Sergai kabarn-
ya terindikasi sarang mafia. Salah satunya yang menjadi masalah
besar bahwa Hend mengaku tanah miliknya ternyata milik orang lain.

Ironisnya, ungkap Hendra lagi, Kepala Kantor BPN Sergai yang kini
dijabat RL diduga mendukung adanya praktik mafia tanah yang salah
satunya pungutan liar atau pungli.

Dugaan itu, ungkap Hendra, Notaris/PPAT itu lagi, dapat diketahui
dari hasil rekaman suara yang diduga suara Kepala Kantor BPN Sergai
yang kini dijabat RL saat memberikan pegarahan pada apel pagi yang
digelar.

Sementara itu, Kakan BPN Sergai saat di konfirmasi mengatakan,
"Berita ini banyak beredar dan saya sudah laporkan ke Kanwil dan sdh
memanggil pelapor namun tidak bersedia memenuhi undangan dan
saya juga sdh hub ybs tapi tidak diangkat dan dilaporkan juga ke
Ombusmand oleh pihak ombusmand minta bukti namin pelapor tidak
bisa membuktikannya,sedangkan nama Hendra tidak terdaftar sebagai
PPAT Wilayag Segai".

Demikian tanggapan Kakan BPN, RL Sergai yang dikirim via WA,
Minggu (04/09/2022).(KRO/RD/TIM)

Oknum Kasi Ukur BPN Sergai
Dituding Mafia Tanah

Ikuti Olimpiade Bahasa Inggris, Raja Satrio
Pandiangan Berhasil Meraih Perunggu

keumatan sesama muslim, tentun-
ya akan tercipta hubungan yang baik
juga nantinya," terang Syamsuddin.

Mengenai dukungan politik,
Syamsuddin berharap warga Al
Washliyah Kabupaten Asahan  dap-
at mendukung DPC PKB Asahan di
ajang pemilihan umum 2024.

"Cak Imin saja mampu menun-
juk kan kedekatan dirinya dengan
Warga Al Washliyah, ya kita sebagai
kader dan pengurus partai yang
berada di Kabupaten harusnya
mampu seperti beliau," cetusnya.

Sebelumnya juga dikabarkan
Ketua Umum PKB Dr. Abdul Mu-
haimin Iskandar yang akrab di sapa
Cak Imin saat datang ke Kota Med-
an menyempatkan diri berkunjung
ke kampus UMN Al-Washliyah
yang berada di Jalan Garu II Medan

membagikan 100 beasiswa Kartu
Indonesia Pintar (KIP).

Sekretaris PW Al Washliyah
Provinsi Sumatera Utara yang di
dampingi Ustadz Muhyiddin Nasu-
tion selaku kordinator kegiatan berko-
mitment dan menyatakan sikap
mendukung Cak Imin menjadi Pres-
iden 2024 dalam rangka mewujud-
kan Indonesia sejahtera, rukun dam-
ai, Islam yang teduh, dan sejuk.

"Kami juga melihat bahwa Mu-
haimin Iskandar dikenal sebagai
sosok yang sederhana, santun, dan
ramah kepada Masyarakat, dan ter-
lahir dari alim-ulama, berangkat dari
hal tersebut kami Komunitas Warga
Al Washliyah Sumatera Utara men-
yatakan siap mendukung nya," un-
gkap Ustadz Muhyiddin Nasution.
(KRO/RD/TIM)

KORAN RADAR | Asahan : Raja Satrio Pandiangan Siswa kelas
XI jurusan Mipa SMA N I Pulau Rakyat Asahan yang lahir 23 Septem-
ber tahun 2005. Anak ke empat dari empat bersaudara anak dari
Selamat Pandiangan dan Ibu Rianim Br Sinaga penduduk Desa Mekar
Sari Kecamatan Pulau Rakyat Asahan.

Demi untuk menambah wawasan ilmu pengetahuannya tentang
pelajaran bahasa Inggris mengikuti Olimpiade bahasa Inggris yang
diselenggarakan oleh LKI Lembaga Kompetisi Indonesia.

Yang diikuti oleh dari berbagai Siswa/i sekolah setingkat SMA di
Indonesia secara online melalui media sosial, dan Raja Satrio menem-
pati nomor urut 200 dari 1954 Orang yang mengikuti Olimpiade bahasa
Inggris.

Sebelum mengikuti Olimpiade Raja menceritakan bahwa dirinya
mengetahui adanya informasi olimpiade yang diselenggarakan LKI
dibulan agustus dari temannya yang ada di Medsos melalui akun
instagram.

Kemudian Raja mencari tau apa saja persyaratan yang harus
diikuti dan persyaratan tersebut tidaklah memberatkan para siswa/i
yang berminat untuk mengikuti Olimpiade sehingga dirinya tertarik
untuk mengikuti Olimpiade.

Demi untuk menambah wawasan dan Pengetahuan tentang Pelaja-
ran bahasa inggris, tanpa sepengetahuan orang tua dan guru mulai lah
dia mendaftar dirinya.

Raja mengikuti ujian dengan mengisi soal banyaknya 40 soal
dengan waktu 45 menit yang telah ditentukan, usai mengikuti Olimpia-
de Bahasa inggris melalui LKI Lembaga Kompetisi Indonesia Raja
mendapatkan Nilai 232 dengan hasil Baik dan mendapatkan medali
perunggu.

Satrio juga mengatakan bahwa dirinya  mengikuti ujian Olimpiade
bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh LKI adalah untuk menguji
kemampuan dirinya dibidang bahasa inggris.

Ketertarikannya dibidang bahasa inggris yang didapatnya dari sekolah
selama ini Raja Satrio Pandiangan mengikuti Lomba olimpiade.

Maupun mendengarkan informasi diluar dengan berbasis bahasa
inggris, adapun Pendidikan Sekolah yang Kita dapatkan mari kita coba
untuk  mengikuti olimpiade yang diselenggarakan diluar Pendidikan di
Sekolah. Raja mengatakan apabila nantinya ada Kesempatan dan
rejeki usai pendidikan di SMA berharap dirinya dapat melanjutkan ke
perguruan tinggi dengan mengambil jurusan sastra inggris, ujarnya.
(KRO/RD/Firman Tambunan)

Tempat Ngopi Strategis, Earth Space Cafe & Karaoke Hadir di Medan Amplas

Walikota Sidempuan Sambut
Paskibraka & Paskibra Provinsi

KORAN RADAR | Psp : Pemerintah Kota Padang Sidempuan
sambut Empat (4) putra putri Daerah yang telah menjadi Pasukan Pen-
gibar Bendera Pusaka (PASKIBRAKA) pada Perayaan Hari Kemerde-
kaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2022 yang lalu.

Mereka diarak di sekitar Kota Padang Sidempuan pada hari Rabu
(31/08/2022) agar menjadi motivasi untuk generasi muda di Kota Padang
Sidempuan.

Keempat Paskibraka itu telah mengharumkan nama Kota Padang
Sidempuan di Tingkat Nasional dan Provinsi. Mereka diulosi saat sam-
pai di Pendopo Kantor Walikota Padang Sidempuan.

Mario Adhiyaksa Sihombing Siswa Sekolah SMA Negeri 1 Kota
Padang Sidempuan telah berhasil mengharumkan nama Kota Padang
Sidempuan karena telah menjadi Paskibraka Tingkat Nasional di Istana
Negara.

Tiga (3) siswa-siswi berprestasi lain yang juga telah mengharum-
kan Kota Padang Sidempuan di Tingkat Provinsi adalah Paradil Salsabi-
la siswi dari Sekolah SMA Negeri 1 Kota Padang Sidempuan, Naila
Rizky Putri Gultom siswi dari Sekolah SMA Negeri 2 Kota Padang
Sidempuan dan Yofan Muharlan adalah siswa dari Sekolah SMA Negeri
5 Kota Padang Sidempuan.

Walikota Padang Sidempuan, Irsan Efendi Nasution, SH, MM mem-
beri wejangan kepada Mario dan kawan-kawan untuk mencapai mim-
pi-mimpi besar.

Ini hanyalah satu dari mimpi-mimpi besar yang lain, karenanya
jadikan ini motivasi, penyemangat untuk meraih mimpi-mimpi besar
yang lain." tutur Walikota.

Beliau juga berharap agar pencapaian hari ini bisa ditingkatkan dan
dipertahankan untuk tahun depannya dengan kerja kolaborasi, saling
mengingatkan dan juga saling mendukung.

Turut hadir Ketua DPRD Kota Padang Sidempuan, Forkopimda,
Sekretaris Daerah, Kacabdis Pendidikan, Pimpinan OPD, Kepala Sekolah
dan para Guru. (KRO/RD/Thoms)

ma Totok Tobing itu meminta aparat
penegak hukum agar khususnya
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) mengusut anggaran rambu
lalu lintas laut.

"Apalagi rambu lalu linta laut pa-
tah itu kabar sudah patah selama
bertahun-tahun. Ini sangat mem-
bahayakan bagi para nelayan, ser-
ta merugikan uang negara," ujar
Totok Tobing melalui surat tertulis
disampaikan ke kantor redaksi KO-
RAN RADAR GROUP.

"Anggaran rambu lalu lintas laut
selama bertahun -tahun diduga tidak

direalisasikan. Tidak tertutup kemu-
ngkinan miliaran rupiah terindikasi
fiktif, untuk KPK diminta mengusut
tuntas," ujar sumber.

Fungsi rambu untuk mewujud-
kan lalu lintas angkutan sungai yang
aman dan selamat. Perlunya ram-
bu pelayaran di pasang agar peng-
guna alur mengetahui daerah alur,
kondisi, larangan dan kewajiban bila
melewati alur pelayaran.

Demikian sebelumnya disam-
paikan Pimpinan Cabang Serikat
Nelayan Nahdlatul Ulama (PC
SNNU) Kota Medan, Heri Susanto,
usai melakukan investigasi ke laut
pada 20 Juli 2022 pukul 10.00 Wib.

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
yang 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 pacak-
kan sebagai tanda alur lalu lintas
nelayan.

Pada waktu kesempatan Sek-
retaris PC SNNU Kota Medan Alam-
syah Silalahi mengatakan kapal
nelayan yang parkir dekat alur/arus
lalu lintas kapal yang tidak boleh
digunakan untuk berlabuh sudah
mulai 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/
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.

Menurut Ali dalah satu petugas
Kantor Pelayanan Terpadu Kesyah-
bundaan, SLO, Informasi/ Penyulu-
han Perikanan mengatakan bahwa
kolam pelabuhan Syahbandar Peri-
kanan memiliki tiga mercusuar.

Lahan kita kolam pelabuhan kita
cuman seratus lima puluh meter
kalau gak salah (dari pintu masuk
hingga ke dermaga) sisa nya itu
tangkahan.

Itu foto tanda-tanda tempat tam-
batan kapal, tanda-tanda labuh ka-
pal, kalau di kelautan itu sebenarn-
ya tidak ada rambu rambu, itu sudah
tertera di satelitnya.

Kayak di perhubungan laut itu kan
sudah ada satelit, kemarin itu disini
dibuat pancang (alur pelayaran) sama
perhubungan laut, tuturnya.

Pihak Navigasi Belawan, ang-
gota sekuriti mengatakan "Tidak ada
yang bisa di konfirmasih Pak, hu-
masnya lagi keluar," ungkapnya.
(KRO/RD/Tim)

Ketua Umum LPM Berkunjung ke Asahan
KORAN RADAR |

Asahan : Ketua Umum
LPM Pusat Indonesia, Ah-
mad Doli Tanjung Kurnia
melakukan kunjungan ke
LPM Kabupaten Asahan,
Rabu (03/08/2022).

Ketua Umum LPA Pu-
sat Indonesia yang juga
Ketua komisi I DPRI , turut
dihadiri ADV Deddy Pan-
jaitan, SH, MH selalaku
Penasehat Hukum DPD

LPM kabupaten Asahan.
Turut hadir Wakil bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar, selain

itu Ketua LPM Asahan Ramadanur.
 "Terima kasih atas kunjungan bapak Ketua Umum sudah berkun-

jung ke LPM Kabupaten Asahan", ujar Wakil Bupati Asahan didampingi
Ramadanur dan Dedy Pandjaitan. (KRO/RD/DEDY)

KORAN RADAR | Medan : Kabar gembira
untuk masyarakat, khususnya warga Kota Med-
an yang gemar ngopi. Betapa tidak, kini telah
hadir Earth Space Cafe dan Karaoke keluarga di
Jalan Panglima Denai No. 15, Medan Amplas
Kota Medan Sumatera Utara.

Selain guna melengkapi ragam rasa khas
kuliner asli Kota Medan, Earth Space Cafe dan
Karaoke keluarga juga memiliki tempat yang
sangat strategis, sehingga membuat rasa nya-
man bagi para pengunjung.

Tidak hanya menyediakan minuman kopi
hitam dengan rasa khas asli Sumatera Utara, di
Earth Space Cafe juga tersedia berbagai makan-
an ringan, diantaranya kentang goreng, bahkan
menyediakan menu penggemar spagety.

Selain bebas dari kemacetan, para pengun-
jung Earth Space Cafe & Karaoke Keluarga yang
baru diresmikan pada, Jumat, 29 Juli 2022 itu,
juga dibebaskan biaya parkir.

Para pengunjung yang telah menikmati ber-
bagai menu makanan maupun minuman di Earth
Space Cafe persisnya beberapa meter dari SPBU
Amplas, mengaku puas dan nyaman atas pel-
ayanan di cafe tersebut.

"Tidak sia-sia saya datang ke Earth Space
Cafe & Karaoke Keluarga. Beberapa menu ma-
kanan dan minuman di tempat itu merupakan
kesukaan saya. Pelayanannya juga bagus.
Apalagi tempatnya sangat strategis. Harganya
juga terjangkau," ucap Erwin (34) salah seorang
pengunjung Earth Space Cafe & Karaoke Kelu-
arga kepada KORAN RADAR GROUP, Selasa
(2/8).

Warga Tembung Kabupaten Deliserdang itu
mengaku, akan menjadikan Earth Space Cafe &
Karaoke Keluarga, sebagai tempat tongkrongan
idaman bersama teman-temannya untuk minum
kopi dan menikmati menu makanan kesukaan-
nya. Ngopi Mantap. (KRO/RD/Juli)

KORAN RADAR
| Asahan :
Masyarakat pengguna
jalan di Kelurahan Mu-
tiara dan Selawan dan
Kota Kisaran mengu-
capkan terima kasih
kepada Pemerintah
Kabupaten (Pemkab)
Asahan yang telah
m e n y e l e s a i k a n
proyek pekerjaan hot-
mix di Jln Marah Rusli
Kelurahan Selawan
Kecamatan Kota Kisa-
ran Timur.

"Untuk kami minta
kepada pihak yang
berkompeten untuk
segera membuat portal guna men-
jaga kondisi jalan agar truck ber-
muatan melebihi tonase tidak sem-
barang keluar masuk. Karena dapat
merusak jalan," ucap Sofyan Sela-
sa, (2/8/2022).

Menurut Ir Sofyan Rumapea (60)
warga mutiara apabila tidak dilaku-
kan portal jalan maka jalan Marah
Rusli yang baru saja selesai diker-
jakan sepanjang lebih kurang 700
m ini dengan menggunakan uang
rakyat milyaran rupiah diprediksi

Warga Kota Kisaran Minta
Jln Marah Rusli Segera Dipasang Portal

tidak bertahan lama.
"Jalan pasti lekas rusak apalagi

truck yang melintas di jalan Marah
Rusli ini kapasitasnya melebihi to-
nase." terang Sofyan selaku tokoh
Pengamat kebijakan Publik.

Lebih lanjut dikatakan Sofyan
sebagaimana kita ketahui bersama
persis disimpang pangkal titi tepat-
nya jalan KH Agus Salim Kisaran
Pemerintah Daerah telah memasang
perboden jalan yaitu kondisi jalan III
C artinya truck yang melintas di-

atasnya tidak melibihi dari
kapasitas max 8 ton.

"Tapi kenyataannya
yang melintas yach sep-
erti yang kita lihat bersa-
ma, truck yang melintas
melebihi tonase."ungkap
mantan Dirtek PDAM era
Alm Bupati Risuddin.

Hal senada juga dika-
takan Iwan Setiawan (50)
warga Selawan tidak ada
jalan lain untuk melaku-
kan penyelamatan ang-
garan yang meng-
gunakan uang rakyat Mi-
lyaran Rupiah ini melain-
kan dengan dilakukannya
pemortalan.

"Kalau tidak dilakukan pemor-
talan maka anggaran milayaran ru-
piah ini akan sia-sia belaka dan tidak
bisa dinikmati oleh Rakyat teruta-
ma mereka pengguna jalan," ter-
ang warga Setia Budi didampingi
Baharuddin Abdi (Jack), Hasril Ha-
monangan (Kancil), Edi Junaidi
(Lawik).

Saran ini dinilai sangat tepat guna
menyelamatkan kondisi jalan agar
tidak mudah rusak akibat truck yang
melebihi tonase. (KRO/RD/RS)

Walikota Sidempuan Bersama
Petani  Panen Bawang Merah

KORAN RADAR | Psp : Dalam rangka mendukung peningkatan
Ketahanan Pangan Nasional, Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi
Nasuion, SH, MM ikuti giat panen bawang merah di Desa Baruas,
Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Minggu (04/09/2022).

Walikota bersama masyarakat Desa Baruas memanen bawang
merah di lahan seluas 900 meter persegi dengan estimasi hasil panen
sebanyak 1 Ton Bawang Merah.

"Untuk menjaga ketahanan pangan dan memenuhi kebutuhan Bawang
Merah di Kota Padang Sidempuan, maka diperlukan 55 Ton setiap
bulannya, dimana para Petani kita telah mampu memenuhi kebutuhan
bawang merah tersebut", ujar Walikota.

Irsan Efendi juga berpesan agar Dinas Pertanian mampu melahirkan
petani-petani yang unggul dan mampu berinovasi.

Saat ini juga telah kita mulai di Dinas Pertanian untuk memulai
Sekolah Lapangan, dimana petani pemula akan dilatih dan praktik lang-
sung dilahan pertanian mulai dari pembibitan hingga panen, tambahnya.

Hadir dalam giat panen bawang tersebut, Kadis Pertanian, Kadis Ketah-
anan Pangan, Kadis Kominfo, Kadis Perdagangan, Kabag Perekonomian,
Ketua Apdesi, Ketua PWI, Para Kepala Desa di Kecamatan Padang Sidem-
puan Batunadua, serta penyuluh pertanian. (KRO/RD/Thoms).
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KORAN RADAR | Medan : Negara tirai
bambu atau yang lebih dikenal China
selain memiliki jumlah penduduk
terbanyak di dunia, juga memiliki
sejarah tentang Islam.

Etnis Tionghoa Miliki Peran Besar
Penyebaran Agama Islam di Indonesia

Polres Tapsel Bersama Unsur Forkopimda
Bentuk Tim Antisipasi Inflasi

KORAN RADAR | Tapsel : Guna
menyikapi kemungkinan terjadinya in-
flasi di Kabupaten Tapanuli Selatan
(Tapsel) dan Padang Lawas Utara (Palu-
ta), Kapolres AKBP Imam Zamroni, ber-
sama segenap unsur Forkopimda ber-
sepakat akan membentuk tim kontingen-
si yang berfungsi untuk mengawasi
maupun mengkomunikasikan terkait har-
ga barang terkini ke masyarakat.

 "Tim yang dimaksud, yakni tim pen-
gawasan guna memastikan tidak ada
penyimpangan terkait distribusi bahan
pokok maupun BBM yang sudah dibata-
si oleh pihak Pertamina," ungkap Kapol-
res saat diwawancarai usai rapat koor-
dinasi (Rakor) terkait penanganan inflasi
di Kabupaten Tapsel dan Paluta, Rabu
(31/8/2022) siang.

Selain itu, bersama dengan Forkopim-
da lain, pihaknya juga akan membuat tim
untuk sarana komunikasi supaya dapat
menghubungkan pihak distributor bahan

pokok di pasar ataupun SPBU dengan
seluruh perangkat keamanan maupun
pemerintahan supaya tidak menimbulkan
dampak sosial di masyarakat.

 "Kami juga sudah bersepakat den-
gan unsur Forkopimda untuk mengecek
ke distributor-distributor guna memasti-
kan tidak ada penyimpangan atau pen-
imbunan bahan pokok yang ada di sini,"
tegasnya dalam acara yang digelar di
Aula Pratidina Mako Polres Tapsel itu.

Tim yang sudah dibentuk tersebut,
lanjut Kapolres, nantinya akan melaku-
kan pengawasan dan penanganan inflasi
dan melaporkan secara langsung (Live
Report) setiap 2 jam sekali, baik di pasar,
SPBU, ataupun di distributor terkait harga
barang-barang di pasaran. Nantinya, Live
Report tersebut akan diviralkan melalui
media-media mainstream yang ada.

"Sehingga masyarakat mendapatkan
informasi bahwa, stok kebutuhan bahan
pokok dan BBM di wilayah Kabupaten

Tapsel dan Paluta masih dalam kondisi
aman dan tidak ada kelangkaan. Den-
gan demikian, kita berharap, tidak terjadi
kepanikan di tengah masyarakat, seh-
ingga masyarakat tetap merasa nyaman
untuk melaksanakan kegiatan sehari-
hari," tandas Kapolres.

Tampak hadir dalam Rakor itu, Kajari
Tapsel Antoni Setiawan, Kajari Paluta
Hartam Ediyanto, Pabung Kodim 0212/
TS Mayor (Arm) Hasran Harahap, Kakan
Kesbangpol Tapsel Hamdy S Pulungan,
mewakili Bupati Paluta Darman Hasibuan,
Kabag Ops Kompol Abdi Abdillah.

Kemudian, hadir juga para pimpinan
OPD se-Kabupaten Tapsel dan Paluta,
para Kasat dan Perwira Polres Tapsel,
para Kapolsek jajaran Polres Tapsel, para
Danramil jajaran Kodim 0212/TS, para
Camat se-Kabupaten Tapsel dan Paluta,
para Manajer SPBU, serta para pimpi-
nan distributor/pengusaha se-Kabupaten
Tapsel dan Paluta. (KRO/RD/AMR)

KORAN RADAR | Tapsel : Kapolres Tapanuli
Selatan (Tapsel), AKBP Imam Zamroni, bersama
Forkopimda, Pekan (Pasar) Sigalangan, Kecamatan
Batang Angkola, Sabtu (3/9/2022) pagi.

Kedatangan Kapolres dan rombongan, guna
melakukan pengecekan ketersediaan maupun moni-
toring harga kebutuhan pokok penting (Bapokting) di
Pasar Sigalangan.

 "Dari hasil pengecekan kita, di Pasar Sigalangan
ini untuk ketersediaan Bapokting seperti, beras, miny-
ak, gula, cabai, bawang, tomat, telur, dan lainnya,
dalam keadaan ready (tersedia)," jelas Kapolres.

Kemudian, lanjut Kapolres, untuk harga Bapokting
di Pasar Sigalangan, cenderung masih dalam keadaan
normal dan daya beli masyarakat juga terbilang bagus,
karena lalu lalang pembeli ramai lancar. Kapolres men-
gatakan, pihaknya datang ke Pasar Sigalangan, guna
memberi kepastian informasi ke masyarakat, bahwa
ketersediaan dan harga Bapokting masih stabil.

 "Kami juga ingin memonitor, untuk mengantisipa-
si efek inflasi maupun kelangkaan Bapokting di pasa-
ran dan apakah harga Bapokting meningkat? Namun
tadi sudah sama kita saksikan bahwa semuanya masih
dalam keadaan normal," imbuh Kapolres.

Tampak hadir, Pj Sekda Kabupaten Tapsel M
Frananda, Wakapolres Tapsel Kompol Rahman Takdir
Harahap, Kabag Ops Polres Tapsel Kompol Abdi Ab-
dullah, Kaban Kesbangpol Hamdi S Pulungan, Kasat
Pol PP Kabupaten Tapsel Jhonni Gumansi Nasution,
Plt Kadis Perdagangan dan UKM Daerah Novitasari
Wahyuni, dan Camat Batang Angkola Emmy Farida.
(KRO/RD/AMR)

Pasca Kenaikan Harga BBM, Polres
Pelabuhan Belawan Patroli ke SPBU

KORAN RADAR | Belawan : Pasca kenaikan harga BBM yang
ditetapkan Pemerintah Pada Sabtu (3/8/2022) siang, Polres Pelabu-
han Belawan meningkatkan patrol ke lokasi SPBU di KIM 2 Mabar,
Sabtu (3/8/2022) siang.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat H.S., SIK.,
SH., MH., melalui Kabag Ops Kompol Briston A.M. Napitupulu, ST.,
SIK mengatakan pihaknya sengaja melaksanakan patroli ke lokasi
SPBU pasca kenaikan harga BBM untuk mengantisipasi terjadinya
gangguan kamtibmas.

 "Kita sama - sama mengetahui bahwa banyak yang menentang
keputusan kenaikan harga BBM sehingga kemungkinan terjadinya
gangguan kamtibmas meningkat", kata Kabag Ops.

Aksi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, lanjut-
nya, biasanya menimbulkan banyak kerawanan kamtibmas yang
mungkin terjadi seperti unjuk rasa maupun keributan.

"Puji Syukur pada pelaksanaan patroli hari ini tidak ada ditemu-
kan gangguan kamtibmas di SPBU yang dilakukan pengecekan oleh
anggota", bilang Kompol Briston bersyukur. (KRO/RD/Ganden)

Pelaku Penyiram Bensin Bocah Berusia 14 Tahun
Akhirnya Dijebloskan ke Penjara

KORAN RADAR | Belawan : Sete-
lah melakukan pencarian beberapa saat,
akhirnya Polres Pelabuhan Belawan
berhasil menangkap seorang tersangka
pelaku penyiramam bensin terhadap
seorang anak bocah 14 tahun di kawasan
Pulo Brayan Kecamatan Medan Barat.

Penangkapan itu dipaparkan oleh
Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Fais-
al Rahmat Simatupang, SH MH di ruang
aula Wira Satya Mapolres Pelabuhan
Belawan, Sabtu (2/9/2022) siang.

Dalam pemaparan itu, Kapolres yang
didampingi oleh Kasat Reskrim AKP
Rudy Sahputra dan Kanit PPA, Iptu Ida
Rosyanti, dan lainnya, mengatakan ter-
sangka berinisial BP penduduk Bagan
Deli Belawan yang juga mengalami luka
bakar serius, saat ini dirawat di RS Bhay-
angkara Medan.

Selama dalam pelariannya di Bray-
an, tersangka mendapat perawatan pen-
gobatan oleh keluarga sebelum di-
tangkap, "Luka bakar yang diderita ter-
sangka belum sembuh sehingga ia kita
bantarkan ke RS Bhayangkara. Setelah
sembuh baru dilakukan pemeriksaan",

ujar Kapolres.
Selanjutnya Kapolres mengatakan

tersangka ditahan atas laporan orang tua
korban Hevi Mariani Situmorang, 35,
warga Jalan Baru Lorong 6 Veteran Ke-
luraham Bagan Deli Kecamatan Medan
Belawan.

Akibat perbuatannya tersangka dijer-
at pasal 76C jo pasal 80 ayat 2 UU No.
35 tahun 2014 tentang Perubahan atas
UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlind-
ungan Anak Subs pasal 360 KUHP,"
Sangkaan, akibat perbuatan atau kelala-
iannya telah mengakibatkan orang lain
terluka yakni seorang anak anak.

Kapolres menjelaskan, Kasus itu
berawal saat korban Muhammad Wahyu
Siregar,14, ketahuan mencuri ikan teri di
warung tersangka. Kesal akan perbua-
tan korban, tersangka yang sedang me-
megang botol berisi BBM jenis pertalite
membawa korban ke kamar mandi dan
menyiramkan bensin tersebut ke tubuh
korban.

Kemudian tersangka keluar dari ka-
mar mandi dengan tetap memegang bo-
tol berisi minyak disusul korban dari be-

lakang.
Tidak lama kemudian korban yang

tubuhnya berlumuran minyak bensin ter-
sambar api dari kompor gas yang men-
yala di dekatnya sehingga mengalami
luka bakar serius.

Akibat kepanasan korban berlari dan
mengejar tersangka yang kemudian ikut
terbakar bersama anaknya yang berada
di dekatnya.

Akibat kejadian itu, korban, tersang-
ka beserta anaknya bernama Aldo, 13,
terbakar dan dibawa ke rumah sakit ter-
dekat," Setelah menerima laporan, tim
Resum melakukan pencarian terhadap
tersangka yang telah dibawa keluargan-
ya ke Pulau Brayan. Di situlah tersang-
ka kita tangkap, ujar Kapolres.

Sejumlah warga menyambut baik
ditangkap pelaku penyiraman bensin
yang mengakibatkan bocah berusia 14
tahun terbakar dengan kondisi menge-
naskan.

"Tindakan Kapolres Pelabuhan Bela-
wan menjebloskan tersangka ke pen-
jara sudah sangat tepat," ungkap warga.
(KRO/RD/Ganden)

Satlantas Polres Belawan
Bagikan Bendera Merah Putih
KORAN RADAR | Belawan : Dalam rangka memeriahkan Hari

Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, Polres Pelabuhan Belawan
bersama Forkopimda dan Tokoh Masyarakat membagikan bendera
merah putih.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa (16/8/2022) pagi,
bertempat di depan Mapolres Pelabuhan Belawan dan di berbagai
tempat lainnya.

Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Faisal Rahmat H.S, SIK, SH,
MH., melalui Kasat Lantas AKP P Gultom mengatakan kegiatan pem-
bagian Bendera tersebut merupakan instruksi dari Polda Sumut dalam
rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia.

"Jadi hari ini kami bersama Forkopimda yang terdiri dari perwak-
ilan Yonmarhanlan I Belawan, Dan Ramil Belawan, Dari Kantor Ca-
mat Belawan, serta dari Organisasi Kemasyarakatan Pokdar Ka-
mtibmas wilayah Belawan dan KNPI Belawan membagikan ben-
dera merah putih kepada masyarakat", ujarnya.

"Sesuai instruksi dari Polda, sambungnya lagi, selain bendera,
kami juga membagikan stiker himbauan Kamtibmas sebanyak 1.000
buah.

Dengan berpakaian adat kami membagikan sebagai gambaran,
walaupun berbeda - beda suku dan Bahasa daerah, kita semua tetap
Indonesia". Lanjut Kasat Lantas.

"Pembagian bendera dan stiker ini selain di depan Mapolres juga
dilaksanakan oleh Polsek-Polsek jajaran Polres Pelabuhan Belawan
dengan total bendera yang dibagikan sebanyak 3.000 helai" Pungkas-
nya. (KRO/RD/Ganden)

Polres Belawan Blender
Ratusan Gram Sabu Sabu

KORAN RADAR | Belawan : Polres Pelabuhan Belawan mela-
lui Satuan Narkoba memblender (musnahkan) 350 Gr narkoba jenis
sabu sabu, Selasa (16/8/2022).

Pemusnahan obat terlarang itu dilakukan setelah diuji petugas
laboratorium Poldasu disaksikan petugas BNN Sumut dan Kejari
Belawan.

Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan Kompol B Napitupulu
yang memimpin acara pemusnahan didampingi Kasat Narkoba AKP
Herison Manullang mengatakan, semua sabu sabu yang dimusnah-
kan hasil tangkapan dua bulan terakhir yakni Juli dan Agustus 2022.

"Ada enam tersangka pemilik sabu ini. Mereka ditangkap dari
tempat yang berbeda," katanya.

Enam tersangka berinisial LK, Z, RA, AA dan MR yang merupa-
kan warga Martubung, Hamparan Perak, Marelan, Tanjung Mulia
Hilir, Sei Mati.

"Umumnya semua tersangka pengangguran dan menjadi penge-
dar narkoba akibat lantaran desakan ekonomi," lanjut B Napitupulu.

Selain menyita sabu sabu, petugas Satnarkoba Polres Pelabu-
han Belawan juga menyita dua unit sepedamotor Honda BK 4637
AGF dan Yamaha tanpa nopol.

"Dua sepedamotor ini digunakan tersangka untuk mengangkut
sabu untuk dijual kepada pengecer dan penyelidikan kasus ini akan
kita teruskan hingga bandarnya tertangkap," ungkap Kabag Ops.

Sementara itu, tersangka AA mengaku mau menjadi perantara
karena tertarik dengan upah yang diberikan bandar setiap kali berha-
sil mengantar sabu ke tujuan.

"Aku dapat upah dua ratus ribu jika berhasil mengantar satu gram
sabu. Aku tidak ada kerjaan sedangkan anak dan istri harus makan
juga," katanya.

Hasil wawancara wartawan kepada enam tersangka mereka
berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki keahlian khusus
serta latar belakang pendidikan hanya SMP. (KRO/RD/Ganden)

Pada masa Rasulullah Nabi Mu-
hammad SAW hubungan dagang
antara China dan Arab semakin men-
ingkat. Nabi Muhammad SAW juga
menjadi pegadang perantara peda-
gang China dan Arab.

Pedagang China datang ke Arab
di Mekkah. Selain berdagang mere-
ka juga mempelajari agama Islam.
Beberapa dari mereka kemudian
memeluk agama Islam.

Pada saat mereka kembali ke
China para pedagang muslim China
tersebut menyebarluaskan ajaran-aja-
ran agama Islam tersebut ke China.
Nabi Muhammad SAW juga mengir-
imkan beberapa da'i ke China untuk
mengajarkan agama Islam.

Seiring perjalanan waktu, agama
Islam sudah menyebar di negeri tirai
bambu terutama di provinsi Guang

Dong (Guang Zhou) dan Fujian.
Bukankah China negara komu-

nis, kenapa di China ada masjid?
Kabarnya di China sejak dulu sudah
ada masjid. Di China juga ada masjid
kuno yang sekarang masih berdiri
megah dan masih aktif, Masjid Feng
Huan atau Phoenix Mosque.

Berarti di China ada pemeluk
agama Islam? Ada, seperti di Indo-
nesia juga ada etnis Tionghoa yang
memeluk Islam. Bahkan etnis Tiong-
hoa juga yang menyebarkan agama
Islam di Indonesia.

Lho, kenapa bisa etnis Tionghoa
yang menyebarkan agama Islam,
apa tidak salah, yang menyebarkan
agama Islam di Indonesia bukannya
orang-orang Gujarat (India) dan Arab?.

Ternyata masih ada yang belum
mengetahui bahwa etnis Tionghoa

yang minoritas di Indonesia memiliki
peran besar dalam penyebaran aga-
ma Islam di Indonesia.

Orang-orang Arab Handramaut,
Persia, dan Gujarat memang menye-
barkan agama Islam di Indonesia,
namun tidak hanya mereka, imigran
etnis Tionghoa juga menyebarkan
agama Islam di Indonesia.

Di masa lalu, China dan Arab te-
lah memiliki hubungan dagang. Peda-
gang yang berasal dari Arab dan
China saling menjajakan hasil nega-
ranya untuk dijual ke negara lain
melalui dua jalur perdagangan utama
dunia waktu itu jalur sutera dan jalur
keramik.

Jalur sutera yaitu membawa
barang dagangan melalui jalur darat.
Disebut jalur sutera karena sebagian
besar barang dagangan yang di-
angkut melalui jalur darat adalah kain
sutera.

 Jalur keramik yaitu membawa
barang dagangan melalui laut. Dise-
but dengan jalur keramik karena me-
mang barang-barang yang diangkut
sebagian besar berupa keramik.

Pada masa Rasulullah Nabi Mu-

hammad SAW, hubungan dagang
antara China dan Arab telah semakin
meningkat. Nabi Muhammad juga
menjadi pedagang perantara antara
pedagang China dan Arab.

Pedagang China yang datang ke
Arab di Mekkah, selain berdagang
mereka juga mempelajari ajaran ag-
ama Islam. Beberapa dari mereka
kemudian memeluk Islam dan saat
kembali ke China pedagang-peda-
gang muslim China tersebut menye-
barkan ajaran agama Islam tersebut
ke China.

Melalui dua model pengajaran
agama Islam ini, maka Islam menye-
bar ke China terutama di provinsi
Guang Dong (Guang Zhou) dan
Fujian.

Sekitar abad ke 15 imigran Chi-
na Muslim yang sebagian besar be-
rasal dari Guang Dong dan Fujian,
mendarat di Nusantara (Indonesia).

Mereka tinggal di Indonesia den-
gan mata pencaharian pedagang,
pertanian, dan pertukangan. Pada
masa inilah para imigran China (Tion-
ghoa) muslim menyebarkan ajaran
agama Islam.

Beberapa daerah tujuan imigran
China (Tionghoa) muslim adalah
Sambas, Lasem, Palembang, Bant-
en, Jepara, Tuban, Gresik, dan Sura-
baya.

Pada tahun 1405 sampai 1433,
rombongan Muhibah Laksamana
Cheng Ho yang beragama Islam
beberapa kali singgah di Indonesia.
Anak buah laksamana Cheng Ho ter-
diri atas berbagai pemeluk agama,
termasuk agama Islam.

Saat singgah di Indonesia teruta-
ma di Sumatera dan Jawa mereka
juga menyebarkan ajaran agama Is-
lam. Jadi nampak jelas peran etnis
Tionghoa sebagai salah satu penye-
bar agama Islam di Indonesia.

 Imigran China (Tionghoa) mus-
lim di Indonesia telah ada sebelum
bangsa Portugis dan Belanda datang.
Imigran China di abad ke 15 datang
untuk tinggal di Indonesia dan sekali-
gus menyebarkan agama Islam.

Portugis dan Belanda datang ke
Indonesia untuk mencari daerah kolo-
ni dan sekaligus menyebarkan aja-
ran agama Katolik.

Imigran China muslim hidup

membaur dengan penduduk pribumi,
sedangkan Belanda dan Portugis
memperlakukan penduduk pribumi
secara diskriminatif dan di bawah
mereka.

Pada masa penindasan Portugis
dan Belanda, imigran China muslim
juga mendapatkan penindasan sep-
erti penduduk pribumi. Bahkan saat
perang kolonial, penduduk muslim
Tionghoa juga bergabung dengan
para pejuang di setiap daerah mela-
wan Belanda dan Portugis.

Bahkan sejarah mencatat bahwa
selain penduduk pribumi yang men-
galami pembunuhan massal dari Be-
landa, penduduk muslim Tionghoa juga
mengalami pembunuhan massal.

Penduduk muslim Tionghoa men-
galami kondisi yang tidak meny-
enangkan dari penjajah Belanda kare-
na mereka memiliki kedekatan den-
gan penduduk pribumi, mereka be-
ragama muslim seperti sebagian be-
sar agama penduduk pribumi.

Penduduk muslim Tionghoa juga
melakukan perlawanan terhadap
penjajah dengan bergabung dengan
pejuang Indonesia. Beberapa hal ini
menunjukkan bahwa di masa lalu,
etnis Tionghoa juga memiliki hubun-
gan yang baik dengan penduduk asli
Indonesia, keeratan hubungan se-
bagai saudara karena mendapatkan
tekanan yang sama dari pihak Por-
tugis dan Belanda.

Imigran Etnis Tionghoa Muslim
dapat diterima penduduk Indonesia
peran mereka di pertanian, perdagan-
gan, pertukangan, dan penyebaran
agama Islam.

Sejarah kenangan masa lalu
yang indah, dapat kita bawa dalam
kehidupan yang sekarang sehingga
kehidupan yang sekarang dapat
menjadi lebih baik.

Bukti Muslim Tionghoa menye-
barkan agama Islam di tanah air
sudah tidak perlu diragukan lagi. Ko-

munitas mereka tidak hanya di pulau
Jawa, tapi di Medan - Sumatera Ut-
ara tergolong berkembang.

Terbukti telah berdirinya bebera-
pa organisasi keagamaan, salah sa-
tunya Persaudaraan Islam Tionghoa
Indonesia (PITI).

Organisasi yang memiliki kantor
DPP PITI di Jakarta ini lebih menon-
jolkan kepedulian terhadap umat be-
ragama. Tidak hanya saja yang be-
ragama Islam tapi umat agama lain
juga mendapat perhatian nyata.

Ketua PITI Sumatera Utara, Tan
David Sulaiman ingin mengubah pola
fikir umat serius dan sederhana.
Melalui pemberian bantuan sembila
bahan pokok (Sembako) seperti be-
ras, gula, minyak goreng, roti, sa-
jadah bahkan sampai material rumah
ibadah.

Pria yang biasa disapa Ko David
ini hanya mengajak umat Islam
khususnya wgar mengerjakan sho-
lat, sehingga bisa teraplikasikan sholat
itu dalam ditengah keluarga maupun
lingkungan masyarakat.

Meski  mengajak berbuat baik itu
bukan pekerjaan gampang, tapi
setidaknya sudah berbuat dalam
karya nyata bukan karya kata.

"Bantuan sembako dan lain-lain
yang kami berita setidaknya dapat
meringankan beban hidup mereka.
Agar mereka bisa mengerjakan
ibadah sholat dan ibadah lainya," tu-
tur Ketua PITI Sumut, TD Sulaiman.

Tidak hanga peduli bagi anak
yatim dan fakir miskin, PITI Sumut
juga memberikan bantuan sembako
pada umat agama lainya.

"Bersedekah tidak perlu sanjun-
gan dari orang lain. Tapi setidaknya
orang akan  melakukan hal yang
sama untuk menolong orang yang
hidup susah," ujarnya lagi pada
RADARINDO.co.id GROUP KO-
RAN RADAR belum lama ini. (KRO/
RD/Tim).

Kapolres Tapsel:
Stok Bapokting di Pasar
Ada dan Harga Normal

KORAN RADAR | Psp : Menyambut Hari Ulang
Tahun (HUT) ke 74 Polwan Republik Indonesia Tahun
2022, personel Polwan Polres Padang Sidempuan
menyalurkan bantuan sosial (Bansos), Selasa (2/8/
2022).

Adapun lokasi yang di kunjungi personel Polwan Pol-
res Padang Sidempuan antara lain Desa Sidangkal Keca-
matan Padang Sidempuan Selatan, Desa Salambue Ke-
camatan Padang Sidempuan Tenggara.

Kemudian, Desa Baruas, Kecamatan Padang Si-
dempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan terse-
but dipimpin oleh Iptu Ida Meri yang menjabat KBO
Binmas Polres Padang Sidempuan.

Kasi Humas Polres Padang Sidempuan, AKP Maria
Marpaung mengatakan, HUT Polwan Republik Indo-
nesia ke-74 Tahun 2022 ini, Polwan Polres Padang
Sidempuan salurkan bansos berupa paket sembako
kepada warga kaum Dhuafa, janda, dan masyarakat
yang kurang mampu.

"Bansos tersebut disalurkan berupa, beras 5Kg,
minyak makan 2Kg, telor 1 Papan, gula 2Kg, dan
Indomie," sebut Maria.

Dalam kegiatan bansos kali ini, personel Polwan
secara blusukan mendatangi penerima bansos. Se-
lain agar tepat sasaran, momentum tersebut untuk
dapat bersilaturahmi sehingga terjalin hubungan yang
lebih dekat dengan masyarakat.

Maria menjelaskan, kegiatan penyaluran bantuan
sosial ini, selain menyambut HUT Polwan Republik
Indonesia ke-74, juga merupakan program rutin
tahunan Polwan Polres Padang Sidempuan.

 "Kegiatan bansos ini, Sebagai bentuk kepedulian
terhadap warga yang kurang mampu, juga sebagai
wujud syukur hari jadi Polwan Republik Indonesia ke-
74, yang dilakukan serentak oleh Polwan seluruh Indo-
nesia," ujar Maria.

"Semoga kegiatan yang kami laksanakan dirasa-
kan mamfaatnya bagi mereka," pinta Maria menga-
khiri. (KRO/RD/AMR)

Sambut HUT Polwan ke-74,
Bhayangkari Polres PSP

Salurkan Bansos
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Densus 88 Anti Teror Berperan Dibalik Ikrar Setia
Belasan Mantan Anggota Ansor Daulah ke NKRI

KORAN RADAR | Goron-
talo : Peringatan HUT Ke-
merdekaan RI ke-77 dijadi-
kan momentum pele-
pasan baiat dan ikrar set-
ia 15 mantan anggota An-
sor Daulah yang berafilia-
si dengan ISIS.

Putih sebagai simbol kecintaan ke-
pada tanah air.

Kapolda Gorontalo Irjen Helmy
Santika mengatakan, kegiatan ini
dilakukan dalam rangka memperin-
gati Hari Ulang Tahun Republik In-
donesia yang ke-77.

Menurut Helmy, Densus 88 Anti
Teror Mabes Polri banyak men-
gungkap kasus terorisme yang ada
di Indonesia.

"Selain juga menegakkan hu-
kum, DS 88 AT juga melakukan
pendampingan kepada kelompok-
kelompok yang terpapar radikal, in-
toleran dan radikalisme agar kembali
ke pangkuan NKRI," ungkap Helmy
di Polda Gorontalo.

Nah, kelimabelas orang terse-

but salah satu berhasil dideradikal-
isasi oleh Densus setelah terpapar
paham dari ISIS. Apalagi, mayori-
tas dari mereka masih berusia
muda.

Helmy berharap, mereka betul-
betul setia kepada NKRI dan tidak
ada lagi pemikiran untuk bergabung
dengan kelompok radikal lagi.

"Jika ada lagi yang berfikiran ten-
tang Radikal atau kembali ke Paham
Radikal kami dari pihak Kepolisian
akan memberikan sangsi hukum
yang tegas," jelas Helmy seraya
berharap Indonesia terbebas dari kel-
ompok-kelompok radikal maupun
paham-paham Intoleran lainnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Gor-
ontalo Hamka Nendra Noer men-

garesiasi Densus 88 dan Polda Gor-
ontalo yang berhasil membendung
penyebaran Paham Radikal, Intole-
ran dan aliran-aliran yang keliru lain-
nya di wilayahnya.

"Saya melihat dampak yang
sangat besar dari Polda Gorontalo
untuk menjaga NKRI dari paham-
paham radikal khusunya di Provin-
si Gorontalo," imbuh Hamka.

Hamka berharap warga jangan
mudah terhasut agar tak diadu dom-
ba oleh kelompok yang terpengaruh
oleh  ISIS maupun paham radikal
lainnya.

Langkah ini tak lepas dari pende-
katan humanis soul approach yang
diterapkan oleh Densus 88 AT untuk
menyentuh dan merangkul orang

KORAN RADAR | Psp : Kepa-
la Lembaga Pemasyarakatan Kelas
IIB Padang Sidempuan, Indra Kesu-
ma A.Md.IP, SH, MH mengikuti rang-
kaian kegiatan peluncuran aplikasi
SIPINTER dan SEMPURNA serta
penandatanganan MoU dengan Pen-
gadilan Negeri (PN) Padang Sidem-
puan Kelas IIB, Selasa (02/08/22).

Kegiatan yang digelar di Aula PN
tersebut tampak dihadiri oleh berb-
agai Aparat Penegak Hukum (Apga-
kum) yang berada di lingkup
wilayah hukum PN Padang Sidem-
puan, Kalapas Padang Sidempuan,
Kalapas Gunung Tua, Karutan
Sipirok, Kepala BNNK Tapanuli Se-
latan, Kapolres Tapanuli Selatan,
Kepala Kejaksaan Negeri Padang
Sidempuan, Tapanuli Selatan dan

Padang Lawas Utara.
Ketua PN Padang Sidempuan,

Faisal, SH, MH, mengatakan, Ap-
likasi Sistem Pelayanan Izin Pidana
Terpadu (SIPINTER) dan Sistem
Pengiriman Salinan Putusan Perka-
ra Pidana (SEMPURNA) merupa-
kan upaya peningkatan pelayanan
publik yang berkualitas dan modern
dari PN Padang Sidempuan yang
senantiasa melakukan pembaharu-
an dan inovasi dalam mengoptimal-
kan penggunaan sistem peradilan
yang berbasis teknologi.

Dengan adanya aplikasi terse-
but, ucap Faisal, merupakan bukti
komitmen PN Padang Sidempuan
dalam memberikan layanan yang
terbaik buat masyarakat maupun
pemohonan layanan sesuai dengan

visi PN Padang Sidempuan yakni
Terwujudnya Pengadilan Negeri
Padang Sidempuan yang Agung,
dengan memberikan pelayanan hu-
kum yang berkeadilan di wilayah
hukum Pengadilan Negeri Padang
Sidempuan.

Sementara Kalapas Kelas IIB
Padang Sidempuan, Indra Kesuma,
sangat mengapresiasi launching
aplikasi Sipinter dan Sempurna ini
yang bersinergi antara Pengadilan
Negeri, Lembaga Pemasyarakatan,
Rumah Tahanan Negara, Kepoli-
sian, BNNK Tapanuli Selatan dan
Kejaksaan Negeri.

 "Kami mengapresiasi terobosan
yang dilakukan PN Padang Sidem-
puan dalam kaitannya dengan pem-
berian pelayanan yang lebih optimal
kepada Apgakum sebagai wujud sin-
ergitas dan demi pelayanan hukum
yang berkeadilan," ujar Indra.

Kegiatan dilanjutkan dengan
pemaparan secara ringkas tentang
penggunaan aplikasi Sipinter dan
Sempurna serta dilanjutkan dengan
penandatanganan MoU bersama
seluruh Apgakum yang ada di
wilayah Padang Sidempuan,
Tapanuli Selatan dan Padang La-
was Utara yang merupakan
wilayah hukum PN Padang Sidem-
puan. (KRO/RD/AMR)

Kalapas Kelas IIB PSP Ikuti Launching dan MoU
Aplikasi SIPINTER dan SEMPURNA di PN

KORAN RADAR | Jakarta : Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang
Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung memeriksa 3
orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi
dalam pengadaan tower transmisi tahun 2016 pada PT. PLN.

Pejabat PLN yang dipanggil menjadi saksi antara lain NS selaku
Direktur Regional Jawa Bagian Barat. Ia diperiksa terkait dengan penyid-
ikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tower trans-
misi tahun 2016. SS selaku Mantan Kepala Divisi (Kadiv) Konstruksi
Regional Jawa Bagian Barat pada Direktorat Bisnis Regional Jawa Bagi-
an Barat PT PLN (Persero) Tahun 2015 - 2016. Serta SIS selaku Direktur
Pengadaan PT PLN periode 2015-2019.

"Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan
melengkapi pemberkasan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengadaan Tower Transmisi Tahun 2016 PT PLN," kata Kepala
Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana, sesuai dikutip dari
CNBC Indonesia, Selasa (02/08/2022).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyambut positif lang-
kah tegas yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengusut
kasus di perusahaan-perusahaan pelat merah.

Termasuk penetapan empat orang sebagai tersangka penyidikan
dugaan korupsi dan penyelewengan dana pembangunan oleh PT Was-
kita Beton Precast Tbk (WSBP). Untuk membuka penyidikan baru terkait
dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Nega-
ra (PLN) 2016 senilai Rp2,25 triliun.

Sejumlah kalangan aktivis LSM di Medan mendukung kinerja Jam-
pidsus Kejaksaan Agung mengusut pengadaan tower transmisi tahun di
tubuh manajemen PLN. (KRO/RD/CNBC)

Pengadaan Tower Tansmisi
Rp2,25 Triliun Diduga Ajang KKN

atau kelompok orang yang terpa-
par.

Densus 88 Anti Teror Berperan
Dibalik Ikrar Setia Belasan Mantan
Anggota Ansor Daulah ke NKRI

Peringatan HUT Kemerdekaan
RI ke-77 dijadikan momentum pele-
pasan baiat dan ikrar setia 15 man-
tan anggota Ansor Daulah yang be-
rafiliasi dengan ISIS.

Acara bersejarah ini berlangsung
di Polda Gorontalo, Selasa (16/8) dis-
aksikan sejumlah pejabat tingkat daer-
ah  dari TNI-Polri, Pemprov Goronta-
lo hingga Kementerian Agama.

"Ini penting agar mereka meng-
ingat bahwa sudah bersalah dan
sadar dengan kesalahan  tersebut,"
ungkap Helmy. (KRO/RD/lina)

KORAN RADAR | Jakarta : Sebagai seorang Pengusaha, Politisi,
Dosen, Asesor, Pembina UMKM Dr.Rita Zahara,SE,MM sangat men-
dukung Usaha Mikro Kecil Menengah(UMKM).

Karena memiliki bederapa keunggulan terhadap usaha besar. Inova-
si dalam teknologi mudah terjadi dalam pengembangan produk serta
hubungan kemanusiaan lebih akrab karena masih dalam ruang lingkup
perusahaan kecil.

UMKM dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena ke-
beradaan UMKM mampu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Sehingga mampu mengurangi penggangguran dan mampu memenuhi
kebutuhan masyarakat yang memproduksi berbagai jenis makanan,
minuman, perlengkapan rumah tangga dan lain-lain.

Untuk mengisi kios-kios para UMKM. Secara Nasional sektor usaha
mikro kecil dan menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pereko-
nomian nasional.

"Dari jumlah pelaku, serapan tenaga kerja, kontribusi terhadap PDB,
UMKM sangat membantu dalam peningkatan ekonomi nasional," ujar
Dr. Rita Zahara Pemilik usaha Travel Haji dan Umroh Zahara Namora
Wisata, sesuai rilis yang diterima RADARINDO.co.id Sabtu (06/08/2022).

Harga produk memegang peranan penting dalam suatu bisnis, ujarn-
ya lagi, agar bisa bersaing dengan produk impor. Ada beberapa strategi
yang harus dikuasai oleh para pelaku UMKM.

"Harus mengedepankan kualitas produk, jika kualitas produk baik,
maka pelanggan pun akan puas dan akan memberi ulasan (review) di
media sosial, Website, hingga merekomendasikan produk UMKM kepa-
da masyarakat sekitarnya dan masyarakat secara umum," paparnya.

Persiapan modal wajib dipersiapkan oleh UMKM dengan bekerjasa-
ma instansi-instansi pemerintah atau swasta, juga bisa bermitra dengan
para pemodal atau para UMKM yang telah berkembang atau mengaju-
kan pinjaman lunak dari Bank, saran Dr.Rita Zahara SE,MM.

Ada juga cara menentukan harga jual produk dengan cara "Strategi
Margun Pricing" (menentukan harga jual terlebih dahulu untuk menentu-
kan margin), "Strategi Markup Pricing" (salah satu cara menentukan
harga dengan menambah keuntungan langsung dari harga beli. "Strategi
Bundling sistem" menjual barang dengan sistem Bundling, paket atau
grosir.

"Membuat harga dengan "sistem quantity" barang tinggal dikalikan
keuntungan mana yang terbukti lebih besar hasilnya," papar Dr. Rita
Zahara Pembina Kadin Jakarta Timur.

Agar UMKM tetap bertahan yang harus pemerintah lakukan dengan
kondisi seperti sekarang, antara instansi terkait saling bahu membahu
membantu pelaku UMKM bertahan di tengah setuasi krisis ini, mengin-
gat UMKM bagi masyarakat sangat besar manfaatnya untuk meningkat-
kan perekonomian masyarakat.

Pemerintah Indonesia harus melakukan banyak hal untuk tetap ber-
tahan, seperti memberikan stimulasi, keringanan kredit, relaksasi pajak
hingga pelatihan.

"Peranan perempuan disektor UMKM sangat penting, umumnya ter-
kait dengan bidang perdagangan dan industri pengolahan makanan dan
minuman seperti warung makan, toko kecil, pengolahan makanan beku
dan industri kerajinan, karena usaha ini dapat dilakukan dirumah sehing-
ga tidak melupakan peran perempuan sebagai ibu rumah tangga," un-
gkap Ketua Kartini Mandiri Indonesia.

Harapan saya selaku pembina UMKM pada pemerintah , agar UMKM
dapat terus berkembang dan berdaya saing, dengan adanya peraturan
pemerintah melalui UU Cipta Kerja, himbaunya.

Melalui program PEN Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
merupakan salah satu program yang dicetuskan untuk memulihkan
ekonomi Indonesia akibat dampak Covid.

Memperkuat wadah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
(Gernas BBI) karena program ini merupakan salah satu program pemer-
intah sebagai upaya pemerintah untuk memajukan UMKM.

Program ini dibuat berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang
kemudian diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020.

"Semoga program ini benar-benar dilaksanakan dan para pelaku
UMKM, mereka harus bersatu/ berkolaborasi dengan pemerintah dan
berkomitmen yang kuat dalam memproduksi serta menjamin adanya
stok barang apabila ada permintaan dari masyarakat, instansi pemerin-
tah, nasional maupun internasional," pungkasnya. (KRO/RD/lina)

UMKM Perlu Dukungan Pemerintah
Untuk Bersaing di Pasar Global

KORAN RADAR | Deli Serdang : Setelah dilakukakan pembahasan
dan mendapat kesepakatan bersama Kebijakan Umum Anggaran Dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2022.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menyampaiikan Nota Keuangan
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Deli Serdang
Tahun Anggaran 2022.

Penyampaian Nota Keuangan Ranperda P-APBD Deli Serdang ini
disampaikan Wakil Bupati Deli Serdang, H M Ali Yusuf Siregar dalam
Rapat Paripurna DPRD Deli Serdang, Kamis (1/9/2022).

Rapat Paripurna penyampaian Ranperda Perubahan APBD Tahun
2022 ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Amit Damanik bersa-
ma Wakil Ketua DPRD Deli Serdang lainnya, yaitu Drs. T. Akhmad Tala'a
dan H. Nusantara Tarigan Silangit SE. Turut dihadiri anggota DPRD Deli
Serdang, para Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD dan Kepala Bagian.

Wakil Bupati menyampaikan dengan telah disepakatinya KUA dan
PPAS Perubahan APBD 2022 sebagai landasan dan pedoman dalam
penyusunan Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Wabup menjelaskan rencana pendapatan daerah pada Perubahan
APBD TA2022 diperkirakan menjadi Rp4.179.752.827.919 menurun sebe-
sar Rp22.728.522.915 atau turun 0,54 persen dari target semula
Rp4.202.535.350.834.

Dengan rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Perubahan APBD
TA 2022 direncanakan Rp1.504.964.363.832 atau naik 1,73 persen dari
target semula Rp1.479.436.406.744. Perubahan PAD ini bersumber dari
komponen Retribusi Daerah mengalami peningkatan.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan mengalami
penurunan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mengalami
peningkatan. Pendapatan Transfer pada Perubahan APBD TA 2022 men-
jadi Rp2.402.709.014.087, turun sebesar Rp48.310.480.003 atau 1,97
persen dari target semula Rp2.451.019.494.090.

Perubahan target Pendapatan Transfer dipengaruhi oleh transfer pe-
merintah pusat yang naik dan transfer antar daerah yang mengalami
penurunan. Wabup juga menjelaskan tentang perubahan kebijakan pem-
biayaan daerah pada Perubahan APBD TA 2022 adalah untuk menye-
suaikan terhadap hasil audit BPK.

Adapun gambaran perubahan kebijakan pembiayaan tersebut antara
lain penerimaan pembiayaan pada Perubahan APBD TA 2022, dari sem-
ula Rp45.000.000.000, yang bersumber dari sisa lebih perhitungan ang-
garan tahun sebelumnya, menjadi Rp192.379.613.221 atau bertambah
Rp147.379.613.221.

Adapun target pengeluaran pembiayaan pada Perubahan APBD TA
2022 tidak mengalami perubahan sebesar Rp18.000.000.000. Dengan
demikian, maka pembiayaan Netto sebesar Rp174.379.613.221, akan
digunakan untuk menutupi defisit belanja Rp174.379.613.221, sehingga
sisa lebih anggaran tahun berkenaan sama dengan nol.

Setelah menyampaikan nota keuangan Ranperda Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Deli Serdang kepada pimpinan sidang
dan anggota DPRD Deli Serdang yang berhadir, Wakil Bupati menyampai-
kan bahwa nota yang dibacakan merupakan penyempurnaan atau perbai-
kan dari APBD Tahun 2022 untuk disetujui sekaligus ditetapkan menjadi
peraturan daerah Kabupaten Deli Serdang. (KRO/RD/ANWAR NST)

Wabup Deli Serdang Sampaikan Nota Keuangan
Ranperda Perubahan APBD TA 2022

IPK Deli Serdang Adakan Kegiatan Vaksinasi Massal

KORAN RADAR | Jakarta :
Badan Nasional Penanggulangan
Terorisme (BNPT) menyelenggar-
akan Deklarasi Kesiapsiagaan Na-
sional berpusat di Flores Ballroom
Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa
(02/08/2022).

Kesiapsiagaan nasional meru-
pakan salah satu strategi pencega-
han terorisme dengan mendorong
kelompok dan organisasi
masyarakat untuk berperan aktif
dalam pencegahan tindak pidana
terorisme.

Masyarakat memiliki beberapa faktor yang menjadikannya penting
untuk dilibatkan dalam pencegahan tindak pidana terorisme yakni perta-
ma, konteks kultur dan budaya yang ada pada masyarakat hakikatnya
tidak sejalan dengan ideologi radikal terorisme atau ekstrimisme kek-
erasan lainnya sehingga masyarakat akan secara sukarela membantu
kebijakan pemerintah dalam hal kontra terorisme.

Kedua, ancaman terorisme yang muncul dari paham radikal teroris-
me memungkinkan masyarakat menjadi korban yang terdampak lang-
sung sehingga pemberdayaan masyarakat akan berjalan dengan mak-
simal karena masyarakat secara rasional menyadari bahwa mereka
berpotensi menjadi korban dari tindak pidana terorisme jika tidak ikut
terlibat dalam pencegahan terorisme.

Ketiga, masyarakat merupakan sebuah komunitas yang terbentuk
secara sadar dan memiliki relasi atau keterkaitan satu sama lain sehing-
ga dapat berguna dalam mempromosikan kebijakan kontra terorisme
dalam sebuah komunitas masyarakat.

Selain mengikrarkan Deklarasi Kesiapsiagaan nasional, peserta yang
terdiri atas Kaban Kesbangpol tingkat provinsi seluruh Indonesia, Forum
Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) dan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) dari 34 provinsi juga mengikuti dialog kebang-
saan yang diisi oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum
Kemdagri, Dr. Drs. Bahtiar, M.Si., Tokoh PBNU, Alissa Wahid, Stafsus
Ketua Dewan Pengarah BPIP, Romo Benny Susetyo, Psikolog, Arijani
Lasmawati, M.Psi.

Acara dihadiri oleh Kepala BNPT, Komjen Pol. Dr. Boy Rafli Amar,
M.H., Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, John Wempi
Wetipo, S.H., M.H., serta jajaran Forkopimda Provinsi DKI Jakarta.

Hamsyi Djamhari Ketua FKDM (Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat) Kalimantan Timur turut hadir dalam kegiatan ini. Hamsyi
Djamhari menghimbau masyarakat agar waspada dini terhadap radikal-
isme di sekitar lingkungan kita berada.

 "Terutama saat ini mulai dirasakan beberapa indikasi degradasi
(penurunan) kewibawaan tokoh-tokoh masyarakat," imbuhnya.

 "Hal ini harus diantisipasi sejak dini. Dengan mengikuti Rakornas
FKDM yang bekerjasama dengan BNPT," ungkapnya.

 "Jangan sampai ketika melihat orang yang berjenggot dicap se-
bagai teroris. Padahal teroris bisa datang dari mana saja ," pungkasn-
ya. (KRO/RD/lina)

Ketua FKDM Kaltim : Kita Harus
Waspada Terhadap Radikalisme

Acara bersejarah ini berlangsung
di Polda Gorontalo, Selasa (16/08/
2022) disaksikan sejumlah pejabat
tingkat daerah  dari TNI-Polri, Pem-
prov Gorontalo hingga Kementerian
Agama.

Para mantan simpatisan ISIS itu
tampak memegang bendera Merah

KORAN RADAR | Deli Ser-
dang : Dewan Pimpinan Daerah
(DPD) Ikatan Pemuda Karya (IPK)
Kab. Deli Serdang, Didampingi Ja-
jaran PAC ( Pimpinan Anak Cabang
) Menggelar Vaksinasi Massal Grat-

is 1, 2, dan 3 (Booster).
Kegiatan berjalan lancar di se-

lenggarakan di Jl. Pokrat Raya In-
dah, Desa Marindal II, Kec. Patum-
bak. Kab. Deli Serdang, Selasa, (30/
08/2022) pagi.

Kegiatan tersebut turut dihadiri
Ketua DPD IPK Kab. Deli Serdang,
Parmonangan Gultom SE didamp-
ingi Sekjen Yudi Tobing, Bendahara
Martinus Siahaan, dan Fredi Sia-
haan. Juga Kapolrestabes Medan,

Kapolrestabes Medan, Wakil Bupati
Deli Serdang, Tokoh Masyarakat,
Para Jajaran IPK Deli Serdang serta
Seluruh Tamu undangan.

Tak hanya Vaksinasi, sehubun-
gan dengan nuansa semarak hari

Ulang Tahun IPK yang ke 53. Di-
lanjutkan dengan potong kue dan
acara hiburan bebas sesama Pen-
gurus DPD IPK Deli Serdang dan
Jajaran.

Parmonangan Gultom Selaku
Ketua DPD IPK Deli Serdang men-
gatakan Bahwa pihak nya juga
memberikan bantuan sembako grat-
is kepada warga yang kurang
mampu di sekitar lokasi Kegiatan
Tersebut .

Untuk sekedar diketahui sem-
bako dan nasi kotak dalam acara
Vaksinasi massal grat is dalam
suasana HUT IPK ke- 53 tahun
tersebut terkumpul berkat keikla-
san dan bantuan dari seluruh pen-
gurus PAC, IPK dan Ranting IPK,
Jajaran DPD IPK Kabupaten De-
liserdang

kegiatan kita tersebut, akan bek-
erjasama dengan Polrest, polresta-
besmedan  dan dinas kesehatan",
tutup Parmonangan. (KRO/RD/HD)

KORAN RADAR | Deli Ser-
dang : Wakil Bupati Deli Serdang
HM Ali Yusuf Siregar membuka se-
cara resmi Jambore Remaja Masjid
Ke V DPD BKPRMI Kabupaten Deli
Serdang yang memperebutkan Pia-
la Bergilir Bupati Deli Serdang, di
Aula Yayasan Perguruan Bandung
desa Bandar Setia Kecamatan Per-
cut Sei Tuan, Jum'at (5/8/2022).

Jambore Remaja Masjid V. dis-
amping untuk ajang silaturahmi, keg-
iatan ini bertujuan untuk memberi
nuansa dan semangat baru serta
menumbuhkan ukhuwah islamiah
dan persaudaraan antar pengurus
dalam membangun BKPRMI.

Wakil Bupati Deli Serdang HMA
Yusuf Siregar menjelaskan, BKPRMI
merupakan organisasi yang memi-
liki hubungan erat dengan masjid dan
berperan dalam memberdayakan
potensi pemuda-pemudi dan rema-
ja muslim, dengan masjid sebagai
institusi keagamaan terbesar.

BKPRMI Kabupaten Deli Ser-
dang selama ini telah menunjukkan
perannya dalam membina pemuda
dan remaja sebagai generasi muda
islami. Ini yang membuat Pemerin-
tah Kabupaten Deli Serdang terus
mendukung setiap kegiatan yang
dibuat oleh BKPRMI.

 "Jadilah remaja masjid sebagai

pelopor penggerak dalam memak-
murkan masjid-masjid di lingkungan
saudara. Tingkatkan kapasitas diri,
baik di bidang agama maupun
pengetahuan umum. Jadilah agen
perubahan di lingkungan tempat ting-
gal masing masing," kata Wabup
HMA Yusuf Siregar.

Sebelumnya Wakil Bupati Deli
Serdang juga melepas Peserta
Pawai Tahun Baru Islam 1444 H
yang diikuti Kafila DPK BKPRMI dari
setiap Kecamatan se Kabupaten Deli
Serdang. Sementara, Ketua DPD
BKPRMI Kabupaten Deli Serdang
Zaelani Dalimunthe menyampaikan
, Program DPD BKPRMI Deli Ser-
dang  salah satunya pembersih
Masjid yang sudah dilaksanakan di
17 Kecamatan.

Selanjutnya program kewirausa-
haan seperti BKPRMI parfum yang
telah di launching, dengan program
kewirausahaan yang di bangun
BPRMI bisa mewujudkan kesejahter-
aan bagi kader kader BKPRMI yang
ada di kabupaten Deli Serdang.

Hadir pada kesempatan terse-
but, Anggota DPRD Deli Serdang
Misnan Al Jawi, Rakhmadsyah SH,
Ketua MUI Deli Serdang Kyai Amir
Panatagama, Ketua Dharma Wanita
Persatuan Ny Herawati Darwin
Zein, Pimpinan Yayasan Perguruan
Bandung Sardo Wibowo, Para Pimp-
inan OPD, Para camat, para Kepala
Desa serta Peserta jambore Rema-
ja Masjid Ke V DPD BKPRMI Kabu-
paten Deli Serdang. (KRO/RD/AN-
WAR NST)

Wabup Buka Jambore Remaja Masjid Ke V DPD
BKPRMI Kabupaten Deli Serdang
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Puan Maharani Kunker Ke Humbahas
Disambut Ribuan Masyarakat

KORAN RADAR |  DOLOKSANGGUL : Puan
Maharani melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke

Kabupaten Humbang Hasundutan pada 1
September 2022.

Kedatangan Ketua DPR RI ini
besama rombongan disambut ribuan
masyarakat di lahan pertanian Sopo
Marpadot Desa Pearung, Kecama-
tan Paranginan.

Bupati Humbahas Dosmar Ban-
jarnahor, SE ikut langsung menyam-
but kedatangan Ketua DPR RI, Puan
Maharani bersama rombongan di-
antaranya anggota DPR RI Trime-
dya Panjaitan, Lasarus, S.Sos,
Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S,
MM, Sihar Sitorus, Djarot Saiful Hi-
dayat, Junimart Girsang, Sofyan Tan
dan Bob Sitepu.

Turut menyambut rombongan
Ketua DPR RI dan rombongan Wakil
Bupati Humbang Hasundutan, Oloan
Paniaran Nababan, SH, MH, Ketua
DPRD Humbang Hasundutan Ram-

ses Lumbangaol SH, Kapolres Hum-
bang Hasundutan AKBP Achmad
Muhaimin, SIK, MH, Kajari Humbang
Hasundutan Antony SH, Dandim 0210/
TU, Letkol Inf Hari Sandra.

Ketua PKK Humbahas Ny Lidia
Kristina Dosmar Banjarnahor, Sek-
da Drs. Tonny Sihombong, MIP, para
Asisten dan kepala OPD.

Ketua DPR RI Puan Maharani
menyampaikan kedatangannya ke
Humbang Hasundutan untuk mem-
berikan bantuan. Semoga
masyarakat disini untuk semaki
sejahtera.

Puan Maharani menyikapi aspi-
rasi ini bahwa DPR RI berusaha dan
memperjuangkan petani untuk tidak
susah lagi dalam bertani terutama
dalam memperoleh pupuk.

Bupati Humbahas:
Raja Sisingamangaraja Milik Indonesia

KORAN RADAR  | DOLOK-
SANGGUL : Ribuan pengunjung
saksikan FRS (Festival Raja Sisin-
gamangaraja) yang digelar di objek
wisata alam Sipinsur Desa Pearung
Kecamatan Paranginan Kabupaten
Humbang Hasundutan, Sabtu (30/7).

Festival ini salah satu rangka-
ian kegiatan memeriahkan HUT ke-
19 Kabupaten Humbahas.

Bupati Humbang Hasundutan
Dosmar Banjarnahor, SE dalam
sambutannya menyampaikan bah-
wa Sisingamangaraja adalah milik
Bangsa Indonesia, bukan hanya
milik Humbang Hasundutan.

Dengan pagelaran Festival Sis-
ingamangajaran ini diharapkan agar
semua orang yang datang di tempat
ini dapat merasakan kebahagiaan
dan suka cita.

Selain itu, kita juga berharap
dengan Festival Sisingamangaraja
ini akan membawa kesegaran baru
dan semangat baru bagi para pel-
aku usaha. Mungkin selama dua
tahun belakangan mereka sangat
tertekan, karena dibatasinya jumlah
pengunjung akibat covid-19.

Oleh karena itu, kepada panitia,
sanggar seni yang datang dari ber-
bagai daerah, pengurus Yayasan
Sisingamangaraja XII, atas nama
pemerintah kami sampaikan teri-
makasih.

 "Wisata alam banyak dikunjun-

gi berbagai kalangan tanpa menge-
nal perbedaan suku, agama dan
ras, oleh karena itu mari kita saling
menghargai dengan mengutamakan
keramahtamahan dan mudah
senyum pada pengunjung. Selain
itu, jagalah kebersihan daerah-daer-
ah wisata, bagi pedagang, berjua-
lanlah dengan harga yang wajar
sehingga pengunjung merasa nya-
man", tegas Bupati.

Sementara itu, Kadis Pariwisata
dan Pemuda Olahraga Jakkon H
Marbun SE menjelaskan FRS ini
mempromosikan potensi-potensi
pariwisata dan budaya. Melestari-
kan nilai-nilai sejarah dan budaya.

Menarik minat wisatawan untuk
berkunjung ke Kabupaten Humbahas
(Humbang Hasundutan) yang ber-
dampak pada peningkatan pertum-
buhan ekonomi masyarakat.

Kemudian memeriahkan FRS,
banyak rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan antara lain lomba fash-
ion show untuk murid SD, lake toba
fashion week, lomba marturi-turian
untuk SMP, lomba mewarnai untuk
PAUD/TK, pagelaran seni budaya,
penampilan Sanggar Seni Pearung,
atraksi seni budaya, fragmen Raja
Sisingamangaraja dan Boru Lopian
yang dipragakan Sanggar Seni
Maduma dan hiburan rakyat.

Acara dihaditi Bupati Humbahas
Dosmar Banjarnahor SE, Wakil Bu-

pati Humbahas Oloan Paniaran Na-
baban SH MH, Kapolres Humbahas
AKBP  Ahmad Muhaimin, Dandim
0210/TU Letkol Inf Hari Sandra, Ka-
jari Humbahas Anthoni SH, Sekda
Drs Tonny Sihombing.

Ketua TP PKK Humbahas Ny
Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor,
Kepala Badan Geopark Kaldera Toba
Mangindar Simbolon dan rombon-
gan lainnya disambut dengan atrak-
si monsak, tari-tarian dan permain-
an tradisional.

Pemkab Humbahas memberi-
kan piagam penghargaan kepada
Bidan Desa terbaik dalam rangka
penurunan angka stunting yaitu Ros-
ita Saragih dari Desa Sigalogo Onan-
ganjang, Erni Syarifah Rajaguguk
dari Desa Siborboron Sijamapolang
dan Sabaria Rose Mery Tumang-
gor dari Desa janji Doloksanggul.

Guru yang mengikuti pelatihan
gasing, petani jagung yang memili-
ki lahan penanaman terluas. Kemu-
dian pemberian sembako bagi petu-
gas kebersihan. Pemberian klaim
kepada nasabah BPJS ketenagker-
jaan.

Disela-sela acara, Mangindar
Simbolon mengatakan wisata Sip-
insur salah satu geopark Kaldera
Toba. Pada saat evaluasi Unesco,
Sipinsur memiliki nilai plus diband-
ing geosite lainnya.  (KRO/RD/RI-
LIS/RL).

KORAN RADAR  | DOLOKSANGGUL : Tujuh (7) Kabupaten
di kawasan Tapanuli sama-sama menandatangani Berita Acara (BA)
Klarifikasi Data Lahan Sawah yang dipusatkan di Kabupaten Hum-
bang Hasundutan, Senin  (15/8).

Acara diadakan di Pendopo Perkantoran Bukit Inspirasi Dolok-
sanggul. Ketujuh kabupaten itu Humbang Hasundutan, Karo, Dairi,
Pakpak Bharat, Samosir, Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara, be-
lum lama ini.

Sebelum penandatangan ini dilakukan terlebih dahulu dipapar-
kan Penyepakatan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) hasil
verifikasi dan klarifikasi Data Lahan Sawah.  Berita Acara Klarfikasi
Data Lahan Sawah yang ditandatangani ini akan menjadi dasar
dalam pengambilan keputusan yang bersifat strategis nantinya.

Karena Peta Lahan Sawah yang Dilindungi adalah dalam rangka
memenuhi dan menjaga ketersediaan Lahan Sawah untuk men-
dukung kebutuhan Pangan Nasional.

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019
tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah.

Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE men-
yampaikan terimakasih atas kehadiran dari semua perwakilan kabu-
paten dalam rangka Penandatanganan Berita Acara Klarfikasi Data
Lahan Sawah.  (KRO/RD/RILIS/RL)

Tujuh Kabupaten di Kawasan Tapanuli
Tandatangani BA Klarifikasi Data Lahan Sawah KORAN RADAR |  DOLOK-

SANGGUL : Ramses Lumbangaol
menjelaskan rentang waktu 19 tahun
Kabupaten Humbang Hasundutan,
banyak perjalanan penuh romanti-
ka dan dinamika yang dilalui dalam
membentuk identitas diri.

Dimasa mendatang akan ditore-
hkan dalam catatan sejarah perjalan-
an Kabupaten Humbahas.

Mengingat masih banyak daer-
ah-daerah terpencil di wilayah Hum-
bahas yang masih belum tersentuh
akan indahnya pembangunan.

"Sehingga DPRD masih terus
meminta kepada Bupati dan Wakil
Bupati untuk melakukan pemban-
gunan dengan mengedepankan
azas keadilan dan pemerataan. Jika
perlu lalukan inovasi dan ivovatif
yang kreatif mengingat saat ini kita
sudah berada dalam era globalisasi
dan digitalisasi" ujar Ramses.

Ramses Lumbangaol menjelas-
kan lagi, kurun waktu 19 tahun Kabu-
paten Humbahas banyak memper-
oleh penghargaan dari pemerintah
provinsi dan pusat atas prestasi
dalam pelaksanaan penyelengga-
raan roda pemerintahan.

Sehingga DPRD cukup men-
gapresiasi hal itu. Namun dari segi
potensi yang dimiliki, belum sepa-
dan dengan apa yang telah diper-
oleh Kabupaten Humbang Hasundu-
tan. Sesuai thema HUT ke-19 yaitu

tingkatkan pembangunan untuk kese-
jahteraan masyarakat.

Ini tentu sejalan dengan harapan
dan cita-cita bersama. Namun bu-
kan hal mudah untuk mewujudkan-
nya, perlu konsistensi dan komit-
men dari semua pihak.

Maka di momen peringatan HUT
ini, diminta kepada Pemkab Hum-
bahas dapat melibatkan unsur
penyelenggara pemerintahan dan
elemen masyarakat dalam melak-
sanakan setiap pembangunan.

Begitu juga kepada Bupati/Wakil
Bupati periode 2003-2015, kami
memberikan apresiasi yang seting-
gi-tingginya atas karya bhaktinya
dalam pelaksanaan pembangunan.

"Pelaksanaan pembangunan
juga tidak terlepas atas partisipasi
segenap lapisan masyarakat yang
di bona pasogit dan di perantauan.
Semoga Kabupaten Humbahas
yang kita cintai semakin sejahtera",
akhir pidato Ramses Lumbangaol.

Sementara Plt Sekwan Makden
Sihombing S.Sos menjelaskan
Kabupaten Humbang Hasundutan
dibentuk berdasarkan UU nomor 9
tahun 2003 yang merupakan pe-
mekaran Kabupaten Tapanuli Utara
yang diresmikan tanggal 28 Juli
2003 oleh Mendagri di Medan dan
melantik Penjabat Bupati Drs Mana-
tap Simanungkalit.

Saat ini Kabupaten Humbahas

terdiri dari 10 kecamatan, 153 desa
ditambah 1 kelurahan dengan jum-
lah penduduk 203.959 jiwa dan luas
wilayah 2.335,33 km persegi.

Untuk melanjutkan pemban-
gunan, Gubsu melantik Sarlandy
Hutabarat SH sebagai Penjabat Bu-
pati Humbahas sekaligus memper-
siapkan pemilihan kepala daerah
secara langsung tahun 2005.

Dari hasil pemilihan itu menetap-
kan pasangan Drs Maddin Sihomb-
ing-Drs Marganti Manullang sebagai
Bupati/Wakil Bupati Humbahas.

Di usia 19 tahun, sudah 6 orang
kepala daerah menjalankan roda
pemerintahan di Kabupaten Hum-
bahas. Yaitu Drs Manatap Si-
manungkalit (28 Juli 2003-9 Agus-
tus 2004). Binsar Wins Simamora
(10 Agustus 2004-29 Oktober 2004).
Sarlandy Hutabarat SH (30 Oktober
2004-25 Agustus 2005). Drs Mad-
din Sihombing (26 Agustus 2005-26
Agustus 2015). Drs Bukit Tambunan
(16 Oktober 2015-16 Pebruari 2016).
Dosmar Banjarnahor SE (17 Pebru-
ari 2016 sampai sekarang).

Wakil Bupati Humbahas, Drs
Marganti Manullang (26 Agustus
2005-26 Agustus 2015). Saut Par-
lindungan Simamora (17 Pebruari
2016-17 Pebruari 2021). Oloan Pa-
niaran Nababan SH, MH, 26 Pebru-
ari 2021 sampai sekarang. (KRO/
RD/RILIS/RL).

Ketua DPRD : 19 Tahun Kabupaten Humbahas
Penuh Romantika dan Dinamika

Bupati Humbahas : Anak Investasi
Masa Depan Doloksanggul

KORAN RADAR  | DOLOKSANGUL : Perayaan HAN (Hari Anak
Nasional) 2022 dilaksanakan di Kabupaten Humbang Hasundutan ber-
tempat di Aula Huta Mas Doloksanggul, Selasa (23/8).

Acara ini dihadiri Sekda Drs Tonny Sihombing, Ketua TP PKK Hum-
bahas Ny Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor, OPD, para Camat, DWP
serta anak-anak tingkat PAUD dan SD.

Sebelum dilaksanakan kegiatan seperti perlombaan dan festival
matematika gasing, diawali dengan tarian Sanggar Seni Tongging den-
gan personil Winda Sianturi, Yasinta Lumbangaol, Rela Pakpahan, Oris
Simamora dan Sonya Lumbangaol.

Sambutan Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE disampaikan
Sekda Tonny Sihombing mengatakan sebagai generasi penerus cita-
cita perjuangan bangsa.

Keberadaan anak-anak sangat penting dan harus mendapatkan per-
hatian serius dengan memberikan perlindungan demi terwujudnya anak
Indonesia yang berkwalitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Peringatan HAN merupakan momentum penting untuk menggugah
kepedulian dan partisipasi seluruh komponen Bangsa Indonesia dalam
menjamin hak anak atas hak hidup.

Tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai
dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindun-
gan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pelaksanaan HAN tahun 2022 ini sudah mulai memasuki pasca
pandemi.

Karena setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang
dan berpartispasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan dis-
kriminasi.

Anak merupakan potensi yang sangat penting generasi penerus
masa depan bangsa. Penentu kualitas Sumber daya Manusia (SDM)
Indonesia yang menjadi pilar utama pembangunan nasional. Anak ad-
alah investasi masa depan.

Sehingga perlu ditingkatkan kualitasnya dan mendapatkan perlind-
ungan sungguh-sungguh dari semua elemen masyarakat.

Anak juga merupakan tunas dan generasi muda penerus cita-cita
perjuangan bangsa yang perlu dipersiapkan demi kelangsungan eksis-
tensi bangsa dan negara di masa mendatang.

Sementara Ketua TP PKK Humbahas Ny Lidia Kristina Dosmar
Banjarnahor mengatakan tema HAN 2022 ini sebagai motivasi bahwa
pandemi tidak menyurutkan komitmen untuk tetap melaksanakan hari
anak nasional.

Memastikan anak-anak Indonesia tetap tangguh menghadapi berb-
agai tantangan dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus
pasca pandemi covid-19.

"Maka kita sepatutnya menjadi orangtua yang selalu  memperhati-
kan tumbuh kembang anak. Baik dari segi kesehatan fisik maupun
mental anak. Sehingga dapat dipastikan negara Indonesia akan menjadi
negara maju dengan masyarakat yang makmur dan sejahtera", ajak
Lidia Kristina Panjaitan.

Acara HAN ini dikemas dan dirangkai dengan berbagai aktivitas
seperti perlombaan video tortor kreasi anak, lomba desain poster, lom-
ba cipta dan baca puisi, lomba tangkap ikan, lomba memainkan alat
musik gitar dan pertunjukan dari Sanggar Seni Tongging.

Kemudian ada demo membatik dan fashion show oleh sekolah luar
biasa (SLB) Doloksanggul. Bukan hanya itu saja, ada juga festival gasing
dari perwakilan PAUD dan SD se-Kabupaten Humbang Hasundutan.

Dalam acara itu, Ketua TP KK Humbahas menyerahkan sertifikat
kepada Gabriel Hagiosta Togatorop asal SMPN 1 Lintongnihuta sebagai
peringkat II Provinsi Sumut bidang lomba menyanyi solo dalam Festifal
dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) yang dilaksanakan secara
daring 21-27 Agustus 2021 lalu yang digelar Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Tehnologi Sekjend Pusat Prestasi Nasional.

Sertifikat itu ditandatangani Kepala Pusat Prestasi Nasional Asep
Sukmayadi tertanggal 27 Agustus 2021.  (KRO/RD/RILIS/RL)

DPRD Pakpak Bharat Sampaikan
Pemandangan Umum Nota Pengantar Bupati
Tentang Pertanggungjawaban APBD TA 2021

KORAN RADAR | Pakpak Bharat : Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kabupaten Pakpak Bharat menggelar rapat paripurna
dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Atas
Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA2021.

Rapat paripurna yang digelar diruang paripurna DPRD ini, Rabu (3/
8/2022) dibuka oleh Wakil ketua DPRD Mansehat Manik didampingi
Wakil Ketua I Elson Angkat dan turut dihadiri Wakil Bupati, Mutsyuhito
Solin; Plt Sekda Jalan Berutu; para pimpinan OPD, Camat, Tokoh
Masyarakat serta undangan yang hadir lainnya.

Pembacaan pemandangan umum fraksi tampak diawali Fraksi
Demokrat yang dibacakan oleh, Hotmauli Malau; selanjutna Fraksi Golkar
dibacakan oleh Edison Manik; Fraksi Gerindra dibacakan Rismawati
Bancin.

Sedangkan Fraksi Gabungan Bangkit Bersatu dibacakan oleh Maju
Boangmanalu dan terakhir Fraksi Amanat Perjuangan Sejahtra dinaca-
kan oleh Darwis Boangmanalu.

Dalam penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Atas
Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat Tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD TA 2021 umumnya terlihat meminta penjelasan
serta pertanyaan dari Fraksi-fraksi.

Setelah kelima Fraksi DPRD Pakpak Bharat menyampaikan pe-
mandangan umum, dilanjutkan dengan penyerahan pemandangan umum
fraksi oleh pimpinan Rapat Wakil Ketua II Mansehat Manik didampingi
wakil ketua I Elson Angkat kepada Wakil Bupati yang juga didampingi
Pj. Sekda.

Wakil Bupati usai mengikuti sidang berharap tahapan pembahasan
rancangan peraturan daerah tentang LKPJ bupati ini dapat terselesaikan
dengan lancar sesuai jadwal yang telah disusun oleh pihak legislatif.

Kami sampaikan terima kasih yang tinggi kepada seluruh Fraksi di
DPRD yang rela menyampaikan pandangan umum mereka hari ini.

Saran dan masukan-masukan terhadap pelaksanaan APBD Tahun
2021 tentunya merupakan bentuk kecintaan dan kepedulian terhadap
daerah kita tercinta ini.

Serta demi tercapainya arah dan target pembangunan yang lebih
baik demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Pakpak Bharat
yang kita cintai ini.

"Semua saran dan masukan ini akan kita evaluasi bersama OPD
terkait, sebagai bahan perbaikan kita dalam melaksanakan anggaran
ditahun berikutnya," ungkap Wakil Bupati.

Rapat diskors hingga Senin 8 Agustus 2022 dengan agenda men-
dengarkan Nota Jawaban Bupati atas pemandangan umum Fraksi DPRD
atas Nota Pengantar Bupati Pakpak Bharat Tentang Pertanggungjawa-
ban Pelaksanaan APBD TA 2021. (KRO/RD/Sibanu)

Sementara untuk infrastruktur
jalan, Puan Maharani menyampai-
kan bahwa Bupati Humbang Hasun-
dutan, Dosmar Banjarnahor, SE se-
dang berusaha dan nanti akan kami
dukung.

Puan Maharani membawa ban-
tuan ke Kabupaten Humbang Hasun-
dutan yaitu cultivator 20 unit, pom-
pa air 30 unit, handstraktor 50 unit
dan hand traktor 20 unit serta kita
meminta mesin panen padi 10 unit.

Sebelumnya Ketua DPR RI,
Puan Maharani besama rombongan
melaksanakan pertanaman cabe di
areal pertanian milik Bontor Siregar
anggota Kelompok Tani Martunas.
(KRO/RD/RILIS/RL)

Bupati Humbahas Sambut Kunjungan
Konsulat Jendral Republik Rakyat Tiongkok

KORAN RARAR  | DOLOKSANGGUL : Bupati Hum-
bang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE menyambut kun-
jungan Konsulat Jendral Republik Rakyat Tiongkok Med-
an, Kamis (11/8) di Bukit Inspirasi Doloksanggul.

Kepala Konsulat Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di
Medan, Zhang Min tiba di Doloksanggul bersama Kepala
Bisnis Konsulat Jenderal Xu Qiyi, Assistant Konsulat Jen-
deral  Guo, Deputy General Manager CSCEC Cheng Dong-
cang dan Marketing Manager CSCEC Wang Hongbin.

Sebelum pertemuan dengan Bupati Humbahas, Zhang
Min dan rombongan mengunjungi TST2H (Taman Sains
Teknologi Herbal dan Holtikultura) di Pollung. Zhang Min
mengapresiasi dan memuji kontribusi Pemerintah Kabupat-
en Humbang Hasundutan terhadap progres pembangunan
yang ada di TST2H Aek Nauli Pollung.

Kepada Bupati, Zhang Min mengatakan bahwa TST2H
merupakan sesuatu terobosan yang luar biasa dan meng-
inginkan nantinya ada kerjasama antara Negara Republik
Rakyat Tiongkok dengan Pemerintah Kabupaten Humbang
Hasundutan dalam bidang ini.

Bupati Dosmar Banjarnahor mengucapkan terima kasih
banyak atas kunjungan Kepala Konsulat Republik Rakyat
Tiongkok di Medan, Zhang Min dan rombongan ke Kabu-
paten Humbang Hasundutan. (KRO/RD/RILIS/RL)

KORAN RADAR | Lubuk Pakam : Kejaksaan Negeri (Kejari)
Deliserdang menahan 2 tersangka dugaan tindak pidana korupsi
pengadaan IPAL (Instalasi Pengolah Air Limbah) di Puskesmas Ga-
lang dan Patumbak Kabupaten Deliserdang, di Lapas kelas II B
Lubuk Pakam.

Kedua tersangka oknum ASN bernisial DC selaku Pejabat Pem-
buat Komitmen (PPK) pengadaan IPAL di Dinas Kesehatan, dan
Wakil Direktur CV KJ berinsial RPCP selaku pelaksana pemban-
gunan IPAL di Puskesmas Galang dan Patumbak.

Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) De-
liserdang, Dr Jabal Nur SH MH, pada siaran persnya yang diterima
SIB melalui Kasi Intielijen, Boy Amali SH, MH, Selasa (2/8/2022) di
Lubuk Pakam.

Penyidik telah memperoleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti
yang cukup dan berdasarkan alasan subjektif yaitu kedua tersangka
dikuatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengu-
langi perbuatannya.

Dijelaskan, tahun 2020 Dinas Kesehatan Kabupaten Deliserdang
melaksanakan kegiatan pengadaan IPAL dengan anggaran yang
bersumber dari DAK (Dana Alokasi Khusus) APBN sebesar Rp979
Juta.

Pengadaan itu dimenangkan CV KJ dengan kontrak kerja yang
ditandatangani PPK Dinas Kesehatan dan Wakil Direktur CV KJ.

"Ditemukan harga pengadaan diduga mark up dalam penyusu-
nan Harga Perkiraan Sendiri dan tidak berfungsi sebagaimana mes-
tinya sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp575 Juta,"
ujarnya.

Kajari Deliserdang sebelumnya sudah menetapkan keduanya
menjadi tersangka, pada hari Kamis 21 Juli 2022.

Sejumlah kalangan aktivis kembali mengingatkan, agar peneta-
pan status jangan mandek pada 2 tersangka. Agar dikembangkan
pada Kuasa Pengguna Anggaran atau pihak lain (KRO/RD/tim)

Korupsi Pengadaan IPAL di Puskesmas,
Kajari Deli Serdang Tahan 2 Tersangka

KORAN RADAR  | DOLOKSANGGUL : Rektor IT Del Dr
Arnaldo Marulitua Sinaga mengukuhkan 426 mahasiswa baru men-
jadi anggota keluarga besar Institut Teknologi Del (IT Del) lewat acara
Inaugurasi bertempat di Gedung Serbaguna IT Del Sitoluama, Keca-
matan Laguboti Kabupaten Toba Sumut,Sabtu (3/9).

Dari 426 yang dikukuhkan ada 19 mahasiswa baru berasal dari
Kabupaten Humbang Hasundutan. Inaugurasi XXII dan Dies Natalis
XXI ini dihadiri langsung Ketua Pembina Yayasan Del Jenderal TNI
(Purn) Luhut Binsar Pandjaitan.

Bupati Humbahas Dosmar Banjarnahor SE, Bupati Toba Poltak
Sitorus, Kepala BSSN RI Hinsa Siburian dan undangan lainnya.

Arnaldo Marulitua Sinaga mengatakan setiap kali bertemu den-
gan mahasiswa baru, ketika ditanya apa motivasi masuk IT Del,
jawabannya ada 3.

Pertama, mendapat pendidikan yang berkualitas. Kedua, menja-
di manusia yang displin, berkarakter, mandiri dan bertanggung jawab.
Dan ketiga berwawasan luas di bidang teknologi dan berkontribusi
dalam perubahan informasi.

"Hal ini pula yang ditekankan menjadi Tema Inagurasi yakni Kolab-
oratif Innovation to Word," ujarnya kepada para mahasiswa baru.

Inagurasi Mahasiswa baru juga dirayakan bersamaan dengan
ulang tahun ke-21 IT Del. Sebuah tumpeng berukuran cukup besar
yang terbuat dari lappet ombusombus (Lepat khas Toba) terlihat
indah.

Luhut Binsar Pandjaitan beserta istri pun turun langsung mem-
bagikannya kepada para dosen, mahasiswa dan kepada orangtua.
Dalam inagurasi ini turut diadakan kuliah umum yang dibawakan
oleh CEO Capital A Tan Sri Tony Fernandes juga menjabat sebagai
CEO Air Asia X dengan judul Innovation Start With Yourself-Believe.

Diadakan juga penandatangan Memorandum of Understanding
(MoU) dengan mitra strategis IT Del seperti, Capital A (Air Asia),
Huawei, Bank Mandiri, PT Pertamina EP Zona 7 OGT Field, PT
Aimtopindo Nuansa Kimia, PT Tekno Buana Globalindo.

Dalam acara itu, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan penghargaan
bagi mahasiswa Sisean Nabisuk yaitu kepada Kartika Novia Hutauruk
(angkatan 2019), Fastoria Ginting (2020) dan Marudut Budiman Tam-
pubolon (2021). Kemudian mahasiswa Sisean Napantas angkatan 2022
kepada Joshua Pratama Silitonga.   (KRO/RD/RILIS/RL).

426 Mahasiswa IT Del Toba
Sumut Dikukuhkan
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Bupati Batu Bara Terima Piagam Layak Anak Tahun 2022
KORAN RADAR | Batu Bara : Bupati Batu Bara
Ir. H. Zahir, M.AP., menerima langsung peng-
hargaan Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA)
Award tahun 2022 untuk kategori pratama dari
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indonesia.

PTPN IV Unit PKS Gunung Bayu
Lakukan Inovasi Untuk Tingkatkan Kualitas

Penghargaan berupa piagam
dan piala diberikan oleh oleh Deputi
Bidang Perlindungan Hak Perem-
puan Ratna Susianawati SH, MH di
gedung Kementerian Perempuan
dan Perlindungan Anak Republik
Indonesia, Jl. Medan Merdeka Bar-
at No. 15, Jakarta Pusat, Jumat (05/
08/2022).

Dalam acara tersebut, Bupati
Zahir didampingi Kadis Kominfo Batu
Bara Edwin Sitorus, S.E., Kadis
Sosial Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Riyadi,
M.Pd., dan Kadis Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Radyansyah
F. Lubis.

Bagi Provinsi Sumatera Utara
setidaknya ada 13 kabupaten/kota
yang menerima KLA Award tahun
2022 kategori pratama yaitu Tapan-
uli Selatan, Padang Sidempuan,

KORAN RADAR | Batu Bara : Ketua Tim Penggerak Pem-
berdayaan Kesejahteran Keluarga (TP PKK) Kabupaten Batu Bara
Ny. Hj. Maya Indriasari Zahir, S.E., terima penghargaan Interna-
tional People Choice Award 2021-2022 dari Pelita Mice Indonesia.
Malam penghargaan berlangsung di Hotel Fashion Love Legian,
Bali, Jumat (05/08/2022).

Ny. Maya Zahir menerima penghargaan kategori Asian Fe-
male Motivator Most Outstanding Female Motivator for Women
Years. Acara penyerahan digelar dalam rangka Hari Ulang Tahun
(HUT) ke-15 Pelita Group.

Atas penghargaan yang di berikan Ny. Maya Zahir mengucap-
kan terimakasih kepada seluruh panitia penyelenggara yang telah
mengadakan International People Choice Award perdana di Indo-
nesia. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada tim yang
telah mendukungnya dalam setiap kegiatan selama ini.

"Saya berterima kasih kepada tim saya yang selalu men-
support. Semoga dengan mendapat penghargaan ini saya dapat
berbuat lebih baik lagi dan lebih bermanfaat lagi untuk masyarakat
Kabupaten Batu Bara," ujar Maya. (KRO/RD/DHASAM)

Ny. Maya Zahir Terima Penghargaan
International People Choice Award 2021 - 2022

KORAN RADAR | Batu Bara :
PTPN IV Unit PKS Gunung Bayu
merupakan salah satu Unit usaha di
PT. Perkebunan Nusantara IV Med-
an, dibawah Bendera Kementerian
BUMN RI.

Berlokasi di Desa/Nagori Gu-
nung Bayu, Kecamatan Bosar Mali-
gas, Kabupaten Simalungun, unit
PKS gunung bayu terapkan Konsep
Bisnis PTPN IV yang berkelanjutan
mengedepankan 3P yakni People,
Planet dan Profit.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupat-
en Simalungun melalui Tim Bidang
Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup telah melakukan
Evaluasi lingkungan terkait Pengelo-
laan Instalasi Air Limbah (IPAL) dan
pengelolaan Sumber Emisi Udara
Pabrik Kelapa Sawit Gunung Bayu.

Kegiatan ini telah berjalan sesuai
rencana, dan hasil evaluasi yang
diterapkan dalam pengelolaan
lingkungan telah sesuai dengan
Amanah serta Undang - undang

lingkungan Hidup yang berlaku di
negara Republik Indonesia.

Dilakukannya Pemeriksaan K3
Lingkungan hidup oleh Sucofindo
Medan adalah untuk memastikan
bahwa lingkungan kerja di PTPN IV
unit PKS Gunung Bayu sudah aman
dan layak bagi pekerja saat men-
jalankan aktivitas pekerjaannya.

Hal itu diungkapkan oleh Man-
ager PTPN IV unit PKS Gunung Bayu
Rudy Hendrawan Simatupang, saat
di temui di ruang kerjanya, Selasa
(16/08/2022).

Telah dilakukan pengukuran K3
Kesehatan Kerja (Hyperkes) oleh
PT. Prima Medica Nusantara untuk
memastikan karyawan PKS Gunung
Bayu dalam kondisi aman saat bek-
erja dan terhindar dari penyakit ser-
ta kecelakaan akibat bekerja.

Sejumlah pihak menyambut
baik manajemen PTPN IV PKS
Gunung Bayu menerapkan konsep
bisnis dengan mengedepankan P3.
(KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Samosir:
Munas I PPRLP berlangsung di Huta
Sosor Batu Desa Pakpahan, yang
berlangsung sejak Jumat 2 s/d Sabtu
3 September 2022 di Huta Sosor
Batu, Desa Pakpahan, Kecamatan
Onan Runggu Kabupaten Samosir
Provinsi Sumatera Utara, Sabtu (03/
09/2022).

Sekaligus Melantik Ketua Umum
yang Terpilih Punguan Pomparan Op
Raja Lumbanbosi Pakpahan, St Drs.
Mauliate Pakpahan Sabagai Ketua
Umum Punguan Pomparan Op Raja
Lumbanbosi Pakpahan dohot Boruna
Sedunia (PPRLP), Periode 2022-2027.

Sambutan meriah dari seluruh
Pomparan Op Raja Lumban Bosi
Pakpahan dengan mengiringinya
naik Panggung Pelantikan.

Kemudian Ketua Tim 13 Munas
I PPRLP, Mayjend TNI (Purn) DR.
(HC) Sumiharjo Pakpahan, P.H.D.
DMS, Melantik dan menyerahkan
Tunggal Panaluan Sebagai Tongkat
Komando untuk memimpin Punguan
Pomparan Op Raja Lumbanbosi
Pakpahan dohot Boru Sedunia.

Diiringi juga Penyerahan Petaka
untuk dikibarkan keseluruhan
wilayah belahan Nusantara Indone-
sia dan keluar Negeri serta diberi
tugas untuk membentuk Punguan di
Pusat, dan Seluruh Provinsi, Kabu-

paten, Kota di Indonesia.
Pelantikan Ketua Umum Pun-

guan Pomparan Op Raja Lumban-
bosi Pakpahan dohot Boruna Se-
dunia di Saksikan Pomparan Raja
Lumbanbosi Pakpahan yaitu :

1. Op. Jaribatak
2. Op. Rajasingal,
3. Op.Bunturaja,
4. Op.Namorasoritaon,

5. Op.Pulonagodang,
6. Op.Parsuratan,
7. Op. Portibiraja.
Ketua Terpilih St. Drs.Mauliate

Pakpahan, mengajak Pomparan Op
Raja Lumbanbosi Pakpahan dohot
Boruna Se-dunia untuk memberi
perhatiannya kepada Punguan yang
sudah terbentuk, pungkasnya.
(KRO/RD/P.Simbolon)

Munas I Punguan Pomparan Op Raja
Lumbanbosi Pakpahan Dohot Boruna Se Dunia

Koperasi TKBM Belawan Tak Dapat
Kompensasi Bongkar Muat Kapal Roro

KORAN RADAR | Belawan :
Meski jadwal kedatangan Kapal
Roro, yakni kapal yang kerap san-
dar di Pelabuhan Belawan dengan
membawa ratusan unit mobil baru
(belum ada plat nomor Polisi) kerap
berlangsung.

Namun ternyata tidak berdamp-
ak positif terhadap Koperasi Tenaga
Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pela-
buhan Belawan. Seperti dikatakan
Ketua Koperasi TKBM Belawan,
Sabam Manalu di kantornya Jalan
Minyak No. 1 Belawan pada Sela-
sa (31/08/2022) sore.

 "Ya namanya kami gak kerja di
kapal itu ya tidak dapat apa-apa lah.
Namanya gak kerja", ujar Sabam
didampingi Bendahara Ganda Putra
Simbolon.

Menurut Sabam, selain tidak da-
pat kompensasi apapun dari bongkar
muat kapal Roro, pihaknya juga tidak
mendapat kompensasi apapun ter-
kait dengan bongkar muat bahan cair
melalui sistem pipanisasi dari kapal
ke dermaga atau sebaliknya.

"Sama, dari pipanisasi juga kami
gak dapat apa-apa", ujar Ketua Kop-

erasi TKBM yang mulai meniti kar-
irnya di Pelabuhan Belawan sebagai
Sekretaris SPSI Koperasi Upaya
Karya (UKA) Pelabuhan Belawan.

Ketika ditanya apakah ada up-
aya yang dilakukan pihak Koperasi
agar mendapatkan kompensasi dari
bongkar muat kapal Roro dan Pi-
panisasi, Ketua Sabam kemudian
mengatakan, "Ya kita akan coba
melakukan pendekatan lah kepada
mereka", ujar Sabam santai.

Catatan, RADARINDO.co.id bah-
wa Ketua Sabam Manalu saat masih
menjabat sebagai Sekretaris SPSI
Koperasi TKBM beberapa tahun lalu,
pernah berkeinginan dan akan men-
dorong agar Koperasi TKBM yang
saat itu masih dijabat oleh Ketua
Mukhtar Ahmad (Alm) agar Kopera-
si TKBM Belawan mendapat ko-
mpensasi dari sistem pipanisasi di
Pelabuhan Belawan.

Di tempat terpisah, sesuai data
Perhitungan Upah TKBM yang
diperoleh Radarindo.co.id, yakni
Kesepakatan Kerja Bersama antara
DPW APBMI Sumut dengan Primkop
TKBM Upaya Karya Pelabuhan

Belawan No. 005 tanggal 22 Janu-
ari 2015, disebutkan ada istilah pem-
bayaran upah Tiga Mata Rantai,
yakni upah Stevedoring, Cargodor-
ing dan Delivedoring.

Sementara itu, amatan war-
tawan Radarindo pada Kamis 25
Agustus 2022, bersandar Kapal MV.
Serasi V dari Jakarta dengan mem-
bawa 800 unit kenderaan bermotor
terdiri dari kenderaan jenis Mobil
Sedan, Mobil Minibus, Dump Truk
dan Forklif. Semuanya kenderaan
baru dan belum memiliki Nomor
Polisi (BK).

Menurut Andika Tries, seorang
petugas operasional dari PT. Ikate
(Indonesia Kenderaan Terminal) bah-
wa kapal pengangkut mobil mobil
baru itu masuk ke Pelabuhan Bela-
wan setiap dua kali seminggu.

Dimana seluruh kenderaan yang
belum punya BK itu dibawa ke
sorum pemesan dengan meng-
gunakan toing (truk kenderaan gen-
dong) dan banyak juga yang lang-
sung dikendaraai oleh seorang su-
pir (driver) melintas di jalanan umum
padahal belum ada BK-nya.

"Mobil-mobil ini dibawa ke
sorum pakai toing, tapi terkadang
ada juga yang langsung dijalankan
pakai driver, tergantung permintaan
sorum lah bang", ujar Tries di der-
maga Terminal Bandar Deli tempat
bersandarnya kapal Roro tersebut.

Ketika disinggung kenapa mobil
baru belum ada BK itu dikendarai
langsung oleh seorang supir, Tries
mengatakan untuk hemat biaya,
"Pakai driver untuk menghemat bi-
aya operasional bang", ungkapnya.
(KRO/RD/Ganden)

KORAN RADAR | Batu Bara : Untuk memudahkan penyusunan
dan pelaporan anggaran Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Batu Bara, Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP.,
meluncurkan aplikasi Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (E-SAKIP).

Peluncuran aplikasi E-SAKIP digelar di Hotel Garuda Plaza Medan,
yang dirangkai dalam acara Pra Evaluasi SAKIP di Lingkungan Pemk-
ab Batu Bara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), Kamis (04/08/2022).

Acara dihadiri Asisten Deputi Wilayah I Kemenpan-RB Akhmad
Hasmy, Analis Kebijakan Muda selaku evaluator SAKIP Kemenpan-RB
Aiaz Rajasa, Sekretaris Daerah Pemkab Batu Bara Sakti Alam Siregar,
S.H., Asisten Administrasi Umum Renold Asmara, A.P., para Kepala
OPD dan camat se-Kabupaten Batubara.

Dalam acara tersebut juga diisi dengan pembacaan fakta integritas
pencegahan dan pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme, dilanjut
dengan penandatanganan fakta integritas yang dimulai oleh Sekdakab
Batu Bara diikuti para Kepala OPD dan camat.

Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol yang menandai launching
E-SAKIP oleh Bupati Zahir dan pemberian cendera mata kepada tamu
dari Kemenpan-RB.

Dalam sambutannya, Bupati Zahir mengatakan bahwa Kabupaten
Batu Bara akan terus berkomitmen dan konsisten mengimplementasi-
kan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan
dan tepat guna, dan akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat Kabu-
paten Batu Bara.

 "Saat ini nilai SAKIP Batu Bara belum mencapai B, masih C dan
CC. Ternyata masih banyak dalam pembuatan visi misi Bupati dan
penjabaran yang dibuat oleh dinas tidak nyambung dengan yang dibuat
kabag masing masing dinas, sehingga perlu kita melakukan pembinaan
dalam bentuk pelatihan agar nanti dalam penyusunan SAKIP bisa lebih
baik," ungkap Zahir. (KRO/RD/DHASAM)

Bupati Batu Bara
Launching Aplikasi E-SAKIP

KORAN RADAR | Pancur Batu : Pemerintahan Desa (Pemdes)
Sugau Gelar rapat kerja dalam rangka percepatan Pembayaran Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB).

Acara tersebut di pimpin langsung oleh Kepala Desa Sugau Mulai
Gurusinga di dampingi trantip kecamatan Pancur Batu yakni Kaliaga
juga seluruh kepala Dusun terdiri dari lima Dusun serta perangkat Desa.

Menurut keterangan kades Sugau Mulai Gurusinga kepada media
KORAN RADAR di ruangan kerjanya mengatakan kepada seluruh Ka-
dus, agar seluruh masyarakat membayar kewajiban nya setiap pajak
bumi Dan bangunan, ujarnya.

Selain itu Kades Sugau Mulai Gurusinga mengingatkan kepada Ka-
dus harus lebih giat lagi dalam menangani hal tersebut guna meningkat-
kan kemajuan Desa Sugau ini, ungkapnya.

Sementara itu Kades Sugau Mulai Gurusinga menegaskan kepada
seluruh Kadus agar  masyarakat membayaran Pajak Bumi dan Ban-
gunan (PBB) harus tepat waktu, bukan hanya itu seluruh Kadus di
wajibkan harus mendapatkan 70 persen dari pada tahun sebelumnya,
pungkasnya. (KRO/RD/Nardi)

Pemdes Desa Sugau Gelar Rapat Kerja
Percepatan Pembayaran PBB

Karo, Asahan, Labuhanbatu, Tan-
jung Balai, Pakpak Barat, Gunung
Sitoli, Padang Lawas, Batu Bara,
Langkat, Mandailing Natal dan Sa-
mosir.

Sementara Kabupaten Serdang
Bedagai, Sibolga, Binjai, Labuhan-
batu Utara, Deli Serdang, Dairi dan
Medan mendapat penghargaan kat-
egori madya. Kotamadya Tebing
Tinggi mendapat penghargaan se-
bagai kategori nindya.

Bupati Zahir mengatakan bahwa
penghargaan KLA Award tahun 2022
ini merupakan hasil kerja bersama.

"Menjadi kabupaten layak anak
tingkat pratama ini sebenarnya up-
aya kita bersama, baik pemerintah
maupun masyarakat Batu Bara," ujar
Zahir.

Tadi Ibu Deputi Bidang Perlindun-
gan Hak Perempuan menyampaikan

bahwa kalau bisa lebih ditingkatkan
dan ini harus kita syukuri apa yang
kita lakukan selama ini ternyata
mendapat perhatian dari kementerian.

"Melihat bagaimana perkemban-
gan pemerintah daerah terutama
kabupaten Batu Dara dalam pe-

menuhan hak-hak anak yang ada
di Batu Bara," lanjutnya.

"Kita akan terus bekerja keras
bersama Provinsi Sumatera Utara,
Bapak Gubernur, sehingga kita bisa
meraih kota layak anak di tingkat
madya," tutup Bupati Zahir.

Bupati Zahir juga mengucapkan
terimakasih kepada Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Republik Indo-
nesia karena telah memberikan
penghargaan kepada Kabupaten
Batu Bara. (KRO/RD/DHASAM)

Punguan Pomparan Op Raja Lumbanbosi
Pakpahan Dohot Boru Se Dunia Adakan Munas I

KORAN RADAR | Samosir:
Punguan Pomparan Raja Lumban-
bosi Pakpahan dohot Boru se dunia
mengadakan Munas I di Huta Sosor
Batu Desa Pakpahan Kecamatan
Onan Runggu Kabupaten Samosir,
Sabtu (03/09/2022).

Acara Punguan Pomparan Op
Lumbanbosi Pakpahan Sedunia,
Keturunan Pomparan Op Raja Lum-
banbosi darat dari Bebagai Belahan
di Nusantara Indonesia bahkan dari
Luar Negeri Acara Punguan Pom-
paran Op Raja Lumbanbosi, Pakpa-
han dohot Boruna Sedunia.

Di hadiri lebih kurang 1000 or-
ang keturunan Pomparan, Raja
Lumbanbosi Pakpahan dari berbagai
Belahan Nusanta di Indonesia da-
tang Ke Huta Sosor Batu, Desa Pa-
kpahan Kecamatan Onan Runggu
Kabupaten Samosir.

Dalam Munas Pooaran Raja Op

Lumbanbosi Pakpahan Sedunia
dohot Boru terpilih, Ketua Umum, St
. Drs. Mauliate Pakpahan, Br Siman-
jutak.

Tongkat Kepemimpinan Pun-
guan Pomparan Op Raja Lumban-
bosi Pakpahan, di serahkan Pata-
kan dan Tukkot Tunggal Panaluan,
Bendera di Serahkan Langsung
Mayje TNI (Purn) DR. Sumiharjo
Pakpahan kepada Ketua yang Ter-
pilih Punguan Pomparan Raja Lum-
banbosi sedunia.

Ketum terpilih mengucakan terima
kasih atas kepercayaan yang diberi-
kan seluruh Pompan Op Raja Lum-
ban Bosi Pakpahan kepada saya.

"Mari kita kerja sama untuk me-
majukan Punguan Pomparan Ni Op
Raja Lumban Bosi Pakpahan Pung-
kas," ujar St Mauliate Pakpahan
Ketua terpilih yang baru.(KRO/RD/
P.Simbolon)

KESULTANAN ASAHAN
Tetapi saat itu Siti Ungu ternyata

sedang hamil besar, begitupun Sultan
Aceh mengabulkan permohonan un-
tuk membawa Putri Siti Ungu ke Asa-
han. Sedangkan Siti Meja saat itu te-
lah meninggal dunia. Sultan Iskandar
Muda memenuhi permintaan dan mer-
elakan Siti Ungu kembali ke Asahan,
namun dengan syarat Bayak Lingga
tidak boleh kawin dengan Siti Ungu
hingga anaknya lahir, dan apabila
anaknya laki-laki harus menjadi sul-
tan di Asahan.

Sebelum berangkat ke Asahan,
Sultan Aceh memerintahkan kepada
mereka untuk singgah di Pasai mem-
berikan dua pucuk surat untuk diberi-
kan kepada Hulubalang Pasai dan
kepada anak Sukmadiraja yang ketu-
runannya dari Kampung Sungai Tarap,
Minangkabau. Surat itu berisikan per-
intah agar Hulubalang Pasai memerin-
tahkan kepada anak Sukmadiraja un-
tuk ikut serta ke Asahan dan menjadi
saksi atas hamilnya Siti Ungu.

Akhirnya tibalah mereka di Asah-

an (Tanjung Balai) dan lahirlah Raja
Abdul Jalil dengan dipangku oleh anak
Sukmadiraja untuk diangkat menjadi
Sultan Asahan. Setelah melahirkan, Siti
Ungu kawin dengan Bayak Lingga Karo
dan masuk Islam dengan mengubah
nama menjadi "Raja Bolon". Mereka
menetap di Pangkalan Sitarak (Pulau
Raja).

Dari perkawinan Siti Ungu dengan
Raja Bolon, lahirlah seorang putra yang
bernama Raja Abdul Karim. Inilah yang
menjadi bahu kanan Sultan Asahan
karena seibu dengannya. Selanjutnya,
Bayak Lingga (Raja Bolon) kawin lagi
dengan anak Raja Margolang dan
mendapat dua anak laki-laki, yakni
Raja Samad dan Raja Kahar. Mereka
inilah yang menjadi bahu kiri sultan.

Setelah Raja Bolon mangkat, ter-
jadi perselisihan antara Sultan Abdul
Jalil dengan Raja Simargolang karena
mengangkat kedua cucunya, yakni
Raja Samad menjadi Raja di Huta Bayu
dan Raja Kahar menjadi Raja di Tan-
jung Pati. Perbuatan Raja Margolang
itu membuat sultan bersama anak
Sukmadiraja dan petingginya mundur
hingga ke Batu Bara. Sultan mengirim
surat kepada ayahandanya, Sultan
Iskandar Muda, mengadu atas per-

lakuan semena-mena Raja Simargo-
lang.

Akhirnya, Sultan Iskandar Muda
disertai armada lautnya yang gagah
datang ke Batu Bara menemui anakn-
ya, Sultan Abdul Jalil, dan bersama-
sama menyerang Raja Simargolang
yang menetap di kawasan Bandar
Pulau. Akhirnya, prajurit Raja Simar-
golang kalah dan berlarian ke hutan.
Raja Simargolang menyerah dan Sul-
tan Iskandar Muda mengumpulkan
raja-raja  hulu lainnya di suatu tempat.

Sultan Iskandar Muda memerintah-
kan kepada Raja Margolang dan raja-
raja hulu untuk berjanji agar tunduk
kepada Sultan Abdul Jalil. Tempat per-
temuan itu dikenal dengan nama Mar-
janji Aceh, Bandar Pulau. Daerah ini
masih tetap sama namanya hampir
400 tahun hingga saat ini.

Selanjutnya, Sultan Iskandar Muda
bersama Sultan Abdul Jalil serta raja-
raja lainnya dibawa ke hilir. Di tanjung
itu, Sultan Iskandar Muda mendirikan
balai (tempat pertemuan) dan istana
dan pada tahun 1630, Sultan Iskandar
Muda menabalkan Abdul Jalil menjadi
Sultan Asahan pertama (yang beraga-
ma Islam). Tempat ini dikenal dengan
nama "Balai di Ujung Tanjung". Oleh

Pemerintah Kota Tanjung Balai telah
dibangun prasastinya di daerah ini
(Inilah asal muasal Kota Tanjung Balai
dan diresmikan oleh Gubernur
Sumatra Utara, H. Syamsul Arifin, pada
2010 lalu).

Penabalan Sultan Abdul Jalil oleh
Sultan Aceh ditandai dengan penye-
matan tanda kebesaran seperti pedang
kerajaan, bawar, dan meriam berna-
ma "Si Juang Nan Hilang", "Jurung",
dan "Sikilap" (barang-barang tersebut
masih ada dan dirawat oleh keluarga
di Istana Kesultanan Asahan. Hingga
akhirnya tanda kebesaran Sultan Aceh
untuk Sultan Asahan pertama tersebut
hilang saat gejolak Revolusi Sosial 3
Maret 1946. Yang tersisa hanya tiga
buah meriam yang dapat dilihat di hala-
man rumah Tengku Amir Husain, te-
patnya persis di depan Stadion Tan-
jung Balai).

Selanjutnya, Sultan Aceh memper-
silakan Sultan Abdul Jalil kembali ke
Pangkalan Sitarak (Pulau Raja). Sul-
tan Iskandar Muda pun kembali ke
Aceh.

Daftar Pustaka:
Bustamam, Tengku Ferry.

2003. "Bunga Rampai Kesultanan
Asahan". Medan: F. Bustamam.

BEBERAPA tahun kemudi
    an, Raja Husin dan Raja
    Abas rindu dan berkeingi-

nan membawa Siti Ungu pulang
ke Air Merah. Mereka singgah
di Asahan menjemput Bayak
Lingga Karo untuk bersama-
sama pergi ke Aceh. Tiba di
Aceh, di saat bersamaan ada
sayembara "sabung ayam"
dengan taruhan besar. Bayak
Lingga yang memiliki keter-
ampilan melatih ayam untuk
sabung akhirnya ikut serta.

Ternyata ayam mereka bisa memenangkan sayembara. Selanjut-
nya, Sultan Aceh meminta kepada mereka hadiah apa kira-kira
yang diinginkan. Akhirnya, melalui Bayak Lingga, kedua raja itu
meminta Putri Siti Ungu untuk menjadi istri Bayak Lingga.

Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad
Husain Rahmad Shah II. Sultan Asahan X.

Bag
2

End
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Usulan Masyarakat Dari Hasil Reses
Dibacakan Dalam Rapat Paripurna

KORAN RADAR |
Langkat : DPRD
Kabupaten Langkat
gelar rapat paripurna
dengan agenda
penyampaian laporan
hasil reses masa
sidang ketiga tahun
ketiga tahun anggaran
2022 di ruang rapat
paripurna DPRD
Langkat, Senin (5/9/
2022).

IGRA Langkat Sampaikan
Aspirasi Ke Ketua DPRD

KORAn RADAR | Langkat : Pengurus Daerah Ikatan Guru
Raudhatul Athfal (PD-IGRA) Kabupaten Langkat lakukan audi-
ensi dengan Ketua DPRD Langkat untuk menyampaikan aspi-
rasi para guru-guru Raudhatul Athfal.

Diterima diruang kerja Ketua DPRD Langkat, Rabu (31/8/
2022), Ketua PD-IGRA Kabupaten Langkat Wariyanti menyam-
paikan ucapan terima kasih telah diterima dan bertatap muka
dengan orang nomor 1 di DPRD Langkat itu.

Kami datang selain untuk menjalin silaturahim, juga untuk
memperkenalkan keberadaan PD-IGRA Langkat kepada Ketua
DPRD Langkat dan menyampaikan aspirasi guru-guru Raudhatul
Athfal (RA).

Setelah memperkenalkan satu persatu pengurus IGRA yang
hadir, Wariyanti menjelaskan bahwa ada sebanyak 278 sekolah
RA di Kabupaten Langkat dan guru-guru RA ini berhimpun
dalam ikatan yang bernama PD-IGRA, sebut Wariyanti sembari
menjelaskan keberadaan IGRA di Kabupaten Langkat sudah
ada dari tahun 2004.

Lebih lanjut Ketua PD-IGRA menjelaskan, Raudhatul Athfal
adalah sekolah untuk anak usia dini atau sekolah TK (Taman
Kanak-Kanak). RA ini bernaung dibawah Kementerian Agama
sedangkan sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berada
dibawah Dinas Pendidikan dengan nama perkumpulan HIM-
PAUDI (Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak
Usia Dini Indonesia).

Metode maupun cara mengajar di RA maupun di PAUD,
tidak ada perbedaan, hanya saja yang membedakan di guru-
guru yang berada di sekolah PAUD mendapatkan bantuan in-
sentif kepada setiap guru PAUD sebesar Rp. 500 ribu per guru
per tahun dari APBD Kabupaten Langkat.

"Karena itu, melalui pertemuan audiensi ini, kami berharap
kepada Ketua DPRD Langkat dapat memfasilitasi bagaimana
caranya agar guru-guru RA juga mendapatkan insentif yang
sama dengan guru PAUD yang ditampung dalam APBD Kabu-
paten Langkat," jelas Wariyanti.

Mendengarkan apa yang disampaikan Ketua PD-IGRA dan
pengurus IGRA yang datang, Ketua DPRD Langkat Sribana
Perangin Angin menanggapi positif aspirasi PD-IGRA dan akan
menindak lanjuti permintaan PD-IGRA. "Saya akan tindak lanju-
ti pertemuan ini dengan mengundang Kepala Dinas Pendidikan,
Kepala BPKAD, Kepala Kantor Kementerian Agama, Kepala
Bagian Kesra dalam Rapat Dengar Pendapat yang difasilitasi
komisi yang membidangi pendidikan yakni Komisi B DPRD
Langkat dalam waktu dekat ini," ujarnya.

Ketua DPRD Langkat mengucapkan terima kasih kepada
PD-IGRA yang telah menyampaikan informasi, dengan infor-
masi ini kami jadi tahu persoalan dibawah dan tahu apa yang
harus kami perbuat.

"Saya berharap kepada PD-IGRA untuk bersabar terhadap
persoalan insentif yang disampaikan, jangan kendor semangat
untuk mendidik anak-anak demi mencerdaskan kehidupan bang-
sa, kami akan responsif terhadap apa yang disampaikan PD-
IGRA," tutup Sribana Perangin Angin mengakhiri pertemuan.
(KRO/RD/Budi A)

ing daerah pemilihan (dapil), diurai-
kan siapa-siapa yang melaksanakan
reses, ada yang melaksanakan se-
cara perseorangan dan ada juga yang
berkelompok dengan rincian waktu
pelaksanaan, lokasi reses dan se-
mua usulan yang ditampung.

Berdasarkan yang dibacakan,
permintaan hotmix jalan masih men-
jadi yang terbanyak yang diingin-

kan masyarakat.
Ketua DPRD Langkat Sribana

Perangin Angin yang memimpin ra-
pat paripurna mengingatkan kepada
anggota dewan yang duduk di ko-
misi-komisi untuk menindak lanjuti
aspirasi masyarakat dengan men-
gundang instansi terkait sesuai per-
soalan yang disampaikan
masyarakat.

Selanjutnya Ketua DPRD Langkat
meminta kepada anggota Badan
Anggaran DPRD Langkat untuk
membahas lebih lanjut setelah se-
mua usulan dibahas komisi-komisi
untuk disepakati sebagai usulan pri-
oritas pembangunan untuk dijadikan
pokok-pokok pikiran DPRD.

"Pokok-pokok pikiran DPRD ini
akan diinput melalui aplikasi Sistem

Pada rapat paripurna itu dibaca-
kan per daerah pemilihan semua
usulan aspirasi masyarakat yang
telah ditampung anggota DPRD
Langkat hasil reses yang telah di-
laksanakan tanggal 1-3 September
2022.

Hasil reses dari daerah pemili-
han I dibacakan Pimanta Ginting
sebagai juru bicaranya, kemudian
dari daerah pemilihan II dibacakan
Zulhijar, daerah pemilihan III diba-
cakan oleh Ismed Barus, daerah
pemilihan IV oleh Zulihartono dan
hasil reses daerah pemilihan V di-
bacakan Safii.

Melalui juru bicara masing-mas-

Ralin : Bertahap Saya Upayakan
Pembangunan Di Desa Purwobinangun

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Bertempat di Pendopo
Rumah Dinas Wali Kota Tanjungbalai dilaksanakan Upacara
Pengukuhan Paskibraka Tahun 2022 Kota Tanjungbalai. Se-
banyak 30 Putra Putri terbaik Kota Tanjungbalai secara resmi
dikukuhkan sebagai Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Kota
Tanjungbalai oleh Plt Walikota Tanjungbalai, H Waris Tholib,
Senin (15/8/2022) sore.

Dalam sambutannya, Plt Walikota Tanjungbalai Waris Tholib
menyampaikan selamat buat anak anakku sekalian yang pada
hari ini secara resmi dikukuhkan sebagai Paskibra Kota Tan-
jungbalai tahun 2022. Semoga Allah yang maha kuasa mem-
berkahi dan meridhoi anak-anakku sekalian, dalam melaksan-
akan tugas mulia ini," ucap Waris.

Saya berharap kepada seluruh anggota Paskibra Kota Tan-
jungbalai yang telah dikukuhkan agar benar benar mampu
menjalankan tugasnya dengan baik, karena ini adalah bentuk
pengabdian kepada bangsa dan negara, harapnya.

Lanjut Plt Walikota, "Suksesnya upacara, salah satunya
tergantung pada Paskibra yang bertugas, untuk itu saya minta
kepada seluruh Paskibra agar benar benar menjalankan tugas
ini dengan penuh semangat dan tanggungjawab," ujar Waris.

Plt Walikota juga menyampaikan terima kasih pada semua
pihak yang telah bekerja keras mulai dari orang tua, pembimbing,
pelatih dan para pendamping anggota paskibra yang telah mem-
berikan dorongan dan motivasi kepada anak-anak pelajar yang
akan bertugas mengibarkan bendera Merah Putih pada upacara
HUT ke-77 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2022 mendatang, di
Alun alun Sultan Abdul Jalil Rahmadsyah, Tanjungbalai.

Pengukuhan Paskibra Kota Tanjungbalai Tahun 2022 ditandai
dengan pembacaan kata kata pengukuhan Plt Walikota yang diikuti
seluruh Paskibra serta pemasangan kendit oleh para orang tua
kepada anggota paskibraka dan pemasangan Petatar Pemuda oleh
Plt Walikota selaku Pembina Upacara kepada perwakilan Paskibra
yakni Pemimpin Upacara Ahmad Rizky Pratama Hasibuan.

Acara pengukuhan juga turut dihadiri Kapolres Tanjungbalai
AKBP Ahmad Yusuf Afandi, mewakili Dandim 0208/AS Kapt Inf
Hamlet Marpaung, mewakili Dan Lanal TBA Letda Laut (P) Ferry
Jhon Sirait, mewakili Kajari Tanjungbalai Tantra Perdana, Kakan
Kemenag Tanjungbalai H Al Ahyu, Kadispora Tanjungbalai Siman,
para pelatih Paskibra serta orang tua Paskibra. (KRO/RD/CHB)

Waris Tholib Kukuhkan
30 Paskibra Kota Tanjung Balai

Hasyim Gelar Rapat Banggar
Lanjutan Bahas KUA dan PPAS

R-APBD Kota Medan TA 2023
KORAN RADAR | Medan :

Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Kota Medan menggelar rapat pem-
bahasan terkait Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) R-
APBD Kota Medan Tahun Anggaran
2023, Senin (29/08/2022).

Rapat Banggar lanjutan ini dip-
impin oleh Ketua Badan Anggaran
DPRD Kota Medan, Hasyim, SE,
didampingi Wakil Ketua, HT. Bahr-

umsyah, SH, MH, serta Anggota
Badan Anggaran DPRD Kota Med-
an lainnya.

Rapat yang berlangsung di Ru-
ang Rapat Badan Anggaran DPRD
Kota Medan ini dihadiri oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD) Kota Medan serta OPD ter-
kait lainnya.

Sejumlah pihak mendukung ra-
pat Banggar guna merealiasasikan
program kota Medan.(KRO/RD/Ptr)

Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
sebagai dasar untuk menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)," paparnya.

Rapat paripurna dihadiri Plt. Bu-
pati Langkat yang diwakili Sekda
Amril, segenap anggota DPRD
Langkat, unsur Forkopimda, Kepa-
la OPD dan undangan lainnya.
(KRO/RD/Budi A)

karena masyarakat lah yang bisa
mengantarkan saya duduk di lemba-
ga DPRD Langkat, sambungnya.

Kepala Desa Purwobinangun Ris-
mayanti Br. Keliat dikesempatan itu
meminta warga yang hadir untuk
menyampaikan aspirasinya kepada
Wakil Ketua DPRD Langkat.

"Ayo kita gunakan waktu hari ini
untuk menyampaikan aspirasi, rugi
kita sudah bertemu langsung dengan
wakil rakyat kita, mudah-mudahan
dapat direalisasikan," ajak Kades Ris-
mayanti pada warganya.

Dalam reses itu, yang menjadi
perhatian Ralin atas permintaan war-
ga adalah jalan penghubung desa ke
kwala mencirim dan jalan pertanian.

Dipenghujung acara Ralin menga-
takan akan berkoordinasi dengan ang-
gota DPR-RI untuk memenuhi aspira-
si warga demi untuk tidak membe-
bani anggaran di Kabupaten Langkat.

Hadir diacara reses itu, Plt. Ca-
mat Sei Bingai, beberapa Kepala Desa
di Kecamatan Sei Bingai, ibu-ibu PKK,
para Perangkat Desa Purwobinangun
dan warga. (KRO/RD/Budi A)

KORAN RADAR | Langkat :
Saya tidak mau berikan janji manis
kepada masyarakat, tapi saya akan
upayakan dapat merealisasikan set-
iap usulan prioritas yang disampai-
kan masyarakat secara bertahap da-
pat tertampung dalam APBD Kabupat-
en Langkat.

Pernyataan ini disampaikan Wakil
Ketua DPRD Kabupaten Langkat Ralin
Sinulingga di hari ketiga pelaksanaan re-
ses masa sidang tiga tahun ketiga ke
Desa Purwobinangun Kecamatan Sei Bin-
gai untuk tampung aspirasi masyarakat,
Sabtu (3/9/2022) yang kedatangannya
disambut warga desa dengan mema-
kaikan kain beka buluh khas suku karo
sebagai bentuk penghormatan yang dis-
ematkan oleh Kepala Desa.

Ralin pada pembukaan acara re-
ses menyampaikan bahwa Desa
Purwobinangun dalam APBD tahun
2022 mendapatkan empat titik pem-
bangunan. "Hari ini saya lakukan re-
ses untuk menampung aspirasi agar
dapat masuk dalam APBD 2023 kare-
na saya ingin desa ini tersentuh dalam
setiap pembangunan dan desa ini jadi
tanggung jawab saya," ujarnya.

Saya akan menjalankan amanah
yang dipercayakan masyarakat ke-
pada saya dengan sebaik-baiknya

Plt Walikota Serahkan Bantuan
Korban Kebakaran Pasar Baru

Penyerahan bantuan tersebut se-
bagai bentuk kepedulian dan perhatian
pemerintah kota (Pemkot) Tanjungbalai
kepada warga, yakni Amiruddin (70)
yang beberapa waktu lalu mengala-
mi musibah kebakaran rumah.

"Atas nama pribadi dan pemkot
Tanjungbalai, kami ikut menyampai-
kan turut prihatin terhadap musibah
yang menimpa bapak Amiruddin dan
keluarga. Dengan bantuan yang
diberikan ini, kami harapkan dapat
sedikit meringankan beban keluarga,"

ucap Waris.
Adapun bantuan yang diberikan

dari Pemkot Tanungbalai melalui
BPBD, berupa perabotan rumah tang-
ga dan peralatan dapur. Sementara
dari Dinas Sosial bantuan yang diberi-
kan berupa pakaian dan sembako.

Sebagai informasi, musibah ke-
bakaran telah terjadi pada Minggu
malam (14/8) sekitar pukul 15.00 Wib,
tidak menimbulkan korban jiwa dan
hanya menimbulkan kerugian mater-
il. (KRO/RD/CHB)

KORAN RADAR | TJ. BALAI :
Plt Walikota Tanjungbalai, H Waris
Tholib menyerahkan bantuan kepada
warga korban kebakaran di Jalan Sei
Bone, Lingkungan I, Kelurahan Pasar
Baru Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota
Tanjungbalai, Senin (15/8/2022) sore.

Turut mendampingi Kadis BPBD
Kota Tanjungbalai Ridwan Parinduri,
Kadis Sosial  M. Idris, Plt Kadis Kese-
hatan dr Ali Azhari, Plt Camat Sei
Tualang Raso Gando Tuah serta
warga setempat.

KORAN RADAR | Pakpak Bharat : Pemerintah Kabupat-
en Pakpak Bharat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika
(Diskominfo) Pakpak Bharat melakukan inovasi penguatan strate-
gi komunikasi publik dengan melaunching program SADA NEWS,
Selasa (2/8/2022).

SADA NEWS merupakan progam kegiatan penyebarluasan
informasi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Pakpak
Bharat secara audio visual, yang berisi rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pakpak Bharat dalam se-
pekan yang ditayangkan melalui platform youtube dengan chan-
nel pakpakbharatTV.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pak-
pak Bharat, Augusman Harapan Padang mengatakan program
ini bertujuan untuk menyebarkan visi misi, program pemerintah
dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemkab Pakpak Bharat.

 "Salah satu tugas pemerintah melalui Diskominfo adalah
menyebarluaskan informasi tentang kebijakan, rencana kerja
dan capaian kerja pemerintah kepada masyarakat guna menja-
ga citra dan membangun kepercayaan publik. Untuk itu, diper-
lukan upaya-upaya kreatif melalui media baru atau teknologi
internet agar dapat menjangkau langsung dan cepat kepada
semua pihak," Ujar Augusman.

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi
Publik Diskominfo Pakpak Bharat, Syawalluddin Solin menga-
takan saat ini antusias masyarakat terhadap penggunaan me-
dia sosial sangat tinggi, di Indonesia pengguna YouTube men-
capai 93,8% dari pengguna internet, dimana saat ini masyarakat
lebih sering mengakses YouTube daripada Televisi guna menda-
patkan informasi, karena YouTube dapat diakses kapan saja
dan dimanasaja.

"Oleh karena itu saat ini media sosial YouTube lebih diminati
daripada televisi untuk mendapatkan informasi," Ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut dalam mendukung tugas dan fungsi
maupun meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Komu-
nikasi dan Informatika melalui Bidang Informasi dan Komunika-
si Publik melakukan inovasi dengan program ini karena diang-
gap cukup efektif.

Diharapkan dengan adanya program ini, sebagai langkah
awal dan akan menciptakan program lainnya agar masyarakat
mendapatkan informasi secara akurat, terpercaya dan dapat
meminimalisir atau menepis berita bohong (hoax) yang seringkali
menyudutkan pemerintah. Untuk mendapatkan pemberitahuan
terkait informasi terkini kegiatan Pemkab Pakpak Bharat jangan
lupa untuk SUBSCRIBE, Like dan Coment pada chanel you-
tube pakpakbharatTV. (KRO/RD/Sibanu)

DISKOMINFO Pakpak Bharat
Launching Inovasi SADA NEWS

Ketua DPRD Medan Harapkan
"Belawan Taekowondo

Ekhibition HWD Cup 2022"
Munculkan Bibit Berprestasi

KORAN RADAR | Medan :
Ketua DPRD Kota Medan, Hasyim,
SE mengaku pertandingan Belawan
Taekowondo Ekhibition HWD Cup
2022 dapat memunculkan bibit-bibit
muda Taekowondo di Kecamatan
Medan Belawan.

Hal itu terlihat dari antusias anak-
anak Kecamatan Belawan yang
mengikuti pertandingan Taekowon-
do yang digelar di GOR Pelindo I
Belawan.

Menurutnya, Kota Belawan
yang padat penduduk dikenal keras

dan tingkat kriminalitas tinggi, seh-
ingga dengan adanya banyak keg-
iatan positip seperti olahraga Taeko-
wondo diharapkan dapat merubah
mindset anak muda kearah yang
positip.

Kegiatan olahraga Taekowondo
seperti ini saya yakin kedepan anak
muda di kecamatan Belawan bany-
ak kegiatan positip dan memuncul-
kan bibit-bibit olahragawan.

"Mari kita tingkatkan prestasi le-
wat olahraga di Kecamatan Bela-
wan, junjung tinggi Sportifitas," seru
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota
Medan ini. Minggu (4/9).

Karena setiap atlit harus sehat
dan kuat agar dapat berlatih setiap
hari. "Men sana in corpore sano",
didalam tubuh yang sehat terdapat
jiwa yang kuat. Kita berharap keg-
iatan Belawan Taekowondo Ekhibi-
tion HWD Cup 2022 ini dapat me-
munculkan anak-anak yang sehat
dan kuat.

"Setelah sehat dan kuat maka
muncullah bibit atlit Taekowondo
yang terbina sehingga bakat anak-
anak khususnya dibidang Taeko-
wondo dapat tersalur secara positip,"
sebutnya (KRO/RD/Ptr)
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Plt Walikota Pimpin Upacara Penurunan Bendera
Peringatan HUT RI Ke-77 di Kota Tanjungbalai

Adapun Tema kemerdekaan RI
ke-77 tahun 2022, "Pulih Lebih Ce-
pat, Bangkit Lebih Kuat".

Upacara penurunan bendera ini
berjalan khidmat. Para petugas pen-
gibar bendera pusaka (Paskibraka)
Kota Tanjungbalai menjalankan tu-
gas dengan baik dan sempurna.

Adapun pejabat upacara lainnya
yaitu Kompol Sahrul (Kapolsek TBS)
bertindak sebagai Perwira Upacara
dan IPDA Jose B Manik (Kanit
Reskrim Polsek Teluk Nibung) se-
bagai Komandan Upacara.

Sebelum upacara penurunan
bendera sang merah Putih dilaksan-

akan prosesi Penyematan Satyalan-
cana Karya Satya yaitu penghar-
gaan kepada PNS yang memiliki
masa kerja selama 10 tahun, 20 tahun
dan 30 tahun.

Tahun ini jumlah Aparatur Sipil
Negara (ASN) Pemkot Tanjungbalai
dan cabang dinas Provinsi Sumat-
era Utara yang mendapatkan tanda
kehormatan Satyalancana Karya
Satya sebanyak 108 orang terdiri
dari ASN dengan masa kerja 10
tahun sebanyak 82 orang, masa
kerja 20 tahun sebanyak 11 orang
dan ASN dengan masa kerja 30
tahun sebanyak 15 orang.

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Plt Walikota
Tanjungbalai, H Waris Tholib bertindak
sebagai Inspektur Upacara (Irup) pada
pelaksanaan upacara bendera penurunan
sang merah putih dalam rangkaian
kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI
ke-77 tahun 2022 di Kota Tanjungbalai
yang di gelar di Lapangan Sultan Abdul
Jalil Rahmadsyah, Tanjungbalai, Rabu sore
(17/8/2022).

Warga Apresiasi Kinerja PTPN3
Distrik Asahan, Timbun Jalan Rusak

Plt Walikota Sebagai Inspektur Upacara
HUT RI di Kota Tanjungbalai

KORAN RADAR | TJ. BALAI : Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota
Tanjungbalai H. Waris Tholib bertindak sebagai inspektur upacara perin-
gatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-77 Republik Indonesia di Kota Tanjung-
balai yang berlangsung di Alun Alun Sultan Rahmadsyah Tanjungbalai,
Rabu (17/8/2022).

Upacara diawali dengan membunyikan sirene yang menandai detik-
detik proklamasi kemerdekaan RI. Selanjutnya Ketua DPRD Kota Tan-
jungbalai Tengku Eswin membacakan teks proklamasi, yang dilanjutkan
dengan hening cipta dan pembacaan doa oleh Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Kota Tanjungbalai H Al Ahyu.

Bertindak sebagai komandan upacara Danrem 08 Pulau Buaya Tan-
jungbalai Kapt Inf Arm Edyantho, Perwira upacara Danramil 17/DB Kapt
Inf Endar Siregar.

Petugas pembawa bendera dipercayakan kepada Pembawa baki
Aulia siswa SMK Karya Utama, penggerek bendera Putra Reyhan asal
Sekolah MAN Tanjungbalai dan Habib asal sekolah SMAN 2 Kota Tan-
jungbalai. Pelatih Paskibraka Kota Tanjungbalai Kodim 0208/AS dan Pem-
bina Paskibraka yakni Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kota
Tanjungbalai. Pembina Paskibraka Harian Yasri dari Dinas Pemuda Olahr-
aga dan Pariwisata Kota Tanjungbalai. Pelaksanaan Penaikan bendera
pagi hari  pasukan pengibar bendera membentuk formasi 77 (Tujuh Puluh
Tujuh).

Turut hadir dalam upacara tersebut Forkopimda Tanjungbalai Kapol-
res kota Tanjungbalai, AKBP Ahmad Yusuf Afandi, Danlanal TBA. Letkol.
Laut (P) Aan Pramana Tuah Sebayang, mewakili Dandim 02/08 AS
Danramil 09 TBS Tanjungbalai, Kapt.Inf Hamlet Marpaung, Kepala Peng-
adilan Negeri Tanjungbalai Yanti Suryani, Kepala Kejaksaan Negeri kota
Tanjungbalai, Rufina Br. Ginting, Ketua Pengadilan Agama YM Rosyid
Mumtaz, Setdakot Tanjungbalai, Nurmalini Marpaung, Kakan Kemenag
kota Tanjungbalai, H. Al Ahyu, Kepala Danki Brimob Subden 3B Polda
Sumut, Kepala BNNK Tanjungbalai, AKBP Magdalena, AKP Abdul Hakim
Harahap, para anggota DPRD Kota Tanjungbalai, para Kepala OPD, Ca-
mat, Lurah dan kepling dilingkungan Pemkot Tanjungbalai.

Hadir juga dari Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Organisasi Masyarakat,
Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Kepala Imigrasi TBA
Panogu Sitanggang, Kepala Beacukai Teluk Nibung, Tutut Basuki, Kepa-
la BPN Tanjungbalai Roni L Paninggotan Sitanggang. Ketua MUI kota
Tanjungbalai,  Hazrul Aswadi, Ketua Veteran Kota Tanjungbalai Hakim
Marpaung, Kepala LP kelas II B kota Tanjungbalai, Muda Husni, Ketua
Kwarcab Pramuka Kota Tanjungbalai, Hamdani serta para siswa siswi
SMA Kota Tanjungbalai. (KRO/RD/CHB)

Upacara penurunan bendera
dimulai 16.15 WIB yang diikuti berb-
agai personil kesatuan-kesatuan
upacara dan dari berbagai elemen
masyarakat diantaranya yakni TNI
AD/AL, Polres, Brimob, PNS, Or-
mas, Pramuka, SMA/SMK sedera-
jat Kita Tanjungbalai.

Sementara tamu undangan yang
mengikuti upacara terdiri dari Forko-
pimda Tanjungbalai, Kepala OPD,
Camat, Lurah, Instansi Vertikal, Lem-
baga Teknis, Pimpinan BUMN/
BUMD, LVRI dan Organisasi.

Personil upacara yakni Paski-
bra Kota Tanjungbalai Tahun 2022

sebagai Penurun Duplikat Sang Saka
Merah Putih dan Panitia Seksi Au-
bade selaku Pengatur Barisan.

Selepas upacara, ditampilkan
Pertunjukan MARCHING BAND/
DRUMBAND oleh Persatuan Drum
Band Indonesia kota Tanjungbalai.
(KRO/RD/CHB)

Pemkab Samosir Canangkan
Kampung Bawang Merah Samosir
KORAN RADAR | Samosir :

Kementerian Pertanian melalui Ditjen
Hortikultura terus mendorong
pengembangan kawasan skala
ekonomi yg disebut dengan istilah
'kampung'.

Konsep kampung ini didukung
dengan sarana pertanaman, yaitu
pengendalian hama penyakit den-
gan pemberian pestisida nabati,
penyediaan pupuk baik organik
maupun kimia serta dukungan be-
nih unggul.

Tahun 2022 ini Kabupaten Sa-
mosir menjadi salah satu sasaran
pengembangan kampung bawah
merah nasional dengan total luasan

40 Ha yg tersebar di 6 kecama-
tan telah didistribusikan bantuan bibit
bawang merah sebanyak 40 ton.

Dengan rincian untuk varietas
Batu Ijo sebanyak 18 ton tersebar di
4 Kecamatan jumlah penerima 12
poktan (Pangururan 2 ton, Sitiotio 9
ton, Simanindo 5 ton dan Nainggo-
lan 2 ton) , Varietas Biru Lancor 4
Kecamatan jumlah penerima 12
poktan (Pangururan 6 ton, Sitiotio 9
ton, Sianjur Mulamula 6 ton dan Palipi
1 ton).

Acara serah terima bibit dengan
penyedia (2/9), Kadis Ketapang dan
Pertanian Kabupaten Samosir mela-
lui Kabid Tanaman Pangururan dan

Hortikultura Sondang H Sukmana.
Meminta supaya penyuluh dan

petani diedukasi tentang budidaya
bawang merah yang baik, supaya
program Kampung Bawang berjalan
dengan baik dan sukses.

Pada acara pendistribusian terse-
but disampaikan juga kepada Kel-
ompok Petani penerima bantuan
bahwa program ini adalah untuk
memacu semangat petani bawang
merah Samosir untuk meningkatkan
produktivitas dan tentunya pendap-
atan petani itu sendiri.

Selain bibit unggul tersebut, yang
akan difasilitasi adalah mulsa, pu-
puk hayati cair, pupuk organik cair,
pupuk anorganik dan pestisida na-
bati.

"Dengan program kampung
bawang merah ini kami termotivasi
untuk meningkatkan produksi dan
penerapan budidaya yang kembali
kepada alam untuk mengurangi ket-
ergantungn kepada penggunaan
pupuk kimia yang berlebihan" ujar
Bosco Situmorang ketua Poktan
Rejeki Tani Desa Buntu Mauli Kec
Sitiotio.

Diharapkan kedepannya dengan
program Kampung Bawang Merah
ini dapat mencukupi kebutuhan bibit
bawang merah di Samosir. (KRO/
RD/RINGO)

Bupati Pemkab Samosir Kunker ke PT. ABT
KORAN RADAR | SAMOSIR :

Bupati Kabupaten Samosir, Bupati
Samosir Vandiko T Gultom melaku-
kan kunjungan kerja ke PT. Adhya
Tirta Batam (ATB) Selasa 6 Sep-
tember 2022 di Kantor Pusat PT. ATB
di Komplek Permata Niaga Sukaja-
di Batam.

Bupati Samosir bersama rom-
bongan diterima langsung Presiden
Direktur PT. ATB, Benny Adrianto
bersama jajaran Direksi. PT. ATB

adalah perusahaan yang sudah ber-
pengalaman di wilayah Indonesia
dalam pengelolaan Air Bersih di ka-
wasan.

Bupati Samosir menyampaikan
salah satu program prioritas adalah
menuntaskan Air bersih untuk
masyarakat.

Peraturan Daerah memgenai Air
Minum (Air Bersih) sudah menjadi
Perda dan sedang di eksaminasi di
Provinsi ini memjadi momen yang

tepat.
Kita harus segera tuntaskan agar

warga Samosir memperoleh air ber-
sih apalagi Samosir dikelilingi Dan-
au Toba.

Presiden Direktur PT. ATB, Ben-
ny Adrianto menyampaikan bahwa
perusahaan ini sudah berpengala-
man dibidang pengelolaan Air ber-
sih dengan menggunakan teknologi
tinggi.

"Sudah pernah kita melakukan

survey ke Samosir melihat langsung
kondisi dilapangan akan lebih gam-
pang untuk melanjutkan kerjasama
ini", ujar Benny Adrianto.

Pada kesempatan tersebut ditun-
jukkan Command Center (Pusat
perintah) pengelolaan Air bersih ke-
pada rombongan dan bagaimana
sistem pemgaturan pompa dan ke-
bersihan air berproses yang akan
dibuatkan jika kerjasama ini berlang-
sung.  (KRO/RD/RINGO).

KORAN RADAR | ASAHAN :
Sejumlah warga memberi apresiasi
kinerja GM PTPN3 Distrik Asahan,
melakukan penimbunan jalan rusak
karena berlubang diakibatkan faktor
alam. Diantaranya hujan yang men-
gendus fisik yang mengakibatkan
jalan mengalami pengikisan permu-
kaan jalan sehingga rusak dan ber-
lubang.

"Kami ucapkan terima kasih pada
GM PTPN3 Distrik Asahan dan pak
manajer PKS PSSIL serta mitra kerja
mereka telah menurunkan alat berat
dan penimbunan jalan berlubang,"
ujar warga pada RADARUNDO.co.id
GROUP KORAN RADAR, Rabu (31/
08/2022) siang.

Pantauan dilapangan, manajer
PTPN 3 Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
PSSIL H. Agus Susanto ST, didamp-
ingi Askep turun ke lapangan
melakukan penimbunan jalan yang
berlubang.

Penimbunan jalan rusak terse-

but dilakukan agar masyarakat
pengguna jalan bisa berjalan lancar.
Kepedulian manajer PTPN3 PKS
PSSIL menimbun jalan rusak
mendapat pujian warga.

Pimpinan manajemen PTPN 3
Distrik Asahan, Nasution melalui mana-
jer PTPN3 PKS PSSIL, H. Agus Su-
santo ST, mengajak semua warga
pengguna jalan agar secara bersa-
ma-sama memelihara kondisi jalan.

"Artinya jalan ini merupakan aset
kita bersama, tidak hanya perusa-
haan tapi semua masyarakat harus
peduli dan setidaknya ikut menjaga
jangan ada yang usil atau merusak
jalan",  ujar Agus Susanto.

Tampak hadir penimbunan jalan
yang berlubang manajer PKS PS-
SIL, Askep, Azri Zairul ST dan mitra
kerja, Fery Andika Pane, H. Sukar-
di Sinambela, Dedy Panjaitan SH,
MH, Amran Sirait dan SPBUN
PTPN3 serta warga. (KRO/RD/
DEDY).

Kelompok 80 TIR Unjuk Rasa Minta
PT. DMK Kembalikan Lahan 320 Ha

KORAN RADAR | Sergai : Kelompok 80 Tambak Inti Rakyat (TIR)
secara tegas meminta PT. Deli Minatirta Karya (DMK) untuk mengembali-
kan lahan kelompok 80 seluas 320 Hektar yang ada di Kecamatan
Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai).

Selain itu, mereka meminta pemerintah Kabupaten tidak mengeluar-
kan rekomendasi perpanjang Hak Guna Usaha (HGU) PT. DMK dengan
lahan seluas 499,2 Ha.

 "Sesuai sertifikat HGU No. 1 tahun 1992 adalah Tambak Udang dan
diketahui telah berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2017 lalu,"
ujarnya Ketua Kelompok 80 Irwansyah dalam orasi dalam aksi unjukra-
sa damai di Kantor Bupati Sergai di Sei Rampah, Kamis (25/8/2022).

Menurutnya, sudah puluhan tahun kami ini sangat menderita pak
Bupati, sungguh menyedihkan bahkan sudah banyak ketua kelompok
80 yang meninggal dunia.

"Tolonglah Bupati H. Darma Wijaya bantu penyelesaian malasah
yang kami alami ini", ujarnya lagi.

"Kami secara tegas menolak perpanjangan maupun perubahan HGU
PT. DMK seluas 499,2 Hektar sesuai Sertifikat No. 1 tahun 1992 yang
telah berakhir tanggal 31 Desember 2017, berlokasi di Desa Bagan Kuala
dan Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tanjung Beringin," tandasnya.

HGU PT. DMK sudah 5 tahun berakhir dan hingga kini belum ada
penerbitan perpanjangan maupun perubahan dari Kantor Wilayah BPN
Sumut. Namun anehnya PT. DMK tetap beroperasi tanpa ada hambatan,
ujar Iwansyah dalam orasinys dihadapan puluhan polisi dan Satpol PP.

Merek meminta dikembalikan lahan Kelompok 80 TIR seluas 320
Hektar, dan diminta polisi dan jaksa periksa izin peruntukan HGU PT.
DMK yang semula tambak udang sesuai Sertifikat HGU No. 1 tahun
1992, namun sudah berubah jadi Kebun Kelapa Sawit diperkirakan sejak
tahun 2003 hingga 2022.

Kemudian diminta untuk diperiksa Pajak PT. DMK sejak terbitnya
HGU tahun 1992 hingga perubahan peruntukan dari tambak udang men-
jadi Kebun Kelapa Sawit. Kemudian Pemerintah Provinsi Sumut dan
Kabupaten Sergai diminta hentikan aktivitas PT. DMK yang belum men-
gantongi HGU resmi.

Nada keras juga disampaikan Koordinator aksi yang juga Ketua
Perwakilan Masyarakat Petani Kelompok 80 TIR Kecamatan Tanjung
Beringin, Zuhari didampingi Sekretaris Aripin, S.Pd, sesuai dilansir dari
Analisa.

PT. DMK telah melanggar pasal 32 Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 7 tahun
2017 tentang Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha (HGU).

Selanjutnya pasal 36 Permen ATR/Kepala BPN Nomor 7 tahun 2017
tentang Pengaturan Tata Cara Penetapan HGU yang berbunyi berkas
pemegang hak dapat mengajukan permohonan pembaruan HGU paling
lambat 2 tahun sejak jangka waktu HGU dan/atau perpanjangan berakhir.

Usai menggelar aksi, perwakilan Masyarakat Kelompok 80 TIR Kecama-
tan Tanjung Beringin diterima Staf Ahli Pemkab Hendri Suharto,Kabag Hukum
Sergai Abdul Hakim Harahap SH,M.H,Camat Tanjung Beringin Elmiati, S.AP
dan Kades Bagan Kuala untuk melakukan mediasi. (KRO/RD/Ans)

Bupati Bersama Kapolres
Humbahas Tinjau Lokasi

Pembangunan Polsek di Baktiraja
ama dengan Pemkab Humbahas
masih mencari lokasi yang tepat
untuk dijadikan sebagai Polsek Bak-
tiraja.

Sampai saat ini Kecamatan Bak-
tiraja  masih satu Polsek dengan
Kecamatan Doloksanggul. Kabupat-
en Humbahas terdiri dari 10 keca-
matan. Namun 4 lagi kecamatan
belum memiliki Polsek yaitu Bakti-
raja, Paranginan, Sijamapolang dan
Tarabintang.

Kapolres Humbahas berharap,
demi keamanan dan pelayanan lebih
dekat kepada masyarakat, maun-
ya di setiap kecamatan ada Polsek.
(KRO/Diskominfo/RL)

KORAN RADAR  | DOLOK-
SANGGUL : Bupati Humbahas Dos-
mar Banjarnahor SE bersama Kapol-
res Humbahas AKBP Achmad Mu-
haimin didampingi Camat Baktiraja
Sanggam Lumbangaol meninjau
lokasi rencana pembangunan
Polsek di Baktiraja, Selasa (6/9).

Lokasi pertama yang ditinjau yaitu
lahan di pinggiran danau toba tepat-
nya di belakang Pasar Baktiraja dan
lokasi kedua di kompleks Mess
Pemkab Humbahas yang juga bera-
da persis di pinggiran danau toba.

Namun lokasi rencana pemban-
gunan itu belum final dimana tem-
patnya. Polres Humbahas bekerjas-
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Sudarman Jadi Ketua PD Satgas Joko Tingkir
Kabupaten Deli Serdang Periode 2022- 2027

KORAN RADAR | MEDAN : Musyawarah Daerah (Musda) ke II PD
Satgas Joko Tingkir Kabupaten Deli Serdang, secara aklamasi
menetapkan Sudarman SPd, sebagai ketua PD Satgas Joko Tingkir

masa periode 2022 - 2027.
Musda ke II dipimpin oleh Pimpinan Sidang Dr Suyono M.Or, Sekretaris

Agus Sutikno dan anggota Muklis Sukiman SPd pemilik suara ada 17 PC
Kecamatan Se -Kabupaten Deli Serdang 1 Suara. Suara dari PW Satgas Joko
Tingkir Sumatera Utara diwakili oleh Ketua OKK Dr Suyono M.Or

Musda Ke II Satgas Joko Tingkir dihadiri Ketum, didampingi Sekum, Gend-
ro Yudo Buwono SE, MM dan Bendum Wanto Wibowo SE, Ketua OKK Dr
Suyono M.Or.

 Ketua Divisi Kesehatan dan Ketahanan Pangan Suparmono Ichsan Pra-
mudi SP, Ketua Divisi Pertanian dan Perkebunan Dr.Ir Muji Paramuji MSI,
Ketua Divisi Peternakan dan perikanan Ir Amrinsyah MM, Ketua Divisi Pendid-
ikan Drs Kusno Sukardi, Ketua Divisi SDM dan Tenaga Kerja Hergianto Dhaka.

Sekretaris I Agus Sutikno, Sekretaris II Muklis Sukiman SPD, Sekretaris
Ekonomi dan Koperasi Yusuf Sadli, Sekretaris Pemuda dan olah raga Paryadi
, Sekretaris Pertanian dan Perkebunan Ir Bunari Bendahara Koperasi Drs
Darmuji MT Bendahara III Tugiran Bendahara IV H. Sampurna Wirawan S.sos
,  Bendahara V Ngatimin.

Wakil ketua Koperasi Joko Tingkir Jaya  Irwanto S.SH Sekretaris Divisi
Pertanian Dan Perkebunan Zainal. Musda II Rakorda PD Satgas Joko Tingkir
berlangsung sukses, dan dihadiri 17 PC Satgas Joko Tingkir Kecamatan se
Kabupaten Deli Serdang dari 22 Kecamatan.

Acara diakhiri penuh keakraban serta memberi ucapan selamat dan suk-
ses dan poto bersama serta bersalam-salaman. (KRO/RD/TIM).

PD Sekar Mirah Medan Ingatkan Program Penting
KORAN RADAR | MEDAN : Sekar Mirah merupakan sayap Ormas atau

Paguyuban dari Joko Tingkir Indonesia yang didirikan dengan memiliki visi dan misi
mengangkat harkat dan martabat etnis Jawa khususnya, dan seluruh anak bangsa
pada umumnya.

Sekar Mirah didirikan sejak 09 Februari 2015 dan Joko Tingkir Indonesia pada 09
Februari 2006. Kedua ormas ini dinahkodai oleh Ketua Umum Pengurus Besar Joko
Tingkir Indonesia, Sukirmanto SH, sebagai badan pendiri.

Tidak hanya itu, pria Purnawirawan TNI AD yang selalu berpenampilan bersahaja
ini juga sukses mendirikan Koperasi Joko Tingkir. Ketiga organisasi berbadan hukum
yang sudah memiliki Pengurus Wilayah (PW) Satgas Joko Tingkir di beberapa provin-
si dan Pengurus Daerah (PD) di Kabupaten/kota hingga saat tetap kompak dan solid.

Tidak mau ketinggalan dengan program ormas lainya. Ketua Sekar Mirah Kota
Medan melalui hasil rapat koordinasi bersama pengurus telah menetapkan bidang -
bidang agar dilaksanakan sesuai Tupoksi antara lain :
1. Bidang Agama. Dibidang ini akan diadakan pengajian sekaligus Tahsin Qur'an

dalam sebulan sekali di minggu pertama setiap bulannya pada hari Senin jam
13.00 wib untuk tempat bisa bergilir dan berganti dengan kecamatan - kecamatan
juga. Terkhusus di bulan ini akan diadakan di pada 12 September 2022 di rumah
Bunda Mila Sukir. Dengan mengenakan Busana Muslim bebas dengan jilbab tetap
merah.

2. Bidang Olah Raga. Untuk olah raga diadakan pada minggu ke 1 dan minggu ke 3
jam 6.30 di halaman rumah Bunda Mila.

3. Bidang Koperasi. Untuk semua anggota diwajibkan masuk koperasi SEKAR MIRAH.
4. Bidang Pemberdayaan Perempuan. Saat ini akan berencana merekrut dan me-

nambahkan anggota anggota Sekar Mirah dari kecamatan dengan melakukan
Anjangsana/kunjungan sosialisasi sampai ke kelurahan -kelurahan yang ada di
setiap kecamatan di Medan, akan dilakukan sebulan sekali.
"Insya Allah kita akan terus melakukan penertiban dan pembenahan manaje-

men organisasi," ujar Ketua Umum Pengurus Besar Joko Tingkir Indonesia. (KRO/
RD/TIM)


