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Oknum Polwan Selingkuh
Digerebek Suami di Hotel

Biaya Sosialisasi RSUD Husni
Thamrin Natal Rp3,5 Miliar "Bocor"
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KORAN RADAR | Medan : Skandal "Tali Air" seorang oknum
polisi wanita (Polwan), Bripka Restu (bukan nama sebenarnya - Red)
bikin geger. Ia bobok bareng dan enak-enakan di dalam kamar hotel
bersama seorang pria lain yang juga oknum Polisi Bripka Donok
(bukan nama sebenarnya -Red).

Keduanya saat diatas ranjang tidak mengenakan pakaian. Saat
keduanya di gerebek sang suami, Bripka Restu dan Bripka Dono baru
yang saja mengeksekusi "Tali Air".

Sang suami Oknum Bripka Deden (bukan nama sebenarnya -
Red) menyita sperai dan handuk yang masih terdapat bercak sp3rma
pasangan selingkuh dibawa untuk dijadikan barang bukti.

Oknum Polwan yang bertugas di Polres Tebing Tinggi berduaan
dengan rekan sekantor berinisial Brigadir Donok sempat melarikan diri
dan lolos, saat suami oknum Polwan merangsek masuk ke kamar
hotel tersebut, sesuai dikutip dari Tribun-medan.com, Minggu (11/9/

KORAN RADAR | Medan : Dana untuk so-
sialisasi dan kegiatan manajemen RSUD dr. Hus-
ni Thamrin Natal miliaran rupiah menjadi soro-
tan. Diantaranya adalah untuk sosialisasi, bimb-
ingan teknis serta pendidikan dan pelatihan
TA2021 sebesar Rp3.565.173.000, dan direal-
isasikan per 14 Desember 2021 sebesar
Rp2.307.328.000.

Digunakan untuk kegiatan Diklat manajemen
kepemimpinan dalam sistem Pemerintahan Daer-
ah oleh RSUD dr. Husni Thamrin Natal.

Mekanisme pertanggungjawaban belanja
barang dan jasa pada RSUD dr. Husni Thamrin
dilakukan dengan cara setelah pelaksana per-
jalanan dinas dan diklat selesai dilaksanakan.

Pelaksana perjalanan dinas dan diklat me-
lengkapi seluruh bukti pertangungjawaban dian-
taranya SPT, SPPD, tiket travel, kwitansi pem-
bayaran diklat.

Selisih Dana di RSUD Aek Kanopan
Rp26,7 Miliar "Menguap"

KORAN RADAR | Medan :
RSUD Aek Kanopan yang dikabar-
kan mencatat beban luar biasa pada
LO bila dibandingkan realisasi LRA
terdapat selisih sebesar

Rp26.742.870.169.
Konon kabarnya, hal itu disebab-

kan adanya reklas dari beban luar
biasa atau BLB yang bersumber dari
belanja tak terduga yang diatribusikan.

Mutasi kurang Koreksi dari pi-
hak berkompeten atas penerimaan
gedung dan bangunan dari RSUD
Aek Kanopan kepada Dinas Kese-
hatan sebesar Rp345.982.000 dan
Kec. Kualuh Hulu sebesar
Rp1.562.043.000.

Koreksi hasil pemeriksaan atas
berkurangnya akumulasi penyusu-
tan gedung dan bangunan RSUD
sebesar Rp2.274.295.941, akibat
kapitalisasi rehab yang berdiri sendi-
ri ke gedung induk.

Koreksi berkurang akumulasi
penyusutan gedung dan bangunan
pada RSUD akibat reklas dari peral-
atan dan mesin menjadi gedung dan
bangunan sebesar Rp27.970.000.
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Korban yang sebelumnya
mendapat iming-iming sebesar
Rp100 juta setiap bulan dari ke-
untungan ternyata angin surga

Tergiur Bisnis Batubara, Janda
Beranak Empat "Lembek" Kena Prank

KORAN RADAR | Pancur Batu : Jembatan di jalan Besar Deli
Tua Pancur Batu Desa Namo Bintang Kecamatan Pancur Batu Kabu-
paten Deli Serdang "memakan" korban. Baru-baru ini, satu unit mini-

Jembatan di Jalan Deli Tua Pancur Batu
Desa Namo Bintang "Makan" KorbanKORAN RADAR | Jakarta :

Akibat tergiur bisnis batubara yang
tak pasti. Seorang janda Sumanta
memiliki 4 orang anak "lembek" kena
"prank" oknum pengusaha Batubara
berinisial APT.
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KORAN RADAR | Medan: Polsek Percut Sei Tuan menggelar
bahkti sosial dengan memberikan sembako bagi para abang becak
di Jln Letda Sujono, persisnya di depan kantor Polsek Percut Sei

Polsek Percut Sei Tuan Bagikan
Sembako Pada Abang Becak
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Ketua Umum PB Joko Tingkir Indonesia
Dukung Festival Film Wartawan, Education dan Hiburan

KORAN RADAR | MEDAN : Adanya pihak yang menghendaki
agar dilakukan pengusutan anggaran  APBD dan APBN yang
dicurigai mengalami "kebocoran". Oknum Direktur dan wakil
Direktur RSUD DS menjadi sorotan publik. Kedua pejabat
teras ini kabarnya sulit tersentuh hukum karena dikelilingi
orang- orang besar dan berpengaruh di pemerintahan.

KORAN RADAR | Medan : Sebanyak 123 judul
film dipastikan akan ikut serta dalam penilaian Festival
Film Wartawan Indonesia (FFWI) XII Tahun 2022.

Film yang telah ditayangkan mulai tanggal 1 Sepem-
ber 2021 hingga 30 September 2022 di bioskop dan OTT
(Over The Top).

Dimana Dewan Juri yang akan menentukan unggu-
lan dari empat genre film yakni Komedi, Drama, Laga
dan Horor. Hasil unggulan ini diumumkan pada pertenga-
han Oktobet 2022, atau antara tanggal 15 hingga 20
Oktober 2022.

Setelah itu terdapat Dewan Juri Akhir. Tugasnya
adalah menilai film-film unggulan yang telah dihasilkan
dari penilaian Dewan Juri Awal. Dewan Juri Akhir ini
terdiri dari 9 wartawan.

Dewan Juri Akhirnya menentukan 9 kategori pe-
menang dari masing-masing genre, yakni Aktor dan Aktris

Utama, Aktor dan Aktris Pendukung, Penulis Skenario,
Penyunting/Editor, DOP/Penata Kamera, Sutradara, dan
Film Terbaik.

Pemenang FFWI diumumkan pada acara Puncak
FFWI, 28 Oktober 2022. Masing-masing pemenang akan
diberikan Piala Gunungan.

Demikian diungkapkan Ketua Umum Pengurus Be-
sar Joko Tingkir Indonesia (PBJTI) Sukirmanto SH, saat
Ngobrol Penuh Inspirasi (NGOPI) bersama pengurus inti
PBJTI di salah satu cafe di Medan Johor, Sabtu (10/09/
2022) pagi.

Menurutnya, Festival Film Wartawan Indonesia
(FFWI) XII tahun 2022 dapat menjadi awal kebangkitan
fer-filman Indonesia, setelah beberapa tahun sempat redup
akibat Pandemi Covid 19.

Tim Investigasi Telusuri Jabatan "Naga Bonar"

Usut Pejabat Teras RSUD DS
Salah satunya tentang dugaan jabatan "Naga Bo-

nar" mereka. Okum Wakil Direktur RSUD Dr AT dicur-
igai mendapat keistimewaan jabatan "Naga Bonar".
Jabatan tersebut dinilai belum selayaknya karena masih
banyak ASN yang lain dan lebih tepat, ujar sumber.

Hal tersebut bertentangan dengan Undang Undang
Nomor 47 Tahun 2005 Tentang Rangkap Jabatan se-
bagai Pejabat Struktural dan Fungsional. Artinya, ada
dugaan perbuatan melawan hukum. Namun APH terke-
san tutup mata, sehingga praktek rangkap jabatan terse-
but diduga dijadikan untuk mengumpulkan pundi - pun-

di. Karena menikmati fasilitas sebagai pejabat Struk-
tural dan Fungsional.

Bahkan, ujar sumber, mereka telah menikmati tun-
jangan struktural sebagai Wadir. Menjadi pelayanan
(Jasa Medis) sebagai Dokter Spesialis. Kordinator Ko-
mKorDik, menjadi pelayanan Hemodialisa (Cuci Daer-
ah). Dugaan lainya adalah penyalahgunaan keuangan
di KomKorDik. (Uang Praktek Mahasiswa Kedokteran
Coass) uang yang dibayarkan mahasiswa/ fakultas
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Dorong Peningkatan Produksi Sawit, PTPN 2 akan Bersihkan
Areal HGU 103 Bulu China

KORAN RADAR | Medan : Sebagai upaya untuk meningkatkan

Ketua PAC Partai Gerindra Medan Amplas
Minta Semua Kader Solid
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Dorong Peningkatan Produksi Sawit
PTPN 2 Akan Bersihkan Areal HGU Bulu China
KORAN RADAR | Medan : Sebagai

upaya untuk meningkatkan target produk-
si perkebunan kelapa sawit yang dite-
kankan Holding PTPN III, dalam waktu
dekat ini, PT Perkebunan Nusantara II
(PTPN2) akan membersihkan areal Hak
Guna Usaha (HGU) No 103 Kebun Bulu
China, di Kecamatan Hamparan Perak,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dari 2.997 hektar areal HGU No 103,
sedikitnya ada 382 hektar areal yang
hingga saat ini masih dikuasai warga
penggarap. Setidaknya, ada 70-an war-
ga selama ini menguasai areal tersebut
yang ditanami berbagai jenis tanaman
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Penjahat Narkoba Lompat
Ke Sungai Hingga Tewas

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
: Karena takut kena
grebek razia polisi

narkoba di atas tanggul
Sungai Deli di Jalan
Young Panah Hijau

Kelurahan Labuhan Deli
Kecamatan Medan
Marelan, dua orang

warga nekat mencebur-
kan diri ke aliran sungai
Deli pada Rabu, (07/09/

2022) siang.

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).
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Bongkar Kelingker Kapal Samudera Sakti I
di Pelabuhan Belawan Timbulkan Polusi Udara

KORAN RADAR | Belawan : Ka-
pal MV. Samudera Sakti I berbobot seki-
tar 30.000 ton melakukan aktifitas bongkar
muatan keringkel (bahan baku semen)
di dermaga 111 Pelabuhan Ujung Baru
Belawan, Senin (12/09/2022).

Pantauan RADARINDO.co.id saat
pembokaran muatan kapal yang datang
dari Banten pada Sabtu kemarin itu, di-
lakukan dengan sistem cakram. Yakni
bahan baku semen yang ada di dalam

lambung kapal diangkat menggunakan
alat cakram terbuat dari besi padu berka-
pasitas sekitar 5 ton, lalu dimuat ke dalam
truk yang ada di dermaga melalui alat
corong.

Saat cakram menjatuhkan muatannya
ke corong, terlihat tanpa dilengkapi pen-
gaman apapun. Sehingga menimbulkan
gumpalan debu pekat yang berterbangan
sehingga mnimbulkan polusi udara.

Sumber layak dipercaya yang eng-

gan disebut namanya mengatakan bah-
wa kapal MV Samudera Sakti I itu mem-
bawa kelingker sebanyak 22.000 ton.

"Kapal itu membawa bahan baku
semen dari Banten. Lalu dibawa ke Se-
ruwai (Kecamatan Medan Labuhan). Dis-
ana lah diolah jadi semen", ujar sumber
yang sudah puluhan tahun di Belawan
tersebut.

Ia juga menginformasikan bahwa
yang menangani bongkar muat keringkel
itu adalah dari UBM (Usaha Bongkar
Muat) milik PT. Pelindo.

Sementara itu, pihak UBM PT. Pelin-
do, Zikri, yang dikonfirmasi mengenai
hal pencemaran udara tersebut, dengan
santai mengatakan tidak ada masalah,
"kalau bongkar curah memang kek gitu
kerjanya pak. Kalau debunya berterban-
gan kemana- mana, ya namanya ada
angin. Macam mana mau ngatasi an-
gin", ujar Zikri didampingi Junior Officer
Yahya Pane.

Disinggung ada pekerja buruh di area
kapal yang setiap saat bisa menghirup
udara yang tercemar abu semen terse-
but, Yahya Pane mengatakan pihaknya
telah menghimbau para buruh TKBM
untuk menggunakan alat kelengkapan
kerja (K3).

Kami sudah himbau agar para buruh itu
memakai masker, topi dan sepatu saat ker-
ja, tapi mereka gak menurutinya ya bagaim-
ana lagi", ujar Pane. (KRO/RD/Ganden)

Proyek Jalan di Jember
Miliaran Rupiah

Dituding Dikerjakan
Asal Jadi Akan Dilapor

KORAN RADAR | Jember :
Proyek perbaikan jalan provinsi Jawa
Timur khususnya di Kabupaten Jem-
ber mendapat sorotan tajam dari
masyarakat bahkan kalangan aktivis.

Pasalnya, proyek bersumber dari
dana reguler senilai Rp39 miliar dan
dana DAK sebesar Rp11 miliar diduga
tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam
kontrak pekerjaan.

Terbukti dari material yang ter-
pasang di fisik pekerjaan. Tampak tum-
pukan tanah dan batu dan semen serta
ketebalan pada pembangunan drain-
ase, dicurigai menyikpang.

Menurut Ketua Gerakan Pemuda
Menampu Satu Komando (GARDA
PUSAKA) Nofan Wafait, pada
RADARINDO.co.id Biro Jember, Jawa
Timur padw Kamis (8/9/2022) men-
gatakwn material dan mutu pekerjaan
tersebut patut di pertanyakan.

"Pekerjaan diduga tidak sesuai den-
gan spesifikasi dalam kontrak peker-
jaan," ujar Ketua Garda Pusaka.

Ia menambahkan, pantauan kami
tanggal 6 September 2022, ada beber-
apa titik pembangunan yang masih di
kerjakan secara manual, lantas bagaim-
ana nanti mutu bangunannya.

"Saya kira semua sudah menge-
taui bahan bahannya seperti apa mulai
dar pasir akan tetapi menggunakan
tanah gumu. Semennya juga bukan dari
semen Gresik tidak pakai molen, pada-
hal Yang lewat jalan ini (Jln provinsi -
Red) kendaraan bertonase besar adi
pekerjaan ini harus betul betul di awasi
dengan sangat ketat," jelasnya.

Sementara Ketua GARDA PUSA-
KA Kec.Gumukmas tersebut mengan-
cam akan laporkan hal tersebut ke Ke-
jaksaan Tinggi Jawa timur.

Proyek itu juga sebelumnya sudah
mendapat perhatian atau sorotan dari
salah satu anggota DPRD Jawa timur
M. Satip. Anggota DPRD tersebut per-
nah menyidak dan di ketahui dana
Proyek tersebut berasal dari dana APBD
Provinsi Jawa Timur dengan sumber
pendanaan dari dana reguler sebesar
Rp39 miliar dana DAK Rp11 miliar, pe-
menang lelang atau tender PT T.P

Proyek tersebut dengan panjang
pekerjaan 8,5 km, yang di mulai dari
kecamatan Puger- sampai Kecamatan
Jombang, Kabupaten Jember, Jatim.

M. Satip juga mengatakan , dalam
sidak tersebut dan di dampingi oleh PPK
Provinsi Jawa timur, Budi Hartono.

Kepada Budi Hartono M. Satiap
meminta terkait masalah material mis-
alnya: pasir yang mengandung kadar
tanah dan mutu pekerjaan harus di laku-
kan uji laboratorium, guna memastikan
mutu pekerjaan tersebut sesuai den-
gan speak yang ada.

Hingga berita ini dilansir, Satker atau
PPK proyek tersebut dalam dapat dim-
intai keterangan. (KRO/RD/An)

Polsekta Kota Pinang Berhasil Ungkap
Pelaku Pembunuhan Yogi Putra Pratama

KORAN RADAR | Labusel : Unit
Reskrim Polsekta Kota Pinang berhasil
mengungkap pelaku pembunuhan Yogi
Putra Pratama dalam kurun waktu 3 hari
sejak di temukan mayat terpung di tang-
kahan Batu Labuhanbatu Kota Pinang.

Petugas awalnya curiga dengan kon-
disi tubuh korban Yang sudah terapung
di pinggiran sungai barumun Labuhan-
batu Kota Pinang pada hari sabtu 3 sep-
tember 2022.

Kemudian di tambah berdasarkan lap-
oran orang tua korban (Surianto)anak nya
sudah 5 hari pergi dari rumah mengenda-
rai kendaraan sepeda motor jeni Revo.

Setelah mendengar laporan tersebut
Kapolsekta Kota Pinang Kompol Bam-
bang G Hutabarat SH, MH langsung
membentuk Tim di pimpin oleh Plh Kanit
Reskrim Iptu S. Panggabean di bantu
oleh Panit 1 Ipda J. Mahulae SH dan
seluruh anggota Reskrim polsekta Ko-
tapinang melakukan penyelidikan.

Dalam kurun waktu 3 hari dari di te-
mukan mayat tersebut yang terapung di
sungai Barumun berhasil menangkap di
duga tersangka pelaku pembunuhan Yogi
Putra Pratama(19)warga Cikampak.

Kapolsek menambahkan,motif pem-
bunuham tersebut bedasarkan sakit hati
tersangka, "Heriansyah Nasution 18 (TSK)
kepada Yogi Putra Pratama 19 (korban).

Selanjutnya karena korban tidak
menepati janjinya kepada tersangka ha-
sil dari menggadaikan Sepeda motor
milik orang tua korban sebesar Rp500
ribu yang telah di janjikan korban sebe-
lumnya kepada tersangka dari nilai ga-
dai sebesar Rp2.500,000.

Sehingga menjadi pertengkaran ant-
ara Heriansyah Nasution (TSK)dan Yogi
Putra Pertama (Korban). Korban di duga
dianiya dahulu dengan cekik lehernya
oleh tersangka sehingga korban tidak
sadarkan diri kejadian tersebut tepatnya
di Mangayat Raya, dusun asam Jawa

Barat, desa Asam Jawa, Kecamatan
Torgamba, Labuhanbatu Selatan.

Tersangka takut perbuatannya di
ketahui orang lain, lalu tersangka meno-
lakan tubuh korban ke Sungai Barumun.

Petugas mengamankan barang buk-
ti milik korban 1 unit sepeda motor jenis
revo warna putih tanpa plat no pol 1 unit
hanpone merek samsung Galaxi Ji war-
na Gold,1 pasang sandal jepit warna
coklat milik korban, 1pasang sandal
warna coklat milik tersangka, 1 buah
baju kaos warna putih bertuliskan per-
pec-TLI, 1 buah celana panjang jens
wrana hitam, 1 buah jam tangan, 1 buah
tali pinggang.

Tersangka terjerat tindak pidana pem-
bunuhan atau penganiyaan yang men-
gakibatkan matinya seseorang, pasal
yang terapkan melanggar pasal 338 jo
pasal 351 ayat 3 dari KUHP dengan an-
caman hukuman penjara selama 15
tahun. (KRO/RDR/NST)

Akan tetapi bukannya selamat, salah
seorang dari warga yang lompat tersebut
malah tewas dan seorang lainnya lagi hi-
lang. Jasadnya berhasil ditemukan Tim
Relawan Antisipasi Kebencanaan dan
Lingkungan Hidup Pesisir (Reaksi) dan tim
Basarnas.

Mendapatkan laporan adanya 2 warga
nekat lari menceburkan diri ke aliran sun-
gai, selanjutnya tim Relawan Antisipasi Ke-
bencanaan dan Lingkungan Hidup Pesisir
(Reaksi) dan tim Basarnas melakukan pe-
nyisiran di sepanjang sungai Deli yang dim-
ulai dari lokasi awal tenggelamnya korban
hingga mengelilingi sepanjang pinggiran

sungai Deli. Dan akhirnya jasad korban
tewas pun ditemukan.

Dari keterangan yang diperoleh, kor-
ban ditemukan diketahui bernama Ardian-
syah (45) warga Lingkungan 16, Kelurah-
an Pekan Labuhan, Kec. Medan Labuhan,
Kota Medan.

Putra Islami menyampaikan, mendap-
at kabar adanya warga yang tenggelam
langsung bersama anggota turun ke loka-
si.

"Keduanya hilang lantaran lompat ke
sungai guna menghindari razia narkoba
yang dilakukan Polres pelabuhan Bela-
wan", paparnya.

Dengan alat seadanya tim bersama
warga dan Basarnas melakukan penyisi-
ran sepanjang sungai Deli mencari ke-
beradaan korban.

"Alhamdulilah setelah dua jam melaku-
kan pencarian satu dari dua korban yang
dinyatakan hilang ditemukan dalam kondi-
si tak bernyawa", sebutnya.

Tim reaksi bersama Basarnas lang-
sung melakukan evakuasi terhadap jasad
korban dan diserahkan kepada pihak kelu-
arga.

"Kita langsung antar jasad korban ke-
pada pihak keluarga untuk disemayam-
kan dan dikebumikan," jelasnya.

Saat ini tim Reaksi dan Basarnas masih
melakukan penyisiran di sepanjang sun-
gai Deli dengan menggunakan perahu karet

milik Basarnas untuk mencari keberadaan
1 warga lagi yang dinyatakan hilang. Na-

mun kita belum mengetahui identitas kor-
ban, uarnya. (KRO/RD/Ganden)
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Ketum PB Joko Tingkir Indonesia
Hadiri HUT Partai Demokrat Ke 21

KORAN RADAR | Medan : Sukir-
manto SH, Ketua Umum Pengu-
rus Besar (PB) Joko Tingkir
Indonesia beliau yang juga
ternyata Kader tulen dari Partai
Demokrat, Jumat (09/09/
2022).

Tingkir Indonesia akan memberikan
Surat Mandat kepada sdr Kasnoto
Ketua PW Satgas Joko Tingkir Jawa
tengah untuk membentuk Pengurus

Wilayah (PW) Pengurus Daerah (PD)
dan Kecamatan (PC)

Demikian penjelasan Sukirman-
to SH Ketua Umum Pengurus Besar

Joko Tingkir Indonesia kepada war-
tawan Radarindo online Medan usai
menghadiri HUT Partai Demokrat ke
21 di Medan. (RDO/RD/TIM)

Sebagai kader Partai Demokrat
Sumut Sukirmanto SH Hadiri HUT
Partai Demokrat ke 21 di sekretariat
Atau Markas Demokrat Jln Sudirman
Medan. Sukirmanto SH sebagai kad-
er Demokrat sejak tahun 2016 - 2021
sebagai Wakil ketua DPD partai
Demokrat Sumatera Utara 2023-
2027 sebagai Sekretaris Dewan
kehormatan Daerah DPD Partai

Demokrat Sumatera Utara.
Selain kader Demokrat Sukir-

manto SH juga sebagai Ketua umum
PB Joko Tingkir Indonesia berbagai
Ormas Jawa yg terbesar di berb-
agai pelosok Desa terutama di Sumut
dan telah tersebar di 15 Provinsi.

Lebih lanjut Sukirmanto men-
yampaikan informasi bahwa dalam
bulan ini Pengurus Besar Joko

Ketua DPRD Langkat Buka
MTQ Kecamatan Sei Bingai

KORAN RADAR | LANGKAT
: Menjelang diadakannya Musa-
baqah Tilawatil Quran (MTQ) tingkat
Kabupaten Langkat yang rencanan-
ya dilaksanakan pada Oktober 2022
di Kecamatan Pematang Jaya, mas-
ing-masing kecamatan gelar MTQ
untuk menjaring bibit-bibit potensial
demi mengharumkan nama keca-
matannya.

Kali ini, Minggu (11/9/2022) di
Kecamatan Sei Bingai menggelar
MTQ ke 55 tingkat kecamatan yang
dilaksanakan di Masjid Nurul Islam
Pasar VII Namu Ukur Utara yang
dibuka oleh Ketua DPRD Kabupaten
Langkat Sribana Perangin Angin.

Acara dimulai dengan pawai
ta'aruf dari Masjid Taqwa Raider
menuju Masjid Nurul Islam oleh ibu-
ibu perwiritan dari beberapa majelis
taqlim, pelajar MTS dan para kafilah
utusan desa, dilanjutkan pembacaan
ayat suci Al-Qur'an oleh Rayhan
Ramadhan Sitepu yang merupakan
juara 2 MTQ Kabupaten Langkat
tahun 2021.

Ketua Pantia Pelaksana MTQ,
Sariono, menjelaskan bahwa MTQ
dilaksanakan selama 2 hari dengan
diisi beberapa kegiatan perlombaan
antara lain Tartil Qur'an, Tilawah
Qur'an, Pildacil dan busana muslim
anak-anak.

Ketua DPRD Langkat dikesem-
patan itu menyatakan sangat gem-

bira dan senang menyaksikan di
Langkat Hulu yang merupakan daer-
ah pemilihannya begitu semangat
dan antusias menyambut pelaksan-
aan MTQ Kabupaten dengan melak-
sanakan MTQ disetiap kecamatan
khususnya di Sei Bingai.

"Saya sangat mengapresiasi
penyelenggaraan kegiatan MTQ ini
yang juga sebagai Syiar Islam yang
harus kita dukung bersama sesuai
visi Bupati agar Langkat Religius,"
ungkap Ketua DPRD dihadapan Plt.
Camat Sei Bingai, Danramil, Babinka-
mtibmas Polsek Sei Bingai, Ka KUA,
Ketua DMI kecamatan, para Kepala
Desa se Kecamatan Sei Bingai, Ibu-
ibu PKK kecamatan dan desa, tokoh
agama, tokoh masyarakat, para ibu-
ibu perwiritan dan warga desa Namu
Ukur Utara yang hadir.

Semoga dengan kegiatan ini lan-
jutnya mengatakan, dapat menyele-
ksi kemampuan anak-anak yang
nantinya ikut serta sebagai duta dari
Kecamatan Sei Bingai dalam
mengikuti MTQ tingkat Kabupaten
Langkat.

"Saya berharap MTQ Kecama-
tan Sei Bingai ini dapat melahirkan
generasi yang cinta Al-Qur'an, dap-
at membanggakan orang tua dan
mengharumkan nama Kecamatan
Sei Bingai," ujar Ketua DPRD
Langkat menutup sambutannya.
(KRO/RD/Budi A)

Setelah bukti pertanggungjawaban tersebut lengkap diserahkan ke benda-
hara pengeluaran dan diverifikasi oleh staf bendahara bukan staf Kasubbag
Tata Usaha pada RSUD dr. Husni Thamrin Natal.

Berdasarkan keterangan sumber, bahwa surat pertanggungjawaban
(SPJ) menunjukkan belanja barang dan jasa tersebut di antaranya digunakan
untuk belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendid-
ikan dan pelatihan RSUD dr. Husni Thamrin Rp41.300.000.

Realisasi kegiatan sebesar Rp2.307.328.000 masih dipertanyakan,
diduga terjadi penyalahgunaan dan penyimpangan dari anggaran sebelum-
nya Rp3.565.173.000.

"Kegiatan Diklat di hotel GA Medan tanggal 20 sampai 23 Januari 2021
sesuai SPT diikuti tiga orang, tanggal 17 sampai 20 Februari 2021 sesuai
SPT diikuti tiga orang dan tanggal 24 sampai 27 Maret 2021 diikuti satu
orang," ujar sumber.

Bukti-bukti SPJ biaya diklat untuk kegiatan tersebut tidak dipertanggung-
jawabkan sesuai kondisi senyatanya sebesar Rp41.300.000, berupa bi-
aya diklat, transport (pulang pergi), dan uang harian.

Adapun sertifikat diklat yang dilampirkan sebagai bukti pertanggung-
jawaban diklat ternyata tidak sesuai kondisi senyatanya, dimana nomor
sertifikat sama untuk peserta yang berbeda.

Nama-nama pelaksana perjalanan dinas dan diklat tersebut berinisial
EMS, ES, IS, RI, REY, KH, dan Mus. Direktur RSUD dr. Husni Thamrin
dinilai kurang cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
mengawasi pelaksanaan anggaran pada satuan kerja yang dipimpinnya
PPTK dan bendahara pengeluaran lebih cermat dalam memverifikasi ke-
lengkapan.

"Pertanggungjawaban keuangan dan menguji kebenaran perhitungan
sebaiknya dilakukan tim independent", ungkap sumber.

Sayangnya, hingga berita ini dilansir RADARINDO.co.id GROUP KO-
RAN RADAR, Direktur RSUD dr. Husni Thamrin Natal belum membalas
konfirmasi yang disampaikan secara tertulis. (KRO/RD/TIM)

Biaya Sosialisasi RSUD

Polsek Percut Sei Tuan
Tuan, Jumat (09/09/2022) pukul 16.00 Wib.

Sejumlah anggota Polsek Percut Sei Tuan, dihadiri Pokdarkamtibmas
Resort Medan iku menyerahkan sembako pada abang becak sebanyak
100 paket atau 100 karung beras.

Sejumlah warga yang menerima bantuan mengaku senang mendapat
bantuan sembako dari Kapolsek Percut Sei Tuan.

 "Kami senang sudah mendapat sembako dari Pak Kapolsek Percut Sei
Tuan" ujar seorang pria yang penarik becak.

Kapolsek Percut Sei tuan bersama anggota dan Pokdarkamtibnas Re-
sort Medan juga camat Medan melakukan pembagian beras kepada abang
beca dan warga sekitarnya.

Kapolsek Percut Sei tuan Muhammad Agus Setiawan mengatakan
kegiatan ini dilakukan supaya membantu masyarakat dalam kegiatan pem-
bagian beras.

"Supaya masyarakat terbantu dalam kondisi ekonomi yg sulit pada keadaan
sekarang, sehingga ada pembagian beras ini masyarakat bisa di ringankan
bebannya," kata Kapolsek Percut Sei Tuan. Semoga. (KRO/RD/GIARTO)

Ketua Umum PB
Tidak hanya itu, ujar Sukirmanto SH, yang juga pendiri Paguyuban

sayap organisasi Joko Tingkir, yakni Sekar Mirah dan Koperasi. Festival
Film Wartawan Indonesia (FFWI) harus kita dukung, karena film yang
ditayang memiliki education dan motivasi.

Sejatinya dalam rentang waktu 1 Sepember 2021 hingga 30 September
2022 terdapat 124 judul film Indonesia yang tayang di bioskop dan OTT.
Sebanyak 98 film di bioskop, dan 26 film di OTT.

Alhamdulillah, ini merupakan karya terbaik putra -putri anak bangsa.
Semoga kedepanya Festivasl Film Wartawan Indonesia, lebih semarak
dan meriah lagi, ujarnya mengakhiri.(KRO/RD/TIM)

Tergiur Bisnis Batubara, Janda Beranak Empat
saja. Sumanta terkena tipu hingga
uangnya ludes.

Demikian diungkapkan korban,
sembari membeberkan krologis per-
temuannya hingga diajak kerjasa-
ma bisnis batu bara oleh APT na-
mun ternyata di tipu.

Karena niat membesarkan ke 4
anaknya sepeningal suami, Saman-

ta menerima tawaran kerjasama bis-
nis oleh seseorang yang mengaku
pengusaha tambang batu bara.

Alhasil Samanta menyerahkan
uang sebesar Rp3000.000.000, ha-
sil agunan rumahnya, dan kini dia
harus membayar cicilan bunga ke
Bank selama 3,5 tahun atau
Rp15.420.000 setiap bulan.

Janjikan untuk menerima keun-
tungan dari hasil bisnis batu bara
ternyata meleset. Setelah diselidiki
kebenaran tambang batu bara yang
di kelola APT ternyata fiktif.

Menurut keterangan sumber,
modus operandi yang dilakukan
APT yang akrab disapa

Aloy menunjukkan Photo- photo

selfi di tumpukan batu bara dan plang
perusahan batu bara.

Bahkan Selfi di dekat tongkang
yang sedang lewat untuk meyakin-
kan pada Samanta akan kebenaran
proyek tersebut.

"Ternyata semua tambang batu
bara, kapal tongkang, keuntungan
yang dijanjikan hanya fiktif," ujar

Samanta mengusap air matanya
saat konferensi pers di depan Ge-
dung MPR RI, Senin (12/09/2022).

Sampai saat ini APT tidak
menunjukan niat baik bahkan den-
gan santai seolah-olah tidak bersalah
mengatakan dia akan jadi sultan ni-
kel dan akan duduk Di DPR
Senayan.(KRO/RD/lina)

Jembatan di Jalan Deli Tua Pancur Batu Desa Namo
bus jenis Avanza veloz warna sil-
ver bernopol BK 1864 UT, terper-
osok saat melintas di Seigemuburu.

Alhasil, mobil tersebut mengala-
mi kerusakan yang cukup parah.
Bahkan, ban depan mobil terlepas
sehingga mobil tak terkendalikan dan
menghantam kebun pisang milik

warga.
Atas kejadian itu, warga mem-

inta kepada pemerintah, khususn-
ya Dinas PUPR Kabupaten Deli
Serdang, agar segera memperbaiki
jembatan tersebut, sehingga kede-
pannya tidak ada lagi korban yang
tersperosok.

"Kami minta kepada pemerintah
pusat khususnya pihak Dinas PUPR
Deliserdang, agar segera memper-
baiki jembatan tersebut, sehingga
kedepannya tidak lagi menelan kor-
ban," ujar salah seorang warga Desa
Namo Bintang, Sarman.

Sedangkan Kepala Desa

Namo Bintang, Riduan saat dite-
mui baru-baru ini membenarkan
bahwa jembatan tersebut kerap
memakan korban.

"Kondisi jembatan tersebut cuk-
up memprihatinkan. Pada badan
jembatan ada ditemukan lubang be-
sar, sehingga kerap memakan kor-

ban. Padahal belum lama ini jem-
batan tersebut sudah diperbaiki oleh
pihak pemerintahan terkait, namun
hasilnya masih juga berlubang
kembai. Diduga kualitas perbaikan
sangat buruk, sehingga kembali
mengalami kerusakan," ungkap
Riduan. (KRO/RD/Nardi)

Oknum Polwan Selingkuh Digerebek Suami di Hotel
2022).

Oknum Polwan itu digerebek
suami sah saat bobok bareng di ran-
jang dengan Brigadir Donok, Kamis
(8/9/2022) sore, serta didampingi
beberapa personel kepolisian men-
datangi hotel yang dicurigai sebagai
tempat mesum kedua anggota Pol-
res Tebing Tinggi.

Sementara itu, Kasi Propam
Polres Tebingtinggi, AKP Jamintar

membenarkan kejadian terkait ka-
sus "tali air".

Kedua oknum polisi itu kedapa-
tan saat bersama dalam sebuah
hotel, kata AKP Jamintar, Sabtu (10/
9/2022).

Kasus perselingkuhan kedua
oknum polisi tersebut terungkap
usai suami mencurigai gelagat
sang istri.

Lalu mengikuti sang istri dan

saat berada di Kota Medan dan
mendapati jika istrinya sedang ber-
sama pria lain yang juga merupa-
kan seorang polisi di Polres
Tebingtinggi.

Dia mengatakan kepada kedu-
anya akan dikenakan pasal pel-
anggaran et ik .  Kapolres
Tebingtinggi bersama Propam dan
ja jaran la innya akan segera
menggelar sidang kode etik ter-

kait kasus zina.
"Sedangkan untuk kasus pidan-

anya sudah ditangani oleh Propam
Polda Sumut, karena sang suami
saat itu telah membuat laporan ke
Polda Sumut", tambahnya.

Pasangan selingkuh itu pun
sudah di nonaktifkan dari jabatan-
nya dan dalam pemeriksaan di Pol-
res Tebing Tinggi.

Hal tersebut tertuang pada surat

perintah (Sprin) Nomor: Sprin/1035/
IX/KEP/2022 yang ditanda tangani
langsung oleh Kapolres Tebing Ting-
gi, AKBP Mohammad Kunto Wi-
bisono.

Hingga berita ini dilansir, Kapolda
Sumatera Utara belum bisa dimintai
tanggapan terkait kasus dugaan per-
selingkuhan oknum Polwan dengan
oknum polisi yang juga teman se-
kantornya. (KRO/RD/Tribun)

Koreksi berkurangnya akumu-
lasi penyusutan pada RSUD kare-
na penyerahan aset tetap gedung
dan bangunan kepada Dinas Kese-
hatan sebesar Rp31.337.280 dan
Kec. Kualuh Hulu sebesar
Rp141.866.321.

Diduga terjadi kelebihan pem-
bayaran pekerjaan pemasangan Pe-
lumbum Radiologi pada RSUD Aek
Kanopan Rp22.000. Disebutkan LRA
Pemkab Labura TA2020 menyaji-
kan anggaran belanja modal sebe-
sar Rp105.365.722.115,44 dengan
realisasi Rp103.416.243.036,59
atau 98,15% dari anggaran.

Pekerjaan pemasangan pelum-
bum radiologi pada RSUD Aek
Kanopan. Pekerjaan ini merupakan
bagian dari belanja penanganan pan-
demi Covid-19.

Sehingga pengadaannya dilaku-
kan dengan tata cara pengadaan
barang dalam penanganan keadaan
darurat. Pekerjaan dilaksanakan
oleh CV SPK, berdasarkan Surat
Pesanan Nomor 03/SP/PPK-RSUD-
DID/2020 tanggal 26 Oktober 2020
senilai Rp599.500.000.

Jangka waktu pelaksanaan pe-
kerjaan selama 30 hari kalender,
mulai tanggal 26 Oktober sampai 25
November 2020. Pekerjaan telah

dinyatakan selesai dan telah diser-
ahterimakan berdasarkan BASTP
Nomor 03/BASTP/RSUD-DID/2020
tanggal 20 November 2020. Peker-
jaan telah dibayar lunas, berdasar-
kan SP2D Nomor 3801/KBUD/
RSUD/2020 tanggal 17 Desember
2020 sebesar Rp599.500.000.

Sedangkan dalam APBD Kabu-
paten Labura TA 2020 dan DPA
RSUD Aek Kanopan, pekerjaan pe-
masangan Pelumbum Radiologi di-
anggarkan sebesar Rp525.981.500,
dengan sumber dana DAU.

Berdasarkan informasi sumber
kompeten yang tidak mau disebut-
kan namanya menjelaskan P.APBD
dan DPPA RSUD Aek Kanopan, ang-
garan meningkat menjadi
Rp600.000.000, dengan sumber
dana DID, kenaikan tersebut untuk
mengakomodir PPN dan antisipasi
kenaikan harga.

Diijelaskan sumber bulan No-
vember 2019, CV SKP diminta Ka-
subag TU RSUD Aek Kanopan un-
tuk menyampaikan harga penawa-
ran pekerjaan pemasangan pelum-
bum radiologi.

Kemudian CV SKP menyampai-
kan penawaran sebesar
Rp525.000.000, belum termasuk
PPN kepada RSUD Aek Kanopan.

Pada bulan Maret 2020, CV SKP
kembali menyampaikan penawaran
harga Rp525.000.000, belum terma-
suk PPN untuk pemasangan pelum-
bum radiologi.

Pada bulan Oktober 2020, PPK
RSUD Aek Kanopan menunjuk CV
SKP untuk melaksanakan peker-
jaan pemasangan pelumbum radi-
ologi, dengan nilai pekerjaan sebe-
sar Rp599.500.000.

Diduga CV SKP tidak pernah
menyampaikan bukti kewajaran
harga kepada PPK, meskipun pem-
bayaran pekerjaan telah diterima
seluruhnya. Tidak ada perubahan
spesifikasi pekerjaan pemasangan
pelumbum radiologi antara penawa-
ran yang dilakukan pada bulan No-
vember 2019 dengan yang dilak-
sanakan pada Oktober 2020.

Selain itu, CV SKP menyatakan
tidak ada kenaikan harga bahan ma-
terial yang signifikan. Perubahan
harga antara penawaran dengan
kontrak dilakukan oleh CV SKP un-
tuk penambahan komponen PPN
dan keuntungan.

Dari uraian tersebut diduga ter-
dapat ketidakwajaran harga berupa
keuntungan tambahan yang seharus-
nya tidak dapat dibayarkan sebe-
sar Rp22.000.000.

Surat Edaran KPK Nomor 8
Tahun 2020 tentang Penggunaan
Anggaran Palaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dalam Rangka Perce-
patan Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19).

Terkait Pencegahan Tindak Pi-
dana Korupsi pada poin 2 yang men-
yatakan bahwa prinsip PBJ pada
kondisi darurat yaitu efektif, transpa-
ran, dan akuntabel, dengan tetap
berpegang pada konsep harga ter-
baik (value for money) sebagaima-
na tercantum pada Pasal 4 Perpres
No. 16 Tahun 2018 tentang Pengada-
an Barang/Jasa.

Salah satu tujuan PBJadalah meng-
hasilkan barang/jasa yang tepat dari
setiap uang yang dibelanjakan, diukur
dari aspek kualitas, jumlah, waktu,
biaya, lokasi, dan penyedia.

"Direktur RSUD Aek Kanopan
diduga kurang optimal dalam
melakukan pengawasan atas pel-
aksanaan belanja penanganan pan-
demi Covid-19 pada satker yang
dipimpinnya," ujar sumber.

Sebelumnya disebutkan, diduga
terdapat kelebihan pembayaran BTT
atas tiga pekerjaan pada RSUD Aek
Kanopan Rp334.574.900. Laporan
Realisasi Aanggaran Pemkab La-
bura TA 2020 menyajikan anggaran

belanja tak terduga sebesar
Rp52.432.824.662, realisasi sebe-
sar Rp27.021.532.969 atau 51,54%
dari anggaran.

Dari jumlah tersebut, diantaran-
ya dianggarkan untuk penanganan
pandemi Covid-19 bidang keseha-
tan pada RSUD Aek Kanopan sebe-
sar Rp5.743.530.000 dengan real-
isasi Rp5.038.412.648.

Sedangkan realisasi BBJ TA
2019 Rp27.601.285.832 dan tahun
2020 Rp34.104.407.161. Realisasi
biaya tak terduga penanganan cov-
id 2020 Rp5.038.412.648, diduga
menyimpang.

Penambahan aset tetap jalan, iri-
gasi dan jaringan dalam rangka pen-
anganan dampak COVID-19 yang
berasal dari BTT pada RSUD Belan-
ja Tak Terduga menjadi jalan, irigasi
dan jaringan sebesar
Rp1.491.991.248, diduga tumpangtin-
dih dengan anggaran dinas PU.

Berdasarkan isu yang beredar
konon kabarnya APH telah memin-
ta keterangan Direktur RSU berkaitan
selisih anggaran Rp26.742.870.169.

Hal ini sesuai konfirmasi secara
tertulis oleh RADARINDO.co.id
GROUP KORAN RADAR belum lama
ini. Sayangnya, pihak terkait belum
memberikan jawaban. (KRO/RD/TIM)

Selisih Dana di RSUD Aek Kanopan Rp26,7 Miliar

Rektor Unika St Thomas Medan Kunjungi Samosir
KORAN RADAR | Samosir :

Baru dilantik, tepatnya pada 1 Sep-
tember 2022 lalu, Rektor Unika Santo
Thomas Medan, Prof Dr Maidin
Gultom, langsung melakukan kun-
jungan ke Kabupaten Samosir, Sab-

tu (10/09/2022).
Kunjungan Rektor Unika Santo

Thomas Medan periode 2022-2026
itu disambut oleh Bupati Samosir
Vandiko T Gultom di ruang rapat mini
kantor Bupati Samosir.

Rektor Unika Santo Thomas
Medan Prof Dr Maidin Gultom dalam
sambutannya menyampaikan bah-
wa Unika St Thomas Medan se-
bagai lembaga akademis yang men-
jalankan Tri Dharma Perguruan Ting-
gi, salah satunya adalah pengabdi-
an kepada masyarakat tergerak
untuk mendukung pembangunan
Kabupaten Samosir.

Ada beberapa program yang
akan dikerjasamakan menambah
dan mempertegas  program kerjas-
ama yang sudah  ada sebelumnya,
seperti Kerjasama ke Dinas Pendid-
ikan berupa Pelatihan Bahasa Ing-
gris untuk anak SD dan SMP, Pem-
bukaan Fakultas Parawisata dan
Pembukaan Pendidikan Guru SD di
Samosir.

Untuk  Dinas Kebudayaan dan
Parawisata memperkuat program
Kampung Inggris, melakukan pelati-
han ke masyarakat untuk menjadi
Pemandu/Guide Parawisata, untuk
Dinas Pertanian ada program  Kedai

Reka dalam pengelolaan kulit ari kopi
menjadi roti dan kebeberapa dinas
lainnya. Sehingga akan lebih maksi-
mal program kerja dengan melibat-
kan akademis, kata Rektor.

Sementara, Bupati Samosir
Vandiko T Gultom dalam sambutan-
nya menyampaikan terimakasih
atas kehadiran Rektor Unika St Th-
omas Medan dan mengucapkan
selamat atas pelantikan Rektor Prof
Dr Maidin Gultom dengan harapan
kedepannya Unika St Thomas di
kepemimpinan Rektor yang baru
dapat semakin maju dan menghasil-
kan alumni terbaik.

"Kita bangga juga putra Samosir
memimpin salah satu Universitas
terbaik di Indonesia dan baru dilan-
tik sudah hadir di Samosir. Salah
satu program yang sangat bagus
yang disampaikan Pak Rektor ten-
tang rencana pendirian Fakultas
Parawisata dan Fakutas Pendidikan
Guru Sekolah Dasar (PGSD) di Sa-
mosir, kami sangat mendukung dan

Kejari dan Pemkab Deli Serdang Launching Aplikasi e-JAGA Desa

palawija, seperti jagung, ketela (ubi kayu), sayur-sayuran, padi dan kelapa
sawit.

Dalam dua tahun terakhir, PTPN 2 sudah melakukan pendekatan se-
cara persuasive kepada warga penggarap, agar mereka bersedia mengem-
balikan lahan yang selama ini mereka usahai. Hingga saat ini, baru sekitar
21 warga yang bersedia menerima tali asih dan membongkar sendiri ban-
gunan milik mereka di atas lahan tersebut, yang selama ini digunakan untuk
tempat tinggal dan pondok.

Kabag Pengamanan dan Pemanfaatan Aset PTPN 2, Ridho Syahputra
Manurung, menyebutkan bahwa ada dua kelompok tani yang masih men-
guasai sekitar 382 hektar lahan dari HGU No 103 yang luas seluruhnya
mencapai 2.977 hektar itu.

Sejak tahun 2020 ungkapnya, pihaknya sudah berulangkali melakukan
sosialisasi terhadap warga penggarap. Bahkan dengan melibatkan pihak
Kejaksaan sudah dilakukan pendekatan dan pemberian tali asih terhadap
puluhan penggarap yang sejak tahun 1998 mengusasi lahan HGU tersebut.

Namun lanjutnya, warga yang tergabung dalam kelompok tani Batang
Saudara Sejati Bersatu yang diketuai Diponegoro dan kelompok tani Pasar
VI serta Pasar VIII yang diketuai Amiruddin, tidak menggubris himbauan
yang disampaikan agar mengosongkan lahan HGU yang mereka kuasai.
Apalagi mereka telah memanfaatkan lahan tersebut untuk areal tanaman
kelapa sawit (tanaman keras).

 "Kita sudah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif, terma-
suk melayangkan somasi terhadap para penggarap agar mengembalikan
lahan tersebut ke PTPN 2, namun tidak mendapat tanggapan. Karena itu
dalam waktu dekat kita akan melakukan pembersihan (okupasi) areal 382
hektar di kebun Bulu China tersebut," tegas Ridho Syahputra Manurung
baru-baru ini.

Menurut perkiraan, pembersihan areal HGU 103 seluas 382 hektar ini
akan berlangsung sekitar 10 hari kerja. Selanjutnya akan langsung disiap-
kan untuk areal penanaman kelapa sawit untuk memperluas areal produksi
kebun Bulu China seperti yang ditargetkan PTPN 2. (KRO/RD/Juli S)

PTPN 2 Akan

Usut Pejabat Teras RSUD DS
ke RSUD hanya dibayar sesuai
Perda Pemkab.

Sedangkan sisa pembayaran
tidak ada masuk ke kas RSUD.
Selain itu, distribusi/ pembagian jasa
pelayanan kepada pegawai dan ten-
aga kesehatan yang diduga tidak
transparan. Contohnya, jasa yang
diterima tidak sesuai dengan yang
dikerjakan pegawai tersebut. Serta
Insentif Kemenkes sebagai Kordina-
tor RT. PCR.

Kemudian oknum Direktur Dr. HF
dengan golongan eselon II/b, menyan-
dang dokter Spesialis Jiwa (di Po-
liklinik). Meski menjadi Direktur RSUD
ia ternyata diduga belum pernah men-
jabat/ diangkat menjadi pejabat Struk-
tural baik Eselon III dan IV. Belum per-
nah mengikuti Diklat Pim III.

Penjelasan sumber terindikasi

tidak ada rekomendasi dari KASN
(Komisi Aparatur Sipil Negara)
sewaktu diangkat menduduki jaba-
tan Eselon II. Jabatan tersebut diduga
telah melakukan bentuk pelangga-
ran peraturan perundang undangan
yang berlaku. Jabatan "Naga Bo-
nar" dapat melahirkan pandangan
miring terhadap tata kelola pemerin-
tahan. APH dinilai "tutup mata" seh-
ingga tidak mengindahkan norma-
norma hukum yang berlaku.

SPO tata kelola ASN tentu tidak
boleh diabaikan. Jika melanggar
hukum maka kedua oknum terse-
but dapat dimintai pertanggung jawa-
ban sebagai ASN. Menduduki suatu
jabatan yang bertentangan dengan
peraturan perundangan yang ber-
laku berarti

Selain itu, oknum Direktur dan

Wakil Direktur mengelola DPA SKPD
TA 2017 RSUD Rp77.322.077.132,
antara lain untuk pengadaan obat -
obatan Rp6.500.000.000. Hal ini dik-
abarnya sempat berurusan dengan
APH karena pelaksanaanya diduga
banyak yang Exfired. Sehingga
tidak tepat penggunaan, bahkan ada
juga sebagian obat - obatan tersebut
telah di konsumsi para pasien.

Sangat membahayakan jiwa
manusia. Obat yang semestinya
menjadi penawar menyembuhkan
penyakit namun bisa sebaliknya.
Penggandaan Alkes Habis Pakai
Rp2.861.950.000, diduga sempat
berurusan dengan APH realisasi
kegiatan Alkes Habis Pakai ini diduga
tidak sesuai.

Proyek peningkatan Sarana dan
Prasarana RSUD TA2017 yang men-

capai Rp25.274.228.132, diduga sa-
rat bermuatan politis. DPA SKPD
TA2018 Rp91.980.173.558, antara
lain iuran Subsidi asuransi Ketana-
gakerjaan Rp130.742.452. BPJS
Ketenagakerjaan Rp130.742.456.
Rapat - rapat koordinasi dan konsul-
tasi keluar dan dalam daerah selama
12 bulan (program pelayanan admin-
istrasi perkantoran) Rp496.990.000.

Pengadaan meubiler 14 jenis
program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur Rp535.550.000.
Pendidikan dan pelatihan formal 460
orang (program peningkatan kapa-
sitas Sumber Daya Aparatur)
Rp708.659.000. Penyediaan biaya
operasional dan pemeliharaan un-
tuk selama 12 bulan (program up-
aya kesehatan masyarakat)
Rp7.999.850.000. Pekan promosi

kesehatan selama 1 kali pameran
(promosi kesehatan dan pember-
dayaan masyarakat) Rp94.040.000.

DPA SKPD TA 2020
Rp77.437.905.324 antara lain Iuran
asuransi kesehatan Rp477.337.576.
BPJS Kesehatan Rp138.421.838.
Penyediaan biaya operasional dan
pemeliharaan selama 12 program
upaya kesehatan masyarakat)
Rp8.999.356.000. Rehabilitasi ban-
gunan Rumah Sakit, 17 paket (pro-
gram pengadaan peningkatan sara-
na dan prasarana RS/ RS Jiwa/ RS
Paru Paru/ RS Mata Rp5.204.
726.490. Pengadaan alat -alat kese-
hatan RS, 252 unit (program pen-
gadaan peningkatan sarana dan
prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru
Paru/ RS Mata Rp9.302.407.283.
(KRO/RD/TIM)

membantu perwujudan berdirinya
kampus di Samosir," ucap Vandiko.

Sinergitas antara Akademis dan
Eksekutif (Pemkab) lanjutnya, san-
gat dibutuhkan dalam percepatan
proses pembangunan, sehingga
hasilnya lebih maksimal dan
berkualitas, untuk segera dilakukan
tindak lanjut berupa penandatanga-
nan  MoU, sehingga program yang
direncanakan segera terwujud ,
harapnya.

Dalam pertemuan tersebut turut
mendampingi Rektor Unika St Tho-
mas Medan Pastor Damianus
Gultom,Pembantu Rektor I Dr Zakar-
ias Situmorang, MT, Wakil Rektor
IV Godlif Sianipar, SS, MM, PhD,
dan Dekan Fakultas Teknik.

Sedangtkan dari Pemkab Samo-
sir yaitu Asisten I, Kadis Pendidi-
kan, Kadis Kebudayaan dan Paraw-
isata , Kadis Ketapang dan Perta-
nian, Kadis Kopnakerperindag serta
Kadis Kominfo. (KRO/RD/
A.SIRINGO)



Demokrat bergerak untuk rakyat dan
akan menampung aspirasi yang
dicetuskan para mahasiswa agar
disampaikan ke Presiden.

Jika saya diminta untuk ikut
mendatangi penolakan kenaikan
BBM, saya siap!!… karena aspira-
si yang disampaikan mahasiswa
adalah sebuah perjuangan,"sebut
Ketua DPC Partai Demokrat Deliser-
dang ini.

Untuk itu, sebagai mahasiswa
intelek, Anita Lubis mempersilahkan
aspirasi disampaikan dengan sebaik-
baiknya. Karena, gedung DPRD ad-
alah wadah atau tempat pertemuan
milik rakyat dalam menampung dan
menyalurkan aspirasi.

Usai menyampaikan sikap, An-
ita Lubis lantas turut berbaur dengan
duduk sejajar dengan para maha-
siswa. Ia menginginkan adanya
kesepahaman antara mahasiswa
dengan dirinya, khususnya partai
Demokrat.

Sekedar diketahui, kenaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
bersubsidi jenis Pertalite naik dari
Rp7.650 perliter menjadi Rp10.000
perliter. Harga solar subsidi naik dari
Rp5.150 perliter menjadi Rp6.800
perliter dan Harga non subsidi Per-
tamax naik dari Rp12.500 menjadi
Rp14.500 perliter. (KRO/RD/AS)
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Ketum PB Joko Tingkir Indonesia Bagikan
Sembako Peringati Hari Aksara Internasional

KORAN RADAR | Medan :
Ketua Umum Pengurus
Besar (PB) Joko Tingkir
Indonesia, Sukirmanto
SH, diam-diam menaruh
kepedulian yang tinggi
terhadap Sumber Daya
Manusia (SDM) bagi
anak bangsa.

KORAN RADAR | Medan : Fraksi Partai Keadilan Se-
jahtera (PKS) DPRD sepakat menyatakan menolak kenai-
kan harga bahan bakar minyak. Hal ini disampaikan Irwan-
syah S.Ag,SH usai penyampaian menghadiri Rapat Paripurna
Pemandangan Umum Fraksi DPRD Kota Medan, Jumat, (9/
9/2022)

"Kami dari Frakksi PKS menyampaikan turut berdukac-
ita atas kenaikan harga BBM yang berdampak kepada se-
mua semua sisi kebutuhan hidup masyrakat sehingga meny-
usahkan sendi perekonomian rakyat yang nota bene bahan
pokok bagi banyak yang masih miskin," ungkap Irwansyah
didamping Rajuddin Sagala..

 "Jangankan untuk biaya sekolah, biaya sekunder mau-
pun primer, makan pun susah, maka diharapkan BBM bisa
turun kembali atau normal kembali," tuturnya.

Seharusnya Pemerintah harus berpikir jernih dalam
membuat keputusan tidak gegabah dan terkesan memaksa-
kan kehendak menaikan harga BBM, demi kesejahteraan
rakyat, imbuhnya. (KRO/RD/Ptr)

Menolak Kenaikan BBM
Anggota DPRD Sumut Anita Lubis

Duduk Bersama Mahasiswa

KORAN RADAR | Medan : Frak-
si Demokrat DPRD Provinsi Sumat-
era Utara menyampaikan sikap
menolak dengan ketetapan Pemer-
intah yang menaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).

Karena, akibat kenaikan terse-
but, sendi-sendi pengembangan
ekonomi kerakyatan menjadi ter-
ganggu. Sikap tersebut disampaikan
fraksi Demokrat saat membacakan
pandangan akhir penandatanganan
Perubahan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi
Tahun Anggaran (TA) 2022.

Penyataan itu juga diungkapkan
anggota DPRD Sumut Hj Anita Lubis

ketika menemui ratusan mahasiswa
yang tergabung dari beberapa uni-
versitas di kota Medan saat
menggelar unjuk rasa didepan ge-
dung DPRD Sumatera Utara, di
Medan, Rabu (7/9/2022) siang.

Menurutnya, aksi penolakan
yang dilontarkan fraksi Demokrat
bukan tanpa alasan. Karena, partai
Demokrat melihat kondisi rakyat
yang sekarang ini yang masih dalam
pemulihan ekonomi pasca pandemi
covid-19 berkepanjangan.

Karena, lanjutnya, sebagai wakil
rakyat, pihaknya dituntut untuk se-
lalu bekerja untuk kepentingan
rakyat. Maka, disini juga partai

Wong Chun Sen Berikan Waktu
Luang Kunjungi Bayi Stunting

KORAN RADAR | Medan : Anggota DPRD Kota Medan, Drs. Wong
Chun Sen, M.Pd.B memberikan waktu luang di sela-sela kegiatan rutini-
tas hariannya sebagai anggota dewan. Usai rapat paripurna di kantor
DPRD Kota Medan, Kamis (8/9/2022), politisi dari Fraksi PDI Perjuan-
gan ini pun bergegas ke tiga lokasi berbeda.

Kunjungan pertama, Wong melihat kondisi Alfiah (2,5 tahun) di Jalan
Pertiwi Gang Bersama dan yang kedua, ia berkunjung ke rumah Tuk
Maida Br. Dalimunthe (2,5 tahun) yang tinggal di Gang Sembada yang
juga tinggal di Kelurahan Bantan, Kecamatan Medan Tembung, Kota
Medan.Wong berpesan kepada nenek Sutarmi yang mengasuh Alfiah
agar tetap menjaga kebersihan cucunya yang tidak memiliki orangtua
atau yatim piatu sejak ia (Alfiah) dilahirkan.

"Saya harapkan kepada keluarga yang merawatnya agar dijaga
kebersihannya. Hari ini saya datang ke sini melihat kondisi anaknya
kan kotor dan kondisinya juga sedang sakit demam," ujar Wong.

Lebih lanjut, Wong pun bergegas menyambangi Tuk Maida Br.
Dalimunthe. Melihat langsung kondisinya, Wong mengaku sangat senang.
Sebab, banyak perkembangan atau perubahan dari Tuk Maida.

"Tadi saat saya datang sambil berjalan ke arah rumahnya, anak itu
datang sambil berlari mengejar saya. Kondisinya jauh lebih baik daripa-
da Alfiah tadi," ucap Wong yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Kota
Medan ini.

Pada kunjungan ketiga, Wong Chun Sen juga tak lupa datang ke
kediaman Adriel Delano Siagian untuk yang kedua kalinya. Hal itu
dilakukan untuk memastikan kondisi balita berusia 3,9 tahun yang men-
galami stunting dan tinggal bersama orangtuanya di Jalan Pertemuan
No. 9, Lingkungan 9, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan itu
semakin membaik.

Didampingi ibundanya Gracelita Rajagukguk, Wong menyebutkan,
bahwa kondisi Adriel sudah ada perubahan. Diketahui saat ini Adriel
sudah mulai bisa belajar berdiri.

 "Kita sudah dia kali datang kesini. Kita lihat kondisinya, Adriel sudah
lebih, bisa panggil orangtuanya dengan sebutan papa dan mama di usia
3 tahun 9 bulan dengan asupan vitamin Curcuma Plus dan susu Pedi-
asure agar anaknya tumbuh sehat," jelas Wong yang juga Ketua Taruna
Merah Putih Kota Medan.

Sebelum meninggalkan lokasi, Gracelita Rajagukguk sempat men-
gucapkan terimakasih kepada Wong Chun Sen atas perhatian yang
telah diberikan kepada mereka.

Terpantau langsung, saat mengunjungi Alfiah dan Tuk Maida di Keca-
matan Medan Tembung, Wong Chun Sen memberika susu S-26 Procal
Gold, vitamin Curuma Plus, beras, gula dan minyak goreng. Sementara
untuk Adriel, Wong juga memberikan susu Pediasure, vitamin Curcuma
Plus, beras, gula dan juga minyak goreng. (KRO/RD/Ptr)

Fraksi PKS DPRD Kota Medan :
Turut Berdukacita Atas

Kenaikan BBM

Tangkal Tawuran,
Polrestabes Medan dan Pokdarkamtibmas

Bhayangkara Akan Patroli di Pasar 9 Tembung

KORAN RADAR | Medan : Kerap terjadi pada setiap malam ming-
gu, warga keluhkan aksi tawuran remaja di Pasar 9 Tembung, Percut
Sei Tua, Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (11/09/2022).

"Resah warga bang, tiap malam minggu ada aja aksi tawuran ini.
Kita sudah koordinasi ke Polsek Percut Sei Tuan," kata Anggota Pokdar
Kamtibmas Resor Medan, Koko Widana.

Koko Widana menjelaskan, Pokdarkamtibmas Bhayangkara bersa-
ma warga dan kepling telah sepakat untuk lakukan patroli pada jam
rawan.

 "Kepala lingkungan bersedia untuk lakukan patroli bang, tetapi kita
juga meminta dari pihak kepolisian ada yang mewakili ikut bersama
kami," jelas Koko.

Kasatreskrim Polrestabes Medan, Kompol Fathir Mustafa, guna un-
tuk memberi keamanan kepada warga dan serta menanggapi langsung
laporan warga, ia menuturkan akan menerjunkan personil Polrestabes
Medan untuk menyisir lokasi pada jam rawan.

 "Terima kasih atas infonya pak, kami yang akan tindak ini lang-
sung," tuturnya.

Sejumlah pihak memberi apresiasi Polreatabes Medan bersama
Pokdarkamtibmas Bhayangkara mengadakan patroli guna menangkal
aksi tawuran warga. (KRO/RD/GIARTO)

KORAN RADAR | Medan : Fraksi Partai Nasdem
DPRD Medan minta Pemko Medan menambah jumlah pe-
serta BPJS Kesehatan PBI dalam P-APBD TA 2022 sebagai
salah satu program membantu agar masyarakat berpeng-
hasilan rendah dapat menikmati pelayanan kesehatan se-
cara gratis.

Selain itu perlu juga program untuk membantu
masyarakat sebagai dampak inflasi dengan memberi ban-
tuan bagi para pekerja, nelayan dan para pelaku usaha
UMKM.

Hal itu disampaikan saat menyampaikan pemandan-
gan umum Fraksi Partai Nasdem terhadap Ranperda P-
APBD TA 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Medan yang
dipimpin Ketuanya Hasyim, SE, Kamis (8/9).

Menyinggung kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan
Solar, Fraksi Partai Nasdem berharap Pemko Medan
melakukan intervensi pasar untuk menjaga kestabilan har-
ga bahan pokok.

Di sisi lain mengenai dampak inflasi yang juga dialami
pelaku usaha UMKM, juru bicara T Edriansyah Rendy
mengusulkan perlu diberikan bantuan langsung dan pelati-
han dimana saat ini tercatat 50 ribu UMKM di Medan.

Namun, yang baru mendapatkan bantuan langsung jadi
hanya 1 persen atau sekitar 500 UMKM.

Sebaiknya kata juru bicara Fraksi Partai Nasdem, di-
harapkan antara 10-20 persen atau antara 5.000-10 ribu
UMKM yang mendapatkan bantuan langsung tersebut seh-
ingga sangat membantu kelangsungan usahanya ditengah
laju inflasi sekarang ini dan pasca pabdemi Covid-19.

Secara khusus mengenai Pendapatan Daerah yang
mengalami peningkatan dari Rp6,42 T menjadi Rp6, 49 T
cukup diapresiasi dengan harapan dapat mengoptimalkan
potensi ekonomi dan keuangan daerah tanpa membebani
masyarakat.

Rapat paripurna dewan ini para anggota dewan secara
langsung dan melalui virtual juga dihadiri para pimpinan
OPD. (KRO/RD/Ptr)

Rancangan P-APBD 2022 Harusnya Diperuntukkan
bagi Masyarakat Terkena Dampak Kenaikan BBM
KORAN RADAR | Medan :

Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota
Medan menyampaikan harusnya
rancangan di Perubahan APBD TA
2022 ada nuansa peruntukan bagi
kepentingan masyarakat terutama
yang terkena dampak kenaikan ba-
han bakar minyak (BBM).

 "Hari ini kegelisahan akan kenai-
kan harga barang dan jasa mem-
buat sebagian masyarakat protes
berunjuk rasa atas kenaikan Bahan
Bakar Minyak bersubsidi. Mudah-
mudahan kepekaan kita terhadap
kondisi hari ini dapat kita wujudkan
dalam pembahasan P APBD tahun
2022," kata Abrar Tarigan saat mem-
bacakan pemandangan umum frak-
si atas Ranperda tentang P.APBD
TA 2022, Kamis (8/9/2022) di ge-

dung DPRD Medan.
Hal tersebut didorong Fraksi

Demokrasi setelah melihat dari kenai-
kan belanja daerah yang sebesar
Rp921 miliar lebih, diprioritaskan
untuk penambahan pada belanja di
Dinas Pekerjaan Umum sebesar
Rp304 miliar. Dinas Perumahan
Rakyat, Kawasan Pemukiman dan
Penataan Ruang Permukiman Sebe-
sar Rp302 miliar lebih atau 32,79%
dan Dinas Kebersihan dan Perta-
manan sebesar Rp94 miliar lebih
atau 10,22% dan sisanya sebesar
23,94% pada dinas-dinas lainnya.

Berdasarkan peraturan menteri
keuangan RI nomor 134/PMK.07/2022
tentang belanja wajib dalam rangka
penanganan dampak inflasi tahun ang-
garan 2022 dalam pasal 2 ayat 1

menjelaskan bahwa dalam rangka
mendukung program penanganan
dampak inflas, daerah menganggar-
kan belanja wajib perlindungan sosial
untuk periode bulan Oktober 2022
sampai dengan bulan Desember 2022.

Kemudian di ayat 2 belanja wa-
jib perlindungan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 antara lain
digunakan untuk pemberian bantuan
sosial termasuk kepada ojek, usaha
mikro, kecil dan menengah serta
nelayan. Penciptaan lapangan kerja.
Pemberian subsidi sektor transporta-
si angkutan umum didaerah.

"Sudah pasti inflasi Kota Medan
mengalami kenaikan dan juga akan
mengakibatkan pertumbuhan
ekonomi Kota Medan akan sedikit
melambat," tutupnya. (KRO/RD/Ptr)

Momen peringatan Hari Aksara Interna-
sional atau disebut Hari Literasi Internasional
(Internasional Literacy Day) yang jatuh pada
hari ini 8 September 2022.

Kepedulian elemen masyarakat yang di-
wujudkan pendiri Paguyuban Joko Tingkir
Indonesia ini dengan membagi Sembako
pada kalangan aktivis atau relawan patut diberi
acungan jempol.

"Semua kader Joko Tingkir harus menaruh
kepedulian ditengah masyarakat. Termasuk
kalangan aktivis atau relawan dan pekerja
pers. Mereka patut kita beri apresiasi sebagai
anak bangsa," ujar Ketua Umum PBJTI, Sukir-
manto SH, didampingi Bendahara, Sampurno
Wirawan dan Sekretaris I, Muklis, usai meny-
erahkan sembako secara simbolis di Jln Men-
teng 7 Medan, Rabu (07/09/2022) menyam-
but Hari Aksara Internasional.

Lebihlanjut dikatakanya, Pengurus
Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus
Cabang Satgas Joko Tingkir di seluruh Indo-

nesia harus pelan-pelan bergerak melaku-
kan education ditengah masyarakat.

"Orang baik tidak akan berhenti berbuat
baik meski kebaikan itu terkadang tidak di-
hargai. Sebab yang dicari bukan balasan dan

pujuan manusia tapi balasan yang datang
dari Allah," ungkap Sukirmanto SH.

Selain itu, Ketua Persaudaraan Islam Tiong-
hoa Indonesia (PITI) Sumatera, Tan David Sulaim-
an tidak mau kalah dengan paguyuban lainya.

PITI Sumut membagikan sembako setiap
hari Jumat, untuk anak yatim dan kaum dhuafa.
Belum lama ini menyalurkan sebanyak 350
paket sembako di kantor KORAN RADAR
GROUP. (KRO/RD/TIM)

Beri Kuliah Umum di HKBP Nomensen,
Edy Rahmayadi Motivasi Mahasiswa

Baru Untuk Jadi Gubernur
KORAN RADAR | Medan : Gu-

bernur Sumatera Utara (Sumut) Edy
Rahmayadi memberikan motivasi
kepada 2.000-an mahasiswa baru
Universitas HKBP Nomensen. Ant-
ara lain memotivasi para maha-
siswa menjadi Gubernur seperti di-
rinya.

"Puluhan tahun yang akan da-
tang, kalian bisa berdiri jadi Guber-
nur seperti saya saat ini, " ucap
Gubernur Edy Rahmayadi, yang
disambut riuh tepuk tangan ribuan
mahasiswa baru Universitas HKBP
Nomensen (UHN), di Aula Kampus
UHN, Jalan Sutomo Medan, Jumat
(09/09/2022).

Namun, untuk menjadi Gubernur
ataupun cita-cita besar lainnya, sese-

orang mestilah berusaha dan berdoa.
"Kalau kalian meminta sama Tuhan,
Tuhan akan memberi, namun Tu-
han paling tahu kepada siapa yang
diberikannya, jangan marah saat tidak
dikabulkan, Tuhan lebih tahu dari kita
semua, " katanya.

Edy Rahmayadi pun men-
gungkapkan kepada para maha-
siswa baru, dirinya berasal dari
keluarga yang sangat sederhana.

Sewaktu kecil, Edy selalu mem-
bantu ibunya berjualan kue. Bah-
kan, saking sederhananya, pernah
keluarganya makan satu telur diba-
gi delapan orang.

Suatu waktu, Ia membonceng
ibunya dengan sepeda, mengantar
kue ke rumah Pangdam saat itu.

Setelah mengantar kue, Ia bersama
ibunya menunggu piring dari dalam
rumah.

Namun setelah menunggu be-
berapa lama piring tak juga
dikembalikan. Merasa diabaikan, Ia
bertekad menjadi orang sukses. Ia
pun bertekad dan berdoa menjadi
Pangdam.

Selain itu, menurut Edy, menun-
tut ilmu merupakan hal yang wajib
dilakukan. Menuntut ilmu harus den-
gan kasih sayang. Tanpa itu, Tu-
han tidak akan memberkati ilmu
tersebut.

"Kita butuh jujur, sepintar apap-
un kalian nanti kalau tak jujur habis
semua, kalau jujur terpelihara dunia
ini, dengan jujur kalian akan ber-
manfaat bagi orang lain, ibadah ter-
baik di dunia adalah bermanfaat bagi
orang lain," kata Edy.

Rektor UHN Haposan Siallagan
mengapresiasi Gubernur Edy Rah-
mayadi yang memberi kuliah umum
pada mahasiswa baru UHN.

"Kami mengapresiasi Gubernur
telah berkenan hadir memberi kuli-
ah umum kepada mahasiswa kami,
UHN ini salah satu kampus tertua di
Sumut, doa kami menyertai Pak
Gubernur, semoga selalu sehat dan
sukses membawa Sumut bermart-
abat dalam era kejayaan," katanya.

Turut hadir pada kesempatan terse-
but Plt Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Sumut Ilyas Sitorus, Kepa-
la Dinas Pemuda dan Olahraga Tuahta
Saragih. (KRO/RD/DHASAM)

Fraksi Partai Nasdem DPRD Medan
Usulkan Penambahan Peserta BPJS

KORAN RADAR | Medan : Guna mendukung pro-
gram Walikota Medan, Bobby Nasution didalam mengen-
taskan kemiskinan serta meningkatkan taraf hidup
masyarakat.

Membuat anggota DPRD Kota Medan Wong Chun Sen
Tarigan M.Pd.B, kembali melaksanakan Sosialisasi Perda
(Sosperda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pen-
anggulangan Kemiskinan di Jalan Bilal Gg Tahir (Gudang
Panjang) Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Med-
an Timur, Minggu (10/9/2022) pagi.

Hadir dalam kegiatan Sosperda tersebut, Camat Medan
Timur diwakili Farida, Lurah Pulo Brayan Darat I Muhfarli-
na, perwakilan BPJS Kesehatan, Pradina Wardhani.

Pada Sosperda kali ini, anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan dari Fraksi PDI Perjua-
ngan ini kembali mengingatkan masyarakat, untuk hidup
hemat dan tetap menjaga kebersihan tempat tinggalnya.

"Saya disini untuk menjemput aspirasi warga
masyarakat. Apapun keluhannya, hari ini dapat langsung
bertannya. Apabila ada saran ataupun masukkan dari bap-
ak dan ibu terkait permasalahan bantuan pemerintah, baik
itu PKH, KIS dan bantuan warga miskin lainnya," kata Wong.

Sekretaris komisi II DPRD Medan ini menambahkan,
pembahasan Perda Tentang Penanggulangan Kemiskinan
di Kota Medan, sepertinya tak ada habis-habisnya. Perda
tersebut dibuat agar dapat mempercepat pengurangan ang-
ka kemiskinan.

Sebab, warga miskin juga berhak atas kebutuhan pan-
gan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berusa-
ha, hak perumahan, air bersih dan sanitasi, hingga hak
untuk keamanan dan ancaman.

"Jadi nggak boleh lagi ada warga miskin yang sakit,
dan tidak ditangani. Apalagi nanti masyarakat yang mau
berobat, tinggal tunjukkan saja KTP. Yang harus diingat,
nasib kita ini terkadang dibawah, terkadang juga bisa dia-
tas. Dan dipastikan, seluruh rumah sakit bekerjasama den-
gan BPJS Kesehatan," jelasnya.

Dunia usaha juga berkewajiban berpartisipasi dalam
penanggulangan kemiskinan dengan mengoptimalkan pe-
manfaatan tanggung jawab sosial perusahaan.

Sementara lembaga pemerintah dan swasta serta or-
ganisasi kemasyarakatan berkewajiban untuk berpartisipa-
si dalam penanggulangan kemiskinan, baik melalui pro-
gram yang disiapkan sendiri, maupun melalui program ker-
ja sama dengan Pemerintah Daerah, ucap Wong.

Dalam kesempatan ini, Camat Medan Timur dan Lurah
Pulo Brayan Darat I juga menyambut baik kegiatan Sosial-
isasi Perda yang dilakukan oleh Anggota Dewan Wong
Chun Sen Tarigan, dengan memaparkan produk hukum
tentang kemiskinan.

Sementara itu, perwakilan BPJS Kesehatan Pradina
menambahkan, bahwa data masyarakat yang tertera di KK
dan KTP harus sesuai.

 "Karena, saat ini tidak ada lagi pencetakan kartu BPJS
lagi. Sebab, kedepannya masyarakat yang ingin berobat
hanya memakai KTP. Jadi kalau kartu BPJS kita hilang
atau rusak, masyarakat harus mendatangi Dinas Sosial,
untuk memastikan kita masih ada dalam DTKS," terangnya

Diakhir kegiatan, Wong Chun Sen membagikan sem-
inar kit  kepada 300 warga masyarakat yang hadir.
(KRO/RD/Ptr)

Wong Chun Sen:
Kedepannya Masyarakat

Berobat Hanya Pakai KTP



KORAN RADAR | Medan :
Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera
Utara (Sumut) Musa Rajekshah ber-
harap pada Pekan Olahraga Nasion-
al (PON) 2024 nantinya, cabang
olahraga tenis bisa menyumbang
medali emas untuk Sumut.

Hal itu disampaikannya saat
acara Pelantikan Pengurus Provin-
si Pelti Sumut masa bakti 2022-2027
di Medan Club, Jalan RA Kartini
Medan, Sabtu (10/09/2022) malam.

 "Kami berharap besar di PON
2024 nantinya, cabang olahraga te-
nis ini bisa memberikan medali
emas untuk Sumut. Apalagi seperti
yang disampaikan Ketum Pelti PP
tadi, Bang Rildo bahwa Pelti sudah
berprestasi di internasional. Sudah
bisa mengibarkan bendera merah
putih di negara lain," ujar pria yang
akrab disapa Ijeck tersebut.

Untuk itu, pesan Ijeck, bawa
semangat itu ke daerah untuk men-
juarai lagi. Pihaknya yakin Ketua
Pelti Sumut yang baru dilantik,
Sangkot Sirait dan pengurus lainnya
bisa melakukan itu untuk melahir-
kan atlet-atlet yang berprestasi.

"Tetap solid dan kompak. Terus
bekerja sama dengan KONI dalam
membina atlet-atlet kita. Karena kami
dari Pemerintah Provinsi tidak sam-
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Kelompok SMEB Sumut
Adakan Pengajian Bulanan
KORAN RADAR | Medan : Kelom-

pok pengajian SMEB kembali
lakukan pengajian rutin setiap 2

Minggu sekali, kali ini tepatnya di
Minggu ke dua pada hari Sabtu 10

September 2022 bertempat di
Mesjid Mena jln Letda Sujono/ jln

Sosro Kec Medan Tembung.

Ijeck Lantik Pengurus PELTI Sumut:
Diharapkan Bisa Sumbang Emas

Pengajian diisi oleh Al ustadz
Kusman S.HI,S.Ag dengan topik
Pengaruh Media Sosial terhadap
masyarakat. Ustadz Kusman meng-
himbau agar masyarakat harus leb-
ih bijak dalam menyikapi semua
berita yang tersaji di Medsos.

Sebab bila tidak bijak maka tidak
tertutup kemungkinan akan berdam-
pak negatif terhadap diri kita bahkan
hingga keluarga, itu diakibatkan dari
adanya UU IT. Yang siap untuk
mengantar kita ke hotel prodeo.

Mas Eko Blangkon selaku
pendiri kelompok pengajian SMEB
menjelaskan secara gamblang ke-
pada Radarindo online bahwa di-
adakan nya kelompok pengajian
SMEB bertujuan untuk mencerdas-
kan seluruh anggota dalam bidang
keagamaan disamping mempererat
tali silaturahmi sesama.

Kegiatan yang didirikan ini ber-
sifat sosial diantara nya untuk
membantu pembangunan mesjid,
memberikan santunan kepada
anak yatim-piatu, para duafa dan
lain lain nya.

Dan bagi anggota jamaah yang
memiliki usaha akan diberikan pin-
jaman modal usaha tanpa dikena-
kan bunga

Kami juga berharap sambung
mas Eko agar semua anggota
jamaah tidak terjerat oleh bunga pin-
jaman dari Bank maupun dari rente-
nir.

Kelompok pengajian SMEB dip-
impin oleh Ketum Bunda Dewi Alam
Sari, SE sangat aktif dalam melak-
sanakan berbagai kegiatan yang
telah terprogram selama ini. Dan
Ketum kelompok pengajian SMEB
kerap mengingat kan kepada selu-
ruh jamaah agar jangan lupa mem-
berikan Sedekah yang semua nya
akan diperuntukkan untuk kepentin-
gan Agama dan para jamaah.

Kegiatan pengajian rutin yang
diselenggarakan pada hari itu diha-
diri oleh Pengurus Daerah Sekar
Mirah Kota Medan Bunda Ir.Hj.Aty
Suharti Tandayu selaku Ketua
Sekar Mirah sayap dari Paguyuban
Satgas Joko Tingkir Indonesia.
(RDO/RD/TIM)

Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi men-
gajak RRI kembali ikut menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Karena PON tersebut memiliki arti penting, tidak saja bagi warga
Sumut, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

"Sebagaimana kesuksesan masa lalu (PON 1953), kami meng-
harapkan RRI kembali menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut, terlebih
kita sudah menunggu 71 tahun untuk kembali menjadi tuan rumah PON
tersebut," kata Gubernur Edy Rahmayadi dalam sambutannya yang
dibacakan Plt Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ilyas Sitorus
pada Semarak Hari Bhakti Radio ke-77 di Kantor RRI Medan, Jln Gatot
Subroto, Medan, Minggu (11/09/2022).

Gubernur juga mengharapkan, RRI terus bersinergi dengan Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menyejahterakan masyarakat
Sumut. Selama ini RRI telah menjadi mitra Pemprov Sumut terutama
dalam menyampaikan informasi berbagai program pemerintah kepada
masyarakat.

"Kami yakin RRI mampu menjalankan fungsinya dengan seimbang
dan profesional, baik dalam menyampaikan keberhasilan maupun
kekurangan, di satu sisi RRI menjamin hak bersuara masyarakat, di
sisi lain RRI juga menjadi referensi pemerintah dalam mengambil kepu-
tusan," sebutnya.

Untuk itu, Pemprov Sumut mengapresiasi RRI sebagai media litera-
si dan edukasi masyarakat. "Saya atas nama Pemprov Sumut men-
yampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran RRI mem-
bantu mencerdaskan bangsa," katanya.

Kepala LPP RRI Medan Agung Prasatya Rosihan Umar meng-
harapkan kerja sama dari seluruh pihak. Karena RRI tidak akan bisa
berjalan tanpa dukungan para pemangku kepetingan di daerah ini. "Kami
sadari RRI tidak akan bisa berjalan, manakala tanpa dukungan berbagai
stakeholder," kata Agung.

Pada peringatan Hari Bhakti Radio ke-77 itu juga dilaksanakan penyu-
lutan obor Tri Prasetya oleh Kepala LPP RRI Medan Agung Prasatya
yang dipandu oleh RRI pusat. Penyulutan obor ini diikuti seluruh stasiun
RRI se-Indonesia secara serentak. (KRO/RD/DHASAM)

Untuk itu, Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi men-
gajak RRI kembali ikut menyukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024.

Karena PON tersebut memiliki arti penting, tidak saja bagi warga
Sumut, tetapi juga seluruh bangsa Indonesia.

Gubernur juga mengharapkan, RRI terus bersinergi dengan Pemer-
intah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam menyejahterakan masyarakat
Sumut. Selama ini RRI telah menjadi mitra Pemprov Sumut terutama
dalam menyampaikan informasi berbagai program pemerintah kepada
masyarakat.

"Kami yakin RRI mampu menjalankan fungsinya dengan seimbang
dan profesional, baik dalam menyampaikan keberhasilan maupun
kekurangan, di satu sisi RRI menjamin hak bersuara masyarakat, di
sisi lain RRI juga menjadi referensi pemerintah dalam mengambil kepu-
tusan," sebutnya. (KRO/RD/DHASAM)

Gubsu Ajak RRI Kembali
Sukseskan PON XXI Aceh-Sumut 2024

Edy : Seluruh Daerah Sukseskan
Pendataan Awal Regsosek 2022

pai tangan kami hingga bawah.
Makanya besar harapan kami Pelti
dan KONI dapat menjadikan atlet-
atlet yang berprestasi. Kami dari
provinsi memberikan dukungan
anggaran untuk itu," ucapnya.

Tunjukkan sportivitas dalam
bertanding. Apalagi, katanya Sumut
adalah gudangnya para atlet.

"Kita tunjukkan kita mampu ber-
prestasi. Tunjukkan Sumut mampu
disegani di setiap cabang olahraga.
Sekali lagi selamat kepada Bung
Sangkot dan kawan-kawan lainnya
yang sudah terpilih menjadi pengu-
rus Pelti Sumut," ujarnya.

Ketum PP Pelti Rildo Ananda
Anwar dalam sambutannya juga
mengucapkan selamat kepada pen-
gurus Pelti Sumut yang dilantik.

 "Harapan saya semoga terus
bisa memberikan pelatihan untuk
atlet-atlet kita," harapnya.

Ketua Pelti Sumut Sangkot Sirait
dalam sambutannya mengatakan
akan melaksanakan amanah itu
dengan sebaik-baiknya dan bisa
membawa cabang olahraga tenis
berprestasi.

"Kita harumkan nama Sumut di
cabang olahraga ini," ujarnya. (KRO/
RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Medan : Gubermur Sumatera Utara (Sumut)
Edy Rahmayadi meminta seluruh Daerah ikut menyukseskan Pen-
dataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). Tujuannya untuk
menyediakan sistem dan basis data penduduk yang terdiri dari atas
profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan yang ter-
hubung dengan data induk kependudukan.

Pendataan Awal Regsosek yang dilaksanakan Badan Pusat Statis-
tik (BPS) ini merupakan upaya menuju Satu Data Indonesia, yang akan
membantu pemerintah pusat dan daerah mengentaskan kemiskinan
ekstrem. Memudahkan pelaksanaan program perlindungan dan pem-
berdayaan masyarakat.

"Ini sangat kita butuhkan, kita belajar dari saat pandemi di mana
banyak pemerintah yang kesulitan memberikan bantuan kepada
masyarakat, saya meminta seluruh daerah ikut menyukseskannya,"
kata Edy Rahmayadi, saat memberikan sambutan pada pembukaan
Rakor Pendataan Awal Regsosek di Hotel The Grand City Hall, Jalan
Balai Kota Nomor 1, Medan, Senin (12/09/2022).

Edy Rahmayadi juga menyebutkan pentingnya data yang diperba-
harui, terutama untuk program kesejahteraan masyarakat. Data yang
tidak diperbaharui juga bisa menimbulkan masalah saat menjalankan
program kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

"Kita mungkin sering dengar orang yang sudah meninggal malah
mendapat bantuan, orang yang tidak layak lagi mendapat bantuan,
masih dapat bantuan, ini karena data kita yang kurang up-to-date,
melalui kegiatan ini mudah-mudahan terselesaikan," kata Edy Rah-
mayadi.

Inspektur Utama BPS Akhmad Zaelani mengatakan, Regsosek
memiliki tiga visi besar yaitu mewujudkan satu data, mengintegrasikan
informasi data dan membuat program kesejahteraan tepat sasaran,
tepat jumlah, tepat harga dan tepat administrasi.

Sehingga data ini akan menjadi katalisator peningkatan layanan
publik dan kesejahteraan masyarakat.

"Pengumpulan data lapangan dilaksanakan dari 15 Oktober 2022
sampai 14 November 2022 oleh Petugas Pendata Lapang (PPL) dan
diawasi oleh Petugas Pemeriksa Lapang (PML), dan Koordinator Sen-
sus Kecamatan (Koseka)," jelasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Sumut Nurul Hasanuddin mengatakan,
ini merupakan perbaikan basis data terkait sosial dan ekonomi
masyarakat. Sehingga program perlindungan untuk masyarakat bisa
berjalan lebih baik.

"Ini bertujuan untuk memberikan sistem dan basis data tersebut,
untuk kesejahteraan masyarakat, jadi mari kita sukseskan Regsosek,"
katanya.

Hadir pada pembukaan Rakor Pendataan Awal Regsosek ini unsur
Forkopimda Sumut dan OPD Pemprov Sumut. Hadir juga Kepala BPS
se-Kabupaten/Kota Sumut dan juga OPD kabupaten/kota terkait. (KRO/
RD/DHASAM)

Cegah Stunting, Nawal Lubis Ajak Masyarakat
Tanjung Balai Tetap Gemar Makan Ikan

Walikota Padang Sidempuan
Hadiri CSS XX

KORAN RADAR | Batu Bara :
Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, MAP,
mendukung peningkatan peran ser-
ta pria dalam keluarga. Hal tersebut
disampaikan Bupati Zahir saat meng-
hadiri Seminar Kaum Pria Perseku-
tuan Gereja - Gereja Pentakosta In-
donesia (PGPI) di Kabupaten Batu
Bara, yang digelar di Hotel Singapore
Land, Kecamatan Sei Balai, Jum'at
(09/09/2022).

Turut hadir dalam kegiatan terse-

Bupati Zahir Hadiri Seminar
di Persekutuan Gereja Pentakosta

but perwakilan Polres Batu Bara,
Asisten I dan Mantan Asisten II Set-
dakab Batu Bara, Penasehat PGPI
Batu Bara, Ketua FKUB Kabupaten
Batu Bara, para pendeta dan peser-
ta seminar.

Dalam sambutannya Bupati Za-
hir menyampaikan bahwa seorang
pria akan menjadi seorang kepala
keluarga yang berperan sebagai
pencari nafkah halal, pendidik, pelin-
dung dan pemberi rasa aman serta

sebagai anggota dari kelompok so-
sialnya.

"Seorang kepala keluarga harus
memiliki integritas yang artinya me-
miliki etika dan moral yang baik,
berlaku jujur dan bertekad memega-
ng janji. Integritas tersebut perlu dit-
erapkan di dalam keluarga karena
keluarga merupakan unit kecilnya,"
sebut Bupati Zahir.

Bupati Zahir berharap, melalui
seminar ini kaum pria PGPI Kabu-
paten Batu Bara akan bersama sama
mewujudkan masyarakat yang
produktif, meningkatkan kolaborasi
industri, meningkatkan kualitas pen-
didikan dan meningkatkan peran
keagamaan dalam membentuk kar-
akter penerus bangsa yang cinta
bangsanya.

Di akhir kegiatan, Bupati Zahir mem-
berikan bantuan sembako kepada para
anak yatim piatu, serta pemberian cin-
deramata dari pengurus PGPI kepada
Bupati Zahir.(KRO/RD/DHASAM)

Bupati  dan Kapolres Humbahas
Tinjau Pembangunan Polsek

KORAN RADAR | Doloksanggul : Bupati Humbahas Dosmar
Banjarnahor SE bersama Kapolres Humbahas AKBP Achmad Muhaimin
didampingi Camat Baktiraja Sanggam Lumbangaol meninjau lokasi ren-
cana pembangunan Polsek di Baktiraja, Selasa (6/9).

Lokasi pertama yang ditinjau yaitu lahan di pinggiran danau toba
tepatnya di belakang Pasar Baktiraja dan lokasi kedua di kompleks
Mess Pemkab Humbahas yang juga berada persis di pinggiran danau
toba.

Namun lokasi rencana pembangunan itu belum final dimana tempat-
nya. Polres Humbahas bekerjasama dengan Pemkab Humbahas masih
mencari lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai Polsek Baktiraja.

Sampai saat ini Kecamatan Baktiraja masih satu Polsek dengan
Kecamatan Doloksanggul. Kabupaten Humbahas terdiri dari 10 keca-
matan. Namun 4 lagi kecamatan belum memiliki Polsek yaitu Baktiraja,
Paranginan, Sijamapolang dan Tarabintang.

Kapolres Humbahas berharap, demi keamanan dan pelayanan leb-
ih dekat kepada masyarakat, maunya di setiap Kecamatan ada Polsek.
(KRO/RD/Diskominfo/SILABAN)

KORAN RADAR | Tanjung
Balai : Ketua Tim Penggerak Pem-
berdayaan Kesejahteraan Keluarga
(TP PKK) Sumatera Utara (Sumut)
Nawal Lubis mengajak seluruh
masyarakat Kota Tanjungbalai tetap
gemar makan ikan.

Karena ikan kaya protein dan
gizi, serta dapat mencegah stunt-
ing. Hal tersebut disampaikan Naw-
al Lubis pada acara Safari Gerakan
Memasyarakatkan Makan Ikan (Ge-
marikan) di Pelataran Pelabuhan
Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai,
Rabu (07/09/2022).

"Ayo tetap makan ikan, dan jan-
gan pernah bosan makan ikan.
Saya yakin di sini semua orang
makan ikan, gemar makan ikan. It-
ulah hebatnya Kota Tanjungbalai,"
kata Nawal Lubis.

Makan ikan, menurut Nawal,
banyak manfaatnya bagi keseha-
tan tubuh dan dapat mencegah stunt-
ing. Karena ikan mengandung ban-
yak protein dan gizi, yang sangat
dibutuhkan anak-anak untuk petum-
buhannya.

Nawal mengapresiasi prevalen-

si stunting di Kota Tanjungbalai yang
sudah berada di angka 7%. Namun
menurutnya, hal tersebut masih da-
pat dimaksimalkan lagi melalui ka-
mpanye Gemarikan dan mem-
perkuat koordinasi dengan Forko-
pimda setempat.

Selain faktor makanan sehat,
stunting juga bisa dicegah dengan
memerhatikan sanitasi yang baik,
serta Perilaku Hidup Bersih dan Se-
hat (PHBS). Untuk itu, Nawal men-
gajak seluruh pihak untuk

mengedukasi masyarakat men-
genai sanitasi dan PHBS.

Pada kesempatan itu, Nawal
juga menyapa warga dan anak-anak
yang hadir. Bahkan Nawal sempat
bertanya kepada salah satu anak
kecil, tentang nama ikan yang di-
makannya tadi pagi. Spontan anak
tersebut menjawab, tadi pagi ia
makan ikan senangin.

"Anak-anak Tanjungbalai me-
mang hebat-hebat. Termasuk penge-
tahuannya tentang ikan," ungkap

Nawal.
Sementara itu, Walikota Tanjung-

balai Waris mengapresiasi kehadi-
ran Ketua TP PKK Sumut Nawal
Lubis dan kegiatan Safari Gemari-
kan yang dilaksanakan di daerah-
nya.

Diharapkan hal tersebut dapat
mendorong warganya untuk se-
makin gemar memakan ikan dan
mencegah stunting.

Waris juga menyebutkan, mes-
ki wilayahnya kecil, Kota Tanjung-

balai bisa menghasilkan 200 ton ikan
setiap hari. Ikan tersebut dihasilkan
dari 10 ribu nelayan. Namun den-
gan jumlah kapal 1.500 dan 958
gudang, Kota Tanjungbalai belum
memiliki Tempat Pelelangan Ikan
(TPI).

"Kami mengharapkan adanya
dukungan pembangunan TPI dari
Pemprov Sumut, sehingga bisa me-
nambah Penghasilan Asli Daerah
(PAD) Kota Tanjungbalai," katanya.

Pada kesempatan tersebut Nawal
juga mengadakan kuis untuk anak-
anak. Beragam pertanyaan ditanya-
kan Nawal mulai dari nama-nama
ikan hingga nama Gubernur Sumut.
Hadiah yang diberikan pun beragam,
mulai dari yang terkecil paket ma-
kanan anak hingga sepeda.

Gemarikan merupakan kegiatan
sosialisasi agar masyarakat se-
makin gemar memakan ikan. Keg-
iatan tersebut diisi dengan edukasi
makan ikan hingga pameran produk
olahan dari ikan. Tampak produk
yang dipamerkan di antaranya nug-
get ikan, bakso ikan, perkedel dan
lainnya. (KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Psp : Walikota Padang Sidempuan Irsan Efendi
Nasution SH, MM di dampingi Kepala Bapelitbang Drs. M. Yusar Nasu-
tion M.Pd hadiri pertemuan City Sanitation Summit (CSS) XX Indonesia
Convention Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Rabu (07 September
2022).

Pelaksanaan City Sanitation Summit (CSS) XX resmi dibuka oleh
Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar bersama Ketua Umum AKKO-
PSI yang juga Walikota Jambi, Dr Syarif Pasya, dan Deputi Bidang
Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kepen-
dudukan, Kemenko PMK, Drg Agus Suprapto, M.Kes. Acara CSS meru-
pakan ajang pertemuan kepala daerah untuk bertukar pengalaman,
pengetahuan terhadap kegiatan sanitasi.

Pertemuan ini diharapkan menjadi wadah untuk membangun kemi-
traan dan mendorong upaya advokasi, promosi dan kampanye untuk
pembangunan sanitasi di Indonesia hingga 2045 mendatang.

Kabupaten Tangerang terpilih menjadi tuan rumah penyelenggaraan
CSS ke-20 tahun 2022 berdasarkan merupakan hasil keputusan Munas
AKKOPSI ke-19 di Banjarmasin pada tahun 2019. Di samping itu, Kabu-
paten Tangerang selain dipandang mampu, juga kompeten karena me-
miliki program sanitasi yang berhasil dan dapat direplika daerah lain,
seperti sanitasi sekolah, sanitasi pondok pesantren, IPAL Komunal,
Gebrak Pak Kumis dan beberapa program lainnya yang tetap mengede-
pankan sanitasi yang baik, layak, bersih dan sehat.

Ketua Panitia CSS XX sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kabu-
paten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid mengatakan, dalam rangka
CSS XX ini, pihaknya akan membeberkan sejumlah keberhasilan dalam
pembangunan sanitasi di Kabupaten Tangerang. "Perkenankan kami
melaporkan bahwa CSS Kabupaten Tangerang ini bertema 'sanitasi
aman investasi masa depan'," ungkap dia di lokasi.

Agenda yang akan dilakukan antara lain sharing session, seminar
dan kunjungan lapangan atas program sanitasi yang dilakukan Kabu-
paten Tangerang. Antara lain kunjungan ke Ketapang Urban Aquacul-
ture, SMPN 2 Curug, Pesantren Dasar el Huda dan RSUD Balaraja.

"4 lokasi ini adalah bagian program besar sanitasi kabupaten
tangerang," ungkapnya.

Usai pembukaan kegiatan CSS tersebut Walikota Irsan mengatakan
bahwa Pemko Padang Sidempuan sudah mensosialisasikan kepada
masyarakat melalui Dinas Kesehatan akan pentingnya perilaku hidup
bersih dan sehat ( PHBS) dan dilaksanakan pembangunannya oleh
Dinas Perumahan & Pemukiman Padang Sidempuan

Menurutnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan salah satu
upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk memberdayakan anggota
keluarga agar paham, mau, dan mampu untuk melaksanakan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Kepala Bapelitbang menambahkan bahwa hampir setiap tahun Pemko
Padang Sidempuan merencanakan pembangunan sanitasi yang layak
untuk masyarakat.

"Contohnya di tahun 2021 Pemko Padang Sidempuan telah mem-
bangun sanitasi di Kelurahan Ujung Padang, Kelurahan Kantin, Kelura-
han Sidangkal, Kelurahan Hanopan Sibatu, Kelurahan Sitamiang Baru,
Kelurahan Sitamiang, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kelurahan Bincar,
Kelurahan Wek V dan Kelurahan Aek Tampang. (KRO/RD/Thoms)
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KORAN RADAR | Pakpak Bharat :
Pemkab Pakpak Bharat mengadakan
rapat evaluasi pemanfaatan e-katalog
lokal dan toko daring di Ruang Rapat
Nusantara, kompleks Kantor Bupati
Pakpak Bharat, Selasa (06/09/2022).

Pemkab Pakpak Bharat Evaluasi
Pemanfaatan E-Katalog Lokal dan Toko Daring

Kaum Perempuan Diajak Berpartisipasi
Bangunan Berbagai Bidang

KORAN RADAR | Pakpak Bhar-
at : Bupati Pakpak Bharat, Franc Bern-
hard Tumanggor mengajak kaum perem-
puan di Kabupaten Pakpak Bharat untuk
turut berpartisipasi aktif dalam pemban-
guan dalam berbagai bidang.

Menurut Bupati bahwa perkembangan
zaman yang semakin maju menuntut pe-
ran perempuan dalam pembangunan se-
hingga banyak perempuan yang sudah
membuktikan dalam berperan ganda atau
mitra sejajar yang berhasil.

Hal ini disampaikan oleh bupati dalam
Sosialisasi Partisipasi Perempuan di
Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan
Ekonomi Tingkat Kabupaten Pakpak
Bharat, di Aula Bale Sada Arih, Kantor
Bupati Pakpak Bharat, Kamis (01/09).

Seiring berjalannya waktu, perem-
puan mulai bangkit membuktikan diri
bahwa keberadaan mereka layak untuk
diperhitungkan, mulai dari kecerdasan
perempuan-perempuan indonesia.

"Yang telah berperan ganda dan
berkiprah dalam pembangunan. Tidak
bisa lagi dianggap remeh karena telah
turut berkontribusi terhadap pembangunan
diberbagai bidang antara lain politik, hu-
kum, budaya, ekonomi dan sebagain-
ya," ungkap bupati dalam sambutan ter-
tulisnya disampaikan oleh Plt. Asisten
Pemerintahan, Petrus Saragih, SE, MM.

Sebagaimana kita ketahui bahwa
Pemerintah telah menetapkan strategi
arah kebijakan pembanguan perempuan
dan perlindungan anak yaitu peningka-

tan pemberdayaan perempuan dalam
kewirausahaan.

Peningkatan peran ibu dan keluarga
dalam pendidikan, penurunan kekerasan
terhadap perempuan dan anak, penu-
runan pekerja anak, pencegahan perkaw-
inan usia dini.

Pemerintah daerah melalui Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pe-
rempuan Perlindungan Anak dan Keluar-
ga Berencana Kabupaten Pakpak Bharat
berkomitmen meningkatkan peranan pe-
rempuan dalam politik dan pembangunan.

"Diantaranya dengan meningkatkan
kapasitas untuk kebijakan publik dengan
memberikan kesempatan yang sama bagi
profesional perempuan agar lebih banyak
berkiprah dalam kebijakan publik, teruta-
ma tugas dalam perspektif gender dan
responsif gender," tutur bupati kemudian.

Sosialisasi ini dilaksanakan tentun-
ya dengan tujuan untuk Memberikan
penguatan kepada kelompok perempuan
tentang peran perempuan dalam bidang
Bidang Politik, Hukum, Sosial dan
Ekonomi, meningkatkan wawasan dan
pengetahuan perempuan untuk ikut ber-
peran dalam bidang Politik, Hukum, So-
sial dan Ekonomi, meningkatkan capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
KabupatenPakpak Bharat.

Sebanyak 40 orang perempuan dari
berbagai wilayah dan seluruh Kecama-
tan se-Kabupaten Pakpak Bharat akan
mengikuti sosialisasi ini. Panitia pelaksa-
na sengaja mengundang beberapa Nara-
sumber penting diantaranya Ketua TP.
PKK Pakpak Bharat, Anggota DPRD Pak-
pak Bharat, Dinas PPPA Sumatera Utara,
serta LSM Pesada. (KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | Pakpak Bharat : Bupati Pak-
pak Bharat, Franc Bernhard Tumanggor membuka
pelaksanaan turnamen bulutangkis Piala Bupati Pak-
pak Bharat yang berlangsung selama 3 (Tiga) hari
dimulai pada Jumat 9-11 September 2022 di Gedung
Olah Raga Traju Sport Center, Desa Traju, Kecama-
tan Siempat Rube.

Kejuaraan bulutangkis yang baru pertama kali dis-
elenggarakan ini memperebutkan piala bergilir Bupati
Pakpak Bharat dengan total hadiah Rp20 juta.

Ketua Panitia penyelenggara, Lambok Solin, S.Pd
dalam laporannya mengucapkan terimakasih dan
apresiasi kepada bupati atas bantuannya serta mem-
berikan sumbangan dana pribadi untuk terselengga-
ranya turnamen ini, Jumat (9/9).

"Kami selaku panitia penyelenggara turnamen ini
menyampaikan terimakasih dan apresiasi yang tinggi
kepada bapak bupati, atas kesediaannya membantu
serta memberikan sumbangan dana pribadi beliau bagi
terselenggaranya turnamen ini," ucap Lambok Solin.

Bupati Pakpak Bharat sendiri sempat menyam-
paikan harapannya bagi kebangkitan olahraga di Kabu-
paten Pakpak Bharat yang dipandang memiliki poten-
si besar dikancah olahraga baik daerah maupun tingkat
Nasional pada masa yang akan datang.

"Olah raga ini sangat bagus untuk kalangan anak
muda, membina generasi muda dengan kegiatan yang
positif, disamping juga untuk kesehatan dan yang pasti
bisa menjadi sarana mendulang prestasi.

Banyak orang terkenal karena prestasi olahragan-
ya, saya berharap dari Pakpak Bharat akan lahir bibit-
bibit olahraga seperti ini, mampu mengangkat nama
besar Kabupaten Pakpak Bharat sampai tingkat Na-
sional. Selamat bertanding, jadilah kompetitor sejati
yang menjunjung tinggi nilai sportifitas," ucap bupati
kemudian.

Pembukaan turnamen bulutangkis ini ditandai den-
gan pertandingan eksebisi antara Bupati Pakpak Bharat
dengan Kapolres Pakpak Bharat, AKBP. Rocky H
Marpaung, SIK, SH, MH. (KRO/RD/Sibanu)

Lantik Sekda, Bupati Minta Pimpinan OPD
Dan ASN Saling Koordinasi

KORAN RADAR | Pakpak Bharat : Bupati Pakpak Bharat,
Franc Bernhard Tumanggor melantik Jalan berutu, S.Pd, MM se-
bagai Sekretaris Daerah (Sekda) Pakpak Bharat. Pengambilan sump-
ah dan janji Sekretaris Daerah ini dilaksanakan di Aula Bale Sada
Arih, Kompleks Kantor Bupati Pakpak Bharat, Jumat (09/09/2022).

Bupati Pakpak Bharat dalam arahannya menjelaskan bahwa
proses pengangkatan Sekda ini telah melalui tahapan dan seleksi
yang panjang.

 "Proses pengangkatan dan pelantikan ini telah melalui proses yg
sangat panjang, proses seleksi dilakukan dengan mengedepankan
objektifitas dan kompetensi, dengan melewati seleksi yang ketat dan
telah mendapat persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara," un-
gkap Bupati mengawali arahannya.

Dengan telah dilantiknya Sekretaris Daerah hari ini kita berharap
agar semua tugas-tugas Pemerintah ini bisa lebih ringan, lebih cepat
dan dengan tetap mengedepankan Core Values Pemerintah Pakpak
Bharat yakni "SADA", bahwa Pejabat publik harus Solutif, Agile,
Disiplin, dan Amanah dalam setiap pelaksanaan pengkoordinasian
antar Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan Pemer-
intah, melakukan evaluasi kebijakan Pemerintah dan pembinaan
Aparatur Negara," harap bupati kemudian.

Bupati juga mengingatkan seluruh Pimpinan Organisasi Pesngkat
Daerah yang hadir dalam acara ini, untuk selalu mengkoordinasikan
seluruh kegiatan dengan Sekretaris Daerah.

"Saya sampaikan kepada seluruh Pimpinan Organisasi Perangkat
Daerah dan seluruh Aparatur Sipil Negara, hargai dan hormati Sekre-
taris Daerah kita ini, koordinasikan seluruh kegiatan dan kebijakan
yang akan kita laksanakan, koordinasikan seluruh permasalahan
dalam Pemerintah ini," pesan bupati.

"Kepada Sekretaris Daerah yang baru saja dilantik saya sampai-
kan selamat, anda sekarang adalah top management, jadilah solusi
atas setiap permasalahan yang timbul, visi dan misi Kabupaten ini
tidak akan tercapai kalau tanpa adanya persatuan dan kesatuan
diantara kita semua," tutup bupati.

Sebelum dilantik menjadi Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, Jalan
Berutu tercatat pernah memegang sejumlah jabatan strategis diant-
aranya Camat Sitellu Tali Urang Julu, Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bappeda,
Kepala Bappelitbangda, Asisten Administrasi Dan pembangunan,
Penjabat Sekretaris Daerah Pakpak Bharat, hingga kemudian hari ini
dia dilantik menjadi top management, Sekretaris Daerah Pakpak
Bharat.

Turut hadir dalam acara ini diantaranya Wakil Bupati Pakpak
Bharat, H Mutsyuhito Solin, Dr, M.Pd; Kapolres Pakpak Bharat,
AKBP Rocky H Marpaung, SIK, SH, MH; Ketua DPRD Pakpak Bhar-
at, Hotma Ramles Tumanggger; Ketua TP PKK Pakpak Bharat,
Juniatry Franc Tumanggor; Ketua Pokja Bunda Paud, Prof. Sri Min-
da Murni, MS; para Pimpinan Instansi Vertical dan sejumlah undan-
gan lainnya. (KRO/RD/Sibanu)

Pemkab Pakpak Bharat Rapat Evaluasi
Penyerapan Anggaran KUR

Bupati Pakpak Bharat
Resmikan Green House

KORAN RADAR | Pakpak Bharat : Bupati Pakpak Bharat,
Franc Berhard Tumanggor meresmikan Green House dan Hidropon-
ik di Desa Kuta Dame, Kecamatan Kerajaan, Selasa (06/09).

Keberadaan Green House kelompok bintang tani diharapkan da-
pat menambah fasilitas pembudidayaan tanaman yang ada di tempat
ini sehingga kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi yang ada di
daerah ini akan semakin optimal dan berdampak peningkatan peng-
hasilan perekonomian masyarakat.

Kepala Desa Kuta Dame, Marison Asi Limbong menyebutkan
bahwa pembuatan tempat Green House ini di dasari dari rasa tulus
dan iklas, dengan harapan segala program yang terlaksana ini dapat
bermanfaat bagi masyarakat setempat.

"Masyarakat selalu kita edukasi agar untuk tidak selalu bergan-
tung kepada pemerintah," ungkap Marison Limbong.

Senada dengan dia, Ketua Kelompok Tani Tani Bintang Tani,
Amran Matondang menjelaskan bahwa lokasi green house ini me-
mang dirancang sebagai tempat pembelajaran pertanian, disamping
sebagai kawasan penyedia bibit unggul.

"Kita harus buat nilai tambah dalam kehidupan, lokasi Green
House ini biarlah menjadi tempat menimba ilmu dengan konsep
zaman now bagi pelajar, mahasiswa dan khususnya para petani,"
kata Amran Matondang

Camat Kerajaan, Febriansah Boangmanalu, SIP menyebutkan
bahwa Pemerintah akan terus berupaya mendorong kemajuan sek-
tor pertanian Pakpak Bharat diantaranya melalui penyediaan bantuan
modal dengan berbagi skema termasuk penyediaan Kredit Usaha
Rakyat dibeberapa Bank penyedia.

Bupati Pakpak Bharat dalam arahannya mengatakan bahwa ke-
beradaan Green House dan Hidroponik ini menjadi wujud perhatian
kepada masyarakat yang tentunya dapat menambah semangat dan
motivasi masyarakat di bidang pertanian, terlebih juga pembangunan
Green House ini disertai dengan pendampingan dan pelatihan bagi
masyarakat yang ada di Kuta Dame.

Usai melakukan peresmian Green House, Bupati Pakpak Bharat
Franc Bernhard Tumanggor juga berkesempatan meninjau secara
langsung budi daya Penangkar Bibit Kentang yang tengah dikembang-
kan menggunakan sistem hidroponik. (KRO/RD/Bancin)

Rapat ini dilaksanakan, bersama
para pelaku UMKM dan Pemangku
kepentingan terkait guna mengetahui
sejauh mana pemanfaatan produk
lokal dalam mendukung berbagai
kegiatan pemerintah.

Pemerintah belakangan ini ten-
gah gencar mendorong seluruh In-
stansi Pemerintah guna memanfaat-
kan produk-produk lokal serta produk
dalam Negeri guna membantu per-
cepatan pemulihan ekonomi
masyarakat pasca pandemi covid
19 yang berdampak terpuruknya

ekonomi masyarakat.
Menyikapi hal ini, Pemerintah

Kabupaten Pakpak Bharat terus
mendorong pelaku UMKM di Daerah
ini untuk bersiap dalam pemanfaat-
kan toko daring dan katalog lokal agar
produk yang dihasilkan lebih dikenal
dan pemasarannya dapat lebih mak-
simal.

Untuk percepatan pelaksanaan
katalog ini harus sesuai dengan In-
struksi Presiden (INPRES) tentang
Percepatan Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri dan Produk

Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Kop-
erasi Dalam Rangka mensukseskan
Gerakan Nasional Bangga Buatan
Indonesia pada Pelaksanaan Pen-
gadaan Barang/Jasa Pemerintah
khususnya daerah Pakpak Bharat.

Bupati Pakpak Bharat, Franc
Bernhard Tumanggor melalui Plt.
Asisten Pemerintahan, Petrus Se-

ragih, SE, MM menjelaskan agar
dalam pemanfaatan katalog lokal ini
para pelaku usaha benar-benar me-
miliki komitmen dalam peningkatan
ekonominya.

Bupati menyarankan agar se-
baiknya proses katalogisasi dikerja-
kan oleh Pemerintah mengingat teng-
gat waktu yang sangat sempit.

Namun dalam proses penayan-
gan akan dibuat secara Nasional,
produk lokal yang ditayangkan nantin-
ya diharapkan bisa dibeli oleh kon-
sumen dari Daerah lain, ataupun kata-
log lokal ini bisa menjadi ajang pro-
mosi untuk di Daerah lain.

Pemanfaatan katalog elektronik
lokal Pakpak Bharat ini diharapkan

mampu menggerakkan ekonomi
lokal lewat optimalisasi pelibatan pel-
aku usaha Daerah dalam pengada-
an barang/jasa Pemerintah.

Serta memudahkan mekanisme
belanja Pemerintah Daerah untuk
mempercepat realisasi anggaran den-
gan tetap mengacu pada tata kelola
Pemerintah yang baik.

Bupati Pakpak Bharat
Buka Turnamen Bulutangkis

KORAN RADAR | Belawan : Sejak pagi tadi
Senin, (11/09/2022), ribuan warga di kawasan Med-
an Marelan padati lokasi pencairan Bantuan Lang-
sung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) sebesar
Rp600 ribu sebagai bentuk subsidi yang diberikan
Pemerintah atas dampak kenaikan BBM.

Sesuai amatan di lapangan, tampak warga me-
madati jalan Paluh Nibung Kelurahan Paya Pasir Kec.
Medan Marelan di dalam lapangan GOR Kampung
Gerindra dengan cara mengantri menunggu giliran
pemanggilan nomor pencairan.

Menurut sejumlah warga, mereka harus rela men-
gantri menunggu giliran pencairan namun sebelumn-
ya mendapatkan surat panggilan pencairan yang diberi-
kan para Kepling kepada warga.

"Ya syukurlah Pak ada pencairan dana bantuan
ini, paling tidak bisa untuk belanja keperluan kebutu-
han rumah tangga apalagi saat ini hampir semua ke-
butuhan pokok sudah naik akibat naiknya BBM," un-
gkap Bu Sri (45) usai mengambil dana BLT
tersebut.(KRO/RD/Ganden)

Lokasi Pencairan BLT BBM Rp600
Ribu di Marelan Dipadati Warga

Di antaranya yang dilakukan ad-
alah menyamakan langkah antara
Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP),
pemerintah provinsi dan pemkab un-
tuk membangun katalog lokal, yang
nantinya bisa diisi dan dimanfaatkan
oleh para penyedia lokal dan produk
lokal di Kabupaten Pakpak Bharat.

Namun dalam hal ini sistem kata-
log lokal 13 estalase produk belum
digunakan secara maksimal oleh
pelaku UMKM. Proses katalogisasi
produk-produk lokal tersebut, menu-
rut pengamatan sebelumnya harus
sejalan dengan pemanfaatan produk
dalam negeri guna mendukung pen-
ingkatan perekonomian nasional di
sektor UMKM.

Untuk menjalankan program ini
pemkab terus melaksanakan sosial-
isasi penggunaan katalog lokal serta
pemanfaatan toko daring untuk men-
dukung peningkatan perekonomian
masyarakat setempat melalui peman-
faatan produk-produk dalam negeri,
peningkatan porsi UMKM dan
koperasi.(KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | Pakpak Bharat
: Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat
mengadakan Rapat Evaluasi Penyera-
pan Dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)
bersama Lembaga Penyedia Layanan
KUR.

Rapat evaluasi ini dilaksanakan guna
mengetahui sejauhmana pemanfaatan
dan KUR, serapan dana serta tingkat pe-
manfaatan bagi masyarakat Kabupaten
Pakpak Bharat, Selasa (06/09).

Bupati Pakpak Bharat Franc Bern-
hard Tumanggor mengatakan pemanfa-
taan layanan Kredit Usaha Rakyat harus
didorong lebih maksimal guna memban-
tu pemulihan ekonomi masyarakat pas-
ca pandemi covid 19.

Juga akibat keterpurukan ekonomi du-

nia akibat ketidakstabilan politik diberbagai
belahan dunia. Dalam situasi inilah Pemer-
intah melalui perbankan membuka akses
permodalan dengan skema KUR ini.

"Masyarakat diberi akses khusus
guna membantu mereka dalam mengem-
bangkan usaha, baik dalam bidang per-
tanian, UMKM ataupun bidang usaha
yang lain," jelas bupati.

Bupati menyinggung masih rendah-
nya persentase serapan dana KUR di
Kabupaten Pakpak Bharat hingga saat ini.

"Dari data yang kami terima tentang
penggunaan dana KUR ini, didapati bah-
wa tingkat serapan dimasyarakat justru
masih sangat rendah, ini perlu kita cari
segera akar masalahnya dimana, ini
sangat perlu mengingat sisa waktu di-

tahun 2022 ini sudah sangat terbatas,"
ucap bupati.

"Oleh karena itu, maksud pertemuan
hari ini yakni agar bisa mengakselerasi
penyaluran KUR bagi masyarakat kita,
ini karena kita juga memiliki potensi
UMKM yang sangat besar, ini yang per-
lu kita perhatikan, kita harus didorong
mereka, para pelaku UMKM ini, meman-
faatkan fasilitas KUR yang telah terse-
dia, sehingga ekonomi kita cepat tum-
buh dan pulih," tutup Bupati.

Acara ini juga diisi dengan pema-
paran dari pihak Bank Sumut dan BRI
selaku penyedia layanan KUR, tentang
skema dan tatacara pemanfaatan layan-
an ini, besaran dana yang tersedia, ber-
bagai hal lainnya. (KRO/RD/Sibanu)

Dua Pelajar Asal Pakpak Bharat Ikuti
Seleksi Awal Menuju Kompetisi ASMOPSS

KORAN RADAR | Pakpak Bhar-
at : Dua pelajar asal Kabupaten Pakpak
Bharat, Sahpen Berutu dan Moria Lum-
bantobing mengikuti kompetisi Asian
Science and Mathematic Olympiad for

Primary and Secondary Scholl (Asmop-
ss) di SMA Citra Kasih Jakarta, Sabtu
(10/09/2022).

Kepala Dinas Pendidikan, Manihar
Tumanggor, M.Pd saat mendampingi

kedua pelajar ini menjelaskan bahwa
Kompetisi ini merupakan seleksi awal
menuju Asmopss yang akan berlang-
sung di Vietnam dalam waktu dekat ini.

"Mereka berdua ini memang kita per-
siapkan untuk mengikuti berbagai ko-
mpetisi matematika nantinya, kita ber-
harap mereka mampu mengharumkan
nama dan prestasi Kabupaten Pakpak
Bharat dikancah Nasional dan Interna-
sional khususnya dalam bidang pendid-
ikan," jelas Manihar Tumanggor.

Kedua pelajar asal Pakpak Bharat ini,
Sahpen Berutu dari SD 034815 Singgabur
dan Moria Lumbantobing dari SD 030436
Kerajaan telah dibina langsung oleh tim
Prof. Johannes Surya, penemu dan pen-
cetus metode matematika sistem GAS-
ING (Gampang, Asyik dan Menyenang-
kan) sejak Februari 2022 yang lalu di
Jakarta.

Mereka bahkan sempat memperton-
tonkan kebolehan mereka menghitung ce-
pat matematika dengan metode ini dihada-
pan Presiden RI, H Joko Widodo beberapa
waktu silam. Kala itu Jokowi sedang men-
gunjungi beberapa Daerah di Sumatera
Utara dan sempat meninjau pusat pelati-
han GASING di Kabupaten Humbang Ha-
sundutan. (KRO/RD/Sibanu)

KORAN RADAR | Deli Serdang : Kepala Desa
Manunggal, Mukhlisin didatangi para warganya guna
mempertanyakan realisasi pencairan dana BLT BBM
(Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak).

Hal itu dikatakan oleh Kades Mukhlisin kepada
RADARINDO.co.id GROUP KORAN RADAR, Senin
(12/09/2022) siang.

 "Memang banyak juga warga yang mendatangi
saya untuk menanyakan BLT BBM. Tapi sampai saat
ini Desa kami memang belum dapat BLT itu", ujar
Kades Mukhlisin.

Kades yang menjabat di periode kedua itu lalu
mengatakan pihaknya masih menunggu perkemban-
gan mengenai kompensasi kenaikan BBM itu apakah
warganya dapat atau tidak.

"Sampai sekarang kami masih menunggu bang,
apakah warga kami dapat BLT BBM itu atau bagaim-
ana", harapnya.

"Warga saya yang terdaftar sebagai penerima BLT
BBM ada sekitar 5.000 an", ujar Lurah Belawan II,
Yose Ferry beberapa waktu lalu. (KRO/RD/Ganden)

Warga Desa Manunggal Deli Serdang
Pertanyakan Dana BLT BBM
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Gubsu Beri Motivasi Ribuan Guru
SMA/SMK di Kota Pem Siantar

KORAN RADAR |
P.Siantar : Gubernur
Sumatera Utara (Sumut)
Edy Rahmayadi memberi-
kan motivasi pada ribuan
Guru SMA/SMK di Kota
Pematang Siantar, di Aula
Kampus Universitas
HKBP Nommensen, Jln
Sangnawaluh No. 4, Sio-
pat Suhu, Pematang Sian-
tar, Rabu (07/09/2022).

Gubernur Edy Rahmayadi ber-
harap akan adanya perubahan di
kota Pematang Siantar yang meru-
pakan salah satu kota Wisata di
Sumut.

Hadir di antaranya, Kepala Di-
nas Pendidikan Sumut Asren Nasu-
tion, Wakil Bupati Simalungun Zon-
ny Waldi, Kepala Cabang Dinas
Pendidikan Sumut di Siantar James
Andohar Siahaan, tokoh adat serta
ribuan guru SMA/SMK Pematang
Siantar.

Menurut Edy Rahmayadi, pe-
rubahan awal yang diharapkan un-
tuk menghasilkan Sumber Daya

Manusia (SDM) yang maju dan ber-
martabat, adalah dengan mengajar-
kan rasa saling menyangi antar ses-
ama, menanamkan sifat jujur pada
anak didik, serta saling mengasihi
antarsemua ciptaan Tuhan.

"Perbedaan Ras, Suku dan Ag-
ama merupakan keberagaman yang
harus disyukuri dan saling mengasi-
hi. Karena menyayangi itu adalah
untuk menutupi segala kekurangan
yang ada antara sesama. Kita harap-
kan kelak, pastinya bangsa Indone-
sia, Sumut khususnya, akan dapat
maju dan bermartabat," katanya.

Edy juga berpesan, pada para

tenaga pendidik di Pematang Sian-
tar untuk mengajarkan pada anak
didik untuk tidak mudah menyer-
ah dalam melaksanakan segala
aktivitas, mengulang mata pelaja-
ran yang sulit difahami oleh anak
didik dan memberikan motivasi,
agar anak didik dapat mengejar
cita-citanya.

Sementara itu, Kepala Dinas
Pendidikan Sumut Asren Nasution
mengingatkan para guru SMA/SMK
untuk memerhatikan beberapa hal
dalam upaya percepatan peningka-
tan pelayanan dan kualitas pendidi-
kan yang bermaratabat di lingkun-

KORAN RADAR | Belawan :
Melepas peserta Fun Run dalam
rangka memperingati Hari Ulang
Tahun (HUT) ke-77 Tentara Nasion-
al Indonesia (TNI) Angkatan Laut
(AL), Gubernur Sumatera Utara
(Sumut) Edy Rahmayadi mendoa-
kan TNI AL tetap berjaya dalam
menjaga kedaulatan negara di selu-
ruh perairan Indonesia.

"Saya selaku Gubernur Sumut,
dan seluruh rakyat Sumut, mengu-
capkan selamat merayakan ulang
tahun ke-77, dan mendoakan agar
TNI terkhusus angkatan laut se-
makin kuat, jayalah terus, karena
tugas kalian itu menjaga rakyat In-
donesia," kata Edy Rahmayadi di
Mako Lantamal I, Jalan Serma Ha-
nafiah Nomor 1, Belawan, Minggu
(11/09/2022).

Menurut Edy Rahmayadi, den-
gan kuatnya TNI AL laut berarti per-
airan Sumut, Selat Malaka khusus-
nya bisa terjaga, walau dengan se-
gala keterbatasan (sarana dan prasa-
rana) yang dimiliki TNI AL. Untuk
itu, Edy berharap, dukungan semua
pihak agar TNI AL tetap tidak patah
semangat, dan memaksimalkan
potensi yang ada untuk menjaga
perairan Indonesia.

Sementara Komandan
Pangkalan Utama TNI Angkatan
Laut (Danlantamal) I Laksamana
Pertama TNI Johanes Djanarko Wi-
bowo mengatakan Fun Run yang
menempuh jarak 7,7 km tersebut
merupakan rangkaian perayaan
HUT ke-77 TNI AL. Melibatkan
ribuan peserta dari TNI/Polri, pela-
jar dan masyarakat.

 "Kita melaksanakan kegiatan ini
betul-betul fun (gembira) meskipun
ada run-nya (lari), tapi yang utaman-
ya adalah fun-nya bagi kita semua,
bukan hanya angkatan laut saja,
tetapi seluruh masyarakat Sumut,
terkhusus warga Belawan," katan-
ya .

 "Terima kasih Pak Gubernur
dengan teman-teman Forkopimda
atas kehadirannya, semoga ini men-
jadi penyemarak dan penyemangat
kami kedepannya," ungkapnya.

Muslim, salah satu peserta men-
gucapkan apresiasi atas dilaksana-
kannya kegiatan ini. "Senang bisa
ikuti kegiatan ini karena ini bagus
dan positif untuk keluarga, bisa men-
gajarkan anak untuk hidup sehat
dengan berolahraga;" katanya.

Adapun rute Fun Run tersebut,
start dari Mako Lantamal I, kemudi-
an Jalan Bunga, Jalan Pelabuhan
2, Jalan Kampar, Jalan Pelabuhan
Deli dan finish kembali di Mako Lan-
tamal I. Fun Run berakhir dengan
hiburan dan pembagian hadian Door-
prize 7 unit sepeda motor, Sepeda
Gunung. Kulkas dan TV.

Hadir di antaranya Kepala Badan
Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah (BP2RD) Sumut Achmad
Fadly, Kepala Dinas Bina Marga dan
Bina Konstruksi Sumut Bambang
Pardede, Kepala Dinas Energi dan
Sumber Daya Mineral Sumut Raja-
li, Plt. Dinas Kominfo Sumut, Ilyas
Sitorus dan Dansat Brimob Polda
Sumut Kombes Pol Christiyanto
Goetomo.(KRO/RD/DHASAM)

Lepas Peserta Fun Run HUT ke-77 TNI AL
Edy Rahmayadi Doakan TNI AL Jaya

Jaga Kedaulatan Negara

KORAN RADAR | Psp : Untuk menghadapi laju inflasi dan men-
ingkatkan Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah Kota Padang Sidem-
puan melalui Dinas Pertanian melakukan giat Percepatan Gerakan Tan-
am September tahun 2022, Kamis (08/09/2022).

Giat Percepatan Gerakan Tanam September tersebut dilaksanakan di
tiga Desa yaitu Desa Pudun Julu Kecamatan Padang Sidempuan Ba-
tunadua, Desa Manunggang Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara
dan Desa Ujung Gurap Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua.

Mewakili Walikota Padang Sidempuan Asisten II Rahuddin Harahap,
SH. MH mengatakan bahwa giat Gerakan Tanam September ini sebagai
upaya dalam menjaga Ketahanan Pangan Nasional serta menekan laju
inflasi.

Dimana kondisi saat ini dengan naiknya harga BBM, inflasi men-
ingkat dengan gerakan Tanam September ini kita bisa mengatasi inflasi di
Kota Padang Sidempuan.

"Mudah-mudahan dengan giat ini menjadi contoh yang baik bagi
masyarakat Desa lainnya di Kota Padang Sidempuan, dan laju inflasi pun
dapat kita atasi, serta Ketahanan Pangan bisa terjaga, Kota Padang
Sidempuan pun menjadi BERSINAR," ujarnya.

Beliau pun mengajak masyarakat Kota Padang Sidempuan agar
menyemarakkan giat gemar menanam, karena siapa yang menanam
dia akan menuai hasilnya.

Sementara itu Kadis Pertanian Kota Padang Sidempuan, Edi Dar-
mawan Harahap menjelaskan bahwa melalui Dinas Pertanian, Walikota
Padang Sidempuan menginstruksikan percepatan pertanaman di bulan
September dalam rangka mengatasi laju inflasi menjelang peringatan hari
Natal dan Tahun Baru 2023.

Kami berharap dari giat ini mempunyai efek bagi para petani di Kota
Padang Sidempuan sehingga gerakan menanam ini pada tahun-tahun
berikutnya bisa lebih meningkat lagi, ungkapnya.

Pada giat gerakan tanam September ini dilakukan penanaman komu-
diti bawang merah sebanyak 750 kilogram dengan luas lahan 1,5 hek-
tare, dan cabai merah sebanyak 18.000 batang dengan luas lahan 2
hektare.

Giat ini juga dihadiri oleh Asisten III Hamdan Sukri, Kadis Kominfo,
Kadis Ketapang, Camat Batunadua, serta para Kelompok Tani. (KRO/
RD/Thoms)

Pemko Sidempuan Melakukan
Percepatan Gerakan Tanam

gan Disdik Sumut. Di antaranya,
memelihara kualitas keimanan dan
ketakwaan pada Tuhan Yang Maha
Esa..

Selain itu, Asren juga meminta
para guru untuk menggelorakan pel-
ajaran Pancasila pada seluruh jen-
jang pendidikan. Kemudian mem-
bangun komunikasi sosial dengan
lintas sektoral.

Terkahir ia meminta perkokoh
soliditas, loyalitas, kerja sama es-
prit de corps (jiwa korsa) secara
kekeluargaan untuk mewujudkan
visi dan misi pembangunan Sumut.
(KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Lubuk Pakam :  Pemerintah Kabupaten (Pemk-
ab) Deli Serdang melaunching Aplikasi Pembayaran Pajak Daerah On-
line Virtual Account atau Elektronik Pajak Daerah Deli Serdang Terinte-
grasi (e-PADI), di Ballroom Prima Plaza Hotel Kualanamu, Kecamatan
Batang Kuis, Selasa (6/9/2022).

Bupati Deliserdang H Ashari Tambunan dalam arahannya mengatakan
bahwa birokrasi atau pemerintahan yang baik menjadi kunci sukses terca-
painya pembangunan daerah. Untuk itu terangnya, reformasi birokrasi
harus terus dilakukan, dengan harapan akan mengantarkan kepada prak-
tik pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

"Apalagi saat ini kita berada pada era keterbukaan informasi publik
yang menuntut terbentuknya aparatur yang bersih, transparan, dan mampu
menjawab tuntutan perubahan secara efektif," katanya.

Di mana lanjutnya, masyarakat membutuhkan informasi dan pelay-
anan publik yang mudah untuk dijangkau secara interaktif, cepat, tepat
dan akurat.

"Untuk memenuhi semua itu, dibutuhkan upaya-upaya yang sistem-
atis dan konkrit dengan mempersiapkan sarana prasarana pendukung,
aplikasi pembayaran pajak daerah online secara virtual account dengan
harapan mampu menjawab tuntutan tersebut," harap Bupati.

Aplikasi tersebut, sambung Bupati, akan memudahkan para wajib
pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, sesuai Peraturan Pe-
merintah (PP) Republik Indonesia No.82 Tahun 2012 Tentang Penye-
lenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantri,
cukup dengan menggunakan gawai/gadget masyarakat dapat mengak-
ses aplikasi pembayaran pajak daerah online secara virtual account
dimanapun dan kapanpun.

"Saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Badan Pendap-
atan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang atas inisiasinya mencip-
takan inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten ini.
Saya juga mengucapkan terimakasih kepada Bank Indonesia dan Bank
Sumut serta seluruh pihak yang sudah bersedia bekerjasama dengan
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang," ucap Bupati.

Sebelumnya, Kepala Bapenda Deli Serdang, H Timur Tumanggor
SSos MAP dalam laporannya menyampaikan, berdasarkan Peraturan
Bupati (Perbup) No.378 Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepa-
tan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Deli Serdang, Pemkab
Deli Serdang melalui Bapenda bekerjasama dengan Bank Indonesia dan
Bank Sumut untuk membantu pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD),
khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Yang merupakan upaya percepatan perluasan digitalisasi, sehingga
bisa memberikan kemudahan layanan bagi wajib pajak dan jaminan
akuntabilitas dalam pengelolaannya secara sistematis, informatif, dan
berkesinambungan untuk mengoptimalkan pencapaian target PAD.

Aplikasi e-PADI tersebut, sambung Kepala Bapenda, memberikan
kemudahan informasi, mengingat sekarang telah menjadi kebutuhan
membayar pajak bisa kapan saja dan di mana saja, tidak mesti menung-
gu jadwal buka bank.

Turut hadir, Sekretaris Daerah (Sekda), Darwin Zein SSos; Staf Ahli
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Drs H Hasbi Nasution; Staf Ahli
Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Ir Syarifah Alwiah MMA;
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Komin-
foStan), Dr Dra Hj Miska Gewasari MM.

Selain itu, juga turut hadir Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
(BKAD), Baginda Thomas Harahap SH; Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Muhammad
Salim SP MSi; para camat dan kepala desa se-Deli Serdang serta perwak-
ilan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya. (KRO/RD/Anwar.nst)

Pemkab Deli Serdang
Launching Aplikasi e-PADI

KORAN RADAR | Deli Serdang : Wakil Bupati (Wabup) Deli Ser-
dang, HM Ali Yusuf Siregar menghadiri peresmian Pesantren Tahfidz
Daarul Qur'an Takhassus Medan di Jalan Sukamandi Hilir, Dusun II
Kampung Banten, Desa Sukamandi Hilir, Kecamatan Pagar Merbau,
Selasa (6/9/2022) kemarin.

"Kehadiran pesantren ini, mempunyai arti penting dalam rangka menc-
erdaskan kehidupan bangsa dan membina kehidupan beragama. Kita
semua memahami, agama sebagai dasar kehidupan harus dijadikan
skala prioritas, khususnya bagi para generasi di masa akan datang," ujar
Wabup dalam sambutannya.

Dengan belajar ilmu agama, sebut Wabup, pondasi keimanan dan
ketakwaan masyarakat akan semakin kuat.

"Oleh karena itu, saya berharap keberadaan Pesantren Tahfidz Daarul
Qur'an Takhassus dapat menjadi wadah pembentukan karakter Islami
yang tidak hanya dapat memberi warna dan kontribusi positif bagi
masyarakat sekitar, khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umum-
nya," ucap Wabup lagi.

Selain itu lanjutnya, keberadaan pesantren juga memiliki peran se-
bagai agen perubahan dan kontrol sosial serta agen pembangunan dalam
rangka pemberdayaan masyarakat yang agamis.

Diharapkan, dengan diresmikannya Pesantren Tahfizh tersebut, dap-
at menjadi syiar agama dalam membangun sumber daya manusia yang
unggul dan berakhlakul karimah serta menjadi pondasi moral dan spiritu-
al para santri sebagai kader penerus bangsa yang beradab dan berkar-
akter Qur'ani yang saling bersinergi dalam mengisi pembangunan di
Kabupaten Deli Serdang.

"Agar cita-cita kita dalam mewujudkan Deli Serdang yang maju dan
sejahtera dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam keb-
hinekaan dapat segera terwujud," tegas Wabup.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara Bidang Pendidikan,
Dr Kaiman Turnip MAP mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera
Utara (Pemprovsu) berharap, dari Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an Ta-
khassus Medan akan tumbuh calon pemimpin bangsa ke depan dan
menjadi pemimpin Sumatera Utara.

"Bagaimana mengubah umat menjadi bertakwa kepada Tuhan yang
maha esa di era digitalisasi ini, apapun bisa dilakukan kalau kita mau.
Tetapi, jangan di era ini juga seolah-olah menghilangkan kita lepas dari
akarnya," tegasnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua Umum Darul Qur'an, KH
Yusuf Mansyur; Pimpinan Direktorat Pendidikan Darul Qur'an, KH Ahmad
Jamil SE MA;  Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridussalam, Buya
Syahid Marqum MM; Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Yudy Hil-
mawan SE, Sekretaris Dinas (Sekdis) Komunikasi, Informatika, Statistik
dan Persandian (KominfoStan), Safi'i Sihombing SIP, camat beserta
Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) Pagar Merbau, serta ke-
pala desa se-Kecamatan Pagar Merbau. (KRO/RD/Anwar.nst)

Wabup Deli Serdang Hadiri Peresmian
Pesantren Tahfidz Daarul Qur'an

Bupati dan Wakil Labusel Hadiri Ulang Tahun DPC Demokrat ke 21

KORAN RADAR | Labusel : Dandim 0209/LB Letkol INF M.Faizal
Rangkuti S.IP, M.IP melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke berb-
agai koramil di wilayah 3 Kabupaten Labuhanbatu Raya.

Di dampingi Ibu Ketua Persit Candra Kirana, kunjungan kerja nya
pertama pada Selasa 7 September 2022 di wilayah Kabupten Labuhan-
batu Selatan koramil 12 Langga Payung Sungai Kanan, Koramil 11 Kota
Pinang koramil 10 Kampung Rakyat.

Di awali kunjungan nya di Koramil 12 Langga Payung Sungai Kanan
di lanjutkan ke Koramil 11 Kota Pinang setelah itu di lanjutkan ke Koramil
10 Kampung Rakyat.

Kunjungan Dandim 0209/LB Letkol Inf.M.Faizal Rangkuti S.IP.,M.IP
yang baru satu minggu bertugas di Kodim 0209/LB menggantikan Dan-
dim yang lama Letkol Inf Asrul Kurniawan Harahap S.IP.

Komandan Koramil 11 kota Pinang Mayor inf P.Sinaga dalam laporan
dan sambutan nya mengatakan kepada Dandim 0209/LB Letkol Inf
M.FAIZAL S.IP, M.IP Koramil 11 Kota Pinang memiliki 32 personil secara
toritorial wilayah tugas nya meliputi 3 Kecamatan yakni Kecamatan Kota
Pinang Kecamatan Torgamba Kecamatan Silangkitang.

Tugas sehari hari Komandan Koramil 11 Kota Pinang selalu mengikut
dan menghadiri rapat di kantor Bupati dan DPRD hubungi Jajaran Koramil
11 Kota Pinang dengan Pemkab Labusel sinergi artinya komunikasi
dengan baik.

Dan Saat ini Koramil 11 kota Pinang belom memiliki Pabung untuk
mengkafer tugas Dandim 0209/LB saat ada kegiatan kegiatan Pemkab
Labuanbatu Selatan.

Dandim O209/LB Letkol Inf M.Faizal Rangkuti S.IP M.IP mengucap-
kan terimah Kasih atas sambutanya.

"Sebelum saya di tempatkan Kodim 0209/LB saya bertugas di Bataliy-
on komposit Di Natuna dan sepanjang masa dinas saya sampai sekarang
ini selalu bertugas di wilayah perbatasan dan dalam kunjungan saya
pertama kali menjabat komandan Kodim 0209/LB bersilahturahmi den-
gan jajaran personil seluruh Koramil di Jajaran Kodim 0209/LB dan
menjalin kordinasi sesama rekan kerja baik dengan atasan mau dengan
bawahan," ujarnya.

Dipenghujung acara Dandim O209/LB beserta ibu di dampingi selu-
ruh unsure Forkompimcam Kecamatan Kota Pinang Menyantuni Pulu-
han Anak Yatim berupa bahan sembako dan uang sebagai talih kasih
sebagai wujud puji syukur kepada Allah SWT.

Hadir di acara tersebut Kapolsekta Kota Pinang Kompol Bambang G
Hutabarat SH, MH.Waka Polsekta Kota Pinang AKP Ahyat SH.Plt Camat
Kota Pinang Budi Kesuma Kalapas Kota Pinang Edison Tampubolon
SH.MH.Tokoh Agama dan Para ketua OKP PPM Jon Piter Siahaan dan
PP Zul Nasution. (KRO/RD/NST)

Dandim 0209/LB Kunker
ke Koramil 11 Kota Pinang

KORAN RADAR | Labusel :
Dewan Pimpinan Cabang Partai
Demokrat Labusel merayakan Hari
Ulang Tahun ke 21 di selenggara-
kan di Kantor DPC Demokrat Labu-
sel diJalan Lintas Sumatra Bedagai
Kota Pinang, Jumat 9 September
2022 sekira pukul 14 00 Wib.

Perayakan Hari Ulang tahun ke
21 di warnai dengan pemotongan
Nasi tumpeng dan menyantuni be-
lasan anak yatim sebgai bentuk
wujud syukur kepada Allah SWT.

Turut hadir ketua DPC Partai
Keadilan Sejahtera, Ilham Siregar,
Bupati dan Wakil Bupati selaku tamu
undangan kehormatan dan para un-
sure ketua OKP dari IPK dan PP
dan Ormas dari Pemuda Ansor
LMRI.

Perayaan tersebut, hal ini meru-
pakan suatu cerminan bahwa
hubungan Politik antara DPC Partai
Demokrat dengan Pihak Pemerin-
tah senergi dan terjalin bagus dan
kekeluargaan.

Ferri Andhika Dalimunthe S.kom
MM, ketua DPC Kabupaten Labu-
hanbatu Selatan mengatakan saya
di Partai Demokrat ini dan bersama

rekan rekan sebuah struktur.
"Semua kami lakukan di samp-

ing Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga partai Demokrat
yang melekat jauh kami angkat de-
rajatnya nilai nilai azas kekeluar-
gaan," ujarnya.

Kami Partai Demokrat berprin-
sip sebagai mana yang telah di tu-
runkan pimpinan kami Pak SBY.
Partai Demokrat dalam berjuang tidak
ada kata mundur, kapan kita saat

nya bertahan kapan saatnya meny-
erang, tegasnya.

Kemudian beliau juga mendidik
kami kalau berpolitik di Partai
Demokrat harus santun,sebab ber-
politik itu seni dan berpolitik itu in-
dah.

Kami semua pada hari ini mera-
sa bangga dan bahagia hadir kedua
orang tua kami, Bupati dan Wakil
Bupati di acara kami hari ulang tahun
partai Demokrat ke 21.

Selain itu juga hadir rekan sep-
erjuangan kami ketua DPC Partai
Keadilan Sejahterah(PKS) Labusel,
Ilham Siregar.

"Perlu saya sampaikan kenapa
Partai Demokrat secara politik men-
gambil sikap untuk mendukung Ab-
gnda H. Edimin dan H.Ustazd Fadli
untuk menjadi Bupati dan Wakil Bu-
pati, alasan saya karena mereka
belum banyak memiliki sistem oleh
sebab itu saya berpesan pertahan-

kan lah sistem saudara no profile
dan tanpa protokoler yang kental
dan penuh kesederhanaan," lanjut-
nya.

Kemudian dalam momen yang
baik ini di sini perlu sampaikan 2024.
Insya Allah kalau Allah masih berke-
hendak saya akan maju DPRD
Provinsi jadi oleh sebab itu saya
mohon dukungan dan doa restun-
ya, tutupnya.

Sementara Bupati H.Edimin
dalam sambutan nya mengatakan
mengucapkan Dirgahayu Partai
Demokrat ke 21 semoga ke depan
Partai Demokrat di tahun 2024 suk-
ses dan jaya.

"Seperti halnya tahun- tahun se-
belumnya dan bisa senergi ikut andil
dalam membangun bangsa dan
negara khusus nya DPC partai
Demokrat Labusel di tahun 2024
semoga jaya dan menang," sebut
Bupati.

"Bupati menambahkan, menurut
saya uang dalam berpolitik no 4 apa
bila kita sudah memiliki pamor atau
nama di mata masyarkat punya sau-
dara, nasib atau kehendak Tuhan dan
kekuatan," tutupnya. (KRO/RD/NAS)

KORAN RADAR | Deli Ser-
dang : Polsek Galang Polresta Deli
Serdang melaksanakan Patroli guna
untuk antisipasi tentang kenaikan
harga BBM, serta monitoring ket-
ersediaan BBM diwilayah hukumn-
ya. Hal ini dilakukan adanya penye-
suaian harga BBM yang telah diu-
mumkan oleh Pemerintah, Kamis
(08/09/22).

Mewakili Kapolresta Deli Serdang,
Kombes Pol Irsan Sinuhaji Sik MH,
melalui Kapolsek Galang, AKP P.
Simbolon, SH, mengatakan bahwa
dengan kenaikkan harga BBM di-
harapkan dan dihimbau kepada
masyarakat agar tetap tenang serta
tidak melakukkan penimbunan BBM.

Dikatakannya, sebelumnya Pol-
resta Deli Serdang sudah menganti-
sipasi adanya kenaikkan harga
BBM dengan cara melaksanakan
pengawasan dan koordinasi dengan
pihak SPBU diwilayah kabupaten
Deli Serdang khususnya di Wilkum

Polsek Galang.
Selain pengawasan dan koordi-

nasi, kita juga melakukan Patroli
serta memberikan himbauan kepa-
da pemilik SPBU di wilayah Hukum
Polsek Galang dan masyarakat.

 "Agar tidak ada penyalah-
gunaan penyaluran BBM hingga
akan menimbulkan kelangkaan
BBM," ucapnya.

Adapun pengawasannya den-
gan cara Personil Polsek Galang
melakukan Patroli untuk mengawa-
si ketersediaan stok BBM dan pen-
gamanan di semua SPBU di wilayah
Hukum Polsek Galang.

"Serta akan melakukkan peninda-
kan terhadap pihak pihak yang melaku-
kan  penyalahgunaan BBM," pungkas
Kapolsek Galang. (KRO/RD/HD)

Polsek Galang Laksanakan Patroli dan
Monitoring Ketersediaan BBM
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Ribuan Pelajar Semarakkan
HKGN Tahun 2022 di Batu Bara

KORAN RADAR | Batu Bara : Ribuan pelajar dari
berbagai sekolah tingkat Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD), Taman Kanak-kanak (TK) dan Sekolah
Dasar (SD) di Batu Bara, Sumatera Utara, ikut
menyemarakkan Hari Kesehatan Gigi Nasional

(HKGN) tahun 2022.

Peringatan HKGN digelar di
Lapangan Singapore Land Water
Park, Kecamatan Sei Balai, Batu
Bara, Senin (12/09/2022), yang di-
hadiri Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir,
M.AP., dan Bunda PAUD Batu Bara
Ny. Hj. Indriasari Zahir, SE.

Turut hadir Ketua Pengurus
Wilayah Persatuan Dokter Gigi In-
donesia (PDGI) Sumatera Utara
Muhammad Sahbana, Asisten I
Setdakab Batu Bara Rusian Heri,
Kadis Kesehatan P2KB Wahid
Khusyairi, Plt. Kadis Pendidikan
Darwin Tumanggor, Camat Sei
Balai Wali  Wala Sagala serta
sejumlah pejabat di l ingkungan
Pemkab Batu Bara.

Peringatan HKGN diisi dengan
demontrasi tata cara menggosok gigi
yang benar oleh sejumlah pelajar
yang didampingi langsung Bupati
Zahir dan Bunda PAUD Ny. Maya
Zahir.

Dalam sambutannya, Bupati
Zahir mengapresiasi perayaan
HKGN di Kabupaten Batu Bara.

"Kita bangga Kabupaten Batu
Bara dapat turut menyukseskan
peringatan Hari Kesehatan Gigi Na-
sional ini," ucap Zahir.

"Kesehatan gigi sangat berper-
an penting untuk masa depan anak-
anak, karena kesehatan gigi menja-
di salah satu syarat untuk masuk
sekolah kedinasan," lanjutnya.

Bupati Zahir Lepas 4000-an Peserta
Lomba Semarak Haornas ke-39

KORAN RADAR | Batu Bara :
Ribuan Peserta antusias mengikuti
beragam perlombaan dalam rangka
Semarak Hari Olah Raga Nasional
atau Haornas Ke-39 Tahun.

Acara perlombaan yang digelar
oleh Komite Olah Raga Nasional
Indonesia (KONI) Batu Bara berlang-
sung dilapangan Sepak Bola Blok 8
Lima Puluh, Kelurahan Lima Puluh
Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabu-
paten Batu Bara, Minggu (11/09/
2022) pagi.

Sebanyak 4000-an para peserta
lomba dilepas langsung Bupati Batu
Bara Ir. H. Zahir, M.AP., yang turut
didampingi Kepala Dinas Porbudpar,
Kepala Dinas Kesehatan P2KB, Ke-
pala Bapenda, Kepala Dinas Sosial
P3A, Kepala Dinas Kominfo, Kapol-

res Batu Bara, Ketua Dekranasda,
Ketua Kadin dan Ketua KNPI.

Semarak Haornas ke-39 dimeri-
ahkan dengan berbagai perlombaan
seperti lomba lari 10K putra dan 5K
putri, gowes fun bike dan jalan santai
yang diikuti sekitar 4000-an peserta.

"Alhamdulillah pada pagi hari ini
kita bisa mengikuti rangkaian kegia-
tan berolahraga dalam rangka mer-
ayakan Hari Olahraga Nasional
2022 ini," ujar Bupati Zahir.

Bupati Zahir berharap melalui
kegiatan ini dapat meningkatkan
semangat berolahraga serta terus
meningkatkan prestasi.

Adapun lomba lari 10K putra dile-
pas langsung oleh Bupati Zahir den-
gan start Pajak Simpang Dolok, Ke-
camatan Datuk Lima Pulih dan fin-

ish sebelum rel kereta api Blok 8
Lima Puluh.

Lomba lari 5K putri dilepas lang-
sung oleh Bupati Zahir bersama
Ketua TP-PKK Batu Bara Ny. Maya
dengan start Kantor Camat Datuk
Lima Puluh dan finish sebelum rel
kereta api Blok 8 Lima Puluh.

Sementara gowes fun bike Bu-
pati Zahir dan Ny. Maya turut
mengikuti nya dengan rute Pando-
po Simpang Dolok - Lapangan Sep-
ak Bola Blok 8 Lima Puluh. Dilanjut-
kan dengan pelepasan jalan santai
oleh Bupati Zahir dengan start SMAN
1 Lima Puluh dan finish Lapangan
Sepak Bola Blok 8 Lima Puluh.

Acara diakhiri dengan pengun-
dian luckydraw untuk masyarakat.
(KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Doloksanggul : Tim Penggerak (TP) Pem-
berdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Utara
(Provsu) melaksanakan Monitoring Desa Percontohan di Kabupaten
Humbang Hasundutan (Humbahas), Rabu (7/9), monitoring ini dipu-
satkan di Aula Hutamas, Perkantoran Tano Tubu.

Bupati Humbang Hasundutan, Dosmar Banjarnahor, SE dalam
sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala PMDP2A, Binsar Mar-
bun, S.Pd, MM menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan salah
satu bentuk pembinaan dan pembekalan dalam mensinkronkan pro-
gram pemerintah dengan gerakan PKK untuk mempererat silaturah-
mi antara TP PKK Provsu.

TP PKK kabupaten, TP PKK kecamatan dan TP PKK desa
sehingga seluruh pemangku kepentingan bersinergi dalam melak-
sanakan dan membudayakan gerakan PKK untuk kemandirian dan
kesejahteraan masyarakat.

Gerakan PKK ini juga diharapkan menjadi budaya bagi
masyarakat kita, untuk itu diminta perhatian yang serius dari seluruh
Kepala OPD, camat, kepala desa, TP PKK kabupaten dan jajaran-
nya sampai ke TP PKK desa agar dapat mengikuti kegiatan monitor-
ing ini dengan baik dan serius.

Sehingga hasilnya dapat diaplikasikan di tengah - tengah
masyarakat

Kami sangat menyambut baik pelaksanaan monitoring ini dan
kami mengharapkan keberlanjutan pembinaan dari TP PKK Provsu
bersama-sama dengan OPD Prosu yang terkait dalam upaya "mewu-
judkan humbang hasundutan yang hebat dan bermentalitas unggul".

Dalam pelaksanaan monitoring dimaksud OPD sebagai mitra TP
PKK desa percontohan telah memberikan bantuan berupa susu un-
tuk bayi stunting, bahan baju batik untuk TP PKK pkk desa serta bibit
bunga tabebuyak dan bunga pucuk merah dan bibit bunga pucuk
merah untuk desa percontohan tingkat provinsi.

Pada kesempatan ini juga perlu saya informasikan kepada tim
bahwa 4 (empat) desa percontohan yang akan diperlombakan untuk
tingkat Provinsi Sumatera Utara tahun 2022 pada hari ini sudah hadir
untuk mengikuti kegiatan monitoring dimaksud.

Pada kesempatan yang sama Ketua PKK Provsu Ny. Nawal
Edy Rahmayadi dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Staf
Ahli Bidang Program dan SDM TP PKK Provsu, Ruhyat menyam-
paikan bahwa kegiatan ini kegiatan monitoring PKK Tahun 2022
dalam rangka Melaksanakan Program Kerja PKK Tahun 2022 khusus-
ya kegiatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG-PKK).

Penting untuk diperhatikan agar pelaksanaan pembinaan melalui
sistem rentang kendali 1-3-6-9-12 terlaksana baik dan sistematis
untuk mencapai Kelompok Dasawisma yang maksimal, aktif dan
bangga dengan PKK.

"Jadilah Kader cerdik demi PKK gemilang, karena dihadapan
kita telah menumpuk berbagai perubahan berbasis teknologi dan
tuntutan kreatifitas juga inovasi dalam berbagai hal." Himbau Ibu
Nawal.

Dalam laporan tertulis Kadis PMDP2K yang dibacakan Dumaria
J. Simamora, SE menyampaikan bahwa Peserta kegiatan ini Pen-
gurus dan Anggota TP PKK Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ketua, Sekretaris dan Ketua Pokja TP PKK kecamatan dari 4
(empat) desa percontohan yang diperlombakan tingkat provinsi,
Kepala Desa dari 4 (empat) desa percontohan yang diperlombakan
tingkat provinsi; Ketua, Sekretaris dan Ketua Pokja TP PKK desa
yang diperlombakan tingkat provinsi. (KRO/RD/SILABAN)

TP. PKK Provsu Monitoring
Desa Percontohan di Humbahas

KORAN RADAR | Batu Bara :
Pemerintah Kabupaten Batu Bara
berupaya untuk mengendalikan In-
flasi daerah agar tidak terjadi kere-
sahan di masyarakat. Salah satun-
ya dengan mensosialisasikan Pro-
gram Urban Farming atau lebih dike-
nal dengan Usaha Pertanian den-
gan memanfaatkan lahan terbuka
yang ada di lingkungan sekitar.

Hal tersebut dibahas Bupati Batu
Bara Ir. H. Zahir, M.AP., saat rapat
pengendalian inflasi daerah bersa-
ma Asisten III Setdakab Batu Bara
serta seluruh Kepala OPD Pemerin-
tah Kabupaten Batu Bara, yang dige-
lar di Aula Rumah Dinas Bupati,
Komplek Inalum, Tanjung Gading,
Kecamatan Sei Suka, Selasa (06/
09/2022).

Rapat ini juga dihadiri Kapolres
Batu Bara, Kajari Batu Bara, Dan-

dim 0208 Asahan, Kepala BPS dan
Kepala Perwakilan Bank Indonesia
(BI) Pematang Siantar Teuku Mu-
nandar.

Dalam pengendalian inflasi ini,
BI Pematang Siantar mempunyai
beberapa strategi yakni monitoring
harga bahan pokok, pendataan stok
pangan, menjaga pasokan pangan,
pengawasan distribusi bahan bakar
minyak (BBM) dan pangan, serta
operasi pasar.

Nantinya, BI Pematang Siantar
juga akan memberikan bantuan CSR
berupa 7.700 polibag dan bibit cabai
untuk masyarakat Batu Bara dalam
waktu dekat.

Sementara program urban farm-
ing yang diupayakan Pemkab Batu
Bara bertujuan agar masyarakat
tidak merasakan langsung damp-
ak inflasi.

"Masyarakat nantinya harus
menanam cabai, bawang dan ter-
nak ikan di pekarangan rumah
sendiri saja, di lahan mereka," un-
gkap Bupati Zahir.

Sedangkan program jangka
pendek, Pemkab Batu Bara akan
membentuk Satgas Inflasi yang bek-
erjasama dengan pemerintah daer-
ah yang memiliki sumber pangan
lebih. Selain itu juga akan melak-
sanakan pasar murah, memberi
bantuan ayam petelur, bantuan bibit
ikan, bibit cabai, dan bibit sayur serta
program traktor gratis untuk petani
cabai.

Untuk mengatasi Panic Buy-
ing di masyarakat, Pemkab Batu
Bara bersama dengan TNI/ Polri
akan menggelar operasi razia pen-
imbunan BBM dan sembako.
(KRO/RD/DHASAM)

Urban Farming, Upaya Pemkab
Batu Bara Kendalikan Inflasi Daerah

Humas Poldasu Ikuti Giat Bakti
Kesehatan Donor Darah

KORAN RADAR | Medan : Polda Sumatera Utara Menghadiri
kegiataan Donor Darah dalam Rangka Memperingati HUT RRI (Radio
Republik Indonesia) yang ke-77 Tahun di kantor RRI Medan Jalan.
Gatot Subroto No. 214 Medan, Rabu (7/09/2022).

Pada Acara Donor Darah tersebut, Hadir Kabid Humas Polda Sumut
yang diwakili Kasubbid Penmas Polda Sumut AKBP Dr. Herwansyah
Putra, S.H., M.Si., menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk RRI.

 "Kami dari Polda Sumatera Utara Sangat mengapresiasi kegiatan
yang dilaksanakan oleh RRI Karena Kegiatan Ini melibatkan stakeholder
di jajaran Sumatera Utara dalam memperingati HUT RRI ke-77 tahun",
ucap Kasubbid Penmas Polda Sumut.

Selanjutnya AKBP Dr. Herwansyah Putra, S.H., M.Si., dan Personil
Bid Humas Polda Sumut melakukan Donor Darah.

"Kegiatan ini sangat di apresiasi karena giat kemanuasian dan mem-
berikan bantuan kepada anak-anak yang akan di khitan, Semoga RRI
lebih meningkatkan Profesionalisme dan tetap mengudara", Tutup Her-
wansyah. (KRO/RD/HD)

Berantas Narkoba, Polres Pelabuhan Belawan
Mendapat Apresiasi dari Para Tokoh

KORAN RADAR | Belawan : Dalam rangka gencarnya upaya
pemberantasan narkoba dengan motto GKN (Gerebek Kampung Narko-
ba) yang selama ini dilakukan Polres Pelabuhan Belawan, mendapat
apresiasi dari Para Tokoh dari Kelurahan Tanjung Mulia Hilir Kecamatan
Medan Deli, Kota Medan, Selasa (06/09/2022) siang.

Para Tokoh yang memberikan apresiasi itu terdiri dari Tokoh
Masyarakat, Hisar Sinaga, Tokoh Agama, Jojor Sinaga, STh, Sekretar-
is Lurah, Nurasiah, S.Pd.M.Si, Kepala Lingkungan XI, Zetro Ilmiawan.
T, Sudiarto dan masyarakat lainnya.

Dimana pemberian apresiasi itu dilakukan bersamaan dengan dige-
larnya acara pemaparan penangkapan 4 orang tersangka kasus narko-
ba yang berlangsung di Aula Wira Satya Polres Pelabuhan Belawan.

"Saya atas nama pemuka masyarakat di Kelurahan Tanjung Mulia
Hilir mengucapkan banyak terima kasih kepada Polres Belawan yang
selama ini gencar menangkapi pemain narkoba. Semoga hal seperti ini
terus dilakukan agar narkoba bisa bersih dari masyarakat khususnya di
Tanjung Mulia Hilir", ujar Hisar penuh semangat.

Selain Hisar, masing-masing Tokoh lainnya juga secara bergiliran
mendapat kesempatan untuk menyampaikan apresiasi.

"Kami sangat mendukung penuh apa yang dilakukan oleh Polres
Belawan ini. Kita berharap ke depan para generasi penerus kita bisa
terbebas dari penyalahgunaan narkoba", timpal Nurasiah.

Sementara itu, dalam pemaparannya, Kapolres Pelabuhan Bela-
wan, AKBP Faisal SH, MH didampingi Kasat Narkoba, AKP Erisson
Manulang, SH dan lainnya mengatakan, dalam razia gabungan yang
terdiri dari Satres Narkoba Polres Pelabuhan Belawan, TNI.

Satpol PP, Kepala Lingkungan dan Tokoh Agama serta elemen
masyarakat, yang dilakukan pada hari Senin 5 September 2022 kemar-
in, berhasil menangkap 4 orang para pelaku penjual dan pemakai narko-
ba jenis shabu shabu.

"Penangkapan ini langsung dipimpin Kasat Narkoba AKP Herison
Manulang di Jalan Kawat 1 Gang Puri Lingkungan 19 Kelurahan Tanjung
Mulia Hilir Kecamatan Medan Deli, sekira pukul 15 Wib", ujar Kapolres.

AKBP Faisal juga mengatakan ke 4 orang tersangka tindak pidana
narkoba jenis shabu itu semuanya penduduk Lingkungan 19 Kelurahan
Tanjung Mulia hilir.

Masing masing bernama, Suryadi (32), Mhd Arif Syahputra (16)
seorang pelajar, Joko Susilo alias Kodok (34) ketiganya berstatus penge-
dar. Sementara Adventinus Laia (17) berstatus sebagai pemakai.

Kapolres kemudian mengatakan salah seorang pengedar narkoba
ini juga seorang residivis yang sudah pernah ditangkap dalam kasus
yang sama oleh Satnarkoba Polres Pelabuhan Belawan beberapa tahun
yang silam dan sudah menjalankan hukumannya. (KRO/RD/Ganden)

Peringatan HKGN di Batu Bara
diakhiri dengan penyerahan cindera-
mata, pertunjukan seni tari oleh para

pelajar, penyerahan hadiah kepada
para pelajar yang berhasil menjawab
kuis dari Bupati Zahir dan penyera-

Bupati Humbahas Buka Bimbel Gratis Gaja Toba

KORAN RADAR |
Batu Bara : Bupati Batu
Bara Ir. H. Zahir, M.AP.,
meminta seluruh jajaran di
Pemkab Batu Bara untuk
mendata seluruh warga
yang sakit dan tidak mam-
pu berobat agar bisa segera
mendapat perawatan medis.

Pernyataan tersebut dis-
ampaikan Bupati Zahir saat
menghadiri bakti sosial Pen-
gurus Daerah (PD) Gerakan
Pemuda Al-Washliyah Kabu-
paten Batu Bara yang dige-
lar di Madrasah Diniyah
Takmiliyah Awaliyah
(MDTA) Al-Washliyah, di
Dusun II, Desa Perupuk, Ke-

camatan Lima Puluh Pesisir, Kabupaten Batu Bara, Minggu (03/09/
2022).

Bakti sosial yang dilaksanakan dalam rangka pelantikan PD
Gerakan Pemuda Al-Washliyah Kabupaten Batu Bara Periode 2020
- 2023 diisi dengan pengobatan gratis, sunat massal yang diikuti 24
anak, penyerahan 4 unit kursi roda dan penyerahan Kartu Identitas
Anak (KIA) untuk anak berkebutuhan khusus.

Dalam sambutannya, Bupati Zahir mengatakan bahwa semua
warga sakit yang kurang mampu di seluruh desa di Kabupaten Batu
Bara harus terdata agar bisa diberikan bantuan.

"Data warga sakit di seluruh desa di Kabupaten Batu Bara. Jika
ditemukan warga sakit dan tidak mampu berobat, pemerintah akan
kirim ke rumah sakit di Medan supaya dilayani dengan baik. Saya
bikin rekomendasinya biar diawasi. Saya juga akan berikan uang
saku kepada 1 orang yang mendampingi," ujar Bupati Zahir.

Acara bakti sosial tersebut turut dihadiri Asisten I Setdakab Batu
Bara Rusian Heri, Kepala Dinas Sosial P3A Riyadi, Kepala Dinas
Kesehatan P2KB Wahid Khusyairi dan Kabag Kesra Adenan Haris.

Tampak juga hadir pada kegiatan tersebut Ketua DPRD Batu
Bara M. Safi'i, Ketua PD Al-Washliyah Batu Bara Muhammad Zein
Damanik, Ketua KNPI Batu Bara, Camat Lima Puluh Pesisir dan
Kepala Desa Perupuk. (KRO/RD/DHASAM)

Zahir Minta Warga Batu Bara
Sakit Didata dan Diobati

han hadiah lucky draw oleh Ny.
Maya Zahir serta pelepasan Balon
ke udara. (KRO/RD/DHASAM)

KORAN RADAR | Doloksang-
gul : Bupati Humbang Hasundutan
Dosmar Banjarnahor, SE diwakili
Sekda Drs. Tonny Sihombing, MIP
membuka secara resmi Bimbingan
Belajar (Bimbel) Gratis Gaja Toba
bekerjasama dengan Ganesha Op-
eration (GO), Sabtu (10/9) dipusat-
kan di Aula Hutamas Doloksanggul.

Bupati Humbang Hasundutan
Dosmar Banjarnahor, SE dalam
sambutan yang dibacakan Sekda
Drs. Tonny Sihombing, MIP men-
yampaikan apresiasi dan teri-

makasih kepada Perkumpulan Gaja
Toba Semesta (PBTS) yang sangat
peduli dengan peningkatan mutu
pendidikan.

PBTS saat ini menyelenggara-
kan Bimbel gratis kepada anak did-
ik kelas XII dan diberharap kegiatan
seperti ini dapat terlaksana setiap
tahunnya.

Disampaikan bahwa Pemkab
Humbang Hasundutan sejak tahun
2017 sampai saat ini masih menga-
nggarkan pemberian beasiswa ber-
prestasi yang bersumber dari APBD

kepada mahasiswa yang masuk
perguruan tinggi 10 terbaik di Indo-
nesia dan kepada siswa yang ma-
suk SMA Unggul Del Laguboti, Ya-
yasan Tunas Bangsa Soposurung
Balige dan SMA Matauli Pandan
kelas unggul A.

Pemkab Humbang Hasundutan
juga memberikan bantuan beasiswa
kepada mahasiswa yang masuk
Universitas Sumatera Utara (USU)
dengan akreditasi A sejak tahun 2022.

Hal ini dilakukan untuk memban-
tu kelancaran proses belajar siswa

dan mahasiswa menempuh pendid-
ikan guna meningkatkan mutu pen-
didikan.

"Pendidikan Nasional bertujuan
untuk mengembangkan potensi pe-
serta didik agar menjadi manusia
yang beriman dan bertagwa kepa-
da Tuhan Yang Maha Esa, bera-
khlak mulia, sehat, berilmu dan
menjadi warga negara yang
demokratis serta bertanggung-
jawab", ujarnya.

Pendidikan yang bermutu men-
jadi harapan sebagai wahana untuk

menghasilkan Sumber Daya Manu-
sia (SDM) bermutu yang mampu
bersaing secara global.

Sementara itu, Ketua Harian
PGTS, Jeffrey Samosir menyam-
paikan bahwa PGTS mengharap-
kan agar siswa siswi bisa bersaing
dengan SMA lainnya di Indonesia
untuk masuk Perguruan Tinggi
Negeri (PTN), jangan surut dengan
perbedaan mutu pendidikan antara
desa dan kota.

Dimanapun belajar, kalau ada ke-
mauan pasti bisa bersaing. Pada
kesempatan yang sama Ketua Pani-
tia acara Franz Sihaloho melaporkan
bahwa PTGS berdiri sejak tanggal 20
Mei 2016 dan saat ini sudah men-
gadakan bimbel gratis di 9 (sembilan)
Kabupaten daerah Danau Toba.

Acara ini juga dihadiri Direktur
Badan Otorita Danau Toba (BODT) Jim-
my Panjaitan, Kadis Pendidikan Hum-
bang Hasundutan Drs. Jonny Gultom,
Kepala Cabang Dinas Pendidikan Hum-
bang Hasundutan dan Tapanuli Utara
Drs. Alfred Silalahi, M.Si, kepala sekolah
dan guru pendamping siswa. (KRO/
RD/SILABAN)

Aliansi Mahasiswa Jember
Tolak Kenaikan Harga BBM

KORAN RADAR | Jember : Ratusan mahasiswa dari 7 aliansi di
Jember, yakni HMI, PMII, IMM, GMNI, LMDN, KMHDI, dan KAMMI,
menggelar aksi unjuk rasa di bundaran depan gedung DPRD Jember,
Selasa (6/9/2022) kemarin.

Aksi mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Jem-
ber itu, sebagai bentuk protes menolak kebijakan pemerintah menaikan
harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Sebelumnya, ratusan mahasiswa tersebut berkumpul di  Double
way UNEJ sejak pukul 08.00WIB. Kemudian melanjutkan aksi long-
march menuju bundaran depan gedung DPRD Jember.

Dalam orasinya, massa mahasiswa menegaskan bahwa sebagai
lembaga pengawas dan penyelenggara, harusnya dapat memahami
progres pendistribusian BBM, namun faktanya hingga kini masih bany-
ak "mafia Rente" yang sedang menikmati subsidi yang seharusnya
untuk masyarakat kecil.

Massa mengkritik pemerintah pusat yang dianggap lalai mengawa-
si BPH Migas sehingga menjadikan dana APBN menjadi defisit. Massa
juga menantang DPRD Jember untuk membahas soal pertimbangan
kenaikan harga BBM.

Dalam aksinya, massa membuat beberapa tuntutan yakni, menolak
kenaikan harga BBM  dan tarif dasar listrik, mendesak pemerintah pusat
mengevakuasi kinerja BPH Migas, mendesak pemerintah pusat untuk
segera memberantas pemburu Rente, dan tunda proyek Nasional  yang
tidak berpihak kepada Rakyat.

Selain itu, meakukan reformasi perpajakan dan wujud tanpa berkeadi-
lan, mengajak masyarakat umum mengawal kebijakan pemerintah yang
tidak berpihak kemasyarakat, serta mengecap represivitas aparat di
ruang ruang demokrasi.

Ketua DPRD Jember Itqon Syauqi, didampingi sejumlah anggota
DPRD Jember saat menerima aspirasi aksi mahasiswa dalam tangga-
pannya berjanji, dalam kurun waktu 2x 24 jam pihaknya akan me-
neruskan aspirasi  mahasiswa ke pemerintah pusat. (KRO/RD/AN)
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Jambore PKK Humbahas Dilaksanakan di Wisata Sipinsur
KORAN RADAR | Doloksanggul : Kegiatan
Jambore PKK Kabupaten Humbang Hasundu-
tan (Humbahas) 2022 dilaksanakan di objek
wisata geosite Sipinsur Desa Pearung
Kecamatan Paranginan, Sabtu (10/9).

Jambore Kader PKK ini luar bi-
asa semangat masyarakat yang
hadir dari seluruh kecamatan dan
digelar dengan berbagai ragam keg-
iatan.

Ketua TP PKK Humbahas Ny
Lidia Kristina Dosmar Banjarnahor
mengatakan gerakan PKK adalah
gerakan nasional dalam pemban-
gunan masyarakat yang tumbuh
dari bawah, pengelolaannya untuk
masyarakat menuju terwujudnya
keluarga yang beriman dan ber-
taqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berahlak mulia dan berbudi lu-
hur, sehat sejahtera, lahir dan bathin.

Jambore PKK bertujuan
merekatkan kebersamaan antar kad-
er, pengurus serta pemerintah daer-
ah. Termasuk supaya saling men-
genal, saling bertukar informasi
pengetahuan dan program-program
kegiatan.

Kegiatan ini juga dapat men-
ingkatkan kualitas kader PKK dalam
melaksanakan 10 program pokok
PKK yaitu penghayatan dan pen-
galaman pancasila, gotong-royong,
pangan, sandang, perumahan dan
tatalaksana rumah tangga, pendidi-
kan dan keterampilan, pengemban-
gan kehidupan berkoperasi, keles-
tarian lingkungan hidup dan peren-
canaan sehat.

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel)
H Dolly Pasaribu, SPt, MM bersama Ketua Tim Penggerak Pem-
berdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tapsel Ny. Ro-
salina Dolly Pasaribu, Memperingati Hari Anak Nasional (HAN)
tingkat Kabupaten dan mengajak anak-anak yang berhadir untuk
memiliki sifat yang positif dan tetap memiliki daya imajinasi yang
tinggi sesuai kodratnya, di Gedung Serba Guna Komplek Perkan-
toran Pemkab Tapsel, Senin (22/8/2022).

Disaat kebersamaan pada puncak peringatan hari tersebut
dengan anak-anak, Bupati Tapsel merasa bangga akan kema-
juan anak Tapsel, seperti lewat penampilan memukau pada ac-
ara HAN itu.

"Saya bangga dengan penampilan mereka, bersamaan mo-
men peringatan ini, kita ajak mereka untuk bergembira bersama,
kiranya menambah semangat dan kedekatan bersama mereka,"
ujar Bupati yang didampingi Ketua TP PKK Tapsel.

Dolly juga menjelaskan, saat ini anak Tapsel begitu mumpuni
dan berbakat serta mampu menoreh prestasi baik di tingkat Kabu-
paten, dan Provinsi, dimana mereka berhasil meraih juara 1 tari
margulaen tingkat Provinsi Sumut dan kedepan akan mengikuti
kejuaraan Nasional. Begitu juga pemenang lomba cerita anak tingkat
Kabupaten, juara lomba berbalas pantun tingkat Kabupaten yang
begitu membanggakan daerahnya.

"Lewat peringatan hari anak, saya berpesan kepada bidang
terkait untuk terus mendorong munculnya karya anak dan pemuda
Tapsel berupa seni, lagu dan cerita anak. Kreativitas anak agar
didorong lewat pembinaan sanggar sehingga anak-anak dapat meraih
prestasi dikancah yang lebih membanggakan lagi nantinya" harap-
nya pada puncak Hari Anak Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan
dengan tema "Anak Terlindungi Indonesia Maju" untuk tujuan men-
ciptakan Anak Tapsel Sehat Cerdas dan Sejahtera.

Disamping itu, Dolly berpesan kepada para orang tua untuk
senantiasa memperhatikan keseharian anak. "Kecanggihan teknologi
saat ini harus diwaspadai terutama para orang tua untuk dapat
mengontrol anak-anak dalam penggunaan gawai, namun sebalikn-
ya anak-anak diajak untuk banyak membaca, dan aktif dalam
kegiatan-kegiatan yang memperkaya pengetahuan dan kreativitas
mereka, pungkasnya.

Usai acara, Bupati dan Ketua TP PKK Tapsel menyerahkan
KTP, Akte Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) kepada anak-
anak Tapsel.

Turut hadir, mewakili Kapolres Tapsel, Kadis PPPA Padang
Sidempuan, para Asisten, Staf Ahli Bupati, pimpinan OPD, Kepala
Bagian, Camat se-Tapsel, Pengurus TP PKK Kabupaten dan
Kecamatan.(KRO/RD/AMR).

Bupati Dolly dan Ketua TP PKK
Ajak Anak Tapsel Miliki Sifat Positif

KORAN RADAR | TAPSEL :
Tim IV Supervisi dari Provinsi
Sumut melakukan monitoring ter-
hadap 5 desa binaan di Kabupaten
Tapanuli Selatan (Tapsel), yang
akan diperlombakan di tingkat
Sumatera Utara (Sumut) tahun 2022,
pada Kamis (1/9/2022) di Gedung
Serba Guna Sarasi, Komplek Per-
kantoran Pemkab Tapsel.

Tim Supervisi, melakukan mon-
itoring sekaligus penilaian terhadap
desa atau kelurahan, mulai dari ter-
tib administrasi PKK, pola asuh anak
dan remaja (PAAR), usaha peningka-
tan pendapatan keluarga (UP2K)
PKK, Hatinya PKK, dan IVA Test
tahun 2022 di 5 desa binaan Kabu-
paten Tapsel.

Ketua TP PKK Kabupaten
Tapsel, Ny Rosalina Dolly Pasari-
bu, merinci adapun kelima desa bi-
naan yang dimaksud, yakni Desa
Paran Padang, Kecamatan Sipirok,
sebagai pelaksanaan tertib admin-
istrasi PKK. Kemudian, Desa Mon-
dang, Kecamatan Sayur Matinggi,
sebagai pelaksana pola asuh anak
dan remaja (PAAR).

"Lalu, Desa Muaratais III, Keca-
matan Angkola Muaratais, sebagai
desa UP2K PKK. Selanjutnya, Desa

Sijungkang, Kecamatan Angkola
Timur, sebagai desa pelaksana
Hatinya PKK. Dan terakhir, Puskes-
mas Desa Batu Horpak, Kecamatan
Tano Tombangan Angkola (Tantom
Angkola) sebagai pelaksana IVA
Test," jelas Rosalina.

Dalam kesempatan itu, Rosali-
na mengajak segenap kader PKK
untuk bisa menjadikan momentum
Supervisi yang dilakukan Tim dari
Provinsi Sumut itu sebagai langkah,
untuk melihat sejauh mana peruba-
han yang dilakukan di desa binaan.
Menurut Rosalina, Tim Supervisi
tidak hanya menilai desa binaan
yang diperlombakan itu dari sisi
kompetensinya saja.

"Akan tetapi, evaluasi dalam
pelaksanaan 10 program pokok PKK
juga termasuk di dalamnya. Oleh
karena itu, kami berharap ke para
kader PKK, agar pelaksanaan 10
program PKK itu lebih dimaksimal-
kan untuk keperluan jangka pan-
jang," pintanya.

"Menurut kami, penghargaan
bukan tujuan. Namun yang lebih
penting dari itu adalah kesejahter-
aan dan kemajuan masyarakat,"
tegas Bupati.

Malah, Bupati meminta, agar

penghargaan yang telah diraih terse-
but menjadi cambuk serius, guna
evaluasi untuk kesejahteraan
masyarakat yang lebih baik lagi.
Bupati berharap, paska penilaian,
semua kegiatan akan dipelihara se-
cara berkelanjutan dan tetap dijaga
agar desa semakin maju, sehingga
desa yang lain bisa mencontoh.

"Kondisi yang sudah kita hadapi
bersama ketika pandemi Covid-19,
mulai dari pusat, provinsi, apalagi
daerah tentunya berpengaruh akan
keuangan. Maka dari itu mari kita pu-
lih lebih kuat, kita bangkit lebih cepat.
Kita bersama kembalikan kesejahter-
aan masyarakat," seru Bupati disam-
but gegap gempita para hadirin.

Sedangkan, M Nirman Subkhan
Nasution, selaku Ketua Tim Monitor-
ing Supervisi dari Provinsi Sumut
menyatakan bahwa setelah monitor-
ing nanti yakni Oktober akan dilaku-
kan evaluasi untuk selanjutnya pe-
nilaian final. Kata Nirman, jaraknya
sudah dekat yakni, hanya sebulan.

"Maka dari itu, kelima desa ini
harus lebih ekstra fokus, jangan
sampai saat evaluasi nanti desa-
desa mengalami penurunan yang
berdampak ke penilaian juri," tutur
Nirman. (KRO/RD/AMR).

Tim Supervisi Provinsi Sumut
Monitoring 5 Desa Binaan di Tapsel

Bentuk Forum Multi Sektor Entas TB
Tapsel Diapresiasi Kementerian Kesehatan

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, mengim-
bau ke segenap masyarakatnya
untuk waspada terhadap ancaman
penyakit tuberkulosis (TB). Menu-
rut Bupati, baru-baru ini, di desa te-
lah diadakan pelatihan terkait
bagaimana menangani dan mence-
gah penularan TB di masyarakat.

"Karena, TB ini bisa menyerang
lewat udara akibat dari micro bak-
teri di dalamnya. Maka dari itu, ini
harus diwaspadai," kata Bupati dis-
ela pertemuan, pengesahan, dan
penyusunan dan rencana kerja fo-
rum multi sektor percepatan elimi-
nasi TB Kabupaten Tapsel, Senin
(5/9) di aula Emerald Hotel Mega
Permata, Kota Padang Sidempuan.

Kata Bupati, TB juga merupa-
kan masalah kesehatan utama no-
mor 10 yang dapat menyebabkan
kematian pada penderitanya dan
Indonesia termasuk penderita TB ke-
3 terbesar di dunia setelah India dan
Tiongkok.

"Diperkirakan Indonesia ada
824.000 kasus (TB) dan penyebab
kematiannya sampai 93.000 jiwa
pada 2020," imbuh Bupati dalam
acara yang digelar berkat kerja sama
antara Dinas Kesehatan Tapsel be-
serta PT Agincourt Resources den-
gan Yayasan KNCV Indonesia itu.

Di Kabupaten Tapsel sendiri, kata
Bupati, angka TB pada 2021 seban-
yak 378 kasus dengan target 825
kasus. Sedangkan pada Juli 2022
ditemukan 212 kasus di Tapsel dari

target 934 kasus. Angka kesembu-
han TB di Tapsel pada 2022 men-
capai 20 persen dan 2021 menca-
pai 33,7 persen. Serta target kesem-
buhan TB di Tapsel 80 persen. Pen-
yakit TB menurut Bupati, harus di-
tangani dengan serius dan telaten
hingga 6 bulan agar sembuh.

Bupati menerangkan, beberapa
waktu lalu, ia pernah bertemu pihak
Dinas Kesehatan Provinsi Sumut.
Pihak Dinas Kesehatan itu menya-
takan jika penanganan TB di Tapsel
masih dilakukan secara kombatan,
belum memasuki ranah pencegah-
an. Maka dari itu, Bupati berpesan,
untuk mencegah TB dari
masyarakat, selain sembuhkan para
penderita TB yang sudah terjangkit
dengan cara menerapkan pola hidup
bersih, dan sehat.

"Penanggulangan TB dibutukan
kerja sama dari lintas sektor, bukan
hanya dari pemerintah semata, ter-
masuk yang kita lakukan hari ini
saya ucapkan terimakasih atas
terselenggaranya kegiatan ini," tutur
Bupati.

Bupati berharap, melalui Forum
tersebut dapat melahirkan arah dan
solusi terkait penanganan TB di Kabu-
paten Tapsel. Ia juga mengharapkan,
usai acara itu digelar ada evaluasi
dan tindaklanjut dengan cara men-
yampaikan hal ini ke masyarakat
luas. Forum ini juga bisa diharapkan
memberi dukungan dan sumbang-
sih yang nyata bagi pengentasan TB
di Kabupaten Tapsel.

"Atas atensinya saya ucapkan

terimakasih atas kepedulian PT.AR,
Dinas Kesehatan dan Yayasan KNCV
Indonesia yang melibatkan multi sek-
tor mulai OPD, NGO, PKK, Akade-
misi, Media, Perusahaan, Lembaga
lainnya dalam rangka menuju Tapsel
bebas TBC," ujarnya.

Hal senada disampaikan Ketua
TP PKK Kabupaten Tapsel, Ny Ro-
salina Dolly Pasaribu yang juga se-
laku Ketua FMS Percepatan Elimina-
si TB. Baginya, Peraturan Presiden
No.67/2021 tentang penanggulangan
TB menjadi dukungan kuat bagi re-
formasi kesehatan di Indonesia. Menu-
rut Rosalina, kegiatan penanggulan-
gan TB itu, bukan hanya membahas
persoalan kesehatan saja.

"Kegiatan ini mengajak kita un-
tuk berperan dalam pencegahan
penyakit TB. Forum ini juga dapat
memberikan dukungan dan apresia-
si bagi semua pihak dalam hal pen-
anggulangan TB, sehingga harapan-
nya, ke depan Kabupaten Tapsel
bisa segera mengentaskan TB di
masyarakat," ujarnya.

"Terimakasih, semoga sukses
buat kita semua dan forum ini men-
jadi contoh yang baik untuk kita tun-
jukkan atau kita pamerkan dan kita
serukan, supaya semua bisa sama-
sama mengeliminasi TB di Indone-
sia," ucapnya.

"Yayasan KNCV Indonesia ber-
sama Kementerian Kesehatan RI
telah memfasilitasi pembentukan
Forum multi sektor guna penanggu-
langan TB di Indonesia. Maka dari
itu, melalui CSR dari PT Agincourt
Resources dan Yayasan KNCV In-
donesia turut berkolaborasi dengan
pemerintah daerah dan lainnya, un-
tuk entaskan TB di Kabupaten
Tapsel," sebutnya.

Sedangkan Manager Communi-
ty Development PT Agincourt Re-
source, Rohani Simbolon, dalam
sambutannya mengucapkan terima
kasih karena pihaknya turut dilibat-
kan untuk berkontribusi dalam pen-
gentasan TB di Kabupaten Tapsel.
Dia mengatakan, bahwa PT Agin-
court Resources, memiliki komit-
men untuk memberikan kontribusi
dalam hal permasalahan kesehatan
di masyarakat. (KRO/RD/AMR)

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, menyampaikan harapannya ke segenap
masyarakat agar bisa memanfaatkan lahan, semaksimal mungkin un-
tuk dapat ditanami dengan berbagai tanaman obat keluarga seperti hal-
nya, orangtua di masa lalu. Tanaman yang sarat akan manfaat, kata
Bupati, salah satunya seperti apotek hidup sebagai pertolongan pertama
ketika sakit.

"Sehubungan dengan panen perdana bawang merah ini, diharap
bisa mengajak atau mensosialisasikan kepada masyarakat lain untuk
menanam bawang," ujar Bupati disela panen perdana bawang merah,
di Kampung Saba Tolang, Desa Sarogodung, Kecamatan Sipirok, Kabu-
paten Tapsel, Sabtu (20/8/2022).

"Seperti niat saya waktu dulu maju sebagai Bupati Tapsel ialah
masyarakat adalah ladang amal dan ladang jihad, sehingga segala
sesuatu yang saya sentuh dari masyarakat bisa menjadi pahala bagi
kami," jelas Bupati.

"Sebab, sudah dilakukan penelitian bahwa penggunaan pupuk kom-
pos dapat menghasilkan tanaman yang lebih baik," imbuhnya.

Sementara, Ketua TP PKK Kabupaten Tapsel, Ny Rosalina Dolly
Pasaribu, yang juga hadir mengatakan, sebuah sektor pertanian bisa
meraih sukses bila dari pemerintah dan masyarakatnya saling mem-
beri dukungan. Apabila semua pihak seperti, pemerintah, masyarakat,
serta PPL, saling mendukung, dengan kebersamaan, kemauan, dan
kegigihan, niscaya akan meningkatkan ekonomi masyarakat.

Di sisi lain, Ketua TP PKK juga mengajak para Dasa Wisma yang
ada di Sarogodung, untuk memaksimalkan TOGA agar potensi yang
lain dapat terlihat seperti, tanaman jahe. Intinya, Rosalina mengajak
semua masyarakat untuk membangun Desa Sarogodung dan Kabupat-
en Tapsel menuju masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera.

Kemudian Kepala Desa Sarogodung mengatakan bahwa penangkar
bawang merah di Desa Sarogodung, bisa berkembang yang mana
tujuannya adalah untuk kemajuan Tapsel kedepan khususnya di Keca-
matan Sipirok.

"Saya mewakili masyarakat Desa Sarogodung menyampaikan
banyak terima kasih, atas kehadiran Bapak Bupati. Kehadiran bapak di
desa kami adalah untuk memajukan masyarakat di sektor pertanian,"
jelasnya.

Kegiatan itu juga di rangkai dengan penyerahan hasil panen bawang
dari Ketua Kelompok Tani Desa Sarogodung Muhammad Subuki kepa-
da Bupati Tapsel yang di dampingi Ketua TP PKK Tapsel. Setelah itu
Bupati menyerahkan alat olahraga kepada Karang Taruna Desa Sarogo-
dung, yang dilanjutkan dengan penyerahan bingkisan kepada anak-
anak.

Turut hadir, Asisten Administrasi Umum, pimpinan OPD, Kepala
Bagian, Camat Sipirok, pengurus PKK Kabupaten, Ketua TP. PKK Ke-
camatan Sipirok, Ketua TP. PKK Desa Sarogodung, tokoh agama, tokoh
masyarakat Desa Sarogodung, PPL Pertanian, dan Kelompok Tani
Desa Sarogodung.(KRO/RD/AMR).

Bupati Tapsel Ajak Warga Manfaatkan
Lahan Tanaman Obat Keluarga

 "Karena kekuatan PKK dahsyat
karena bisa bicara sampai level
yang sangat kecil yaitu keluarga.
Acara Jambore juga dirangkai pel-
antikan dan pengukuhan pengurus
TP PKK Kabupaten," ujarnya.

Sambutan Bupati Humbahas
Dosmar Banjarnahor SE yang dis-
ampaikan Sekda Drs Tonny Sihomb-
ing mengucapkan selamat atas pel-
antikan dan pengukuhan pengurus
TP PKK Humbahas.

Peran PKK ternyata manfaatnya
luar biasa dan dapat menyentuh hing-
ga ke unit terkecil dalam masyarakat
yaitu keluarga. Ini sangat membutu-
hkan kerja keras, kekompakan dan
keberanian untuk mencapainya.

"Melalui kegiatan ini, TP PKK
baik kabupaten, kecamatan dan
desa mampu menyusun rencana
aksi dalam akselerasi program
dalam melaksanakan 10 program
pokok PKK," ungkapnya.

Kepada Camat yang desanya
telah ditetapkan menjadi desa per-
contohan yang diperlombakan un-
tuk tingkat provinsi, agar lebih giat
lagi menggalakkan budaya gotong-
royong di kecamatan masing-
masing.

Sehingga melalui gotong-roy-
ong dan partisipasi masyarakat
desa, maka percepatan pemban-

gunan di pedesaan akan dapat ter-
wujud menuju Humbang Hasundu-
tan Yang Hebat dan bermentalitas
Unggul.

"Terlebih lagi Pemkab Hum-
bahas saat ini sedang menggalak-
kan program pemerintah pusat
dalam bidang pertanian khsususn-
ya dalam memenuhi pangan dan
komoditi lainnya untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat Humbang
Hasundutan" harap Bupati Hum-
bahas,

Dalam Jambore PKK itu ada 6
kegiatan yang diperlombakan dan
bagi pemenang diberikan hadiah dan
uang pembinaan. Lomba makanan
pokok dan snack untuk bayi stunt-

ing, Juara 1 Lintongnihuta, 2 Tara-
bintang, 3 Paranginan, harapan 1
Baktiraja, 2 Parlilitan dan harapan 3
Doloksanggul.

Lomba Baduta (anak usia
dibawah dua tahun) sehat, juara 1
Pakkat, 2 Onanganjang, 3 Dolok-
sanggul, harapan 1 Pollung, 2 Bak-
tiraja dan 3 Sijamapolang. Lomba
jingle Paaredi (pola asuh anak re-
maja di era digital}, juara I Pollung, 2
Tarabintang, 3 Onanganjang, hara-
pan 1 Doloksanggul, 2 Baktiraja dan
harapan 3 Pakkat.

Lomba inovasi hasil pertanian
yang sumbernya dari andaliman,
bawah merah, kentang dan jagung,
juara 1 Doloksanggul, 2 Paranginan,

3 Baktiraja, harapan 1 Lintongnihu-
ta, 2 Pollung dan harapan 3 Pakkat,
Lomba yel-yel dan penyuluhan
dasawisma, juara 1 Doloksanggul,
2 Sijamapolang, 3 Baktiraja, hara-
pan 3 Pollung, 2 Lintongnihuta dan
harapan 3 Tarabintang.

Lomba fashion show wastra
Humbang Hasundutan, juara 1 Lin-
tongnihuta, 2 Doloksanggul, 3 Pol-
lung, harapan 1 Sijamapolang, 2
Parlilitan dan harapan 3 Pakkat.
Selain dihadiri OPD, Jambore ini di-
ikuti Wakil Ketua TP PKK Humbahas
Ny Erma Oloan Paniaran Nababan,
Kepala Desa Pearung Hisar B Sire-
gar ST dan lainnhya. (KRO/RD/
Diskominfo/SILABAN)

Bupati Dolly Ajak Warga
Manfaatkan Lahan dan Pekarangan

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel) H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, mengha-
diri pengajian Akbar yang dirangkai
dengan Safari Muharram 1444 H,
tingkat Kecamatan Marancar, di Desa
Sugi, Kabupaten Tapsel, Kamis (1/
9/2022). Di sela acara, Bupati men-
gatakan, kegiatan keagamaan yang
kita laksanakan ini bertujuan untuk
menyatukan umat dan sekaligus
mempererat tali silaturahmi antar
warga khususnya warga Desa Sugi
dan masyarakat Tapsel pada um-
umnya.

Bupati juga menyampaikan dih-
adapan seluruh jamaah pengajian
Akbar, bahwa di siang Kamis ming-
gu yang lalu saya diundang oleh
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi
terkait program pertanian di Sumat-
era Utara. Saat ini wilayah percon-
tohannya ada di Kecamatan Sipirok.
Namun karena saat itu ada agenda
dengan DPRD Tapsel, saya men-
gutus Asisten I yang kebetulan pag-
inya menghadiri rapat terkait penan-
ganan inflasi daerah. Ternyata be-
liau ingin mendengar langsung dari
saya informasi tersebut dan nanti
setelah pengajian saya bertolak ke
Medan.

"Mudah mudahan dengan
menanam bawang merah bisa
membantu masyarakat terutama
petani kita agar perekonomiannya
kedepan bisa meningkat sehingga
kesejahteraannya dapat terwujud,"

ucap Bupati dihadapan seluruh
jamaah pengajian Akbar.

Pun begitu juga manfaatkan pe-
karangan untuk beternak ayam,
burung puyuh bahkan ikan yang
bisa menambah protein hewani
warga.  Ini bertujuan agar
masyarakat semakin berdaya dan
sehat karena asupan gizi terpenuhi.
Bisa kita bayangkan di pekarangan
kita ternyata ada obat alami sebagai
tindakan awal apakah itu mence-
gah bahkan mengobati.

"Harapan saya kesehatan
masyarakat bisa semakin baik den-
gan adanya pemanfaatan pekaran-
gan untuk tanaman obat keluarga
(TOGA) sehingga perekonomian
masyarakat juga terangkat," harap
Dolly.

Setelah itu acara dirangkai den-
gan kegiatan sosial keagamaan
yakni pemberian unit pengumpul
zakat (UPZ) Kecamatan Marancar
kepada 20 siswa SD sebesar
Rp200.000/orang dan penyaluran
zakat produktif dari UPZ kepada 3
orang penerima zakat masing-mas-
ing sebesar Rp2.500.000/orang.
Kemudian penyaluran Baznas kabu-
paten kepada 15 orang mustahik
masing masing mendapatkan
Rp300.000/orang.

Turut hadir di acara pengajian
Akbar, Plt Kadis Perdagangan, Sek-
retaris PUPR, Sekretaris Disnaker,
Kabag Kesra dan seluruh jamaah
pengajian Akbar.(KRO/RD/AMR).

Bupati Tapsel Ajak Kaum Ibu
Tingkatkan Taraf Hidup Lewat Bertani

KORAN RADAR | TAPSEL :
Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, mengha-
diri sekaligus Penutupan Arisan
Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT)
Kabupaten Tapsel di Aula Kantor MUI,
Jalan Prof Lafran Pane, Kecamatan
Sipirok, Minggu (4/9/2022).

Dalam sambutannya, Bupati
menjelaskan bahwa, sesuai niatnya
diawal menjabat sebagai kepala
daerah, ia menargetkan peningka-
tan taraf hidup masyarakatnya yang
mayoritas berprofesi sebagai petani.
Tentunya, kata Bupati, itu semua
bisa terlaksana jika semua pihak
mau bekerja sama, untuk bangkit
bersama pasca Covid-19.

"Dengan kita sentuh pertanian
Tapsel dan kita perbaiki sistem per-
taniannya, maka kesejahteraan pet-
ani bisa meningkat," ujar Bupati.

"Oleh karenanya, saya ber-
harap ibu-ibu BKMT bisa menjadi
motor penggerak geliat pertanian di
desa masing-masing, karena
masyarakat kita mayoritas adalah
petani," imbuh Bupati dalam acara
yang bertema : "Semangat Hijrah
Momentum untuk Menguatkan Ke-
imanan dan Persaudaraan".

Bupati memberi contoh Desa
Sarogodung, Kecamatan Sipirok, di
tengah kenaikan harga BBM yang
akan berimbas naiknya harga ke-
butuhan pokok, masyarakat di sana
sudah menggencarkan menanam
bawang merah, yang diketahui ber-
sama bahwa tanaman tersebut, tidak
tergerus akan inflasi. Menurut Bu-
pati, inovasi seperti itu, perlu ditiru
oleh desa lainnya, agar Kabupaten
Tapsel tak perlu penuhi kebutuhan
pokoknya dari luar daerah.

"Begitu juga harapan kami BKMT
di kecamatan yang lain agar bisa
mengikuti jejak dari BKMT Kecamatan

Arse dan Batang Toru. Bayangkan 28
ribu anggota lebih kita tingkatkan eko-
nominya secara jama'ah. Potensinya
demikian besar," jelasnya.

Sementara, Ketua Tim Pengger-
ak PKK Kabupaten Tapsel, Ny Ro-
salina Dolly Pasaribu, berharap ang-
gota BKMT bisa terus menjaga sol-
idaritas dan kerja sama yang baik,
mulai dari tingkat kecamatan, hing-
ga kabupaten guna saling memberi-
kan kekuatan satu sama lain. Dirin-
ya berharap, BKMT selalu diberi
kekuatan dan dilindungi Allah SWT,
karena tujuan BKMT, memperkuat
tentang kajian keislaman.

"Seperti yang lalu kita sudah
melewati pandemi Covid-19, itu
semua bisa di lewati karena ada
semangat dari kita semua. Doa yang
terus kita panjatkan, agar ke depan
kita terus bersama-sama menjalan-
kan BKMT. Kita juga berharap saat
BKMT melaksanakan arisan di ke-
camatan nantinya, bisa mengger-
akkan masyarakat agar ikut ber-
BKMT," ungkapnya.

Sedangkan, Ketua BKMT Kabu-
paten Tapsel, Rosmayati Ritonga,
menyampaikan bahwa arisan terse-
but dilaksanakan BKMT setiap tang-
gal 4 per bulan, dan pertemuan kali
ini menjadi penutup. Pihaknya ber-
encana arisan BKMT nanti, akan
dilaksanakan di kecamatan. Selain
sebagai wujud hablumminallah wa-
hablumminannas juga sebagai per-
tukaran wawasan bagi seluruh ang-
gota BKMT kedepan.

Setelah itu dilanjutkan tausiah
yang disampaikan Ketua MUI Kabu-
paten Tapsel KH. Ahmad Ghazali.
Tampak hadir Kabag Kesra, Pengu-
rus PKK Tapsel, Pengurus BKMT
Kabupaten, Ketua BKMT Kecama-
tan, Anggota BKMT se-Kabupaten
Tapsel.(KRO/RD/AMR).

KORAN RADAR | TAPSEL : Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H
Dolly Pasaribu, SPt, MM, melakukan pemotongan nasi tumpeng untuk
Sekretaris Daerah (Sekda) Parulian Nasution yang pada Rabu (31/8/
2022) memasuki masa Purnabakti. Pemotongan nasi tumpeng dilaku-
kan setelah Apel gabungan di Lapangan Parade Perkantoran Pemkab
Tapsel, Rabu (31/8/2022).

Setelah pemotongan nasi tumpeng, Bupati Tapsel mengatakan, bah-
wa segala sesuatu punya waktu. Ada waktu untuk memulai, dan men-
gakhiri. Hal itu juga berlaku bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Purnabakti adalah proses alamiah, yang bakal dihadapi setiap ASN
yang mengakhiri masa tugasnya sebagai abdi Negara dan masyarakat.

"Kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT karena sudah ditun-
jukkan kepada kita sosok (Sekda) yang berhasil dalam melaksanakan
tugasnya," ujar Bupati.

Menurut Bupati, 36 tahun menjadi abdi Negara, Parulian Nasution
memulai karirnya dari tingkat ASN biasa hingga mencapai puncaknya
yaitu Sekda. Bupati meyakini, semua ASN memimpikan berada di
puncak karir, yakni jabatan Sekda.

"Ketika berbicara tentang sosok Parulian Nasution, yang tumbuh
adalah tentang rasa bangga dan hormat. Sebab, selama ini dia men-
jalankan tugasnya dengan baik. Bahwa setiap pertemuan pasti ada
perpisahan, tapi perpisahan bukan untuk saling melupakan, tapi perp-
isahan merupakan awal dari keindahan," kenang Bupati.

"Harapan saya juga kiranya, para ASN menjadikan hal ini sebagai
semangat baru dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab se-
bagai abdi Negara di lingkungan Pemkab Tapsel," harap Bupati.

Parulian berpesan agar seluruh PNS yang ada di jajaran Pemkab
Tapsel tidak mudah menyerah. Dia mengisahkan, sejak tahun 2016
sudah menjabat sebagai Sekda di Tapsel. Selama menjabat, dia tidak
pernah memberlakukan sekat kepada pegawai. Artinya, suluruh ASN
tersebut sama di matanya.

"Saya tidak pernah memandang pegawai itu berdasarkan golongan
jabatannya. Semuanya selalu sama. Selama menjabat, Parulian men-
gajak pegawai untuk terbiasa berpikir postif, berjiwa besar, memiliki
rasa empati, serta dalam bekerja harus selalu terprogram dan terorgan-
isir," terangnya.

Setelah Apel gabungan, Sekda Tapsel mendatangi para ASN dan
menyalaminya satu per satu yang didampingi Bupati, para Asisten, Staf
Ahli dan pimpinan OPD. Kemudian acara pisah Purnabakti Sekda Tapsel
dilanjutkan di Aula Sarasi, Kantor Bupati Tapsel.

Tampak hadir Kapolres Tapsel AKBP Imam Zamroni, SIK, MH,
Kajari Tapsel Antoni Setiawan, SH, MH, Ketua DPRD Husin Sogot Si-
matupang, para Asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Kepala Bagian, dan
seluruh ASN Setdakab Tapsel.(KRO/RD/AMR).

Bupati :
Sosok Sekda Tapsel Patut Diteladani ASN
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Imigran China Muslim di Tanah Air
KORAN RADAR |
Medan : Imigran etnis
Tionghoa berperan
menyebarkan agama
Islam di tanah air.
Negeri tirai bambu
yang lebih dikenal
nama RRC selain
memiliki jumlah
penduduk terbanyak
di dunia, juga
memiliki sejarah
keterkaitan Islam di
tanah air.

nesia juga ada etnis Tionghoa yang
memeluk Islam. Bahkan etnis Tion-
ghoa juga yang menyebarkan aga-
ma Islam di Indonesia.

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

Benarkah masih ada yang belum
mengetahui sejarah bahwa etnis Tion-
ghoa yang minoritas di Indonesia
memiliki peran besar dalam penye-
baran agama Islam di Indonesia.

Selain itu, Imigran China Mus-
lim ternyata sempat mendapat pen-
indasan dari bangsa Portugis dan
Belanda.

Bahwa orang-orang Arab Han-
dramaut, Persia, dan Gujarat me-
mang menyebarkan agama Islam

di Indonesia, namun tidak hanya
mereka, imigran etnis Tionghoa juga
menyebarkan agama Islam di Indo-
nesia.

Di masa lalu, China dan Arab
telah memiliki hubungan dagang.
Pedagang yang berasal dari Arab
dan China saling menjajakan hasil
negaranya 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 dar-
at. Disebut jalur sutera karena se-
bagian besar barang dagangan yang
diangkut melalui jalur darat adalah
kain sutera.

Jalur keramik yaitu membawa
barang dagangan melalui laut. Dise-
but dengan jalur keramik karena

memang barang-barang yang di-
angkut sebagian besar berupa
keramik.

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

Sekitar abad ke 15 imigran Chi-
na Muslim yang sebagian besar
berasal 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, Ban-

Pada masa Rasulullah Muham-
mad SAW hubungan dagang antara
China dan Arab semakin meningkat.
Pedagang China datang ke Arab di
Mekkah. Selain berdagang mereka
juga mempelajari agama Islam. Be-
berapa dari mereka kemudian me-
meluk agama Islam.

Pada saat mereka kembali ke
China para pedagang muslim Chi-
na tersebut menyebarluaskan aja-
ran-ajaran agama Islam tersebut ke
China.

Pada saat itu, Nabi Muhammad
SAW juga mengirimkan beberapa
da'i ke China untuk mengajarkan
agama Islam. Agama Islam sudah
menyebar di negeri tirai bambu ter-
utama di provinsi Guang Dong
(Guang Zhou) dan Fujian.

Di kota Guang Zhou inilah
makam sahabat Rasulullah berada,
Sa'ad bin Abu Waqqas RA yang
menginjakkan kaki di daratan China
pada tahun 651 M setelah Rasulull-
ah wafat pada tahun 632 M.

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-

KORAN RADAR | Simalungun : Dua orang Karyawati
PTPN4 Bah Jambi yang bekerja sebagai tenaga pemeliharaan,
menjadi korban keganasan penggarap tanah HGU Kebun Bah
Jambi, Nagori Moho, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi,
Kabupaten Simalungun, Kamis, 8 September 2022 pukul 11.00
Wib.

Kedua korban yakni, Hadiati Ninhsih (54) dan Prisdawati
Pasaribu(53). Menurut keterangan saksi mata, korban dan be-
berapa karyawan bekerja menyemprot rumput mulai pukul
8.00 wib sampai seleaai sesuai dengan petunjuk asisten tana-
man.

Hadiati Ningsih mengatakan kepada RADARINDO.co.id
GROUP KORAN RADAR, kami mulai kerja sekitar pukul 08.00
wib, tidak ada reaksi dari para penggarap.

"Mereka hanya memoto kami saja, namun mengapa ketika
selesai bekerja dan kami ingin keluar dan berkumpul dengan
kawan-kawan untuk istirahat, tiba - tiba para penggarap
menangkap dan menarik saya hingga leherku ini luka akibat
ditarik dan dipaksa mereka untuk di bawa kekampung mereka,
dengan alasan saya yang merusak tanaman jagung dan ubi
mereka," ujar Hadiati.

Sementara itu, Ketua SPBUN Basus Bah Jambi, Indra Kusu-
ma" pelakuan para penggarap ini sudah melampaui batas dan
menjurus ke anarkis.

"Kami minta Polisi segera menangkap pelaku. Perbuatan
sudah anarkis, setiap ada karyawan yang kerja di areal HGU
selalu dicegah. Padahal tanah ini milik HGU PTPN4, kami
hanya bekerja untuk perusahaan bukan merusak tanaman,"
ujarnya lagi.

Lebihlanjut Ketua SPBUN mengatakan, akibat perbuatan
para penggarap, sudah jelas mengganggu ketenangan dan
kenyamanan karyawan dalam menjalankan aktivitasnya se-
bagai tenaga pemeliharaan.

Hal yang sama disampaikan Mawan, SDM UMUM &
Keamanan mewakili Menejer kebun Bah Jambi, mengatakan
perbuatan penggarap ini sudah melampaui batas.

"Tanah perkebunan milik PTPN4 mereka klaim sebagai
milik mereka lalu di garap, pohon sawit mereka rusak, karyawan
sedang bekerja mereka lukai, sudah sepantasnya pihak ber-
wajib menangkap dan menjebloskan mereka kepenjara atas
dasar diatas," tegasnya.

Terjadinya penganiayaan karyawan dan karyawati peru-
sahaan oleh warga penggarap yang mengklaim lahan mereka
dinilai penuh kejanggalan.

Aparat penegak hukum sudah semestinya mengusut dug-
aan pengerusakan secara bersama-sama dan undang -undang
perkebunan milik negara.

Direktur Utama Holding PTPN3 maupun Direktur PTPN4
terkesan kurang serius mempertahankan asset perusahaan
yang digarap pihak lain. Ada apa?.

Akibatnya, karyawan dan karyawati PTPN4 yang tidak
berdosa menjadi korban sasaran amukan massa penggarap
liar. Apa benar Direktur Utama Holding dan Direktur PTPN4
"NATO"?.

Tidak sedikit pihak lain menyesalkan sikap Direktur Holding
dan Direktur PTPN4 segera mengambil sikap tegas. Bahkan
terkesan "NATO".

Mengingat perkebunan PTPN4 merupakan aset milik nega-
ra, atau milik siapa pun tidak dibenarkan melakukan tindakan
secara sepihak.

Apalagi menguasai dan mengusahai sehingga terjadi dug-
aan pengerusakan, yang mengakibatkan perusahaan merugi.
Pimpinan tertinggi manajemen PTPN4 diduga "main mata" se-
hingga kasus berlarut-larut.

Anehnya, tidak sedikit anggaran perusahaan yang dialokasi-
kan diduga terjadi pemborosan yang dapat berdampak buruk
bagi pendapatan perusahaan.

Hingga berita ini dilansir, Direktur Utama Holding maupun
Direktur PTPNR belum berhasil dimintai keterangan terkait warga
penggarap diatas lahan HGU yang mengakibatkan karyawan
kecil jadi korban kekerasan. (KRO/RD/TIM)

Karyawan PTPN4 Dianiaya
Penggarap Lahan

ten, Jepara, Tuban, Gresik, dan
Surabaya.

Pada 1405 sampai 1433, rom-
bongan Muhibah Laksamana Cheng
Ho yang beragama Islam beberapa
kali singgah di Indonesia. Anak buah
laksamana Cheng Ho terdiri 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 da-
tang. Imigran China di abad ke 15
datang untuk tinggal di Indonesia
dan sekaligus menyebarkan aga-

ma Islam.
Portugis dan Belanda datang ke

Indonesia untuk mencari daerah
koloni dan sekaligus menyebarkan
ajaran agama Khatolik.

Imigran China muslim hidup
membaur dengan penduduk pribu-
mi, 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.

Sejarah mencatat, selain pen-
duduk pribumi yang mengalami
pembunuhan massal dari Belanda,
penduduk Muslim Tionghoa juga
mengalami pembunuhan massal.

Penduduk muslim Tionghoa
mengalami kondisi yang tidak meny-
enangkan dari penjajah Belanda
karena mereka memiliki kedekatan
dengan penduduk pribumi, mereka
beragama muslim seperti sebagian
besar 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
sebagai saudara karena mendapat-
kan tekanan yang sama dari pihak
Portugis dan Belanda.

Imigran Etnis Tionghoa Muslim
dapat diterima penduduk Indonesia
peran mereka di pertanian, perda-
gangan, pertukangan, dan penye-
baran agama Islam.

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

Bukti etnis Tionghoa menyebar-
kan agama Islam di tanah air sudah
tidak perlu diragukan lagi. Komuni-

tas mereka tidak hanya di pulau
Jawa, tapi di Medan - Sumatera
Utara terus berkembang pesat.

Beberapa organisasi
masyarakat atau paguyuban Mus-
lim Tionghoa juga berkembang.
Tidak hanya mendirikan rumah
ibadah, sarana pendidikan agama.
Bahkan kegiatan sosial dan kemanu-
sian.

Tidak sedikit tokoh agama dan
Pemuda Tionghoa asal Medan,
Sumatera Utara yang masih giat
mengembangkan dan menyebarkan
agama Islam ditengah masyarakat
diantaranya Tan David Sulaiman,
Bachtiar alias Ahok, Acuan alias
Ahmad Dahlan, Almarhum Anton
Medan dan lain-lain.

Salah satu kegiatan yang dilaku-
kan Ketua Persaudaraan Islam Tion-
ghoa Indonesia (PITI) Sumut, Tan
David Sulaiman. Organisasi yang
memiliki kantor DPP PITI di Jakarta
ini lebih menonjolkan kepedulian ter-
hadap umat beragama.

Pria yang biasa dipanggil Ko
David yang berhati sosial dan der-
mawan selalu aktif mengadakan
Jumat Barokah dengan memberikan
beras, gula, minyak goreng, nasi
kotak, air mineral obat dan lain-lain.

Ko David senantiasa menyan-
tuni para anak yatim piatu, fakir mis-
kin dan kaum dhuafa, dengan mem-
barikan sembako.

Tidak hanya itu, pria berkulit dan
berkacata ini pun, tidak segan -seg-
an memberi nasehat belanja dan be-
lajar serta menjadi orang yang jujur.

Pria yang sering mengunggah
kata-kata bijak : "Orang Baik Tidak
Akan Berhenti Berbuat Baik
Meskipun Kebaikanya Tidak Dihar-
gai. Sebab Yang Yang Ia Cari Bukan
Balasan Dari Manusia Tetapi Bala-
san Dari Allah".

Kehebatan komunitas etnis Tion-
ghoa di Medan khususnya dan
Sumatera Utara umumnya masih
memegang teguh adat istiadat dan
etika yang tinggi. Meski berbeda
agama dan keyakinan, namun tetap
menghormati dan menghargai orang
lain. (KRO/RD/Tim)

Ketum PB Joko Tingkir Indonesia
Apresiasi Himbauan Gubsu Tanam Cabe

Aliansi Pemuda Aceh Tenggara Unjuk
Rasa Tolak Ridwan Jadi Pj. Bupati
KORAN RADAR | Kutacane :

Aliansi pemuda Aceh Tenggara,
menggelar aksi unjuk rasa ke ge-
dung DPRK Aceh Tenggara, Kamis
(08/09/2023).

Koordinator aksi Dahriansyah
mengatakan penolakan terhadap
Muhammad Ridwan SE, MSi men-
jadi Pj. Bupati yang notabene
sekarang menjabat Sekda Kabupat-
en Aceh Tenggara.

Para pendemo menuding oknum
bersangkutan terlibat dalam pusa-
ran, kasus dugaan korupsi APBD
Aceh Tenggara TA-2006.

"Kalau rakyat tidak dilibatkan
dalam penunjukan penjabat kepala
daerah, setidaknya Kemendagri jan-
gan pillih orang yang diduga pernah
terlibat dipusaran korupsi, dan or-
ang yang pernah diperiksa KPK,
sekalipun statusnya baru sebatas
saksi atau terperiksa," kata Dahrin-
syah dalam orasinya.

Selain itu, dalam orasi disebut-
kan, adanya salinan putusan Mah-
kamah Agung RI Nomor 51/PidSus-
TPK/2014/PN Bna tentang vonis
terhadap Drs, MD selalu Sekda
Aceh Tenggara saat itu.

Begitu juga nama MHD.Ridwan,
SE,. M.Si juga diisebutkan dalam
putusan Vonis mantan Bupati Aceh
Tenggara AD dengan nomor putusan
19/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST.

Dalam dua putusan tersebut saat
itu ia menjabat kepala Sub Bagian
Perbendaharaan di Seketariat Daer-
ah Aceh Tenggara diduga meneri-
ma Rp250 juta.

Kementerian Dalam Negeri dim-
inta cermat dan hati-hati dalam
menunjuk Penjabat (Pj) kepala daer-
ah khususnya di Kabupaten Aceh
Tenggara Jangan sampai mereka

yang ditunjuk adalah orang yang
tidak kredibel dan namanya pernah
terlibat dalam pusaran kasus dug-
aan korupsi.

Dahriansyah menegaskan syar-
at bersih dari kasus korupsi adalah
mutlak bagi penunjukan Pj kepala
daerah dimanapun. Tidak hanya itu,
dalam pengusulan nama tersebut
para pimpinan dewan perwakilan
rakyat (DPRK) Aceh Tenggara juga
diduga telah melakukan sidang se-
cara diam-diam dengan mengusul-
kan satu nama kepada Menteri
dalam negeri.

Menurut Dahriansyah, syarat
bersih dari kasus korupsi adalah
mutlak bagi penunjukan Pj Kepala
Daerah dimanapun, ujar sumber
pada media ini. Hingga berita ini di-
lansir, Muhammad Ridwan belum
berhasil mintai tanggapan atas tud-
ingan tersebut. (KRO/RD/RM)

Ketum PB Joko Tingkir Indonesia,
Sukirmanto SH, saat ditemui war-
tawan, Senin (12/09/2022) siang.

Insya Allah bulan depan akan
saya siapkan lagi bibit cabe unggul
dari Takengon dengan harga lebih
murah. Sehingga bermanfaaf dan bisa
dikelola bagi semua kader Joko Tingkir
Group.

Sebelumnya, Ketua Umum PB
Joko Tingkir Indonesia kembali meng-
ingatkan bahwa tanggal 16 Agustus
2022, Sekar Mirah sudah memiliki
pembibitan cabe sendiri oleh

Divisi Pertanian PW Joko Tingkir
Sumatera Utara, yang dikomandoi
Ketua Ketahanan Pangan, Suparmono
Ikhsan Prabudi SP.

Sejumlah pihak memberi apresia-
si Ketua Umum PB Joko Tingkir Indo-
nesia, yang telah menghimbau selu-
ruh kader Joko Tingkir, agar menan-
am cabe minimal 10 polibek bibit cabe
setiap rumah.

Sehingga dapat menumbuh-
kembangkan kader yang mandiri
ditengah masyarakat. Semoga ber-
kah. (KRO/RD/TIM)

KORAN RADAR | Medan :
Sukirmanto SH Ketum PB Joko Tingkir
Indonesia mengapresiasi surat edar-
an yang mengimbau kepada
masyarakat Sumut untuk menanam
pohon Cabe dipekarangan rumah se-
banyak 10 pokok.

Himbauan Gubernur merupakan
bentuk kepedulian terhadap
masyarakat saya sangat yakin bila
hal ini dapat dilakukan masyarakat
dan masyarakat telah menikmati hasil-
nya maka tidak tertutup kemungkinan
untuk mengembangkan dgn budidaya
lainnya seperti bawang merah putih,
kentang dan jenis sayur mayur untuk
kebutuhan sehari-hari.

Sebelum lahirnya himbauan Gub-
su Edy Rahmayadi, Ketua Umum
Pengurus Besar Joko Tingkir Indone-
sia, Sukirmanto sudah merealisasi-
kan kepada seluruh pengurus dan
kader Satgas Joko Tingkir, termasuk
di sayap organisasi Sekar Mirah dan
Koperasi Produsen Joko Tingkir Jaya.

"Tidak hanya cabe, pisang baran-
gan juga sudah ditanam. Saya sudah
siapkan 1000 polibek bibit cabe,
khusus kota Medan. Untuk di 25 Kabu-
paten/ kota se Sumatera Utara se-
dang dipersiapkan sebanyak 25.000
polibek sebagai percontohan", ujar

Pemdes Patumbak II Laksanakan Pemasangan Paving Block
KORAN RADAR | DELI SER-

DANG : Pemerintah Desa (Pemdes)
Patumbak II Kecamatan Patumbak
Kabupaten Deliserdang, melaksana-
kan kegiatan pemasangan paving
block di Dusun lV Gang Pisang Desa
Patumbak II, Selasa (13/09/2022).

Kepala Desa Patumbak II, Edi
Sucipto didampingi Kaur Pemban-
gunan, Diva Yowanda  di ruang ker-
janya menjelaskan bangunan sepan-
jang 60×2 meter itu menghabiskan
anggaran sebesar Rp41.200.000
yang dianggarkan dari Dana Desa (DD)
tahun 2022.

Menurut Edi, pembangunan pav-

ing block tersebut merupakan permo-
honan masyarakat khususnya war-
ga Dusun IV Gang Pisang. Pasalnya
lanjut Edi, jika musim penghujan tiba,
jalanan di daerah tersebut menjadi
"langganan" becek.

"Bangunan yang dilaksanakan
sepanjang 60×2 meter yang diang-
garkan dari Dana Desa tahun 2022.
Selama ini di Gang Pisang memang
belum pernah ada pembangunan, jadi
sudah selayaknya untuk dibangun.
Pembangunan juga atas permintaan
warga karena jika musim hujan tiba di
gang tersebut kerap banjir," ungkap
Edi menjelaskan. (KRO/RD/Nardi)

Ternyata Sempat Mendapat Penindasan Portugis dan Belanda
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Dua Bocah Penderita Penyakit Kulit
Aneh di Deli Serdang Butuh Bantuan

Bocah bernama M. Haykal
Nasution berusia 10 tahun dan
adiknya Habiba Zakira Nasution
berusia 4 tahun yang kini tinggal
bersama ibunya di Jln Pemban-
gunan Gg. Swadaya No. 3
Kecamatan Tanjung Morawa,
Kabupaten Deli Serdang, Sumatera
Utara.

Melihat kondisi fisik kedua
abang beradik ini merasa miris
walapun bukan anak sendiri, akan
tetapi merasa sedih bila kita
melihatnya bak seperti anak
sendiri.

Anak yang bernasib malang ini
bernama M.Haykal Nasution 10
Tahun dan adiknya Habiba Zakira
Nasution 4 tahun anak dari

seorang ibu yang bernama
Khairunnisa Naiya Ray.

Meski pernah menjalani
pengobatan di daerah Kisaran
Kabupaten Asahan Sumatera
Utara, namun belum sembuh juga
dan saat ini mereka sedang
berada di Tanjung Morawa di
rumah neneknya.

Mereka saat ini masih terbaring
di rumah mengalami sekujur tubuh
gatal-gatal dan panas dan sangat
membutuhkan uluran tangan dari
para dermawan dan orang yang
peduli terhadap nasib abang
beradik ini guna turut meringan
beban derita yang mereka alami.

Hingga saat ini kondisi kedua
bocah sangat memprihatinkan.

Apalagi kondisi orangtua korban
yang tidak memiliki uang untuk
berobat, hanya pasrah.

Seorang warga Tanjung
Morawa pekan bernama Muzahir
Sitorus, meminta Gubernur
provinsi Sumatera Utara dan
Bupati Deli Serdang agar segera
memberi perhatian terhadap nasib
warganya.

 "Agar memerintahkan Kepala
Dinas atau Direktur RSU
mengambilalih perawatan dan
pengobatan kedua penderita iritasi
kulit aneh," ujarnya.

Kedua penderita bocah kakak
beradik itu selalu menangis setiap
malam. Tidak hanya gatal tapi
anak tersebut tidak bisa tidur.

Bagi para dermawan,
termasuk pada pemerintah atau
pejabat BUMN. Bagi siapa saja
yang ingin memberikan bantuan
dapat menghubungi langsung ke
Jln Pembangunan Gg. Swadaya
No. 3 Kecamatan Tanjung
Morawa, Deli Serdang, Sumut.
(KRO/RD/Ganden)

Turnamen Bulutangkis Memperebutkan
Piala Bupati Pakpak Bharat Berakhir Sukses
KORAN RADAR | Pakpak

Bharat : Kejuaraan Bulutangkis
memperebutkan Piala Bupati Kabu-
paten Pakpak Bharat berakhir den-
gan sukses di Gedung Olah Raga
Traju Sport Center, Desa Traju, Keca-
matan Siempat Rube, Minggu (11/9).

Dalam penutupan turnamen ini,
Bupati Pakpak Bharat, Franc Bern-
hard Tumanggor melalui Sekretaris
Daerah, Jalan Berutu, S.Pd, MM
menyampaikan terimakasih kepa-
da seluruh peserta dan panitia yang
berperan besar selama berlangsung-
nya event ini.

"Para atlet yang berlatih dengan
keras dan disiplin yang tinggi, pada
akhirnya akan tampil sebagai jua-
ra," ucap bupati dalam sambutan
tertulisnya dibacakan oleh Sekretaris
Daerah.

"Saya yakin jika pelaksanaan
turnamen ini akhirnya juga akan
membawa dampak yang signifikan
kepada para atlet kita, dan sebab
itulah saya katakan turnamen ini
harus dipandang sebagai moment
penting bagi kebangkitan olahraga
kita," ujarnya.

Saya berharap dengan adanya
kompetisi / kejuaraan maka pembi-
naan olahraga di Pakpak Bharat
yang berkesinambungan dapat men-
gangkat dan mendorong prestasi
olahraga kita kearah yang berke-

majuan sehingga melahirkan atlet-
atlet yang berprestasi yang tidak
hanya di tingkat daerah namun
tingkat Nasional, dan bahkan Inter-
nasional.

"Semua itu tentu tidak dengan
mudah kita raih, namun dengan tekad
kuat, sistem pembinaan yang ter-
padu, kerja keras dan komitmen kita
bersama harapan tersebut tentu akan
dapat kita gapai," tambah bupati.

Selamat kepada para pemenang
yang berhasil menjadi juara dalam
turnamen ini, kiranya prestasi ini
tidak membuat para atlet cepat puas
diri tetapi hendaknya dapat memacu
dalam meraih prestasi yang lebih
tinggi lagi, dan kepada yang belum
berhasil agar tetap berlatih dan beru-
saha untuk mencapainya dimasa
mendatang.

"Sampai jumpa lagi dalam ajang
Turnamen Bulutangkis Piala Bupati
Pakpak Bharat ke-II tahun depan,"
ucap Bupati menutup sambutannya.

Kejuaraan bulutangkis Piala Bu-
pati Pakpak Bharat ini diharapkan
menjadi sebuah wadah pembinaan
para atlet bulutangkis Pakpak Bharat
yang dipersiapkan guna mengikuti
turnamen-turnamen besar dimasa
depan. Kejuaraan ini juga menjadi
ajang seleksi dan pencarian bakat bagi
putra/putri Pakpak Bharat yang mem-
inati olahraga ini. (KRO/RD/Sibanu)

Ketua PAC Gerindra Medan Amplas
Hadiri Pengajian Tauhid

KORAN RADAR | Medan : Wardana Hsb SE Ketua PAC Gerindra
Medan Amplas ikut dalam pengajian Tauhid bersama jajarannya, Ward-
ana memang aktif dalam kegiatan pengajian, beliau juga senantiasa ikut
aktif dalam pengajian di beberapa tempat di kecamatan Medan Amplas.

Pengajian yg diselenggarakan oleh jamaah Tauhid bertempat di Mesjid
Muklisin Jln Garu III Ujung, Medan Amplas, Senin (13/9/2022) dimulai
pukul 22.00 sampai 24.00 wib.

Pengajian Tauhid ini rutin dilaksanakan setiap malam Selasa dan
malam Kamis Kali ini pengajian bertemakan Iman dan Taqwa oleh Us-
tadz Mahdi. Kajian Tauhid ini sangat penting untuk dijadikan pedoman
hidup, manusia bila telah mendalami keimanan maka dengan sendirinya
muncul tumbuh berkembang akan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT.

Seseorang bila telah memiliki Iman Insyaallah orang tersebut akan
Taqwa terhadap Allah SWT, kita sudah banyak melihat terhadap orang
yang beriman dan bertaqwa Insyaallah orang tersebut akan Amanah,
ungkap Ustadz Mahdi. Oleh karena nya pilihlah Pemimpin yang beriman
dan bertaqwa kepada Allah SWT, karena seorang pemimpin yang memi-
liki Iman dan pemimpin itu Taqwa Insya Allah Amanah

Pemimpin yang Amanah itu saat ini yang sangat diharapkan oleh
masyarakat. Dan Pemimpin tersebut pasti sangat memperhatikan keadaan
orang orang yang dipimpin nya. Kita selaku umat Islam umat yang
sangat berprikemanusiaan peduli terhadap lingkungan, sebab agama
Islam adalah agama yang Rahmatan Lil Alamin. Tidak ingin menyusah-
kan orang lain. Tanpa disadari dan tidak diketahui oleh siapapun sesepuh
di Harjo sari satu HS.Wirawan S.Sos lama mengamati tentang sosok
Wardana Hasibuan.

Dia mengakui bahwa Wardana cocok dan tepat untuk menjadi seor-
ang pemimpin, beliau sangat aktif dalam beberapa tempat pengajian, dan
Wardana orangnya santun peduli terhadap lingkungan nya saya melihat
sudah beberapa kali memberikan bantuan sembako kepada warga yang
sangat membutuhkan Wardana itu orang nya memang Amanah. Tandas
sang sesepuh Wirawan yang biasa disapa Eyang Awan.

Kehadiran Wardana dalam pengajian didampingi juga oleh R.Sijabat
selaku Ketua OKK di PAC Gerindra Medan Amplas, acara pengajian
berakhir pukul 24. 00 Wib. Setelah usai dilakukan tanya jawab yang
panjang mengulas tentang Iman dan Taqwa. Demikian ungkap salah
seorang jamaah kepada RADARINDO.co.id. Turut hadir pengajian Ustaz
Akmal Hasibuan, Mhd Syafii, Zul Harahap, Ucok Ketua MTU, Yah Huta-
pea, Kakek Djemu, Joko, ustadz Riyan, Helmi, R. Sijabat dan sejumlah
jamaah lainya yang ikit hadir. (RDO/RD/TIM)

KORAN RADAR | Deli Serdang : Dua bocah
abang beradik menderita sakit kulit di
sekujur tubuhnya. Kondisi tubuh keduan-
ya diliputi iritasi kulit yang terasa gatal
dan panas.

Ketua Umum PB Joko Tingkir Indonesia :
Kenaikan BBM Memperburuk Keadaan

KORAN RADAR | Medan : Pria
bernama lengkap Sukirmanto, SH
salah satu sosok dan tokoh
masyarakat Jawa, sekaligus Ketua
Umum Pengurus Besar Joko Tingkir
Indonesia (PBJTI) memberi reaksi
keras terhadap kenaikan BBM di
tanah air.

Pria purnawirawan TNI ini me-
nilai kebijakan pemerintah menaikan
Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat
memberatkan rakyat Indonesia.

"Kenaikan BBM dapat memper-
buruk keadaan. Harga BBM naik
maka dengan sendirinya akan
memicuh kenaikan harga kebutuhan
sehari-hari. Sedangkan masa pan-
demi tahun sebelumnya membuat
daya kemampuan beli rakyat mem-
prihatinkan," ujarnya dengan tegas.

Sebagai Ketua Umum PBJTI
yang memiliki pengurus dan Kader
simpatisan terbesar di Sumatera
Utara dan diluar Pulau Jawa, Sukir-
manto SH, meminta pemerintah dan
DPR RI segera membatalkan kenai-
kan BBM.

Tidak tertutup kemungkinan,
ujarnya lagi didampingi Sekjen PB-
JTI, wakil Ketua, Bendahara, Sek-
retaris dan pengurus lainnya saat
breifing di salah satu Cafe di Med-
an, Rabu (07/09/2022) sore.

"Semestinya pemerintah bersa-
ma DPR RI duduk bersama men-
cari solusi fan opsi lainya. Kenai-
kan harga BBM sangat berdampak
terhadap perekonomian rakyat dan
sangat membebani keuangan
rakyat," tuturnya.

Coba anda bayangkan, ungkap
Sukirmanto lagi. Sekarang ongkos
bus naik harga bahan kebutuhan
harian ikut naik biaya anak sekolah
otomatis naik sedangkan gaji tidak
naik.

Kita prihatin melihat keadaan
sekarang ini. Para pegawai yang
mendapat gaji bulanan saja menge-
luh apa lagi yang wiraswasta, para
petani dan para pengangguran, tan-
dasnya pada wartawan.

Sementara pemerintah Malay-
sia, ujarnya memberi perbandingan.
Mereka menurunkan harga BBMn-
ya kita juga heran bagaimana tata
cara mengelola Pertamina selaku
perusahaan BUMN bidang permin-
yakan di NKRI ini.

Anehnya lagi, di medsos sudah
viral berita Pertamina tertindikasi
mengalami kerugian hmencapai Rp
11 triliunan. Rasanya, sangat sulit
menerima kabar kerugian Pertami-
na Rp 11 triliunan. Tidak masuk akal
sama sekali. (KRO/RD/TIM)

Polsek Biru-Biru
Gelar Patroli BBM di SPBU

KORAN RADAR | Medan : Pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak
(BBM), Personil Polsek Biru-Biru Polresta Deli Serdang menggelar Patroli
rutin ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilkum Polres-
ta Deli Serdang khususnya wilayah Polsek Biru-Biru, Selasa (13/09/
2022).

Kapolsek Biru-Biru Polresta Deli Serdang AKP Cahyadi, mengatakan
bahwa giat patroli dan pengamanan ini dilaksanakan disejumlah SPBU
wilayah hukum (wilkum) Polresta Deli Serdang khususnya wilayah
Polsek Biru-Biru.

Menurutnya, dari hasil monitoring saat melakukan pengamanan pel-
ayanan BBM di SPBU Kecamatan Biru-Biru Kabupaten Deli Serdang,
pengisian BBM masih berlangsung aman dengan penyesuaian kenaikan
harga BBM terbaru.

"Selama dilaksanakan monitoring di sejumlah SPBU, situasi masih
aman dan terkendali. BBM yang tersedia jenis Pertamax dan Bio Solar.
Kegiatan Patroli ini juga rutin dilaksanakan di pagi, siang, hingga malam
hari guna pastikan kegiatan pengisian bahan bakar minyak berjalan
aman dan lancar," tutupnya. (KRO/RD/HD)

Warga Demo, PTPN XIV Dituding Serobot Tanah
KORAN RADAR | Sulawesi

Selatan : Rombongan masyarakat
mengaku korban penggusuran dari
PTPN XIV Maroangin, Sulawesi
Selatan (Sulses) melakukan demo
ke didepan kantor Polres Enrekang
dan Gedung DPRD.

Warag yang demo terdiri dari
wanita dan pria usia muda dan usia
lanjut turun ke kota Enrekang menai-
ki truk dan roda dua berorasi sejum-
lah ketidakpuasan yang telah dilaku-
kan aparat serta menanyakan fung-
si pengawasan DPRD setempat.

Didepan Polres Enrekang, mas-
sa meneriakkan kekecewaan atas
keberadaan Brimob alam menghada-
pi rakyat kecil. Serta laporan
masyarakat atas terjadinya kssus
pelanggaran pengrusakan lahan
rakyat oleh PTPN XIV Maroangin.

Pendemo meminta Kapolres
Enrekang segera memproses se-
cara hukum, atas pembukaan lah-
an sawit oleh PTPN XIV selama ini
telah beraktivitas tanpa memiliki

HGU, termasuk AMDAL
Menghentikan aktivitas PTPN

XIV dan memberikan perlindungan
serta jaminan keamanan atas aktiv-
itas hak - hak rakyat diatas lahan
garapannya.

"Kami minta ketegasan bagaim-
ana tindak lanjut pelaporan dari

rakyat disampaikan ke Polres En-
rekang tak ada relisasinya dan hen-
tikan proses hukum sebagai upaya
Kriminalisasi terhadap aktivitas
AMPU," harap Rahmawati, Karim
(08/09/2022).

Sementara Kapolres Enrekang
AKBP.Arief D. Suryawan S.IK diwak-

ili Wakapolres Kompol Ismail
H.Purwanto serta kasat Reskrim
AKP.Syamsul Rijal temui massa
mengklarifikasi banyak hal dikeluh-
kan pedemo. Wakapolres Enrekang
Kompol Ismail H. Purwanto menga-
takan untuk penarikan Brimob ber-
tugas pengamanan aset Negara di
wilayah PTPN XIV Maroangin itu
wewenang Polda Sulsel.

Kasat Reskrim AKP Syamsul
Rizal mengaku telah menerima lap-
oran masyarakat dan sementara
dalam proses pengkajian dalam
belum menjadi laporan polisi.

"Semua surat yang masuk ke
kami akan kami tindaklanjuti dan saat
ini masih dalam proses jadi saya
harapkan kesabaran," ujarnya pada
RADARINDO.co.id Biro Selawesi
Selatan.

Aksi warga di depan Mako Pol-
res Enrekang mendapat pen-
gakawalan petugas Polres serta pol
PP. Para pengunjuk rasa akhirnya
membubarkan diri. (KRO/RD/SH)

Menurut pria berdarah Batak Simanjuntak ini, dirinya merasa puas
atas kinerja yang dilakukan karyawan dan karyawati diunit PKS Gunung
Bayu.

"Iya, sangat puas dengan hasil yang terus menunjukkan peningkatan
mutu dari karyawan maupun karyawati terhadap kesadaran kemajuan
unit pabrik, terlebih terhadap perlindungan kerja serta kebersihan lingkun-
gan lokasi pabrik yang di dasari ke inginan yang kuat untuk memberikan
yang terbaik dengan terus menjaga mutu produksi," sebut Manaris.

Sedangkan Pimpinan Manajemen PTPN4 unit PKS Gunung Bayu
Rudy Hendrawan Simatupang, dalam pesannya mengucapkan teri-
makasih kepada semua karyawan dan karyawati atas kerjasamanya
dalam memberikan kontribusi terhadap kinerjanya, sehingga beberapa
karyawan di PKS Gunung Bayu dianggap layak untuk meraih juara.
Diantaranya adalah Misno sebagai Operator PKS terbaik II (planters Ap-
precation Night).

 "Sutino peserta planters innovation summit 2022, J. Ambarita Video
Profil operator PKS terbaik II (acara Director cup 2022), Majulah terus dan
tingkatkan prestasi yang lebih baik lagi ditahun selanjutnya," ungkap
Rudi Simatupang.

"Semoga apa yang kita peroleh hari ini dapat menjadi pemicu bagi
yang lainnya untuk terus meningkatkan sumber daya manusia yang
lebih baik lagi, agar dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri dan juga
terhadap orang lain. Bukan hanya di lingkup unit kerja ini saja, tetapi di
luar tempat tinggal kita tinggal dan masyarakat yang lainya," tutup Rudi
Hendrawan Simatupang. (KRO/RD/DHASAM)

Manajemen PTPN4

Bupati Samosir Sambut
paten Samosir.

"Setelah situasi pandemi selesai, kita harus mempersiapkan perce-
patan pertumbuhan perekonomian, yang harus kita akselerasi, dan untuk
percepatan ini tidak bisa dilakukan sendiri, untuk itu perlu kerjasama
antara pemerintah dengan seluruh stakeholder serta menggandeng
masyarakat," ujar Bupati Vandiko.

Bupati juga menjelaskan perlunya terbangun sinergisitas antar daer-
ah, terutama daerah sesama Sumatera Utara, untuk saling mengisi agar
percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat segera tercapai.
Beliau juga mengajak seluruh jajarannya untuk dapat berkoordinasi den-
gan Pemkab Sergai dan TPP Sergai untuk mengkaji lebih lanjut hubun-
gan kerja sama tersebut.

"Pada intinya kami terbuka untuk menjalin kerjasama dengan seluruh
stakeholder dan investor yang ingin membantu peningkatan perokonomi-
an di Samosir. Saya juga menekankan agar setiap kerjasama dan usaha
yang akan dijalankan untuk mengikuti seluruh regulasi dan tidak melang-
gar aturan, dan yang paling utama adalah agar masyarakat wajib dilibat-
kan," tutup Vandiko. Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekdakab Hotraja
Sitanggang, Tim Bupati Percepatan Pembangunan Samosir, dan Pimpi-
nan OPD. (KRO/RD/A.siringo)
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Ketua Umum PB Joko Tingkir Indonesia
Hadiri Pengajian Sekar Mirah

KORAN RADAR | Medan : Pengajian rutin yang setiap bulannya dilakukan
oleh Sekar Mirah sekaligus acara bersilaturahmi dihadiri oleh Sukirmanto SH,
Ketua Umum Pengurus Besar Joko Tingkir Indonesia.

Acara pengajian ini merupakan salah satu program disamping program se-
nam kesegaran jasmani Sekar Mirah juga mengembangkan usaha UMKM.

Kehadiran Sukirmanto SH selaku Ketum PB Joko Tingkir Indonesia didamp-
ingi oleh Eko Gunawan SE sekretaris 6 PW Satgas Joko Tingkir Sumatera Utara.

Eko Gunawan yg biasa disapa Eko Blangkon merupakan pendiri dan Pem-
bina Silaturhami Majelis Ekonomi Berkah (SMEB) Medan.

Pengajian diisi oleh Ustadz Zamiat Subari M.Pd Ketua Devisi Agama PW
Satgas Joko Tingkir Sumatera Utara, Dalam ceramah nya Ustadz Zamiat Subari
mengupas betapa pentingnya Silaturahmi sesama, dalam bersilaturahmi banyak
yang dapat kita rencanakan yang sifatnya positif bukan duniawi saja yang kita
dapat bahkan akhirat juga.

Kita butuh pengetahuan agama Islam sebab dalam Islam kehidupan manusia
itu sudah di atur dalam kitab suci Al-Qur'an jadi pengajian bulanan yg diselengga-
rakan oleh para ibu ibu Sekar Mirah ini saya apresiasi ungkap ustadz Zaimat
Subari.

Acara pengajian juga dihadiri oleh Ketua PD Sekar Mirah Kota Medan Ir.Hj Aty
Suharti, beserta jajaran pengurus Sekar Mirah Kota Medan dan kelihatan turut
hadir Ketua PD Sekar Mirah Deli Serdang Yanti Suharyati, serta jajarannya.

Pengajian yg diselenggarakan Ibu ibu Pengurus Sekar Mirah merupakan
moment penting guna manambah Khasana dan keimanan diri, dengan memiliki
Iman dan taqwa kita lebih khusuk beribadah serta taat terhadap Allah SWT.

Acara pengajian ibu ibu Sekar Mirah diselenggarakan di kediaman Ketua
umum Pengurus Besar Joko Tingkir Indonesia Jln AH. Nasution Medan, Senin
(12/9/2022) sore. (KRO/RD/TIM)

Ketum Pengurus Besar Joko Tingkir Indonesia
Kunjungi Pelatihan Menjahit Kelompok Wanita Karya

KORAN RADAR | Medan : Sukir-
manto SH, Ketum Pengurus Besar Joko
Tingkir Indonesia(PBJTI) kunjungi pelati-
han jahit menjahit yang diselenggarakan
oleh kelompok wanita karya (KWK) di
Medan Rabu (7/9/2022) sore.

Kehadiran Sukirmanto SH beserta rom-
bongan Pengurus Besar Joko Tingkir In-
donesia (PBJTI) disambut hangat oleh
Ratna Ketua Kelompok Wanita Karya, dan
beliau juga merupakan salah seorang un-
sur pengurus Sekar Mirah, sayap dari
paguyuban Satgas Joko Tingkir Wilayah
Sumatera Utara.

Kunjungan Ketua Umum Pengurus
Besar Joko Tingkir Indonesia(PBJTI) Sukir-
manto, SH didampingi Sekretaris Jenderal
(Sekjend) Ratno SH, MM, Bendahara
Umum (Bendum) H. Sampurna
Wirawan.S.Sos, Wakil Ketua Umum, Ir-
wanto SH, dan Wakil Sekretaris Umum,
Mukhlis Sukiman Spd.

Kedatangan rombongan Sukirmanto
Ketum PB JTI ke lokasi pelatihan keter-
ampilan bidang jahit menjahit ini sengaja
untuk memberikan support, motivasi inspira-
si dan apresiasi terhadap para peserta yang
hadir mengikuti pelatihan pada hari itu.

Ketum PBJTI juga merasa salut dan
bangga terhadap ibu Ratna atas kreatif dan
Cepat. Apreriasi diharapkan agar pelatihan
jahit menjadi agar terus ditingkatkan.

"Suatu ide yang bagus sekali yang diada-
kan ibu Ratna dan kawan -kawan. Ini dapat
membuka lapangan kerja dan menciptakan
wanita yang mandiri. Saya yakin pemerintah
akan terus mendukung program latihan kerja,"
ujar Sukirmanto SH dengan senyum.

Para ibu ibu Sekar Mirah ternyata sung-

guh Arif bijaksana dalam menyikapi situasi
dan kondisi akibat efek dari serangan Covid
19, yang tentunya efek dari Covid sangat-
lah merugikan oleh semua orang diantaran-
ya muncul para pengangguran yang tidak
dapat dikendalikan, sambungnya.

Kepiawaian ibu Ratna selaku salah
seorang unsur pengurus Sekar Mirah yang
begitu sangat kreatif beliau membuka pel-
atihan jahit menjahit kepada para ibu muda

dan remaja yang posisinya korban PHK
dan lain-lain.

 "Pelatihan tentang keterampilan jahit
menjahit ini diharapkan dapat menjadi bekal
kelak dikemudian hari. Ide ide berlian
semacam ini yang sangat bermanfaat,"
ujar Ketum PB Joko Tingkir Indonesia.

Sementara itu, Ratna juga selaku Ket-
ua Kelompok Wanita Karya menyampai-
kan, tujuan pelatihan menjahit ini berharap

untuk dapat dijadikan modal dalam menye-
lamatkan kelangsungan hidup keluarga.

"Kami atas nama Kelompok Wanita
Karya dan Sekar Mirah mengucapkan ter-
ima kasih yang tidak terhingga atas partisi-
pasi dan bantuan semua pihak yang men-
dukung program pelatihan jahit menjahit ini
dengan baik," ucap Ratna Ketua KWK ke-
pada RADARINDO.co.id GROUP KORAN
RADAR. (KRO/RD/TIM)

KORAN RADAR | Medan : Ketua PAC Partai Gerindra Medan Amplas,
Wardana Hasibuan SE meminta semua Pengurus Anak Ranting dan semua
Kader Partai agar menunjukan sikap keseriusan dan loyalitas dalam barisan
Partai. Pasalnya, sudah saatnya kita harus meningkatkan kinerja berjuang
dalam mensosialisasikan visi misi partai Gerindra khusus di Kecamatan Medan
Amplas dan merapatkan barisan, mengingat event pesta demokrasi sudah
diambang pintu.

Artinya, ketika Ketua Ranting tidak mampu untuk melahirkan gagasan atau
ide maka itu suatu bukti kegagalan menjadi seorang kader partai.

"Ini merupakan program dan planing kita bersama dan belum ada kata
terlambat dalam berjuang asalkan pengurus ranting memiliki progres," ujar War-
dana Hasibuan.

Rapat koordinasi yang diselenggarakan Sabtu (10/9/2022) bertempat di Kan-
tor Sekretariat PAC Gerindra Medan Amplas jln Garu 6.

Dalam memimpin koordinasi Ketua Wardana didampingi oleh Sekretaris Ir.
H. Jangga Arifin Pardede, R.Sijabat Ketua Okk, Wahyu Irwansyah Ritonga Wkl
Sekretaris dan H.Sampurna Wirawan S.Sos selaku Penasehat

Lebihlanjut Wardana kembali mengingatkan kepada seluruh Ranting jika
pengurus ranting tidak Aktif dan tidak produktif.

Apalagi tidak dapat menggandeng simpatisan dan pendukung maka jujur
tidak tertutup kemungkinan kami akan segera melakukan revisi kepengurusan
agar tidak terjadi yg tidak kita inginkan akan tapi dalam hal ini kami melihat
bahwa seluruh pengurus ranting masih dalam keadaan solid dan kompak selalu
dalam segala hal.

Sementara itu Penasehat PAC Gerindra Medan Amplas, H. Sampurna
Wirawan S.Sos lebih mengajak dan mengingatkan kepada seluruh pengurus
ranting agar membuat agenda kegiatan Partai.

Kegiatan partai yang dimaksudkan Sampurna agar semua pengurus ranting
membuat jadwal pertemuan silaturahmi antara pengurus ranting dengan Pengu-
rus PAC, dan kami para pengurus PAC Gerindra Medan Amplas akan hadir.

 "Coba tolong agendakan jadwal pertemuannya, dengan adanya pertemuan
secara rutin untuk bersilaturahmi maka kita dapat mendiskusikan tentang apa
yang menjadi kesulitan di ranting, akan dapat kita pecahkan bersama sehingga
akhirnya apa yang menjadi cita-cita kita bersama Insyaallah akan terwujud,"
ujar Sampurna memberi motivasi kepada semua peserta yang hadir.

Atas kehadiran seluruh pengurus ranting pada malam ini kami ucapkan
terima kasih semoga apa yang menjadi visi misi kita dapat terwujud dengan
baik. Acara rapat koordinasi PAC Gerindra Medan Amplas ditutup oleh H.J.Arifin
tepat pukul 22.35 wb. (RDO/RD/TIM)

Ketua PAC Partai Gerindra Medan
Amplas Minta Semua Kader Solid

Bupati Samosir Sambut Audiensi
Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Sergai

KORAN RADAR | Samosir : Bupati
Samosir, Vandiko T Gultom menyambut
baik audiensi Tim Percepatan Pemban-
gunan Kabupaten Serdang Bedagai (Ser-
gai) dalam rangka meningkatkan kerjasa-
ma Kabupaten Samosir dengan Kabupat-
en Serdang Bedagai di Bidang UMKM,
Pariwisata dan Kesehatan, di lobi ruang
Bupati Samosir, Senin (12/9/2022).

Hadir bersama Tim Percepatan Pem-
bangunan Serdang Bedagai (TPP Sergai),
Ketua TPP Sergai Budi SE, MM, Anggota
Tonggo Napitupulu, Johnny Silaban, Ta-
hizy Sumalim, Kadis Perindag Sergai Roy
Pane, Kabag Kerjasama Setdakab Sergai
Torangjo Situmorang,  Direktur PT Akbar
Rimba, Founder MiDi, Founder Toba Wine
Coffee Sutrisno, Ketua Masyarakat MIGI
(Masyarakat Ikan Gabus Indonesia) Yunan
Rhedian, Dewan UMKM Sergai Riswan,
dan Praktisi Pariwisata Samosir Reinhard
Sidabutar.

Ketua TPP Sergai, Budi SE, MM dalam
sambutannya menyampaikan apresiasi
dan rasa bangga bisa diterima oleh pihak
Pemerintah Kabupaten Samosir, terutama

bisa menjalin kerjasama antar kedua pe-
merintah daerah dalam peningkatan produk-
tivitas dan pemasaran UMKM.

Lebih lanjut  disampaikan bahwa Kabu-
paten Samosir sebagai Destinasi Pariwi-
sata Super Prioritas mempunya potensi

yang besar untuk menarik minat wisatawan.
Untuk itu beliau menawarkan adanya ker-
jasama dalam menjadikan ikon produk
UMKM unggulan daerah sebagai kebija-
kan peningkatan PAD untuk Kabupaten
Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.

Sebagai salah satu daerah pertanian,
dengan sentra produksi komoditi kopi, Kabu-
paten Samosir memiliki peluang untuk
menghasilkan produk unggulan dan produk
turunan dari kopi yang mampu menjadi
ikon pariwisata dan masyarakat Samosir,
yang kemudian berdampak pada peningka-
tan ekonomi masyarakat.

Selain terbangunnya kerjasama dalam
UMKM dan Pariwisata, sebagai 'saudara
kembar' yang dimekarkan dari Undang-
Undang yang sama, beliau juga mengajak
adanya kerjasama dan komitmen dalam
mempercepat pencapaian target penurunan
stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024
melalui Peningkatan Pangan Lokal berupa
ekstra gabus, yang akan dikerjakan oleh
kedua daerah dan dibantu oleh Masyarakat
Ikan Gabus Indonesia (MIGI).

Sementara itu, Bupati Samosir dalam
sambutannya sangat menyambut baik
kehadiran Tim Percepatan Pembangunan
Kabupaten Serdang Bedagai dalam men-
jalin kerjasama dengan Pemerintah Kabu-

Hadiri Acara Pemberkatan Pernikahan
Bupati Serahkan Dokumen Kependudukan

KORAN RADAR | Pakpak Bharat :
Bupati Pakpak Bharat Franc Berndhard
Tumanggor menghadiri pemberkatan perni-
kahan Gunawan Berutu dan Yusriana Rus-
piana S di Desa Aornakan II Kecamatan
Pergeteng-geteng Sengkut Kabupaten Pa-
kpak Bharat, Rabu (06/09).

Kehadiran bupati dalam acara ini juga
menyerahkan dokumen kependudukan
bagi kedua mempelai berupa kartu keluar-
ga dan kartu Tanda Penduduk. Kegiatan ini
menjadi bagian inovasi penting yang di-
lakukan oleh pemerintah Kabupaten Pak-
pak Bharat dalam pemberian pelayanan
bagi masyarakat.

Inovasi pelayanan yang bertajuk "BU-
LAN MADU DAPAT AKTA" ini menjadi salah
satu bentuk layanan andalan Dinas Kepen-
dudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pak-
pak Bharat.

"Ini merupakan bagian penting dari up-
aya kita untuk mendekatkan diri kepada
masyarakat, memberikan pelayanan ter-
baik merupakan komitmen Kita,

masyarakat harus menikmati hasil pem-
bangunan ini sampai pada lapisan paling
bawah mereka harus dilayani diseluruh
wilayah Pakpak Bharat," ucap bupati di
lokasi pernikahan.

Tidak lupa bupati juga menyampaikan
selamat bagi kedua mempelai yang hari
ini menerima pemberkatan dalam pernika-
han mereka.

 "Selamat ya, selamat menempuh
hidup baru, selamat berumah tangga, jadi-
lah keluarga yang baik, bekerja keras
dalam menghidupi rumah tangga, sayangi
keluarga, sayangi suami, sayangi istri,"
pesan bupati kepada kedua mempelai.

Sementara itu mempelai pria,
Gunawan Berutu mengaku terkejut atas ke-
hadiran orang nomor satu di Kabupaten
Pakpak Bharat ini.

"Benar-benar sebuah kehormatan be-
sar bagi kami, sebuah anugerah atas ke-
hadiran Bapak Bupati, semoga kelak anak
kami bisa menjadi bupati juga," ungkap dia
di lokasi pesta.(KRO/RD/Sibanu)

Manajemen PTPN4 Unit PKS Gunung Bayu Berikan Inovasi
Bagi Karyawan Terbaik

KORAN RADAR | Simalungun :
Berupaya untuk terus meningkatkan kual-
itas kerja dan selalu peduli dengan kondisi
lingkungan tempat bekerja merupakan to-
lak ukur untuk terus berada di garis ter-
depan.

Selain itu, pentingnya peduli dengan
keselamatan juga akan memberikan per-
lindungan bagi semua pekerja saat beker-
ja. Hal itu disampaikan Kepala Pabrik PKS
unit Gunung Bayu Manaris Simanjuntak
saat melakukan Apel pagi dihalaman kan-
tor Unit PKS Gunung Bayu, Selasa (06/09/
2022) pagi.
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