
KORAN RADAR | MEDAN
Razman Nasution mela-

porkan HK kepolda Sumut dug-
aan penipuan yang merugikan
klienya Sugianto dkk terkait
pengelolaan salah satu tem-
pat hiburan di kawasan Cen-
tral Bisnis District (CBD) Polo-
nia Medan, Sumut.

Dimana sebelumnya ter-
jadi perjanjian kerjasama ant-
ara beberapa pengusaha na-
mun belakangan ini diduga
telah dilanggar oleh HK yg
merupakn salah seorang pe-
megang saham.

Atas dugaan tersebut DR
H Razman Nasution, SH, SAg,
MA, (Ph.D) selaku kuasa hukum
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IF Sibagariang Tewas Diseruduk
Kijang di Hutaraja Simanungkalit

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | PSP
Pemakaman jenazah ZL

(51) di perkuburan khusus
Covid 19 di Kelurahan Silan-
dit, Kecamatan Padangsidim-
puan (Psp) Selatan Senin (31/
08) malam, sempat terhalang
akibat adanya Aksi Protes
dan Pemblokiran Jalan den-

Usut Tuntas APD Bekas Berserakan
di Pekuburan Covid-19 Silandit

Razman Laporkan HK ke Poldasu dan
Minta Segera Ditangkap Bersama Notaris

Bersambung ke hal 3

gan membakar Ban Bekas ser-
ta membentang Spanduk Pe-
nolakan, kejadian itu, sekitar
Pukul 20.00 Wib.

Walikota Padangsidimpuan
(Psp), Irsan Efendi Nasution SH
bersama Kapolresta Psp, AKBP
Juliani Prihartini SIK MH dan

Direktur PTPN IV Berikan Penghargaan
Kinerja Terbaik Kebun dan Pabrik

Bersambung ke hal 3

Bersambung ke hal 3

Khairuddin Minta Penerbit SHM Tanah
Warisan Orangtua Diusut Tuntas

KORAN RADAR | DS
Warga perumahan Taman

Anugerah Permai dan Gemini
Perkasa (TAP – GP), Dusun V
Desa Tandukan Raga, Keca-
matan STM Hilir, Kabupaten
Deli Serdang, menolak dengan
tegas pembangunan Tempat
Pembuangan Akhir (TPA)

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN
Khairuddin minta Kepolisian

mengusut tuntas kasus pener-
bitan Sertifikat Hak Milik (SHM)
diatas tanah warisan dari or-
angtuanya, karena diduga ter-
jadi manipulasi.

Pasalnya, Khairuddin se-
bagai ahli waris tidak pernah
mengalihkan hak atas tanah di-
maksud. Hingga saat ini pen-
guasaan fisik masih dilakukan
Ah tanah seluas 12, 80 M2 kali
100 M2 di Medan Deli, dikuasai
Ahok. Anehnya, diatas lahan
tersebut diduga muncul Surat

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN
Pimipinan manajemen PT

Perkebunan Nusantara IV
Medan terus melakukan tero-
bosan terbaik untuk kemajuan
perusahaan. Termasuk mem-
berikan penghargaan kepada
kinerja terbaik di kebun dan
pabrik. Hal ini merupakan bukti
nyata sebagai motivasi dalam
melaksanakan tugas.

Board of Management
(BoM) PTPN IV, melalui pro-
gram peningkatan rende-
men minyak sawit terting-
gi, program Problem Iden-
tification Corrective Action

para pemegang saham telah
melaporkan HK dan ok-num no-
taris ke Polda Sumut dn minta
agar oknum terlapor segera jika

bukti permulaan tlh cukup.
Menurut Razman oknum Hk

bberapa waktu lalu secara ber

sampah, karena dapat me-
nimbulkan lingkungan men-
jadi kumuh dan menimbulk-
ab bau tak sedap.

Selain itu, warga meng
khawatirkan tejadinya pe-
nyebaran virus atau ku-
man. Sehingga akan ber

KPK Jerat Nuradi Tindak
KORAN RADAR | MEDAN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
tengah mengusut hasil suap dan gratifika-
si terhadap eks Sekretaris Mahkamah
Agung (MA) Nurhadi. Dalam waktu dekat,
Nurhadi akan dijerat dengan pasal Tindak
Pidana Pencucian Uang (TPPU).

"Sudah pernah ada eks-
pose, tinggal nunggu aja. Mu-
ngkin dalam waktu yang dekat
sudah," jelas Wakil Ketua KPK
Nawawi Pomolango di gedung
KPK, Jakarta, Senin (14/9).

Menurut dia, penyidik dan
pimpinan KPK telah melakukan
gelar perkara mengenai aliran
hasil suap dan gratifikasi Nurha-
di. Dalam waktu dekat keputu-
san mengenai penerapan pasal
TPPU terhadap Nurhadi akan
segera diumumkan. "Kita upaya
kan seperti itu (dalam waktu
dekat). Meskipun dalam kondi-
si seperti ini, pasti kita terus
bekerja, teman-teman satgas
semua terus bekerja seoptimal
mungkin," ujarnya.

KPK telah menetapkan
Nurhadi sebagai tersangka ka-
sus suap dan gratifikasi terkait

penanganan perkara di MA se-
jak 2011-2016. Selain Nurhadi
KPK juga menetapkan dua or-
ang lain yakni Direktur PT MIT,
Hiendra Soenjoto, dan menan-
tu Nurhadi Rezky Herbiyono.
Tiga tersangka tersebut telah
dimasukkan dalam status daf-
tar pencarian orang (DPO) se-
jak Februari 2020.Tersangka
Nurhadi dan Rezky, telah di-
tangkap tim KPK di Jakarta Se-
latan, Senin (1/6).

Sementara itu, Hiendra
hingga saat ini masih menjadi
buronan. Nurhadi dan Rezky
ditetapkan sebagai tersangka
penerima suap dan gratifikasi
senilai Rp46 miliar terkait den-
gan pengurusan sejumlah
perkara di MA, sedangkan Hien-
dra ditetapkan sebagai ter

KORAN RADAR | TAPUT
Seorang pria bernama

Iwan Feridarto (40) warga
Desa Gurgur Pertanian, Keca-
matan Tampahan, Kabupaten
Tapanuli Utara (Taput) tewas
diseruduk mini bus jenis Toyo-
ta Kijang, Senin (7/9) sekira
pukul 16. 30 wib.

Berdasarkan informasi,
kecelakaan lalu lintas yang
terjadi tanpa kesengajaan
yang merenggut nyawa ma-
nusia. Hasil analisa pihak Ke-
polisian bahwa terjadinya
suatu peristiwa kecelakaan
dominan di sebabkan adanya

Bersambung ke hal 3

(PICA) untuk produktivitas
TBS tertinggi dan program
Rumahku-Surgaku, periode
bulan Agustus 2020, mem-
berikan penghargaan.

Demikian dikatakan Direk-
tur PTPN IV Sucipto Prayitno,
pada Rabu 9 September 2020,
di Kantor Direksi PTPN IV Jl.
Letjen Suprapto No. 2 Medan,
sesuai siaran pers yang diteri-
ma RADARINDO.co.id

Lebihlanjur Sucipto Prayit-
no juga menyebutkan, pro-
gram awarding ini agar dilak-
sanakan secara konsisten dan

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN
Bobby Nasution mengunjungi Istana Maimoon Medan

untuk menempati janjinya kepada pengurus Yayasan Sul-
tan Ma’moen Al Rasyid, sebagai pengelola istana Melayu
terbesar di Asia Tenggara yang bertahan hingga saat ini.

Bakal calon Wali Kota Medan ini disambut Ketua Harian
Yayasan, Tengku Ma’ moon Al Rasjid di teras istana, Kamis

Pemimpin Wilayah BRI Medan, I Made Suka saat memberikan
arahan dan petunjuk kepada Pengurus Koperasi Pensiunan
BRI Medan, Kamis (03/09) lalu di ruang rapat Kantor Wilayah
BRI Medan. Pada kesempatan itu, beliau siap membantu Unit
Usaha Koperasi tersebut sepanjang sesuai dengan peraturan
dan ketentuan yang berlaku baik di BRI secara khusus dan
pemerintah secara umum. (Foto: Radar/Togatorop)

Warga Perumahan TAP-GP Azahra
Tolak Pembangunan TPA

Bersambung ke hal 3

KORAN RADAR | MEDAN
Berdasarkan laporan mas-

yarakat yang disampaikan
kepada Pengurus Lembaga
Republik Corruption Wacth
(RCW) terkait adanya ban-
gunan ruko belasan pintu di
Jln Bahagia By Pass Medan
diduga tidak memiliki IMB.

Sumber warga setempat
menyebutkan bangunan rumah
toko (Ruko) sebanyak 16 pintu
di Jalan Bahagia By Pass Kelu-
rahan Sidirejo II Kecamatan

RCW Temukan Bangunan Ruko
16 Pintu di Medan Diduga Tanpa IMB

Bersambung ke hal 3

Gelar Reses di Taput
Anggota DPRD Sumut Jonius Hutabarat

Siap Tampung Aspirasi Warga

KORAN RADAR| TAPUT
Dr Jonius T Hutabarat SSi

MSi, Sekretaris Komisi A
DPRD Sumut mengadakan
reses III di Desa Libusiregar,
Kecamatan Siborongbo-
rong, Kabupaten Tapanuli
Utara (Taput) disambut baik
warga di sana, Rabu (9/09).

Mantan Kapolres Taput
tersebut datang didampingi
kepala Unit Pelaksana Tek-
nis (UPT) Bina Marga Provin

kelalaian pengemudi saat ber-
jalan dijalan umum. Demikian

Pidana Pencucian Uang

Sumber AKURAT.co



Kapolres juga mengingatkan agar petugas dari
KPUD Serdang Bedagai mendata orang orang yang
bisa masuk ke kantor KPU dari rombongan pasan-
gan calon (Paslon) Bakal Calon Bupati dan Wakil
Bupati Serdang Bedagai Ir H. Soekirman – Tengku
Muhammad Ryan Novandi (Beriman – Trendi).
“Sehingga tidak terjadi kerumunan massa dan ada
tiga hal yang harus dijaga yaitu, benda termasuk
gedung dan perkantoran, orang termasuk seluruh
komisioner KPU, Paslon, Parpol, dan juga mengin-
gatkan penerapan protokol kesehatan sesuai per-
aturan,” ujar Kapolres.

Dalam kesempatan itu, Kapolres langsung
memimpin apel di seluruh titik Posko dan menyam-
paikan arahannya. Kepada petugas AKBP Robin
Simatupang menginstruksikan personel pengam-
anan agar tetap melakukan pengamanan sesuai
dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam
melakukan pengamanan. Ia juga mengatakan per-
sonel terlibat sosialisasi terkait protokol kesehatan
agar melakukan sosialisasi kepada massa pen-
dukung salah satu paslon jika hadir mendapingi
paslonnya saat pendaftaran. “Mengingat saat ini
masih situasi pandemi Covid19, maka kita tetap
lakukan sosialisasi kepada massa pendukung ter-
kait protokol kesehatan,” ujar AKBP Robin. | Mima
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BIAYA DAN TARIF IKLAN
ANDA INGIN MEMASANG IKLAN

DI MEDIA KAMI HUBUNGI :
TELP (061) 7357372

Iklan Display/Umum
B/W Rp. 10.000,-/mmk
S/C Rp. 12.000,-/mmk
F/C Rp. 16.000,-/mmk
Iklan Berita/Keluarga
B/W Rp. 5.000,-/mmk
Iklan Mini/Baris (min 3 baris, max 7 baris)
B/W Rp. 8.000,-/mmk
Biaya per halaman B/W (hitam putih)
1 halaman B/W Rp. 30.000.000,-
1/2 halaman B/W Rp. 15.000.000,-
1/4 halaman B/W Rp.   7500.000,-
Biaya per halaman F/C (berwarna)
1 halaman F/C Rp. 50.000.000,-
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
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KORAN RADAR | SERGAI
Polres Serdang Bedagai (Sergai) siapkan lima

Pos Pengamanan (Pospam) menuju lokasi kan-
tor KPUD Sergai dan menyiagakan 200 personel
gabungan dari unsur personel Poldasu, Brimob-
dasu, dan Kodim 0204/DS. “Gunakan cara per-
suasif tetapi tegas, siapa yang bisa masuk ke
kantor KPUD Serdang Bedagai. Diharapkan se-
muanya bertugas dengan baik santun dan etis,”
tegas Kapolres Serdang Bedagai AKBP Robin-
son Simatupang SH MHum dalam pengarahan-
nya kepada personel, Minggu (6/9).

Polres Sergai Siagakan
5 Pos Menuju Kantor KPUD Sergai

Banggar DPRD Langkat Bahas
Perubahan APBD

laku Sekda dalam rapat merinci penambahan
maupun pengurangan anggaran pada perubah-
an APBD 2020. Terdapat penambahan pendapa-
tan sebesar Rp. 226.834.084.633,- dan belanja
sebesar Rp. 487.910.047.945,36 dengan pem-
biayaan dari Silpa sebelumnya.

Sementara itu Sekretaris TAPD Iskandarsyah
menerangkan bahwa tahapan-tahapan perubahan
APBD telah dilaksanakan sesuai tertib anggaran.
“Hari ini fokusnya pembahasan program dan kegia-
tan setiap OPD, apakah sesuai dengan sebelumn-
ya atau perlu diubah dengan jumlah anggaran se-
suai nota kesepakatan KUPA & PPAS,” jelas Iskan-
dar. Dalam pembahasan, masing-masing anggota
Badan Anggaran DPRD memberikan masukan dan
saran serta mengingatkan Kepala OPD setelah pe-
rubahan APBD disahkan dapat melaksanakan pro-
gram dan kegiatan dengan memperhatikan waktu.

Anggota Banggar M. Bahri yang juga Ketua Frak-
si BPI mengingatkan Kadis Lingkungan Hidup (LH)
yang dibahas anggarannya, untuk memperhatikan
Kota Stabat sebagai Ibukota Kabupaten. Ia meminta
perubahan APBD 2020 Dinas LH dapat membenahi
kebersihan dan keindahan Kota Stabat.

Pada saat pembahasan Bagian Kessos, ang-
garannya berkurang disebabkan dampak covid
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak terlaksana.
“Tetapi bantuan-bantuan sosial untuk masyarakat
tidak terganggu,” sebut Sekda menyambung pen-
jelasan Kabag Kessos. Hadir dalam pembahasan
tersebut, pimpinan Banggar Donny Setha, Ralin
Sinulingga, Antoni dan anggota Banggar lainnya
seperti Munhasyar, Edi Bahagia, Pujianto, Dedek
Pradesa, Zulhijar, Ismail Fandi, Romelta Ginting,
Juriah, Pimanta Ginting, Johan Wiryawan Bangun,
Agus Salim, Ajai Ismail, Lucky Saputra, Siti Nurhayati,
Fatimah, Azmaliah dan Suwarmin. | Budi

KORAN RADAR | LANGKAT
Dipimpin Ketua DPRD, Badan Anggaran DPRD

Kabupaten Langkat lakukan pembahasan Ranper-
da Perubahan APBD tahun anggaran 2020 bersa-
ma Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
para Kepala OPD di ruang rapat DPRD, Rabu (2/9).

Pembahasan dilakukan setelah sebelumnya dis-
epakati rancangan Kebijakan Umum Perubahan Ang-
garan (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Semen-
tara (PPAS) dalam Rapat Paripurna DPRD Langkat.
Dalam rapat, Ketua DPRD Langkat Surialam men-
jelaskan pembahasan Ranperda Perubahan APBD
dimaksudkan untuk memperoleh persetujuan bersa-
ma. “Hal ini sesuai PP 12/2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah pada pasal 177 yang menyata-
kan perubahan APBD disepakati pada minggu ked-
ua bulan September tahun anggaran berkenaan,”
jelas Surialam. Karena itu sambungnya, ia meminta
anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD dapat
memberikan masukan dan saran terhadap program
dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
yang perlu disikapi bersama demi kebaikan.

Ketua TAPD Indra Salahudin yang juga se-

Walikota Psp Irsan Efendi
Nasution SH pada kesempatan
itu menyampaikan bahwa per-
timbangan Pemerintah menetap-
kan tempat ini sebagai perkubu-
ran khusus Covid-19 sudah
melalui kajian.

Gugus Tugas Percepatan
Penanganan (GTPP) Covid-19
Pemko Psp melakukannya se-
suai dengan regulasi yg ada,
bekerja melalui Pertimbangan
dan Kordinasi dan Perundangan
serta Pertimbangan yang cuk-
up Matang, ujar Walikota Psp.

Walikota Psp Bersama Warga
Tinjau Lokasi Perkuburan Covid-19
KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN

Menindak lanjuti pertemuan dengan sejum-
lah warga Kelurahan Silandit dan Desa Aek
Bayur, Senin (31/8) lalu, terkait aksi keberatan
atas lokasi perkuburan khusus Covid-19, Wa-
likota Padangsidimpuan (Psp), Irsan Efendi
Nasution SH bersama Kapolresta Psp, AKBP
Juliani Prihartini SIK MH, Dandim 0212/TS Let-
kol Inf Rooy Chandra, Gugus Tugas Covid 19
Wadir RSUD Psp, Parlindungan Pasaribu Ca-
mat Psp Selatan, Rudi Pulungan S Sos, Irfan
Harahap dan Sulaiman Lubis sebagai perwak-
ilan warga Desa Aek Bayur dan Kelurahan Si-
landit melakukan peninjauan (survey) ke Loka-
si Perkuburan khusus Covid-19, Kamis (3/9).

Lokasi objek diukur dengan
Meter bukan Tenol, lahan sudah
berada diujung dan tidak memu-
ngkinkan untuk memindahkan-
nya ke tempat lain. Pemerintah
bertanggung jawab terhadap
keputusan sudah diambil dengan
komitmen harus mementingkan
kepentingan umum untuk kepent-
ingan yg lebih besar.

Mohon kita pahami bahwa
Pandemi Covid-19 ini bukan
hanya tangung jawab Pemerin-
tah namun tanggung jawab Kita
Semua. apa saja aspek yang

BPS Provsu Berikan Apresiasi
Kepada Walikota P. Sidimpuan

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan,

Hafsah Aprilia beserta rombongan kunjungi Walikota Padangsidim-
puan di ruang kerja Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasu-
tion SH di Jalan Jenderal Sudirman, Rabu (02/09).

Kunjungan Kepala BPS Kota Padangsidimpuan Hafsah Aprilia men-
yampaikan bahwa, Sensus Online sudah Usai dan pada September ini
pihaknya akan menerjunkan petugas untuk melakukan pendataan dila-
pangan. Hafsah Aprillia juga menjelaskan mekanisme pengumpulan data
adalah melalui mekanisme Drop-Off Pick-Up (DOPU) artinya petugas
akan membagikan Kuisioner kepada masyarakat yang akan diisi mandi-
ri oleh masyarakat dan kemudian akan diambil kembali oleh petugas.

Pada kesempatan itu, Kepala BPS juga menyerahkan Piagam Peng-
hargaan dari Kepala BPS Provinsi Sumatera Utara (Provsu) kepada
Walikota Padangsidimpuan atas partisipasi dan dukungannya pada pel-
aksanaan Sensus Penduduk Online 2020 ini.

Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution SH mengungkap-
kan rasa syukur dan terimakasih atas capaian tersebut serta berharap
SP offline 2020 ini juga berjalan lancar dan sukses. Walikota juga mengim-
bau kepada seluruh masyarakat Kota Padangsidimpuan agar menyam-
but baik kegiatan ini dan memberikan data yang sebenar- benarnya agar
data yang diperoleh bisa akurat tepat dan komprehensif.

Kita akan terus mendukung dan membantu demi suksesnya sensus
penduduk offline ini, apapun kendala dilapangan segera laporkan, kita
akan bantu sebisa mungkin agar dalam wawancara serta mensosial-
isasikan dan mengedukasi masyarakat agar tetap mematuhi Protokol
Kesehatan Covid-19 selalu menggunakan Masker, Rajin Cuci Tangan
dan Menjaga Jarak sebut Walikota Padangsidimpuan. | Thoms
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menjadi keberatan kiranya dapat diuji
melalui keilmuan. Terkait Portal di
jalan masuk juga akan dibuat paling
lama Tiga hari ke depan sedangkan
persoalan Sumber Air yg katanya
ada diatas, Walikota Psp meminta
Dinas Lngkungan Hidup menyelidi-
ki dan mengujinya.

Dandim 0212/TS Letkol Inf Rooy
Chandra Sihombing melihat lokasi
perkuburan Covid 19 itu sudah cuk-
up aman dan juga sudah dipagar,
akses masuk juga hanya satu, dan
nanti akan diminta untuk dipasang
Portal. Dandim menghimbau agar
menjaga Kondusifitas Keamanan
Kota Padangsidimpuan. Jaga keber-

samaan dan bersikap secara Ke-
manusiaan.

Kapolresta Psp AKBP Juliani
Prihartini S.IK. MH mengatakan,
Pemerintah menjalankan tugas se-
suai dengan SOP terkait Pandemi
Covid 19. Pemerintah melihat situa-
si ini dengan pertimbangan yang
matang, dan jika ada yang belum
jelas, seperti sosialisasi, pagar se-
suai permintaan warga agar segera
dilakukan ujarnya seraya mengata-
kan agar tetap menciptakan kondisi
kamtibmas yang kondusif di bumi
Dalihan Natolu ini.

Wadir RSUD Psp Parlindungan
Pasaribu menyampaikan prosedur

pemulasaraan dan pemakaman
jenazah suspek Covid-19 sudah
sesuai dengan SOP Protokol Kese-
hatan yang ada.

Jenazah dibersihkan, lalu di-
bungkus plastik, kemudian dikafani,
dibungkus plastik lagi. Kemudian
dimasukkan ke kantong mayat. Di
masukkan ke peti jenazah, lalu di-
plastiki lagi. Jadi sudah sangat ket-
at. Semua petugas dari kamar
jenazah sampai pemakaman tetap
memakai APD, dan dilakukan
penyemprotan sebelum dan se-
sudah pemakaman.

Perwakilan warga Kelurahan
Silandit dan Desa Aek Bayur Irfan
Harahap mengatakan apa yang
menjadi keberatan mereka diant-
aranya, masalah pemakaman
Covid-19 berada di dekat pemuki-
man kami, banyak anak-anak
sering bermain di sekitar lokasi pe-
makaman dan adanya tempat pen-
didikan di sekitar lokasi pemakaman,
dan masalah sumber air di atas de-
kat pemakaman. Sebagai warga
pihaknya bukan untuk menekan
pemerintah namun sifatnya mewakili
masyarakat, dan apa yang menjadi
keberatan sudah dibuat disampai-
kan secara tertulis. | Thoms

Safari Muharram 1442 H Pemko Psp
Berakhir di Masjid Al-Hidayah

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Safar i  Muharram Tahun Baru Is lam 1442

H yang d ise lenggarakan Pemer in tah Kota
(Pemko)  Padangsid impuan menutup lawa-
tan terakhirnya di  Masj id Al-Hidayah Desa
Pudun Ju lu  Kecamatan  Padangs id impuan
Batunadua,  Jumat  (04/09) .

Wakil Walikota (Wawako) Padangsidimpuan
(Psp) Ir H Arwin Siregar MM yang memimpin
Safari Muharram juga dirangkai dengan Tausyi-
ah oleh Ustadz M Yaser Arafat. Wawako Psp
Ir H Arwin Siregar MM saat mengunjungi Masjid
A l -H idayah Desa Pudun Ju lu  menga jak
masyarakat untuk mentaati Protokol Keseha-
tan Covid-19 dalam melaksanakan aktivitas
sehar i -har i  dengan se la lu  menggunakan
Masker ketika diluar rumah, sering Cuci Tan-
gan dan tetap Jaga Jarak. Safari Muharram
1442 H di Masjid Al-Hidayah juga ditandai den-
gan Penyerahan Bantuan Pembangunan
Masjid sebesar Rp15 juta kepada Ketua BKM
Masjid Al- Hidayah Ali Raja Harahap.

Sementara itu, Camat Kecamatan Padang-
sidimpuan Batunadua, Roni Gunawan Rambe
SSTP MSi disambutannya mengucapkan se-
lamat datang kepada rombongan Tim Safari
Muharram 1442 H dan berterimakasih kepada
Pemko Psp atas Bantuan Pembangunan Masjid
yang diberikan didaerah yang dipimpinya itu.

Ustadz Yaser Arafat dalam Tausyiahnya

membahas tentang sejarah peristiwa penting
yang dialami Nabi Muhammad SAW dan bagaim-
ana perjalanan yang dilalui Nabi hingga bisa
Mengangkat Derajat Islam di Arab. Walaupun
banyak pihak yang menentang dan mengincar
nyawa Rasullulah, Rasulullah tetap teguh dan
yakin dalam menjalani setiap cobaan demi co-
baan yang dihadapi dengan ditemani oleh para
sahabat akhirnya Nabi Muhammad SAW ber-
hasil hingga Islam kini menyebar ke seluruh
belahan dunia, ungkapnya.

Acara Safari Muharram tersebut turut juga di-
hadiri Ketua Majelis Ulama Islam (MUI) Kota
Padangsidimpuan Ustadz Drs H Zulfan Efendi
Hasibuan MA, Kepala Desa Pudun Julu, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama dan
Perwiritan kaum ibu Desa Pudun Julu. | Thoms

Ditinggal Pemilik di Warung Kopi
5 Rumah Warga Desa Kotarih

Pekan Terbakar
KORAN RADAR | SERGAI

Sebuah bengkel sekaligus tempat tinggal, rumah milik Sitopu alias
Kengkeng(52) berlokasi Dusun I Desa Kotarih Pekan, Kecamatan Ko-
tarih, Kabupaten Serdang Bedagai, Sabtu (5/9) sekira pukul 20:20 WIB
ludes terbakar. Atas peristiwa tersebut, Empat rumah lainya terdiri Masa
Br Saragih alias Mamak Parla (60), Masniah Br Sipayung, (63), Horna Br
Saragih, (65) dan rumah pemilik Damanik, (70) merupahkan warga seki-
tar juga ikut terbakar. Atas kejadian tersebut total keseluruhan korban
diperkirahkan mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Informasi yang diperoleh, kejadian bermula terjadi pada hari Sabtu (5/
9) sekira pukul 20.00 WIB. Dimana saat itu lampu listrik PLN baru men-
yala sekira pukul 20.20WIB. Selanjutnya, saksi mata Masa BrSargih
alias mamak Parla melihat api di bagian dapur bangunan bengkel milik
korban Sitopu alias Kengkeng dan api mulai membesar. Secara spontan
saksi berteriak keras dengan mengatakan api…api... dan Kebakaran.

Selanjutnya, Masniah br Sipayung juga keluar rumah dan melihat api
di dalam rumah tetangga yakni bengkel korban api terlihat membesar.
Kemudian saksi terus berteriak minta tolong api...api.. Terbakar…sambil
menunjuk rumah sebelahnya yang juga ikut terbakar.

Kemudian warga sekitar turut membantu memadamkan api
tersebut dengan menyiramkan air pakai ember secara beramai
ramai dan juga dibantu aparat Kepolisian setempat yang berjarak
hanya 300 meter. Selanjutnya, sekitar pukul 21.30 WIB, mobil
Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) dari Kecamatan Galang, Kabu-
paten Deli Serdang turun kelokasi dan melakukan pemadaman.

Kapolres Sergai AKBP Robin Simatupang melalui Kapolsek Kotarih,
IPTU Domdom Panjaitan kepada wartawan, Minggu (6/9) membenarkan
peristiwa kebakaran tersebut. Menurut Kapolsek, Pada saat sebelum
kejadian , Bengkel Sitopu alias Kengkeng tidak berada di dalam rumah
namun berada di kedai kopi. Bahkan bangunan rumah dilokasi hampir
rata rata terbuat dari bahan kayu sehingga sangat muda terbakar.

Hasil penyelidikan t im dilokasi, terl ihat arus meteran l istr ik
yang ada di rumah Bengkel Sitopu alias Kengkeng masih dalam
keadaan aktif dan normal. “Dugaan sementara terjadinya kebaka-
ran tersebut masih dalam Lidik. Dan data sementara total kerugian
materi l  atas kejadian tersebut sekitar Rp70 juta dan tidak ada
korban jiwa,” pungkas Dondom Panjaitan. | Mima
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Khairuddin Minta Penerbit SHM Tanah Warisan

Usut Tuntas APD Bekas

Hak Milik (SHM) diduga Asli Tapi Palsu (Aspal)
Nomor 25 tahun 2002. Karena selaku ahli waris
tidak namanya dihilangkan dari daftar keluarga.

Demikian dikatakan Khairuddin kepada
RADARINDO.co.id belum lama ini. Ia merasa
telah dijadikan korban yang merasa dirugikan
ini. “Awal muculnya kasus ini dari keluarga sendi-
ri, yakni KA. Yang mulanya ingin menjual kepa-
da Ahok padahal tanah tersebut bukan milik.
Bahkan KA telah membuat pernyataan di kantor
notaris, tanah tersebut adalah milik Almarhum
Murad, orangtua saya,” ujar Khairuddin.

Manajemen telah menyampaikan konfirma-
si secara tertulis kepada Ahok Nomor 120. A/
RADARINDO.CO.ID/KB/VI/2020 tanggal 15 Juni
2020.  Sementara itu, Ahok melalui kuasa huku-
mnya Cirus Sinaga telah menyampaikan Hak
Jawab kepada RADARINDO.co.id GROUP KO-
RAN dan telah dimuat di media online dan media
cetak, berturut turut.

Masih dengan pria yang biasa dipanggil Udin,
ia mengatakan akan terus mencari keadilan.
“Tanah orangtua saya diserobot, bahkan aneh-
nya, saya mendapat SHM Nomor 25 tahun 2002
diduga asli tapi palsu,” ujarnya.

Ia juga minta Kapolda Sumut segera mem-
buka kasus ini secara jelas dan transfaran. “Saya
mau kasus ini dibuka secara jelas dan transfa-
ran. Karena tanah ini milik almarhum orangtua
saya”, katanya dengan tegas.

Dijelaskan sebelumnya, Khairuddin adalah
anak kandung pasangan Almarhum Bahrum Bin
Murad dan Hj Zahara Binti Mosel. Sedangkan
kakek dari Khairuddin adalah Murad yang me-
miliki istri Siti Hazrah. Perkawinan mereka dikaru-
nia seorang anak bernama Bahrum.

Selain itu, almarhum Murad juga pernah
punya istri lain diantaranya Siti sebagai istri
Pertama dikaruniai anak 1 (satu) orang ber-
nama N. Sani. Siti Hazrah sebagai istri Ked-
ua dikaruniai anak 1 (satu) bernama Bahr-
um (anak tunggal). Bulan sebagai istri Keti-

ga dikaruniai 5 (lima) orang anak.
Murad adalah kakek dari Khairuddin pernah

meninggalkan tanah warisan seluas lebih kurang
4.000 M2 sisa hasil penjualan dari PT AW (Pabrik
Udang). Kemudian tanah tersebut dibagikan ke-
pada anak anaknya antara lain diberikan Siti
sebagai istri Pertama dikaruniai anak 1 (satu)
orang bernama N. Sani, laki laki mendapat bagi-
an tanah seluas 12 M dikali 100 M2.

Siti Hazra sebagai istri Kedua dikaruniai
anak 1 (satu) bernama Bahrum, laki  laki
mendapat bagian tanah seluas 12, 80 M2
dikal i  100 M2. Bulan sebagai istr i  Ketiga
dikaruniai 5 (lima) orang anak dengan bagi-
an tanah seluas 12,80 M2 dikali 100 M.

Sedangkan perempuan mendapat bagian
tanah seluas 6,40 M2 dikali 100 M2 lebih kurang.
Serta Habibi sebagai istri Keempat dikaruniai anak
5 (lima) orang, dengan bagian tanah seluas 12,
80 M2 dikali 100 M2 untuk laki – laki, dan untuk
perempuan seluas 6,40 M2 dikali 100 M2.

Dimana sebelumnya pada tahun 1975 PT
AW ingin membeli tanah di Kelurahan Titi
Papan, Ling IV, Kecamatan Medan Deli. Maka
pada saat itu, terjadi lah kesepakatan “tukar
guling” tanah antara Amir Hasan dengan Us-
man. Bahwa dimana Amir Hasan menjual
tanah tersebut kepada PT AW hasil tukar
guling. Bahkan termasuk tanah Habibi Asri
istri Keempat dari Murad, ikut dijual ke PT
AW seluas lebih kurang 7 M2 dikali 100 M.

Bahwa orangtua Khairuddin (Bahrum) me-
miliki tanah seluas 12,80 M2 dikali 100 M2 yang
kebetulan ditinggali atau ditempati Usman atau
abang kandung dari Rohana. Dimana KA yang
merupakan anak dari Usman, ingin menjual tanah
tersebut kepada Ah tanpa seizin dari Khairuddin
lebih kurang 12, 80 M2 kali 100 M2.

Anehnya lagi, sekira tahun 2000 an, sebe-
lum Usman meninggal dunia (ayah kandung KA)
tanah tersebut disewahkan kepada Ah. Kemudi-
an akhirnya KA menjual tanah tersebut kepada

Ah dengan cara memecah Surat Hak Milik (SHM)
Nomor 25 tahun 2002. Atas perbuatan tersebut,
menguasai dan mengusahai tanah milik orang-
tua Khairuddin seluas 12. 80 M2 kali 100 M2.

Untuk Khairuddin selaku ahli waris merasa
keberatan dan kemudian menyurati kantor Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan, Camat
Medan Deli, Lurah Medan Deli untuk memblokir
SHM Nomor 25 tahun 2002. Permohonan pem-
blokiran SHM Nomor 25 tahun 2002 dilakukan
semata mata untuk menjaga dan mengamankan
tanah warisan dari orangtua kandungnya.

Akibat tindakan serta merta terhadap pen-
galihan Hak Atas Tanah milik almarhum or-
angtua Khairuddin seluas 12,80 M2 kali 100
M2. Maka Khairuddin melaporkan Ra ke
Polsek Medan Labuhan pada 7 Januari 2006,
atas tuduhan pemalsuan surat yang dilakukan
Ra diatas tanah milik orangtua Khairuddin,
Murad. Karena kasus tanah tersebut nilai ob-
jeknya lebih dari Rp100 juta, maka Penyidik
melimpahkan kases ke Poltabes Medan.

Hasil pemeriksaan penyelidikan dan pe-
nyidik menetapkan Ra sebagai tersangka, bukti
terlampir. Sebelum Ra dijadikan tersangka oleh
penyidik pada saat itu. Ra menyuruh KA dan
orangtuanya Jamalia dan anak anaknya me-
laporkan Khairuddin ke Pengadilan Negeri (PN)
Medan Bagian Perdata. Hasil sidang PN me-
mutuskan Jamalia dkk memenangkan perka-
ra tersebut sesuai putusan PN.

Kemudian Khairuddin melakukan banding ke
Pengadilan Tinggi (PT) Medan yang kemudian
atas putusan tersebut, perkara di PT Medan
Khairuddin menangkan perkara. Sampai akhirn-
ya 2 bulan kemudian Jamalia dkk melakukan
Kasasi di MA. Namun hasilnya belum diketahui.

“Penjualan tanah warisan tersebut saya kira
cacat hukum. Oleh karena saya akan mencari
keadilan mereka yang menjual tanah tersebut
akan saya laporkan kepada aparat penegak
hukum”, ujar Udin. | KRO/RD/Tim

berkesinambungan, karena masing-masing pro-
gram dapat meningkatkan kinerja korporasi dari
bulan ke bulan. Pada periode bulan Agustus 2020
ini dikatakan Sucipto Prayitno, untuk program
peningkatan rendemen minyak sawit tertinggi
sebagai Juara I diraih PKS Pasir Mandoge, Jua-
ra II PKS Air Batu dan Juara III PKS Ajamu.

Program PICA
Untuk program Problem Identification Cor-

rective Action (PICA), yaitu strategi peningkatan
produktivitas kebun dari blok ke blok. “Mapping
kondisi blok dibuat kriterianya, misal produktiv-
itas TBS ton/ ha >2,5 warna emas, 2 – 2,5
warna hijau, 1,5 – 2 warna kuning, 1 – 1,5
warna merah dan <1 warna hitam”, demikian
dikatakan Sucipto Prayitno.

Pada periode bulan Agustus 2020 ini pro-
gram PICA, yang menerima Terbaik I Kebun
Sawit Langkat, Terbaik II Kebun Laras dan Ter-
baik III Kebun Pasir Mandoge, ujarnya.

Program Rumahku, Surgaku
Untuk program Rumahku, Surgaku dengan

melibatkan keluarga sendiri, untuk mendukung
prestasi personel dalam bekerja dan berkarya di
perusahaan, sehingga terciptanya kenyamanan
baik di dalam keluarga maupun di tempat beker-
ja. Sucipto Prayitno berkeinginan agar semua
karyawan PTPN IV betah tinggal di emplasmen
kebun/pabrik masing-masing, yaitu dengan
menyiapkan tempat tinggal/rumah yang nyaman.

Program ini kita sebut ‘Rumahku, Surgaku’,
dan merupakan program sederhana yang meli-
batkan Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI). Pro-
gram ini sampai 3 episode, episode 1 yang di-
nilai taman depan atau tampak depan, episode 2
yang dinilai kebun gizi dan apotek hidup, epi-
sode 3 yang dinilai kondisi di dalam rumah (ru-
ang tamu dan ruang keluarga), kata Sucipto
Prayitno. Awards ini tidak hanya sekali tetapi

berkelanjutan karena setelah episode ke-3 akan
dievaluasi, siapa yang paling konsisten, paling
progresif sehingga dapat dilihat perkembangan-
nya dari bulan ke bulan, demikian dikatakan
Sucipto Prayitno. Termasuk perkembangan ke-
bun gizi, di dalam rumah juga dilihat perkemban-
gannya. Lomba ini bukan sekedar ada lomba,
melainkan manfaatnya bagi diri kita, keluarga
dan lingkungan sekitar, sehingga keutuhan kelu-
arga untuk betah tinggal di emplasemen kebun
dan pabrik, sebut Sucipto Prayitno.

Sucipto Prayitno juga berpesan agar rumah
dinas yang ditempati, jika ada yang memerlukan
perbaikan kecil-kecil dapat diperbaiki sendiri dan
tidak mengharapkan dari kantor, karena jadikan-
lah rumah yang ditempati seolah-olah rumah
sendiri walaupun hanya ada yang sebentar men-
empatinya. Dalam program episode 1 ini sebagai
Juara I Muhammad Irfan dari Kebun Bah Jambi,
Juara II Sutan MS Siregar dari Distrik II dan Juara
III Novalliansyah dari Kebun Pabatu.

Update Pandemi Covid-19
Dalam kesempatannya Sucipto Prayitno

meng-update pencegahan pandemi Covid-
19 di lingkungan PTPN IV, yang secara ru-
tin juga telah diberikan sosialisasinya dari
Board of Management (BoM) maupun dari
PT Prima Medica Nusantara (PMN).

Disebutkan Sucipto Prayitno, tentunya bagi
yang memiliki komorbid mulai dari diabetes,
gagal ginjal, TBC, serangan jantung dan lain-
lain, ia berpesan kepada ibu-ibu yang bapak-
bapak punya komorbid yang serius agar dijaga
betul, jangan sampai terpapar Covid-19, karena
jika sampai terpapar akan fatal akibatnya. Coro-
navirus disease atau Covid-19 ini tidak memilih
orang yang lagi sehat, sedang sakit, yang masih
anak-anak, masih muda, remaja, sudah tua dan
sepuh bisa saja terpapar. Dalam candaannya
Sucipto Prayitno mengatakan, “Jangan merasa

kecantikan dan kegantengan terus merasa aman
dan bebas dari Covid-19. Jadi jangan percaya
diri dulu, karena cantik dan ganteng bukan jam-
inan terbebas dari virus ini,” ujarnya.

“Kita punya 44.000 karyawan purna bhakti
yang usianya sudah lebih 56 tahun. Ada ayah-
bunda mungkin kakek-nenek yang sudah ber-
jasa membangun PTPN IV seperti sekarang ini.
Untuk menikmati jasa yang telah diberikan mere-
ka kepada kita, mari kita jaga beliau-beliau yang
telah berjasa ini, karena saat ini sudah banyak
yang terpapar dari klaster keluarga”, sebut Sucipto
Prayitno. Covid-19 ini memang bukan harus
menjadi kita panik dan hilang konsentrasi, tetapi
tidak boleh disepelekan, karena ini serius dan
ada disekeliling kita, jelas Sucipto Prayitno.

PTPN IV sendiri sudah melakukan protokol
kesehatan untuk pencegahan penyebaran Cov-
id-19 bagi tamu yang akan berkunjung, terma-
suk Komisaris dan Direksi harus ada surat ket-
erangan sehat tentang Covid-19 ini. “Untuk
karyawan dan keluarga diminta tidak keluar dari
lingkungan emplasmen kebun maupun pabrik
tanpa seijin manajer”, harap Sucipto Prayitno.

Sucipto Prayitno juga mengajak keluar-
ga besar PTPN IV, mari kita sedikit memiliki
pandangan yang sama bahwa seolah-olah
disekitar kita itu Orang Tanpa Gejala (OTG),
dengan tujuan agar kita selalu waspada. Kita
harus jaga diri sendiri dan keluarga dengan
disiplin dan mendisiplinkan diri dalam up-
aya pencegahan penyebaran Covid-19.

Sementara Kepala Bagian Sekretariat Peru-
sahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim mengata-
kan Board of Management memberikan peng-
hargaan berupa sertifikat dan uang untuk mas-
ing-masing Juara I menerima Rp3jt, Juara II
Rp2,5 juta dan Juara III Rp2 juta. Sejumlah ka-
langan menilai pemberian perhargaan oleh Direk-
tur PTPN IV merupakan langkah positif sebagai
motivasi dalam bekerja. | Juli S

Direktur PTPN IV Berikan Penghargaan

sama-sama dengan kliennya masing-masing
Alex, Sugianto, Suwanto dan Willy sepakat
membuka tempat usaha hiburan jenis karaoke
dan biliar di Kompleks Bisnis Polonia Medan,
Sumut. Para pemegang saham sepakat bisnis akan
dikelola dengan baik dan diberikan laporan keuangan
dua kali pemegang atau minimal sekali dlm

“Diawal tahun bisnis berlangsung baik, ker-
jasama berjalan lancar dan tidak aman. Namun,
perjalanan HK diduga secara sepihak melaku-
kan perubahan dokumen, tanpa persetujuan pe-
milik saham yg lain,” ujar Pengacara Kondang
Razman Nasution kepada RADARINDO.co.id
Senin (14/09) / 2020) siang melalui salura WA.

Atas dugaan itu, Sugianto pun mengumpul-
kan para pemegang saham lain dn meminta ket-
erangan kpd HK namun selalu ditolak sampai

akhirnya Sugianto dkk menempuh jalur hukum
dengan membuat laporan ke Polda Sumut den-
gan nomor pengaduan No. LP: STTLP / 1688 /
IX / 2020 / SUMUT / SPKT

Yang dilaporkan adalah tindak pidana pemal-
suan dokumen. “Saya selaku kuasa hukum dari
Sugianto dan kawan-kawan akan mengawal
kasus ini sampai tuntas dn saya mengingatkan
jangan sampai ada pihak-pihak yang coba-coba
mengintervensi kasus ini”, tegas Razman den-
gan nada tegas. “Jika ada yang intervensi saya
lawan dn sy akn laporkan ke Propam Mabes
Polri dn jk perlu ke Komisi III DPR RI bhkn saya
juga sudah mengabarkan langsung tentang Lap-
oran Polisi ini ke Bapak Kapolda Sumut Irjend
Martuani Sormin,” Tuturnya.

Razman jg minta penyidik   Polda Sumut

untuk segera mmproses laporan kliennya dn
Ciptanya memanggil saudara HK dan oknum
notaris yang diduga ikut terlibat.

Lebihlanjut Razman mengatakan, HK diduga
sering membawa-bawa nama OKP tertentu un-
tuk menakut-nakuti kliennya. Untuk itu, Razman
minta pimpinan OKP tsb jeli dn jgn sampai diper-
alat untuk kepentingan HK.

Razman yang juga tokoh OKP dan Ormas
Nasional ini mengingatkan agar Ketua OKP Sumut
dan Medan kontrol pergerakn HK dn Razman
berencana akn kontak pimpinan OKP itu sehing-
ga terbebas dri kpntingan sewaktu-waktu. “Saya
pengen lihat kehebatan saudara HK ini dn yg
salah tetap salah, terserah keterangan dia sy
akn kejar” ungkap Razman Nasution mengakhi-
ri keterangannya. | KRO/RD/MT/Tim

Razman Laporkan HK ke Poldasu

Dandim 0212/TS Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing
menjumpai warga pelaku aksi. Dalam dialog dengan
Enam orang perwakilan warga Kelelurahan Silandit
dan Desa Aek Bayur terungkap alasan mereka me-
nolak pemakaman jenazah terkait Covid-19 di lokasi
itu karena pasca penguburan sejumlah Alat Pelind-
ung Diri (APD) bekas berserakan di lokasi pemaka-
man sedangkan lokasi pemakaman Terlalu Dekat
dengan Pemukiman, dan tidak ada Pengamanan
sehingga siapapun bebas masuk ke lokasi.

Mereka juga mempertanyakan kenapa sosialisa-
si tentang lokasi pemakaman dilakukan setelah ada
protes warga dan kenapa lokasinya harus di Pe-
kuburan di Kelurahan Silandit dan apakah Petugas
dan Kendaraan yang dipakai untuk pemakaman itu
bersih dari Covid-19. Menjawab itu, Walikota Psp
Irsan Efendi Nasution SH mengajak Warga dan pihak
Kepolisian Mengusut Tuntas keberadaan APD bekas
yang berserakan di sekitar lokasi pemakaman.

Dimana sebelumnya atau pasca pemakaman
jenazah suspek kedua, sejumlah oknum melakukan
investigasi ke lokasi, mereka mengklaim menemu-
kan Masker dan Sarung Tangan Bekas berserakan,
seolah-olah milik Petugas Pemakaman. Persoalan
ini harus diusut tuntas. Jika GTPP yang ceroboh,
saya tindak tegas. Tetapi jika APD itu sengaja diser-

akkan oknum atau kelompok tertentu dengan tujuan
memojokkan kami, saya minta ibu Kapolresta Psp
menindaknya tegas Walikota Psp.

Terkait pemakaman terlalu dekat dengan pemuki-
man, Walikota Psp menyebut luas lahan itu 3,2 hek-
tar. Kemudian mengajak warga menentukan titik pal-
ing jauh untuk digali liang kubur persiapan. Untuk
malam ini, mohon izinkan jenazah saudara kita yang
sudah berada di Ambulan kita makamkan. Besok,
liang kubur persiapan kita pindah ke titik paling jauh
dan bapak ibu yang tentukan.

Kenapa lokasi ini ditetapkan sebagai lokasi
perkuburan khusus, Walikota Psp menyebut ini sudah
melalui pertimbangan, penelitian dan rapat tim GTPP.
Kemudian lokasi ini aset Pemko Padangsidimpuan
dan sejak awal untuk kuburan. Petugas Pemakaman
dan Kendaraan selalu di Sterilkan. Mulai dari menuju
rumah sakit, saat membawa jenazah, pemakaman,
dan setibanya di tempat karantina. Pakaian dibakar,
orang dan kendaraannya disterilisasi.

Usai dialog, warga menyetujui pemakaman
jenazah dilakukan. Kemudian Enam perwakilan
itu menyampaikan hasil keputusan rapat kepada
warga masing-masing dan minta kepada Waliko-
ta Psp, Kapolresta Psp dan Dandim 0212/TS
mengagendakan pertemuan berikutnya. | Thoms

sembari menjelaskan terjadi kecelakaan yang dial-
ami korban di Jln Umum Tarutung-Siborongborong
KM 11-12 tepatnya di desa Hutaraja Simanungkal-
itm Kecamatan Sipoholon, Taput.

Korban pengendara motor honda supra X berna-
ma Iwan Feridarto Sibagariang(40) Warga desa gur-
gur pertanian kecamatan tampahan Kabupaten Toba,
menghembuskan napas terakhirnya di RSU Taru-
tung. Akibat peristiwa kecelakaan dengan mobil toy-
ota Kijang super No. Pol BB 1104 ZA yang dikemudi-
kan oleh Denianto Bancin (37) warga Desa Penang-
galan Binanga Boang Kec Salak, Pakpak Barat.

Sementara itu, Kapolres Taput AKBP Jonner
MH Samosir SIK, melalui Kasubbag Barimbing
membenarkan peristiwa kecelakaan tersebut. “Mobil

toyota kijang super datang dari arah Tarutung menuju
Siborongborong.Tepat di tempat kejadian posisi jalan
tikungan ke kiri searah tujuan mobil, di duga mobil
tersebut lari jalur kesebelah kanan badan jalan. Saat itu
pengendara motor datang dari arah berlawanan seh-
ingga kecelakaan”, ujarnya kepada wartawan.

Akibat kecelakaan tersebut pengendara motorpun
mengalami luka robek dibagian kepala dan mengelu-
arkan darah dari kedua telinga. Saat korban dibawa ke
RSU Tarutung korban meninggal dunia. Saat ini kita
sudah melakukan cek TKP, memeriksa saksi saksi
serta mengamankan supir toyota kijang dan juga ked-
ua kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan terse-
but, ujarnya lagi. Jenazah korban sudah di serahkan
kepada pihak keluarganya. | Golmen Lumbanraja

IF Sibagariang Tewas

si Sumut, Taput M Sianipar dan kepala UPT Ketaha-
nan Pangan dan Hortikultura Prov Sumut. Lewat per-
temuan itu, Jonius Hutabarat menerima beragam
masukan dan masalah yang dihadapi masyarakat
khususnya para petani. Diantara adalah kelangka-
ham puput, dan minimal peralatan pertanian seperti
traktor dalam mengolah tanah. Perihal itu, secara
spontan Jonius berjanji akan memperjuangkannya.

Ia juga meminta agar secara langsung warga
juga mau memberikan masukan kepadanya demi
kemajuan warga. Usai itu, M Sianipar juga menam-
bahkan soal rencana prioritas pembangunan di tahun
2021, diantaranya pembangunan Jalan Humbang
menuju Tapsel serta pembangunan jalan Siborong-
borong menuju Garoga. Sementara dalam menjawab
masalah petani, Bertahan Situmeang mendorong
warga untuk membentuk kelompok tani sehingga dapat
memudahkan untuk menerima bantuan dari pemerin-
tah. “Bentuk kelompok tani, itu cara termudah menda-
pat bantuan pemerintah, seperti pupuk, bibit, dan ban-
tuan lainnya,” terangnya.

Reses itu turut dihadiri kepala sekolah dari Keca-
matan Siborongborong, antara lain, Drs Alpa Siman-
juntak MM Kepala Sekolah PGRI 20 Siborongborong,
Drs Darwin Sianturi SPd Kepala SMAN 1 Siborong-

borong, Donda Manalu SPd Kepala SMK Negeri 1
Siborongborong dan Lince Sirait SPd Kepala SMA
Negeri 2 diborongborong. Mereka mengharap bantu-
an JTP dalam memperjuangkan sekolah mereka
masing-masing mendapat bantuan dari pemerintah.

Dalam kegiatan tersebut, JTP memberi bantuan
bibit jagung, cabe merah juga pupuk cair kepada
warga didampingi kepala pemerintahan desa Lobu-
siregar 1, Marudur Siahaan beserta utusan Uspika
Kecamatan Siborongborong. Diakhir kegiatan, warga
Desa Lobusiregar 1 dan dari Desa Kecamatan Sibo-
rongborong yang di wakili kelompok Tani Mawar
yang diketuai Poltak Siahaan memberikan kado berupa
hasil pertanian kepada JTP seperti nenas, tomat, ubi
dan hasil pertanian. Hal ini membuat suasana kegia-
tan reses tersebut penuh kekompakan.

Sebelumnya, warga yang diundang berjumlah 20
orang. Hanya saja antusias warga cukup besar seh-
ingga dari berbagai desa hadir hingga mencapai 200
orang. Namun dalam reses ini tetap dilaksanakan se-
suai protokol kesehatan. Dan diawal, panitia penye-
lenggara kegiatan reses anggota DPRD Sumut terse-
but mengambil inisiatif membagi masker, sanitizer
sekaligus menjaga protokol kesehatan dalam hal pence-
gahan epidemi virus corona. | Marulitua Lumbantoruan

Anggota DPRD Sumut

10 September 2020. Penggagas #KolaborasiM-
edanBerkah ini  pun di temani waki lnya dalam
kontestasi Pilkada 2020, Aulia Rachman dalam
bincang santai mereka.

“Nilai sejarah dan budaya yang sangat besar
pada istana ini harus selalu dilestarikan, dan hal ini
menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita harus
saling berkolaborasi dalam mempertahankan serta
melestarikan seluruh situs sejarah dan budaya Kota
Medan, karena ini adalah identitas kita,” tutur Bobby.

Karenanya, lanjut dia, untuk memperkuat upaya
mempertahankan dan melestarikan Istana Maimoon,
tim #KolaborasiMedanBerkah memberikan bantuan
website istanamaimoon.com. Rencana pembuatan
website ini, sebelumnya sudah diungkap Bobby
dalam pertemuan sebelumnya dengan pengelola
istana, Februari 2020 lalu. “Website ini merupakan
gambaran awal, yang nantinya bisa dikembangkan
menjadi aplikasi, ticketing dan lainnya,” terangnya.
“Melalui website ini juga semoga seluruh masyarakat
Kota Medan lebih mengetahui nilai-nilai sejarah dan

budaya yang ada di Istana Maimoon,” ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Bobby juga memaparkan

gambaran desain pengembangan wisata di kawasan
Istana Maimoon, Masjid Raya Al Mashun dan Kolam
Sri Deli. Wakil Ketua BPP HIPMI inipun meminta blue-
print Istana Maimoon untuk membuat gambaran de-
sain lebih sempurna.

Kepada Bobby – Aulia, Tengku Ma’moon Al Rasjid
menyampaikan terima kasih dan mengucapkan se-
lamat atas kelahiran putra Bobby, Panembahan Al
Nahyan Nasution. Pria yang akrab disapa Al ini men-
yambut baik desain yang ditawarkan Bobby untuk
pengembangan wisata kawasan Kesultanan Deli ini.

“Desainnya menurut saya sangat bagus. Saya
juga respek kepada Bang Bobby, sebelum menjadi
wali kota sudah membuat desain untuk rencana kerja
ke depan. Dengan sinergi dan kolaborasi dalam pen-
gelolaan website ini antara pengelola Istana Maimoon
dan pemerintah, insyaallah dapat terwujud rencana
ini. Dan kalau terwujud ini merupakan sebuah gebra-
kan yang luar biasa,” ungkapnya. | KRO/RD/Ano

Bobby Nasution Ajak Warga

Medan Kota, diduga kuat tak miliki Surat Izin Mendi-
rikan Bangunan (SIMB). Menindaklanjuti informasi
tersebut, Tim Pencari Fakta RCW bersama bebera-
pa media cetak dan online melakukan kros chsk
TKP di lokasi bangunan, Sabtu (12/09).

Tampak proses pembangunan Ruko terse-
but sudah berjalan sekitar 20 persen. Anehnya,
t idak terl ihat keberadaan papan plank IMB di
sekitar bangunan. Padahal sesuai ketentuan,
plank IMB wajib dipasang di areal bangunan.
Bahkan sesuai Perda No. 5 tahun 2012 Tentang
Retribusi Pajak dan Bangunan, ada sanksi pen-
jara selama 3 bulan bagi yang melanggar.

Beberapa warga setempat yang dilakukan konfir-
masi membenarkan bangunan tersebut sedang pros-
es namun tidak adanya plang IMB atas bangunan 16
pintu. “Mestinya plang IMB harus jelas terpasang
didepan sehingga publik mengetahui bangunan terse-
but sudah memiliki izin mendirikan bangunan”, ujar

Pencari Fakta RCW, Jumadi didampingi sejumlah
rekan media.

Lebih lanjut aktivis RCW Medan, Jumadi mengin-
gatkan Plt Walikota Medan agar memerintahkan dinas
terkait, Satpol PP maupun Kelurahan setempat meng-
hentikan pembangunan ruko tersebut. “Jika dibiarkan
maka sektor PAD untuk Kota Medan jelas terganggu.
Siapa pun pemilik bangunan harus patuh dan taat pada
peraturan,” kata Jumadi didampingi Ganden Limbong,
Agus Sitepu dan Beny Simanjuntak.

Hemat saya, ungkap aktivis Republik Coruption
Watch (RCW) Medan, Jumadi, meminta kepada Di-
nas Terkait untuk membongkar bangunan yang
diduga menyalahi aturan tersebut. Hingga berita ini
dilansir, tidak seorang pun yang pekerja bangunan
yang mau menyebutkan pemiliknya. “Saya gak
tahu siapa yang punya. Kami cuma disuruh kerja
saja pak,” ujar salah seorang pekerja yang tidak
mau menyebutkan namanya. | KRO/RD/Ganden

RCW Temukan Bangunan Ruko

dampak bagi kesehatan warga dilingkungan peru-
mahan TAP dan GP. “Kami minta kepada Bupati Deli
Serdang jangan hanya duduk di kursi singgasana,
tapi keluhan masyarakat agar disahuti. Masih bany-
ak lahan yang kosong kenapa TPA harus dibangun
dekat pemukiman warga yang berjarak seratusan
meter. Apakah bupati tidak berfikir secara bijak,” ujar
warga dengan kompak sembari menandatangani
penolakan pembangunan TPA, Sabtu (12/09) malam.

Dari pantauan dilapangan oleh RADARINDO.co.id
GROUP KORAN RADAR menyaksikan pertemuan
warga yang kompak menanda tangani form penola-
kan warga di POS pintu Masuk Perumahan. Selain

itu, hadir sejumlah anggota DPRD Sumut yang ber-
kumpul dengan warga. Salah seorang wakil rakyat
dari PDIP Ruben Tarigan menyesalkan sikap Pemk-
ab Deli Serdang karena pembangunan TPA dinilai
kurang tepat. Apalagi persis berdampingan dengan
pemukiman warga. Hingga berita ini pihak pengelola
pembangunan TPA maupun Bupati Deli Serdang be-
lum dapat dimintai keterangan.

Pertemuan warga dengan anggota DPRD Sumut
diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk men-
cari opsi lain. Agar bupati Deli Serdang segera mem-
batalkan pembangunan TPA yang dinilai tidak bersa-
habat dengan lingkungan masyarakat. | KRO/RD/Tim

Warga Perumahan TAP-GP

sangka pemberi suap. Adapun penerimaan suap terse-
but terkait dengan pengurusan perkara perdata PT MIT
vs PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang
lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa

saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar,
dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih
Rp12,9 miliar. Dengan demikian, akumulasi yang diduga
diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar. | Red

KPK Jerat Nuradi Tindak

Kepala SDN 173272
Siborongborong, Kabupaten

Tapanuli Utara (Taput), Parade
Siregar SPd, belum lama ini
mengatakan, bahwa di SDN

173272 Siborongborong yang
dipimpinnya masih menerapkan
sistem belajar mengajar dengan

mengatur jarak karena virus
Carona. Penerapan belajar

dilakukan di Lapangan Pacuan
Siborongborong. Kasek yang

dilantik 24 April 2020 dan disertijab
8 Mei 2020 lalu ini membuat

terobosan melalui pembelajaran,
perbaikan gorong-gorong, pagar

dan penataan lingkungan.
(Marulitua Lumbantoruan)

Teh PTPN IV Bidik Pasar Ritel

KORAN RADAR | MEDAN
Jika kita melirik budaya ‘ngeteh’ di Indone-

sia, sebenarnya tidak kalah pamor dengan bu-
daya ‘ngopi’. Baik di rumah, di café dan di per-
kantoran. “Kita bisa dengan mudah menemui
masyarakat yang asyik menyeruput teh hangat
atau menegak gelas-gelas es teh”, sebut Direk-
tur PTPN IV Sucipto Prayitno, Rabu (9/9).

“Bahkan budaya ngeteh yang semakin men-
jadi tren belakangan ini, bahasa gaya hidup:
Ngeteh deh ……, selesai masalah loe! Teh ad-
alah eksotik, teh adalah cantik, dan menenang-
kan “, ujar Sucipto Prayitno.

Ia juga menyebutkan jika ditelusuri lebih jauh
lagi, Provinsi Sumatera Utara memiliki teh khas-
nya sendiri. Siapa yang tidak mengenal perke-
bunan teh Sidamanik, Bah Butong dan Tobasari

milik PT Perkebunan Nusantara IV.
Sucipto Prayitno mengatakan, perkebunan

milik PTPN IV dengan luas areal Hak Guna Us-
aha (HGU) 6.373,29 hektare, sekaligus bukan
hanya sebagai unit produksi saja, tetapi sudah
sebagai warisan perkebunan dan merupakan
kebanggaan masyarakat Sumatera Utara,
khususnya masyarakat di Kabupaten Simalun-
gun dan menjadi salah satu tujuan objek wisata
bagi masyarakat hingga kini.

Kinerja operasional kebun teh PTPN IV sam-
pai Agustus 2020 sudah melebihi 21,55% diband-
ingkan tahun lalu yang hanya 5,371 ton teh hi-
tam. “Hal ini karena kami telah melakukan per-
baikan tanaman dengan seri Gambung yang
sudah mencapai 95%”, kata Sucipto Prayitno.

Saat ini harga jual rata-rata, memang belum

menggembirakan, sebaiknya untuk menutupi
harga pokok dan mendapat margin, korporasi
akan melakukan diversifikasi produk dan pen-
jualan secara ritel, kata Sucipto Prayitno.

Board of Management (BOM) PTPN IV yang
terpanggil untuk membangkitkan keberadaan ko-
moditi teh ini harus menghasilkan laba bagi pe-
rusahaan. “Kebun teh PTPN IV harus mandiri
dan dapat melakukan penjualan ritel”, ujar Sucip-
to Prayitno. Nilai tambah dalam bentuk, hijau,
atau hitam, pasar ritelnya cukup tinggi untuk
produk kemasan (siap minum). “Jenis bubuk
atau celup masih diminati oleh masyarakat, se-
hingga perlu dilakukan terobosan pengemban-
gan ritel dengan menjual secara eceran yang
dikemas lebih menarik”, ujar Sucipto Prayitno.

Launching obral teh dalam kemasan akan
dilaksanakan pada tahun ini. “Tercatat saat ini
varian rasa minuman teh dalam kemasan PTPN
IV ada 2 macam yakni Teh Butong dan Teh
Tobasari,” demikian kata Sucipto Prayitno.

Untuk mendongkrak penjualan, PTPN IV
sudah membidik pasar ritel tradisional, seperti
keluarga besar PTPN IV yang mencakup seki-
tar 76.000 orang, termasuk karyawan purna
bhakti ada sekitar 44.000 orang, kemudian akan
bergerak ke pasar modern. “Sebagai pemain
baru di tengah persaingan pasar yang ketat,
PTPN IV akan fokus mendekat dengan kon-
sumen,” kata Kepala Bagian Sekretariat Perusa-

haan PTPN IV Riza Fahlevi Naim.
Kebun Teh PTPN IV (Bah Butong, Sidaman-

ik dan Tobasari) terletak di Kecamatan Sidaman-
ik, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera
Utara, memiliki potensi agrowisata yang cukup
besar, karena tawaran alam tanaman yang san-
gat menarik serta asri untuk menjadi daerah tu-
juan wisata, kata Riza Fahlevi Naim.

Destinasi wisata ini juga memiliki air terjun
Bah Biak, instalasi pompa air peninggalan Be-
landa dari sumber mata air, proses budidaya
dan proses pengolahan teh, perumahan staf yang
dibangun Belanda dapat dijadikan guest house
tutup Riza Fahlevi Naim.

The prediksi prediksi produksi PTPN IV baik
Teh Butong mau pun Teh Tobasari akan sukses
menembus pasar dunia. Mengingat hasil produksi
PTPN IV Bah Butong Sidamanik sejak dahulu
terkenal dengan rasa khas yang nikmat yang
berbeda dengan produk lainya. | Juli S



Plt Ketua TP PKK Kota Medan Bersama
Pengurus BKMT Santuni Anak Yatim Piatu

KORAN RADAR | MEDAN
Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Akhyar bersama

pengurus BKMT Kota Medan menyantuni puluhan anak yatim piatu di
Masjid Rumah Dinas Gubernur Sumut, Kamis (10/9). Santunan ini diberi-
kan sebagai bentuk kepedulian terhadap anak yatim piatu ditengah wabah
pandemi covid-19. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, peny-
erahan santunan berupa uang tunai, souvenir dan beras ini dilakukan
secara simbolis oleh Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani
Akhyar yang juga merupakan pembina dari BKMT Kota Medan.

Usai menyerahkan santunan, Nurul Khairani Akhyar mengucapkan
terimakasih kepada seluruh pengurus BKMT Kota Medan sebab tetap men-
jalankan program-program yang telah di tetapkan meskipun dalam kondisi
pandemi covid-19. “Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh pengurus
yang telah menjalankan program dengan baik, semoga santunan yang
diberikan ini dapat membantu anak-anak kita.”ujar Nurul Kharani Akhyar.

Disamping itu, Nurul Khairani Akhyar juga mengingatkan kepada selu-
ruh pengurus agar tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun bera-
da, sebab pandemi covid-19 masih ada dan terus menularkan. karenan-
ya dengan wajib menggunakan masker, menjaga jarak dan rutin mencuci
tangan diharapkan penularan covid-19 di kota Medan dapat di tekan.

Sementara itu, Ketua BKMT Kota Medan, Aminah Yunus Rasyid SPd
MM menjelaskan kegiatan ini merupakan program kerja bidang dakwah
dalam rangka memperingati bulan Muharram, sebab banyak pristiwa
penting yang terjadi di bulan Muharram ini salah satunya sebagai bulan-
nya anak yatim piatu. “Karena itulah saya mengajak kita semua untuk
menyantuni anak-anak yatim piatu agar kita terus diberikan kesehatan,
kelapangan rezeki dan menolak bala.”ajak Aminah. Adapun jumlah anak
yatim piatu yang menerima santunan sebanyak 70 orang, sedangkan
santunan yang diberikan berupa uang, souvenir dan beras. Selain mem-
berikan santunan, acara ini juga di isi dengan taushiah. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Apresiasi Bakti Sosial
Digelar Arrahman Wisata dan RS Royal Prima
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi
mengapresiasi digelarnya kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal
dan pengobatan secara gratis yang diadakan oleh Arrahman Wisata
bekerjasama dengan RS. Royal Prima di Masjid Al-Ikhlas, jalan Sisin-
gamangaraja, Kec. Medan Amplas, Sabtu (12/9).

Menurut Plt Wali Kota Medan kegiatan ini sangat bermanfaat sekali
bagi masyarakat sebab masyarakat akan terbantu dengan adanya keg-
iatan khitanan massal dan pengobatan gratis seperti ini. “Saya ucapkan
terimakasih kepada Arrahman Wisata dan Royal Prima untuk kesekian
kalinya telah membantu masyarakat kota Medan, semoga ini menjadi
amal kebaikan bagi kita semua.” Kata Plt Wali Kota Medan.

Khitanan massal dan pengobatan secara gratis yang digelar dengan
tetap menerapkan protokol kesehatan ini disambut antusias oleh masyarakat
setempat, karenanya Plt Wali Kota Medan berharap kedepanya semakin
banyak lagi stakeholder yang melakukan kegiatan serupa seperti ini.
“Saya berharap semakin banyak lagi yang melakukan kegiatan bakti
sosial seperti ini sehingga kita dapat bersama-sama membantu meringa-
nkan beban masyarakat ditengah pandemi covid-19 yang terjadi.”harap
Plt Wali Kota Medan. Khitanan massal ini sendiri diikuti sebanyak 50 orang
anak, begitu pula dengan pengobatan gratis juga di ikuti 50 orang. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Tinjau Pelaksanaan
Ujian SKB CPNS Pemko Medan

KORAN RADAR | MEDAN
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution

MSi meninjau pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
CPNS di Kantor Regional (Kanreg) VI Badan Kepegawaian Nega-
ra (BKN) Medan, Jalan TB Simatupang, Kecamatan Medan Sung-
gal, Jumat (11/9). Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelak-
sanaan ujian itu lancar dan menerapkan protokol kesehatan.

Akhyar didampingi Asisten Administrasi Umum Renward Parapat,
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia (BKD&PSDM), Muslim Harahap dan Kadis Pendidikan, Adlan
disambut langsung Kepala Kanreg VI BKN Medan, English Nainggolan.

Sebanyak 422 peserta mengikuti ujian SKB CPNS untuk Pemko
Medan dengan metode Computer Assisted Test (CAT). Dari jumlah
itu, sebanyak 409 peserta ujian SKB di Kanreg VI BKN Medan dan 13
peserta lainnya mengikuti ujian SKB di luar Kota Medan. Sedangkan
jumlah kuota kelulusan yang dibutuhkan sebanyak 193 orang. Se-
banyak 151 orang yang lulus akan ditempatkan di kantor kelurahan
sebagai akuntan dan 42 orang di OPD lainnya.  Akhyar mengatakan
bahwa penentu kelulusan ujian adalah kemampuan diri masing-mas-
ing. Oleh sebab itu, Akhyar berpesan agar peserta dapat menjawab
seluruh soal ujian dengan penuh keyakinan sembari berdoa.

Mantan anggota DPRD Medan tersebut menyampaikan harapan-
nya kepada para peserta yang nantinya dinyatakan lulus dan masuk
dalam lingkungan Pemko Medan, agar dapat mengabdikan diri kepa-
da masyarakat sesuai tanggungjawab yang diemban. Kepala
BKD&PSDM Kota Medan, Muslim Harahap berpesan agar para pe-
serta dapat mengikuti ujian dengan baik dan teliti. Selain itu juga,
jangan percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan. Sebab,
jelas Muslim, peserta dapat langsung mengetahui hasil ujian dan
kelulusannya usai mengikuti ujian tersebut. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Terima
Audiensi Rumah Aspirasi Romo Center
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi
menerima Audiensi Rumah Aspirasi Romo Center di Rumah Dinas Wali
Kota Medan Jalan Sudirman, Kamis (10/9). Selain bersilaturahmi, kun-
jungan ini juga sekaligus mengundang Plt Wali Kota Medan dalam acara
Aspirasi Masyarakat yang akan digelar 13 September 2020 mendatang.

Ketua Rumah Aspirasi Romo Center, Tosim Gurning mengungkap-
kan hadirnya Rumah Aspirasi ini  untuk menampung aspirasi
masyarakat, dan pada tanggal 13 September 2020 nanti pihaknya
akan menggelar acara Aspirasi Masyarakat di Lapangan bola Tanah
600 Marelan. Untuk itu Dijelaskannya, kehadirannya untuk mengun-
dang Plt Wali Kota Medan dalam acara tersebut. “Selain mengun-
dang kami juga ingin menyampaikan aspirasi masyarakat kepada
Plt Wali Kota Medan terkait tanah lapangan bola Kelurahan Tanah 600
Kecamatan Medan Marelan yang saat ini bersengketa, sebab ada
pihak lain yang ingin mengambil ahli tanah tersebut,” jelasnya.

Dijelaskan Tosim, sebagai Rumah Advokasi masyarakat, pihaknya
berkewajiban membantu dan menyelesaikan persoalan yang ada di
masyarakat, salah satunya permasalahan tanah lapangan bola di Kelu-
rahan tanah 600. “Kami berharap Pemko Medan bersedia membantu
dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah ini”, ujarnya.

Plt Wali Kota Medan didampingi Kabag Tapem Rasyid Ridho Nasu-
tion, mengapresiasi adanya Rumah Aspirasi Romo Center ini sebagai
bantuan hukum untuk permasalahan warga. Terkait dengan permasalah-
an di Tanah 600, Akhyar mengungkapkan akan segera menindaklanjuti
sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku. “Pemko Medan akan
segera menindaklanjuti permasalahan sengketa tanah di kelurahan tanah
600 Marelan sesuai dengan hukum yang berlaku. Semoga permasalahan
ini dapat terselesaikan dengan baik”, kata Plt Wali Kota. | Rdr

Akhyar Hadiri Pembagian Masker
Serentak dan Kampanye Jaga Jarak

KORAN RADAR | MEDAN
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi,

Kamis (10/9) menghadiri kegiatan Pembagian Masker Serentak, Kam-
panye Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan Dalam Rangka Operasi Yus-
tisi Penggunaan Masker dan Pilkada 2020 yang Aman, Damai, dan
Sehat di Lapangan Merdeka Medan.  Acara ini ditandai dengan pele-
pasan balon udara dan pawai kendaraan bermotor pembagian masker
oleh Gubsu, Edy Rahmayadi dan Kapoldasu, Irjen Pol Drs Martuani
Sormin SIk MSi. Kegiatan yang berlangsung secara serempak di selu-
ruh provinsi Indonesia ini bertujuan mengingatkan serta menanamkan
kesadaran masyarakat agar disiplin dalam menjalankan protokol kese-
hatan guna mencegah penularan Covid-19. Selain itu, acara yang juga
dihadiri bakal pasangan calon kepala daerah ini menyerukan agar pilka-
da dalam berlangsung secara aman, damai, serta sehat.

Dalam arahannya Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengatakan
pembagian masker ini dilakukan sebagai wujud penanganan dalam
meminimalisir penyebaran Covid-19 di Sumatera Utara. Dia juga mene-
kankan pentingnya kerja sama seluruh komponen masyarakat dalam
mencegah penularan Covid-19 ini. Dikatakannya, segala upaya dilaku-
kan tidak akan berguna tanpa kerja sama dari masyarakat.

Usai menghadiri acara tersebut, Akhyar mengingatkan masyarakat
Kota Medan untuk meningkatkan kesadarannya dengan disiplin men-
jalankan protokol kesehatan saat beraktifitas. “Saat ini hal yang harus
kita lakukan bersama untuk memutus penyebaran Covid-19 adalah
dengan menjalankan protokol kesehatan. Diperlukannya kesadaran dari
kita semua akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Hal ini kita
lakukan tidak hanya untuk kebaikan diri kita sendiri tetapi untuk menjaga
orang di sekitar kita agar tidak tertular Covid-19,” jelas Akhyar. | Rdr
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Plt Walikota Medan Ikuti Rapat Paripurna
Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD

KORAN RADAR | MEDAN
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akh-

yar Nasution MSi diwakili Sekretaris Daerah Kota
(Sekdako) Medan, Ir Wiriya Alrahman MM mengikuti
Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
DPRD Kota Medan terhadap Nota Pengantar Wali
Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang
Perubahan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2020
di gedung dewan, Senin (7/9).

Rapat paripurna ini dipimpin Ket-
ua DPRD Medan, Hasyim SE, diikuti
pimpinan dewan, anggota dewan dan
segenap pimpinan OPD di lingkungan
Pemko Medan melalui sambungan
video conference (vidcon) untuk me-
menuhi protokol kesehatan. Dalam
rapat paripurna ini, masing-masing
Fraksi DPRD Medan menyampaikan
pendapatnya tentang Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2020.

Fraksi Partai  Keadi lan Se-
jahtera (PKS) dalam pemandangan
umumnya menyampaikan apre-
siasi kepada Plt Wali Kota Medan
yang telah bekerja dengan baik
dalam melakukan normalisasi

drainase. Apresiasi juga disampai-
kan karena Akhyar telah melaku-
kan terobosan dalam memasarkan
produk UMKM Medan berkerja
sama dengan Tokopedia.

Dalam pemandangan umum
yang dibacakan Rudiawan Sitorus,
Fraksi PKS juga meminta Akhyar
agar mendorong para kepala OPD
agar bekerja dengan serius, tidak
takut menggunakan anggaran yang
telah tersedia sepanjang tidak me-
langgar mekanisme dan aturan.

Sementara itu, Fraksi Partai
Demokrat menilai prioritas yang uta-
ma dalam perubahan APBD TA 2020
adalah pencegahan dan penanggu-

Buka Musda IX
Plt Wali Kota Medan Berharap HIPMI Dapat Bangkitkan

Perekonomian di Tengah Pandemi Covid-19
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akh-
yar Nasution MSi membuka secara resmi Musyawarah
Cabang IX Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan
Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kota Medan di Hotel
Polonia Jalan Sudirman Medan, Kamis (10/09). Diharap-
kan melalui Muscab ini akan lahir program - program
kerja terbaik bagi Organisasi HIPMI Kota Medan.

Pembukaan Musda IX BPC HIPMI Kota Medan ini ditan-
dai dengan pemukulan gong oleh Plt Wali Kota Medan disak-
sikan Anggota DPRD Sumut Afif Abdillah, Anggota DPRD Kota
Medan Akbar Himawan Buchari, Wakil Ketua Umum BPP
HIPMI Bobby Nasution dan Ketua Umum BPD HIPMI Sumut
Mazz Reza Pranata, Ketua Carateker BPC HIPMI Medan M
Olko Olila Siba yang hadir dalam Acara tersebut.

Melalui Musda yang mengusung tema Mewujud-
kan Peran HIPMI Sebagai Lokomotif Pemulihan
Ekonomi Kota Medan Di Era New Normal ini,Plt Wali
Kota Medan mengajak untuk dapat berperan dalam
membangkitkan perekonomian Kota Medan di tengah
pademi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), Sebab,
pada awal pandemi diakui Akhyar perekonomian Kota
Medan sempat mengalami penurunan. Menurut Akh-
yar, Sejak Pandemi Covid-19, Perekonomian Kota Med-

an sedikit mengalami penurunan. Namun demikian hal
itu dapat diatasi dengan tetap berjalannya aktifitas diten-
gah Pandemi. Namun demikian ba-nyak pihak yang
meminta saya untuk melakukan Pembatasan Sosial
Berskala Besar (PSBB) di Kota Medan. Melalui Perte-
muan ini Akhyar juga berharap kepada pengurus HIPMI
yang baru nanti dapat memformulasikan program-pro-
gram kerja terbaik bagi organisasi. Selain itu HIPMI juga
dapat melahirkan peluang usaha baru di Kota Medan
untuk lebih meningkatkan perekonomian.

Sebelumnya, Ketua HIPMI Sumut Mazz Reza
Pranata berharap Pemerintah kedepan dapat meli-
batkan HIPMI dalam merencanakan pembangunan
khususnya perekonomian di Kota Medan. Artinya
HIPMI ingin keberpihakan Pemko Medan kepada
Pengusaha terutama terhadap UMKM, sebab pereko-
nomian dapat bangkit berawal dari Sektor UMKM.

“Kami berharap Pemerintah dapat mempermudah
izin usaha bagi pengusaha UMKM. Apalagi ditengah
Pandemi Covid-19, banyak bermunculan pengusaha
baru khususnya pengusaha UMKM. Selain itu Semoga
Melalui Muscab IX HIPMI Medan akan lahir Ketua HIP-
MI yang dapat Membuka peluang usaha dan Bekerja
sama dengan Pemerintah Kota”, katanya. | Rdr

Launching Program Bantuan Sosial Kemensos

Plt Wali Kota Medan Serahkan Beras
untuk Warga Program KPM PKH

KORAN RADAR | MEDAN
Program Bantuan Sosial berupa Beras untuk Keluarga Pener-

ima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) dari Kemen-
terian Sosial (Kemensos) RI dilaunching. Bantuan beras 15 Kg
dengan kualitas medium ini akan dibagikan kepada 52.272 kepa-
la keluarga yang terdaftar dalam KPM PKH.

Penyerahan beras secara simbolis kepada masyarakat ini dilaku-
kan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi di
Komplek Pergudangan Perum Bulog Jalan Jemadi Medan, Rabu (2/9).
Diharapkan bantuan yang diberikan Kemensos RI dapat membantu
mengurangi beban pangan masyarakat yang terkena dampak Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19). Usai menyerahkan bantuan, Pelaksana
tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi mengucapkan
terima kasih kepada Kemensos RI atas program bantuan untuk
masyarakat Kota Medan ini. Tentunya dengan kehadiran program ban-
tuan sosial ini turut membantu Pemko Medan dalam upaya penanganan
dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Plt Wali Kota Medan juga berharap bantuan sosial yang diberikan
tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
“Semoga bantuan ini dapat mengurangi beban bapak-ibu sekalian. Mari
kita berdoa agar pendemi ini segera berakhir dan selalu gunakan masker
untuk menjaga diri dan orang lain,” ungkapnya. Acara launching Pro-
gram Bantuan Sosial Kemensos RI ini turut dihadiri Pimpinan Wilayah
Perum Bulog Kanwil Sumut Arwakhudin Widiarso dan perwakilan Pe-
rum Bulog Medan Rudi Adlin, Kadis Sosial, Endar Sutan Lubis dan
segenap Pimpinan OPD dilingkungan Pemko Medan. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Terima Audiensi
Himpunan Mahasiswa Melayu Indonesia
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi
menerima audiensi Himpunan Mahasiswa Melayu Indonesia di kantor
wali kota, Senin (7/9). Akhyar berharap para mahasiswa ini tetap men-
jaga identitas Melayu agar tidak hilang dari Medan.

Akhyar didampingi Kadis Kebudayaan Medan, OK Zulfi, Kadis
Pendidikan Adlan dan Sekretaris Dinas Kominfo Medan, Mansursyah
S Sos MAP mengatakan, para pegiat Himpunan Mahasiswa Melayu
Indonesia dapat memberikan masukan kepada Pemko Medan melalui
Dinas Kebudayaan tentang ekspresi budaya Melayu yang dapat dita-
mpilkan di Medan. “Medan asalnya Tanah Deli. Jangan sampai iden-
titas Melayu hilang dari Medan. Berikanlah masukan ekspresi budaya
apa yang dapat ditampilkan di Medan,” ucap Akhyar seraya menga-
takan, budaya itu bukan sekadar tari-tarian saja, namun juga dapat
berwujud dalam bentuk-bentuk kebudayaan lainnya.

Sebelumnya, Ketua Himpunan Mahasiswa Melayu Indonesia, Ah-
mad Tamami, menyampaikan kepada Akhyar tujuan kedatangan mere-
ka untuk mempererat jalinan silaturrahim dengan Pemko Medan. Se-
lain itu mereka juga melaporkan kepada Plt Wali Kota bahwa 12 Sep-
tember mendatang mereka akan menggelar focus group discussion
yang bertajuk “Strategis Pembangunan Daerah Dalam Tinjauan Fal-
safah Bangsa Melayu”. Akhyar mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
Dia mengharapkan, diskusi terarah ini menghasilkan pemikiran-pemiki-
ran yang dapat diterapkan untuk kemajuan Medan. Pada saat itu,
Akhyar juga sampaikan pandangan tentang pentingnya kembangkan
jiwa entrepreneurship di kalangan generasi muda. Dengan berakarn-
yajiwa ini, maka modal bukan lagi hal utama dalam berusaha. | Rdr

Terima Audiensi dari CEO Raja Sayur
Plt Wali Kota Medan Harap Aplikasi Raja

Sayur Dapat Membantu Ekonomi Masyarakat
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution MSi
menerima audiensi dari CEO Raja Sayur di Kantor Wali Kota Medan,
Senin (7/9). Raja Sayur sendiri merupakan sebuah aplikasi yang menye-
diakan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat. Dalam audensi yang
tetap menerapkan protokol kesehatan ini, CEO Raja Sayur, Risdianto,SE
menjelaskan bahwa dirinya berkeinginan memberikan kemudahan bagi
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga melalui aplikasi.
“Jadi di aplikasi Raja Sayur ini menampung banyak produk pilihan yang
dibutuhkan oleh masyarakat.”kata Risdianto.

Selain itu, aplikasi Raja Sayur ini juga membantu para UMKM kecil
yang ada di dalam-dalam gang agar semakin mudah dijangkau oleh
masyarakat melalui aplikasi. “Konsepnya juga kami buat agar pelaku
UMKM yang ada di lorong-lorong gang dapat diberdayakan dan se-
makin mudah dijangkau oleh konsumen,” ujarnya.

Kedepannya Risdianto berharap dapat bekerjasama dengan Pemko
Medan sehingga pelaku UMKM yang saat ini menjadi binaan Dinas
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan dapat memasar-
kan produknya di aplikasi raja sayur tersebut. Menanggapi penjelasan
tersebut, Plt Wali Kota Medan mengatakan sebagai startup di Kota Med-
an diharapkan aplikasi ini segera di launching dan dikembangkan seh-
ingga dapat membantu perekonomian masyarakat Kota Medan. “Sece-
patnya aplikasi ini harus di persiapkan agar dapat membantu ekonomi
masyarakat kota Medan, apalagi dimasa pandemic saat ini ekonomi
masyarakat sedang turun drastis.”ujar Plt Wali Kota Medan. | Rdr

Plt Ketua TP PKK Kota Medan Apresiasi
Digelarnya Aksi Bersih di Kampung Nelayan

KORAN RADAR | MEDAN
Plt Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani Akhyar mengapre-

siasi dengan digelarnya kegiatan aksi peduli lingkungan bertajuk Aksi
Bersih Sahabat Sharaswaty di Kampung Nelayan Indah, Jalan Chaidir,
Kecamatan Medan Labuhan, Kamis (10/9).

Aksi bersih ini sendiri di isi dengan kegiatan bersih-bersih lingkungan
dengan melibatkan Agen Of PR yaitu kelompok remaja yang peduli
terhadap lingkungan. Ketua TP PKK Kota Medan, Hj Nurul Khairani
Akhyar dalam sambutanya mengucapkan terimakasih atas digelarnya
kegiatan ini, sebab ini sesuai dengan gerakan yang sedang digelorakan
Plt Wali Kota Medan yaitu “Yok Bikin Cantik Medan”.

Nurul Kharani juga Berharap kegiatan ini tidak hanya ceremony
semata tetapi juga harus terus dipertahankan agar lingkungan di kota
Medan tetap bersih. “Saya berharap kegiatan ini rutin dilakukan sehing-
ga kita dapat sama-sama menjaga kebersihan dilingkungan masing-
masing, sebab apabila bersih pasti kota Medan akan cantik,” harapnya.

Sebelumnya Dewi Natadiningrat selaku pendiri rumah Sharas-
waty menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mendukung
program Pemko Medan “Yok Bikin Cantik Medan” selain itu juga melan-
jutkan program edukasi sadar lingkungan. “Program sadar lingkungan
ini sudah kami lakukan mulai dari lingkungan sekolah sampai ke
masyarakat dengan tujuan agar masyarakat Kota Medan senantiasa
peduli menjaga kebersihan laingkunganya.”kata Dewi. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Apresiasi Panen Raya Padi dan
Peresmian Galeri Pertanian Modern Perkotaan Kodim 0201/BS

KORAN RADAR | MEDAN
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar

Nasution MSi mengapresiasi dilakukannya panen raya
padi dan peresmian pertanian modern perkotaan yang di
inisiasi oleh Kodim 0201/BS. Apresiasi ini disampaikan
oleh Plt Wali Kota Medan saat menghadiri acara tersebut
di Demplot Pertanian Kodim 0201/BS Jalan Gaperta,
Kecamatan Medan Helvetia, Selasa (1/9).

Menurut Plt Wali Kota Medan panen raya yang dirang-
kaikan dengan urban farming berupa peternakan ini san-
gat bermanfaat dalam menunjang ketahanan pangan di
kota Medan. Apalagi Kodim 0201/BS mampu meman-
faatkan lahan terbatas yang ada di tengah kota untuk
pertanian dan peternakan. “Terimakasih kepada Kodim
0201/BS yang sudah menginisiasi kegiatan hari ini, hal
ini sangat membantu kita dalam mendukung ketahanan
pangan di kota Medan,” kata Plt Wali Kota Medan.

Panen raya yang juga dihadiri oleh Pangdam I/BB
Mayjen TNI Irwansyah,MA.MSC, Ketua Persit KCK
PD I/BB, Ny. Neneng Irwansyah, dan unsur forkopim-
da lainya ini tetap menerapkan protokol kesehatan. Dalam
panen raya tersebut Pangdam I/BB Mayjen TNI Irwan-

syah mengatakan dalam situasi pandemi covid-19 saat
ini Pemerintah mendorong kita untuk dapat meman-
faatkan lahan tidur, hal ini juga sebagai persiapan men-
gantisipasi apabila krisis ekonomi dunia terjadi. Kare-
na itulah diharapkan langkah ini dapat ditiru oleh
masyarakat dan stakeholder lainnya. “Apa yang di-
lakukan Kodim diharapkan menjadi contoh bagi
masyarakat dan instansi lainya untuk memanfaatkan
lahan kosong jadi pertanian sehingga dapat menjadi
penunjang ketahanan pangan,” ujar Pangdam I/BB.

Sebelumnya Dandim 0201/BS, Letkol Inf Agus
Setiandar,S.IP menjelaskan bahwa lahan demplot milik
Kodim 0201/BS ini memiliki luas 8 Ha yang diman-
faatkan Kodim sebagai lahan pertanian. “Jadi yang
kita tanam di lahan ini padi berjenis ciherang dan
inpari 32, karena itu yang sesuai ditanam di lahan
ini,” jelas Dandim.  Selain itu juga, Kodim 0201/BS
juga membuat galeri pertanian modern perkotaan agar
lahan yang terbatas dapat dimanfaatkan semaksimal
mungkin. “Galeri pertanian modern artinya dikelola
dengan system yang lebih modern dengan meman-
faatkan lahan yang terbatas,” ujarnya. | Rdr

Plt Wali Kota Medan Sampaikan
Nota Pengantar APBD TA 2020 ke DPRD
KORAN RADAR | MEDAN

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H
Akhyar Nasution MSi menyampaikan nota penga-
ntar terkait dengan perubahan APBD Kota Medan
tahun anggaran 2020. Nota pengantar ini disam-
paikan melalui sidang paripurna DPRD Medan yang
di  p impin langsung o leh Ketua DPRD Medan,
Hasyim,SE di Gedung DPRD Medan, Rabu (2/9).

Dihadapan pimpinan dan anggota DPRD Medan yang
hadir, Plt Wali Kota Medan mengatakan rancangan Per-
aturan Daerah yang disampaikan ini mencakup dua
kelompok utama diantaranya materi APBD perubahan
tahun anggaran 2020 dan nota keuangan perubahan
APBD tahun 2020.  Oleh karena itu, Plt Wali Kota Medan
berharap Pemko Medan bersama dengan DPRD Med-
an dapat segera melakukan pembahasan bersama ter-
hadap rancangan Peraturan Daerah tersebut secara
objektif berdasarkan KUA PPAS APBD Perubahan tahun
anggaran 2020 yang telah di sepakati sebelumnya.

Berdasarkan nota kesepakatan KUA PPAS perubahan
yang telah disepakati, maka struktur APBD perubahan
Kota Medan tahun anggaran 2020 dapat digambarkan se-

bagai berikut; pertama, dari sisi pendapatan daerah tahun
anggaran 2020 setelah perubahan diproyeksikan sebesar
Rp.4.69 Triliyun lebih, atau berkurang sebesar 22.93%
dibandingkan dengan APBD sebelum perubahan.

Sebagai akibat dari berkurangnya proyeksi penda-
patan daerah tersebut, maka dikatakan Plt Wali Kota
Medan, belanja daerah juga mengalami pengurangan
yang cukup signifikan, dimana secara umum keseluru-
han belanja daerah diprioritaskan kepada upaya pence-
gahan dan penanggulangan wabah covid-19, pembaya-
ran kenaikan iuran serta tambahan kepesertaan BPJS
kesehatan bagi masyarakat kota Medan, bantuan sos-
ial bagi masyarakat terdampak covid-19, serta upaya
perbaikan infrastruktur kota.

Selanjutnya dari sisi pembiayaan, Plt Wali Kota Med-
an menjelaskan guna menutupi defisit belanja daerah,
maka ditetapkan perkiraan pembiayaan daerah sebagai
berikut; Pembiayaan penerimaan sebesar Rp. 506.81
Milyar lebih, sedangkan pembiayaan pengeluaran sebe-
sar Rp. 10 Milyar. Dengan demikian pembiayaan netto
dalam APBD perubahan tahun anggaran 2020 diproyek-
sikan sebesar Rp. 496.81 Milyar lebih. | Rdr

langan Covid-19 di Kota Medan ini
dinilai sudah tepat. Diharapkan, den-
gan dukungan anggaran yang terse-
dia, Pemko Medan dapat melaku-
kan pencegahan dan penanganan
Covid-19 dengan baik.

Sebelumnya, dalam Nota Pen-
gantar Rancangan Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020 itu, Akhyar
juga mengajak semua pihak untuk
bersama-sama berkomitmen men-
gelola APBD yang semakin efisien,

efektif, transparan dan taat azas.
“Kami berharap dukungan dan par-
tisipasi penuh dari seluruh stakehold-
er pembangunan kota terutama
dalam implementasi pelaksanaan
APBD nantinya,” harapnya. | Rdr

Operasi Yustisi Digelar Poldasu Bagi
Pelanggar Tak Pakai Masker Dikenakan Sanksi

KORAN RADAR | MEDAN
Polda Sumatera Utara (Polda Sumut), akan mengge-

lar operasi Yustisi, untuk menekan penyebaran Pan-
demi Covid-19. Warga pun harus bersiap-siap agar
menggunakan masker saat keluar rumah dan selalu
menerapkan protokol kesehatan. Kapolda Sumut, Irjen

Pol Martuani Sormin Msi, melalui Kabid Humas Polda
Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, mengatakan “Op-
erasi akan dilaksanakan, Senin (14/9), di seluruh wilayah
Sumatera Utara. Lebih lanjut, Tatan mengatakan “Sanksi
sosial, akan diberikan kepada warga yang tidak meng-
gunakan masker. “Yaitu, akan diberikan sanksi sosial,
bagi pelanggar. Bisa bersih-bersih, agar memberikan
efek pembelajaran, bagi si pelanggar,” ucapnya.

Tatan menambahkan “Dengan operasi Yustisi ini,
diharapkan penyebaran dan claster baru Pandemi Covid-
19, dapat ditekan. “Untuk waktunya, tidak ditentukan,
sampai kapan akan berakhir penyebaran Pandemi
Covid-19 menurun. Sehingga virusnya dapat diatasi”
ucap mantan Kapolres Asahan tersebut. Tatan pun ber-
harap, “Agar masyarakat dapat selalu mematuhi him-
bauan Pemerintah, dengan menggunakan masker saat
beraktifitas di luar rumah, mencuci tangan dan menjaga
jarak” ucap Tatan. Dalam operasi ini, akan melibatkan
TNI, Polri dan Pemerintah Daerah setempat. | Ril/Ts

Kapoldasu Gelar Silaturahmi Dengan Dewan
Pengurus Pusat Komite Masyarakat Danau Toba

KORAN RADAR | MEDAN
Kapolda Sumut, Irjen Pol. Drs. Martuani Sormin, M.Si,

didampingi PJU Polda Sumut, gelar silaturahmi dan audi-
ensi dengan Dewan Pengurus Pusat Komite Masyarakat
Danau Toba, (DPP KMDT). Pada hari, Jumat (11/09) Kapol-
da Sumut menyambut kedatangan Ketua umum DPP
KMDT, ST Edison Manurung, Wakil Ketum DPP KMDT
DR. Erni br Pasaribu, Sekjen DR. Ir. Sirorus, Dewan
pakar Prof. Dr. Sihor Situngkir, Dewan pakar Prof. Dr.
Robert Sibarani, serta Ketua DPP KMDT Ujiana br Sianturi.

Kapolda Sumut, dalam sambutannya mengatakan
“Permasalahan yang saat ini terjadi di Danau Toba
adalah permasalahan lahan, dimana di daerah Toba
dan Samosir, pernah ada ditemukan ladang ganja”
ucapnya. Lebih lanjut, Martuani mengatakan “Dan ak-
ibat dari Pandemi Covid-19, kunjungan wisatawan ke
Danau Toba juga berkurang, sehingga perekonomian
masyarakat terganggu. Beberapa waktu lalu. kami
menanam bibit jagung bersama masyarakat, untuk
membantu meningkatkan ketahanan pangan di Kab.
Samosir”, ucap Kapolda Sumut

Dan selain itu, peningkatan kualitas sumber daya

manusia (SDM), di bidang Pariwisata, juga sangat diperlu-
kan. Seperti penggunaan bahasa yang santun, menjaga
kebersihan lingkungan sekitar Danau Toba, serta men-
jamin keamanan di setiap destinasi wisata Ditengah pan-
demi saat ini, juga diperlukan sosialisasi kepada
masyarakat dan para pengelola objek wisata, berada di
sekitar Danau Toba, untuk meningkatkan protokol keseha-
tan, guna menghindari cluster baru. Hal ini untuk menjamin
masyarakat, yang berkunjung agar tidak terpapar Pan-
demi Covid-19: ucap Martuani menambahkan. | Ts



Soekirman melanjutkan, upaya pencapaian sasa-
ran prioritas pembangunan Kabupaten Sergai tahun 2020
Pemkab wajib berpedoman kepada perubahan RKPD
tahun 2020. Penyusunan rancangan perubahan APBD
dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan
target kinerja antara program dan kegiatan dengan mem-
perhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemam-
puan keuangan daerah, jelasnya lagi.

Terkait penyebaran Covid-19 yang mengakibatkan
penurunan pertumbuhan ekonomi yang berdampak
pada penurunan pendapatan daerah, Bupati menjelas-
kan jika di saat yang sama pemerintah memerlukan
langkah-langkah cepat dan extraordinary work untuk
bisa melakukan penanganan pandemi, dampak penye-
barannya, dampak sosial ekonomi serta stabilitas
sistem keuangan. Hal ini, jelas Bupati, tentu berdampak
pada peningkatan belanja daerah khususnya untuk
bidang kesehatan dan sosial. Ia melanjutkan, belanja
daerah dalam APBD tahun anggaran 2020 sebesar
Rp1.665.849.841.312,00 menjadi Rp1.568.012.530.
358,44 atau turun sebesar Rp97.837.310.953,56.

Bupati meneruskan, yang terdiri dari belanja tidak
langsung sebesar Rp1.003.506.983.829,45 menjadi Rp
978.313.981.878,83 atau turun sebesar Rp25.193.001.
950,62. Untuk sektor belanja langsung pada APBD tahun
2020 Rp662.342.857.482,55 mengalami perubahan
menjadi Rp589.698.548.479,61 atau turun sebesar
Rp72.644.309.002,94. Kebijakan umum pembiayaan
dari sisi penerimaan pembiayaan adalah penggunaan
sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2019 sebesar
Rp70.491.845.474,44, sedang dari sisi pengeluaran
pembiayaan yaitu mengalokasikan anggaran penyer-
taan modal dari laba ditahan tahun anggaran 2019 yaitu
sebesar Rp1.498.590.225,00.

Selain Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ser-
gai tentang perubahan APBD tahun 2020, pada kesem-
patan ini Bupati juga menyampaikan Ranperda tentang
retribusi pelayanan persampahan dan kebersihan, untuk
dilakukan pembahasan secara bersama-sama oleh pi-
hak legislatif dan eksekutif. Bupati Soekirman berharap
kedua Ranperda ini dapat dibahas secara bersama-sama
antara pihak eksekutif dan legislatif serta pada akhirnya
dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah. | Mima
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Ditreskrimum Poldasu Ringkus 5 Perampok
Nasabah Bank Anatar Lintas Provinsi

KORAN RADAR | MEDAN
Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskri-

mum) Polda Sumut,  menangkap 5 orang pel-
aku perampokan Nasabah Bank, antar l intas
Provinsi. Dari ke lima para pelaku, satu diant-
aranya tewas ditembus peluru,  karena coba
melakukan perlawanan dan upaya melukai petu-
gas, pada saat dilakukan pengembangan.

Ke lima para pelaku ini, masing-
masing bernama, Tejar alias Tarjo
(diberi tindakan tegas dan terukur),
Awaluddin alias Udin, Dodi Cotriko,
alias Dodi, Heriansyah, alias Yan-
sa, dan Suwarto, alias Warto. Dari
ke lima para pelaku ini, empat dian-
taranya adalah, warga Sumatera
Selatan, dan hanya Suwarto yang
merupakan warga Bengkulu.

Kapolda Sumut, Irjen Pol Drs.
Martuani Sormin,M.Si, mengatakan,
“Para pelaku ini, sebelumnya per-
nah melakukan aksi perampokan,
kepada Nasabah Bank di sejumlah
Daerah di Sumut, mulai dari Karo,
Labuhan Batu, Simalungun, Siantar

ucap Martuani, saat menggelar kon-
ferensi di RS Bhayangkara TK II
Medan, Jumat (28/8) lalu. Lebih lan-
jut, Martuani mengatakan “Kasus
terakhir mereka terjadi di Siantar, di
mana Nasabah Bank yang meru-
pakan karyawan Waskita, yang
baru saja pulang mengambil uang
dari salah satu Bank,” ucapnya.

Martuani menjelaskan, “Pasca
mendapatkan laporan perampokan
ini, petugas kita langsung memben-
tuk tim khusus, untuk melakukan
penelusuran. “Hingga akhirnya, ke
lima para pelaku, dapat diamankan
di Hotel Mutiara Kandis Provinsi
Riau,” jelasnya.

Wakil Walikota P. Sidimpuan Hadiri
Pembukan MTQ Tingkat Provsu

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Wakil Walikota (Wawako) Padangsidimpuan (Psp),

Ir H Arwin Siregar MM hadiri pembukaan Musabaqoh
Tilawatil Qur’an Nasional (MTQN) ke-37 tingkat Provinsi
Sumatera Utara (Provsu) di Lapangan Merdeka Kota
Tebing Tinggi, Sabtu (05/09).

Kepala Bagian (Kabag) Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Setdako Padangsidimpuan Nurcahyo Budi
Susetyo ST mengatakan, MTQN tingkat Provsu dige-
lar dari 05 sampai dengan 11 September 2020 lomba itu
dibuka oleh Gubernur Provsu Edy Rahmayadi.

MTQN tersebut diikuti 1.197 peserta yang berasal
dari seluruh Kabupaten/Kota se-Provsu dan dari Kota
Padangsidimpuan sebanyak 37 Kafilah yang merupa-
kan pemenang MTQN tingkat Kota Padangsidimpuan.
Adapun Cabang Perlombaan yang akan diikuti oleh
Kafilah Kota Padangsidimpuan antara lain, Mujawwad,
Tartil, Fahmil, Syarhil, Karya Tulis Ilmiah Qur’an, Tah-
fiz, Penulisan Naskah, Hiasan Mushaf dan Dekorasi.

Sebelum pembukaan MTQN dilakukan, acara di-
awali dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan
pembacaan Ayat Suci Al-Qur’an oleh Qori Internasional
Jakfar Hasibuan, kemudian dilanjutkan pembacaan Do’a
dan laporan kegiatan disampaikan Wakil Walikota Tebing
Tinggi Ir H Oki Doni Siregar selaku Ketua Panitia Pelak-
sanaan MTQN yang dirangkai dengan pengguntingan
pita oleh Gubsu Edy Rahmayadi dan dilanjutkan den-
gan pengibaran Bendera MTQ sebagai tanda dibukan-
ya Festival Pemuliaan Al-Qur’an tersebut.

MTQN tingkat Provsu menerapkan Protokol Kese-
hatan Covid-19 disambutannya Walikota Tebing Tinggi
Ir H Umar Zunaidi Hasibuan MM sampaikan ucapan

IPTS Audensi dengan
Walikota P. Sidimpuan

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Walikota Padangsidimpuan (Psp), Irsan Efendi Nasution SH di ruang

kerjanya, Selasa (08/09) menerima kunjungan Rektor Institut Pendidikan
Tapanuli Selatan (IPTS). Tujuan Kunjungan sekaligus Audensi Rektor
IPTS Muhammad Nau Ritonga yang didampingi Wakil Rektor Satu Zul-
fadli Nasution bermaksud menyampaikan dan melaporkan Agenda Ak-
ademik IPTS yang akan melakukan Sidang Senat Wisuda IPTS.

Dalam kesempatan tersebut Muhammad Nau Ritonga menyebutkan
saat ini pihaknya sedang mempersiapkan Regulasi Protokol Kesehatan
(Prokes) Covid-19 untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Ruang Auditorium yang dimiliki IPTS tersebut diklaim berkapasitas
1000 orang dalam kondisi normal, untuk itu dalam pelaksanaan Wisuda
nanti kita akan melakukan pengurangan. Dari 296 Calon Wisudawan
nantinya akan dilaksanakan sebanyak Enam (6) sesi, setiap sesi hanya
diisi oleh 50 orang Wisudawan ditambah dengan kehadiran orangtua
mereka ungkapnya. Sementara itu, Walikota Psp, Irsan Efendi Nasution
SH didampingi Asisten III Administrasi Umum Setdako bersama Sekre-
taris Dinas Pendidikan Kota Padangsidimpuan, Drs Sahiddin Batubara
MPd dan Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako, Nurcahyo
Budi Setyo ST, di sambutannya mengatakan, Covid-19 telah membatasi
Ruang Publik untuk melaksanakan aktivitas.

Setiap penyelenggaraan acara selain pengurangan jumlah peserta
juga harus memenuhi Prokes yang telah ditentukan Pemerintah, apalagi
Wisuda merupakan acara yang sangat sakral, sebagai wujud rasa syukur
orangtua memperjuangkan anak-anaknya sekolah sampai Perguruan
Tinggi. Kita percaya IPTS bisa melakukan Protokol Kesehatan Covid-19
dengan baik dan menghindari terjadinya kerumunan. | Thoms

Kasus Covid-19 di Sergai
Bertambah 8 dan Sembuh 11 Orang
KORAN RADAR | SERGAI

Dalam rentang waktu 5 hari sejak tanggal 03 September lalu hingga
hari ini, jumlah warga Sergai yang dinyatakan sembuh dari Corona
bertambah cukup signifikan setelah mendapat penanganan medis inten-
sif, namun di saat yang bersamaan positif Covid-19 juga mengalami
peningkatan yang tidak sedikit. Demikian disampaiakan Juru Bicara
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Sergai, Drs
H Akmal AP MSi saat ditemui di Kantor Dinas Komunikasi dan Informa-
tika Kabupaten Sergai, Senin (07/09).

Akmal melaporkan, per hari ini warga Sergai yang dinyatakan sem-
buh dari Covid bertambah sebanyak 11 orang. Dari ke-11 orang tersebut,
10 di antaranya merupakan warga yang bekerja di salah satu perusa-
haan swasta yang beroperasi di Pantai Cermin. “Namun kasus yang
terkonfirmasi positif covid-19 juga masih mengalami penambahan. Dalam
rentang waktu yang sama tercatat 8 warga Sergai terjangkit covid-19,”
jelas Akmal. Akmal menginformasikan, penambahan kasus ini mem-
buat total keseluruhan warga Kabupaten Sergai yang masuk kategori
kasus konfirmasi positif Covid-19 jadi 141 kasus dengan rincian 109
orang telah dinyatakan sembuh, 28 orang positif Covid-19 sedang men-
jalani isolasi mandiri maupun perawatan di RS rujukan, sedangkan
empat orang positif Covid-19 meninggal dunia.

“Lagi-lagi, kami mengingatkan dan mengimbau masyarakat agar
patuh menjalankan protokol kesehatan dengan menggunakan masker
saat beraktivitas, rajin cuci tangan yang benar dengan sabun, terapkan
physical distancing atau jaga jarak serta jaga kesehatan dengan kon-
sumsi makanan bergizi dan olahraga teratur,” tutupnya. | Mima

Yayasan Satu untuk Negeri TvOne Berikan
Ambulans Kepada Pemkab Asahan

KORAN RADAR | KISARAN
Yayasan Satu Untuk Negeri TvOne menyerahkan satu unit

ambulans (Triton) melalui Kepala Biro Medan Wanasari kepada
Pemerintah Kabupaten Asahan, diterima Plt Sekretaris Daerah
Kabupaten (Sekdakab) Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi
di halaman Kantor Bupati Asahan, Selasa (08/09).

Pada penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara live di salah
satu stasiun TV swasta TvOne, yang mana pada live tersebut, Plt
Sekdakab Asahan mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Asahan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan
Satu Untuk Negeri TvOne yang telah menyahuti permohonan kami
dengan memberikan bantuan ambulans, untuk membantu Pemkab
dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Asahan dalam
penanganan covid-19 di Kabupaten Asahan.

Yayasan Satu Untuk Negeri TvOne melalui Kepala Biro Medan,
Wanasari memberikan bantuan kepada Pemkab Asahan diterima Plt
Sekdakab Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi berupa 1.000 Pcs
Masker non Medis logo TvOne dan 1.250 Pcs Rapid Test yang disak-
sikan Asisten Administrasi Umum OPD di Lingkungan Pemkab Asahan
dan Kontributor TvOne Asahan, Jasa Manurung. | Rusdi S

Bawaslu Pakpak Bharat
Terima Bantuan APD

KORAN RADAR | Pakpak Bharat
Komitment Bawaslu Pakpak Bharat guna mengawal pelaksanaan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditengah pandemi
Covid-19 yang masih melanda harus diwujudnyatakan. Pesta demokrasi
ini harus berjalan aman, tertib dan teratur serta bebas dari segala macam
pelanggaran, ini guna menjamin cita-cita luhur segenap masyarakat
Pakpak Bharat mendapatkan Pemimpin yang baik dan sesuai harapan
bersama.  Hal ini disampaikan sendiri oleh Ketua Bawaslu Pakpak
Bharat, Mawardi Tumagger saat menerima bantuan Alat Pelindung Diri
dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid19 di Posko Induk
Gugus Tugas Kompleks Pendopo Bupati Pakpak Bharat.

Ada beberapa jenis APD yang diserahkan oleh Koordinator Piket
Harian Gugus Tugas, Supriadi Berasa, ST yang diterima langsu oleh
ketua Bawaslu Mawardi Tumangger diantaranya Hand Sanitazer, sarung
tangan, Vitamin C, Face Sheld, Masker 3 fly, Tissue, Sabun Anti Septik,
Tong Plastik cuci tangan serta peralatan lainnya.

Sesuai permintaan penyelenggara pemilu kepada pemerintah Pak-
pak Bharat untuk membantu penyelenggaraan Pemilu dengan tetap
menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan, kami dari tugas perce-
patan penanganan covid19 akan terus menyalurkan bantuan APD kepa-
da penyelenggara Pemilu baik KPU maupaun Bawaslu, ini juga sesuai
komitment kami guna menyokong kerja penyelenggara Pemilu, demiki-
an Ketua Bidang Logistik Penyiapan Potensi Sumberdaya Daerah dan
Ketahanan Pangan Gugus Tugas Covid19 Pakpak Bharat, Mordehai
Orba Suntuk Manik SH MH saat penyerahan bantuan ini.

Acara penyerahan Alat Pelindung Diri yang diselenggarakan di Pos-
ko Utama Gugus Tugas Covid19 ini dilaksanakan pagi ini, 04 Septem-
ber 2020 dihadiri Ketua Bawaslu Pakpak Bharat beserta Beberapa staf
Bawaslu Pakpak Bharat, Ketua Bidang Logistik Penyaiapan Potensi
Sumberdaya Gugus Tugas serta beberapa staf Gugus Tugas Percepa-
tan Penanganan Covid19 Pakpak Bharat. | Darianto Berutu

Bupati Sergai Sampaikan Nota
Pengantar Ranperda P-APBD TA 2020

KORAN RADAR | SERGAI
Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir H Soekirman

menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pen-
yampaian nota pengantar Rancangan Peraturan Daer-
ah (Ranperda) Tentang Perubahan APBD Kabupaten
Sergai Tahun Anggaran 2020 dan Ranperda Tentang
Retribusi Pelayanan Persampahan Dan Kebersihan,
bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Sergai, di Sei Rampah, Senin (07/09).

Dalam rapat paripurna ini, langsung dipimpin Ketua
DPRD Sergai, dr M Riski Ramadhan Hasibuan SH SE
MKM dan turut hadir pula para Wakil Ketua dan Anggota
DPRD, Sekdakab Sergai, HM Faisal Hasrimy AP MAP,
serta Para Asisten. Rapat paripurna DPRD Sergai ber-
langsung dengan mematuhi protokol kesehatan secara
virtual. Membuka sambutannya, Bupati Sergai menye-
but penyusunan Rencana Perubahan Anggaran Penda-
patan Belanja Daerah (R-APBD) TA 2020 sangat me-
merlukan kerja keras dan kesungguhan dari semua
pihak, sehingga apa yang dikerjakan dalam pembahasan
dan pengesahan dapat diselesaikan sesuai dengan jad-
wal yang telah ditetapkan.Nota pengantar R-APBD 2020
ini, lanjut Bupati Soekirman, merupakan bagian dari
tahapan penyusunan anggaran, juga kewajiban konsti-
tusi dari Pemkab Sergai untuk melaksanakan amanat
UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

Poldasu Buka Hotline Pengaduan Buat
Masyarakat Penyalahgunaan Narkoba

KORAN RADAR | MEDAN
Ditres Narkoba Polda Sumut, semakin serius membasmi narkotika di

Sumatera Utara. (Sumut). Pasalnya, nama penyalah gunaaan narkotika
jenis apapun, sudah menghancurkan masyarakat dan menciptakan penerus
Bangsa. Maka dari itu, Ditres Narkoba Polda Sumut, buka Hotline pen-
gaduan buat masyarakat. Demikian dikatakan Direktur Reserse (Ditres)
Narkoba Polda Sumut Kombes Pol. Robert Dacosta, Rabu (09/09).

Lebih lanjut, Robert menyampaikan pesan adalah, agar masyarkat
dapat memberi informasi terkait maraknya penyalagunaan dan peredaran
Narkotika melalui Hotline. Dengan adanya sarana yang diterima dari
masyarakat, akan ditindaklanjut langsung, oleh Ditres Narkoba Polda Sumut.
Karena peran masyarakat sangat dibutuhkan, dalam pemberantasan pere-
daran narkotika. Informasi tersebut, sangat penting dan akan dikelola, agar
dapat membuahkan hasil yang maksimal. “Dalam hal ini, kita telah membu-
ka akses bagi masyarakat, untuk memberi informasi terkait peredaran dan
penyalagunaan narkoba, khususnya di Sumatera Utara.

Ada pun akses Hotline yang kita buat untuk memudahkan masyarakat,
dapat langsung memberi informasi penyalagunaan dan peredaran narko-
ba “ucapnya. Jadi, terkait dengan hal ini, Polda Sumut juga telah menye-
diahkan call center, yang melayani sampai 24 jam, buat masyarkat yang
ingin melapor atau mengadukan tentang peredaran gelap narkotika di
wilayah Provinsi Sumatera Utara (Provsu). Call center ini, disediakan
untuk menjawab kesadaran kesadaran dan keinginan masyarakat. dalam
membantu Kepolisian Daerah Sumatera Utara, terkait hal pemberantasan
dan penindakan peredaran barang haram narkoba dan melayani pen-
gaduan masyarakat, ucap Robert Dacosta menambahkan. | Ts

Akhyar Lepas Kafilah Medan
ke Ajang MTQN XXXVII Sumut

KORAN RADAR | MEDAN
Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota Medan, Ir H Akhyar Nasution

MSi, Jumat (4/9) di kantor wali kota, melepas Kafilah Kota Medan
untuk mengikuti Musabaqah Tilawati l  Quran Nasional (MTQN)
XXXVII Tingkat Sumut yang diselenggarakan di Tebingtinggi. Akh-
yar mengharapkan duta Medan ini tetap tertib dan disiplin mener-
apkan protokol kesehatan serta dapat mengukir prestasi terbaik
hingga mengharumkan nama Medan di tingkat nasional.

Dalam acara pelepasan yang turut dihadiri Asisten Administra-
si Umum, Renward Parapat, Kepala Kantor Kementerian Agama
Medan, Impun Siregar yang juga merupakan pimpinan Kafi lah
Kota Medan, dan Plt Kabag Agama Setdako Medan, Agus Mari-
oyono itu, Akhyar mengingatkan kepada seluruh duta Medan dalam
ajang MTQN Sumut ini bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir.
Karena itu, setiap orang harus menjaga diri agar tidak terjangkit.

“Juara Umum itu bukanlah hal yang aneh bagi Medan. Saya berharap
kalian dapat mempertahankan prestasi yang telah diukir para pendahulu
kalian,” kata Akhyar seraya mengingatkan peserta untuk membangkitkan
dan memelihara kekuatan dalam diri agar dapat mengeluarkan potensi
yang dimiliki dengan optimal. Akhyar percaya, para duta Medan telah
melalui berbagai tahapan untuk bisa tampil dalam ajang MTQN Tingkat
Sumut. Tahapan dan jenjang yang telah dilalui ini tentu mematangkan
langkah dapat mengukir prestasi. Jumlah anggota Kafilah Kota Medan
yang berangkat ke Tebingtinggi untuk mengikuti MTQN Tingkat Sumut ini
sebanyak 78. 78 itu terdiri dari 54 peserta untuk berbagai cabang perlom-
baan, 21 personil tim official, dan tiga orang tenaga kesehatan. | Rdr

Bupati Asahan Hadiri Haul Ke-19
Almarhum Syekh H Mustafa BS Rokan

KORAN RADAR | KISARAN
Bupati Asahan bersama Plh Sekdakab Asahan, beberapa OPD,

Syekh Abu Shohir Sitepu SPdi, Syekh Dr H Ahmad Rajagukguk, Camat
dan Forkopimcam Kecamatan Sei Kepayang, Alim Ulama, dan
masyarakat hadiri Haul Ke-19 Almarhum Syekh H Mustafa BS Rokan
sekaligus Pameran Sejarah Peninggalan Beliau, Sabtu (12/09) di Dusun
III, Desa Sei Paham. Kecamatan Sei Kepayang.

Atas terlaksananya kegiatan tersebut, panitia pelaksana kegiatan, Mu-
hammad Taufik Hidayat mengucapkan terimakasih khususnya kepada
masyarakat Desa Sei Paham yang telah memberikan bantuan baik tenaga
maupun pikiran hingga kegiatan malam tersebut dapat berjalan dengan baik
dan lancar. Taufik juga mengucapkan terimakasih kepada Bupati Asahan
beserta seluruh undangan yang berkesempatan hadir memperingati Haul
Ulama kharismatik kelahiran Desa Sei Tualang Pandau tersebut.

Sementara itu, Syekh Abu Shohir Sitepu yang merupakan cucu dari
Syekh H Mustafa BS Rokan dalam sambutannya menyampaikan bahwa
pelaksanaan Haul ini adalah perdana dilakukan sejak almarhum mening-
gal dunia. Karena itu dirinya mengucapkan terima kasih kepada Bupati
Asahan beserta seluruh hadirin yang berkesempatan hadir mengenang
ulama yang diketahui menguasai 6 bahasa tersebut. Selanjutnya dalam
kesempatan itu beliau juga menceritakan perjalanan hidup almarhum.

Di tempat yang sama, Bupati Asahan, H Surya BSc dalam sambu-
tannya mengucapkan terimakasih dan apresiasi kepada masyarakat
serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Haul Syekh H
Mustafa BS Rokan.  Selanjutnya terkait keberadaan peninggalan almar-
hum Syekh H Mustafa BS Rokan, Bupati berharap agar peninggalan
tersebut dapat terus dijaga kelestariannya. Dalam kesempatan tersebut
Bupati Asahan juga memberikan bantuan kepada panitia pelaksana Haul
Syekh H Mustafa BS Rokan dan berharap kegiatan tersebut dapat terus
dilaksanakan secara berkesinambungan.

Kegiatan malam itu juga diisi dengan tausiah agama yang disampai-
kan oleh Syekh Dr H Ahmad Rajagukguk dari Kabupaten Simalungun
dan diakhiri dengan doa bersama. Sebelum meninggalkan lokasi kegia-
tan, Bupati Asahan berkesempatan lakukan ziarah ke makam Syekh H
Mustafa BS Rokan dan meninjau pameran peninggalan beliau. | Rusdi S

Bupati Asahan Resmikan Jalan
Raja Tonga Desa Ledong Timur
KORAN RADAR | KISARAN

Bupati Asahan, H Surya BSc meresmikan sepanjang 2 Km Jalan Raja
Tongah yang terletak di Desa Ledong Timur Kecamatan Aek Ledong ditandai
dengan penandatanganan batu prasasti dan pemotongan pita, Jumat (11/09).
Dihadapan Bupati Asahan serta perwakilan Pimpinan CV Sumatera Sawita
Perkasa (SSP), OPD dan juga unsur Forkopimcam Kecamatan Aek Ledong
dan Kepala Desa Sekecamatan Aek ledong Camat Aek Ledong dalam
laporannya mengatakan Jalan Raja Tongah ini merupakan Jalan Desa yang
menghubungkan 4 Dusun yakni Dusun 4, 5, 6 dan 8.

Dikatakan Camat pembangunan jalan desa ini diawali dari tahun 2012
pada saat kepemimpinan Kepala Desa Ledong Timur Syahrizal. Dan pada
saat itu beliau memasukkan pembangunan jalan desa ini dalam program
RPJMDes. Terakhir Camat berpesan kepada masyarakat Desa Ledong
Timur untuk dapat menjaga jalan desa inidengan sebaik-baiknya karena
dengan jalan desa ini dapat mempermudah transportasi masyarakat yang
berada diempat dusun tersebut untuk keluar masuk desanya, yang selama
ini akses keluar-masuk harus melalui Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten
Labura tetapi sekarang ini dapat menggunakan akses jalan desa tersebut.

Ditempat yang sama, Bupati Asahan mengucapkan apresiasi yang
setinggi-tingginya kepada CV SSP dan masyarakat Desa Aek Bange
yang telah memberikan bantuannya baik itu dalam bentuk material mau-
pun lainnya dalam pembangunan Jalan Desa Raja Tongah yang sangat
bermanfaat bagi masyarakat Desa Aek Bange maupun masyarakat
desa lainnya. Selanjutnya Bupati Asahan berpesan kepada Camat Ke-
camatan Aek ledong, Kades Ledong Timur dan masyarakat Desa Ledong
Timur dapat secara bersama-sama menjaga jalan desa ini tetap dalam
keadaan baik dan terjaga. Karena menjaga jalan Desa ini tetap dalam
keadaan baik dan terjaga itu adalah tanggung jawab kita bersama.

Pada kesempatan tersebut Bupati tidak lupa menghimbau masyarakat
Kabupaten Asahan khususnya masyarakat Desa Ledong Timur Keca-
matan Aek Ledong untuk mematuhi himbauan pemerintah dan menerap-
kan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran wabah covid-19
di Kabupaten Asahan. Dikesempatan ini juga Bupati Asahan mengingat-
kan masyarakatnya untuk menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 9
Desember 2020, karena satu suara dapat menentukan arah pemban-
gunan Kabupaten Asahan untuk 5 tahun kedepannya. | Rusdi S

Kondisi TBS dan Kebun Kebun Sei Kopas Bisa Bikin “Naik Darah” Direktur PTPN IV

berbeda-beda dan hasilnya ditrans-
fer kepada keluarga masing-mas-
ing. Saat ini, para petugas kita,
masih melakukan upaya pengeja-
ran terhadap Jimmy daftar pencari-
an orang (DPO), yang berperan
memasang paku, pada mobil calon
korban dan Mang Nom yang ikut
melakukan pencurian terhadap na-
sabah Bank, di Rantau Prapat” ucap-
nya. “Dari aksi kejahatan ini juga,
turut diamankan barang bukti sepe-
da motor, jaket, paku dan sebuah
senjata api rakitan,” ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Martu-
ani menyampaikan, agar setiap
pengambilan uang di Bank, kiranya
dapat dikoordinasikan dengan apar-
at, untuk memastikan keamanan.
Selain itu petugas kita, akan men-
gundang pemangku kepentingan di
perbankan, untuk dilakukan koordi-
nasi. “Terutama bila ada orang di
Bank, ada yang terlihat mencuriga-
kan supaya diberitahukan, agar kita
dapat bertindak sejak awal,” ucap
Martuani, menambahkan. | TS

selamat datang buat semua peserta dan dilanjutkan
acara pelantikan Dewan Pengawas dan Dewan Hakim
yang dilakukan langsung oleh Gubsu.

Disambutannya Gubsu Edy Rahmayadi mengata-
kan, digelarnya MTQN sebagai salah satu upaya Sy-
iar Islam guna membesarkan Al-Qur’an. Terapkan isi
kandungan Al-Qur’an dapat didalam kehidupan sehari-
hari. Insya Allah dengan Al-Qur’an, umat Islam menjadi
Rahmatan Lil Alamin, sebut Gubsu.

Usai pembukaan MTQN ke 37 itu , Wakil Walikota
Padangsidimpuan Ir H Arwin Siregar MM berharap agar
Kafilah Kota Padangsidimpuan selalu optimis dan per-
caya diri. Tanamkan Niat dan Berdo’a agar diberi ke-
mudahan jalan serta tetap percaya diri dan jaga selalu
kesehatan, tetap patuhi Protokol Kesehatan, semoga
diberi hasil yang baik dan mengharumkan nama baik
Kota Padangsidimpuan pesan Wawako Psp. | Thoms

Perubahan APBD Langkat Sebesar 2,4 T Disahkan
KORAN RADAR | LANGKAT

Setelah melalui proses yang cukup panjang, dari
Paripurna penyampaian nota keuangan, Paripurna
jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi hingga
pembahasan Badan Anggaran DPRD Langkat dengan
TAPD dan OPD, akhirnya DPRD Kabupaten Langkat
sahkan Ranperda Perubahan APBD tahun anggaran
2020 menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD
Langkat, Senin (7/9).

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Langkat
Surialam didampingi Wakil Ketua DPRD, Donny Setha
dan Ralin Sinulingga serta dihadiri segenap Anggota
DPRD Langkat dan dihadiri Bupati, Wakil Bupati, per-
wakilan Forkopimda, Sekda, para Asisten, para Kepa-
la OPD, Camat dan undangan lainnya.

Pengesahan Perubahan APBD 2020 ditandai den-
gan ditanda tanganinya Surat Keputusan dan Berita
Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dengan
Pimpinan DPRD Langkat, setelah juru bicara Badan
Anggaran (Banggar) DPRD membacakan laporan hasil
kerja Banggar dan penyampaian pendapat akhir 8 frak-
si DPRD Langkat yang seluruhnya menyetujui Ran-
perda Perubahan APBD (P.APBD) 2020 disahkan men-
jadi Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.

Dalam laporan Banggar yang dibacakan Zulhijar,
menguraikan bahwa dari hasil kesepakatan Banggar
dengan TAPD dan OPD, untuk Pendapatan Daerah dalam
P.APBD 2020 Rp2.167.870.438.792,- bertambah
Rp226.834.084.633,- dari anggaran sebelumnya. Se-
dangkan untuk Belanja Daerah sebesar Rp2.425.446.
402.104,36. Usai disahkannya Ranperda P.APBD 2020,
Ketua DPRD Langkat Surialam meminta Bupati untuk

segera menyampaikan Perda P.APBD kepada Guber-
nur Sumatera Utara untuk proses evaluasi.

Dikesempatan itu, Ketua DPRD juga mengucapkan
terima kasih kepada semua pihak sehingga proses
pengesahan P.APBD 2020 berjalan dengan baik dan
lancar. “Mohon maaf apabila dalam proses penjad-
walan, pembahasan, penyusunan dan pengesahan
P.APBD ada kekurangan dan kesalahan,” sebutnya.

Sementara itu, Bupati Langkat Terbit Rencana Per-
angin Angin mengapresiasi semangat kemitraan dan
kebersamaan dalam proses pengesahan P.APBD 2020
yang berjalan sesuai ketentuan dan mekanisme yang
berlaku. Bupati Langkat juga mengingatkan pimpinan
OPD agar kegiatan yang dianggarkan benar-benar dapat
dilaksanakan sesuai ketentuan dan pengerjaannya dap-
at tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Ia juga
meminta perhatian khusus kepada instansi pengelola
PAD untuk dapat memanfaatkan sisa waktu yang ada,
sehingga target penerimaan PAD dapat tercapai. | Budi

Dan pada saat diinterogasi, para
pelaku mengakui segala perbuatan-
nya. Sedangkan pelaku atas nama
Suwarto tidak ikut dalam aksi pen-
curian di Sumut, melainkan di
Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).
Pada saat dilakukan pengembangan
terhadap pelaku lainnya, di wilayah
Kota Pematang Siantar, ke limanya
melakukan perlawanan, sehingga

dilakukan tindakan tegas dan terukur,
yang menyebabkan salah seorang
para pelaku, tewas. “Terhadap pel-
aku atas nama Suwarto, karena
tidak ikut terlibat aksi perampokan di
Sumut, maka akan diserahkan ke
Polda Sumbar,” ucap Martuani.

Martuani juga menyebutkan,
“Dalam pembagian hasil, para ter-
sangka mendapatkan nominal yang

Bupati Taput Raih Penganugrahan Kepala Daerah
Inovatif 2020 Kategori Ekonomi Kelima Kalinya

KORAN RADAR | TAPUT
Bupati Tapanuli Utara (Taput), Drs Nikson

Nababan MSi kembali raih kepala daerah In-
ovatif Kategori Ekonomi. Penganugrahan ke-
pala Daerah Inovatif kali ini mengambil tema
“Bangkit dari Pandemi” dan untuk kategori
ekonomi ada 4 kategori. Ada 18 kepala daer-
ah yang mendapat penganugrahan sebagai
kepala daerah inovatif, Rabu (26/08) lalu.

Menteri Dalam Negeri diwakili Agus Fa-
toni, Kepala Badan Penelitian dan Pengem-
bangan Kemendagri menyampaikan, penga-
nugrahan ini menunjukkan hubungan yang
sinergis antara pers dengan pemerintah. Situ-
asi pandemi menjadi momentum untuk
melakukan reformasi dan inovasi. Inovasi
daerah ditunjukkan kepada pelayanan
masyarakat secara optimal. Inovasi dilaku-

kan dengan memamfaatkan potensi andalan
yang ada di daerah untuk mampu bertahan di
tengah pandemi.Selamat bagi kepala daerah
yang berprestasi dan berinovasi, ujar Agus
mengakhiri sambutanya.

Selanjutnya Menteri PAN-RB, Tjahjo ku-
molo menyampaikan, penghargaan ini meru-
pakan apresiasi dalam merangsang Kepala
daerah untuk terus berinovasi. Reformasi
birokrasi perlu dilakukan dalam perbaikan kual-
itas pelayanan kepada masyarakat. Inovasi
adalah kata kunci yang utama bagi bangsa
pemenang. Sebagai ASN agar menjadi pelopor
dengan kreasi dalam bekerja produktif tetapi
tetap menerapkan protokol kesehatan.

Kami mengapresiasi penganugrahan ini.
Kami mengharapkan inovasi dapat dilaku-
kan dalam memperpendek jalur birokrasi

yang ada. Selamat bagi kepala daerah yang
terpilih. Penganugrahan penghargaan ini san-
gat kami apresiasi karena sifatnya transpa-
ran dan independen.

Dalam kesempatan itu, Bupati Taput men-
yampaikan terimakasih atas penganugrahan
ini dan biarlah ini menjadi motivasi untuk tetap
melakukan inovasi. Saya akan tetap berusa-
ha dalam recovery ekonomi di Tapanuli Utara
untuk bisa bertahan di tengah pandemi ini dan
mewujudkan Tapanuli Utara sebagai Lumbung
pangan. “Terima kasih atas apresiasi ini kepa-
da Sindonews. Ini motivasi yang baik bagi
Kepala Daerah, ujar Bupati mengakhiri.

Bupati Taput mengikuti acara penganugra-
han secara virtual di dampingi Sekretaris
Daerah Kabupaten (Sekdakab) Taput, Indra
Simaremare MSi. | Golmen Lumbanraja



KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT
Lima peserta MTQ KE-37 Sumatera Utara asal

Pakpak Bharat masuk babak final. Hal ini diungkap-
kan oleh Ketua Kontingen Pakpak Bharat Ustadz
Julkarnaen Padang kepada Pj Bupati Pakpak Bharat
saat mengunjungi pemondokan Kafi lah Pakpak
Bharat di Kota Tebing Tinggi.

Disela kesibukannya sebagai Ketua Umum penye-
lenggara MTQ Sumut tahun ini, Pj Bupati Pakpak Bhar-
at, DR H Asren Nasution MA menyempatkan diri men-
gunjungi pemondokan Kafilah Pakpak Bharat, mem-
berikan motivasi serta memeriksa kesehatan, logistik
dan kesiapan mereka. Event tahunan yang dihelat diten-
gah pandemi covid19 ini memang menerapkan aturan
kesehatan yang sangat ketat bagi peserta dan official
yang berada dilingkungan acara.

Sebagaimana saya sudah sampaikan pada be-
berapa waktu lalu, Pakpak Bharat harus benar-benar

KORAN RADAR | PAGAR MERBAU
Tim Pengabdian Masyarakat (Abdimas) FISIP USU

diketuai Dra Februati Trimurni MSi PhD beranggota-
kan Dra Hardiana Marhaeni Munthe MSi dan Dr
Bengkel, MSi melakukan pelatihan tentang Perumu-
san Peraturan Desa di Desa Sidoharjo I Pasar Miring,
Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang,
Minggu (30/08) lalu. Pelatihan ini dilakukan selama
dua hari dimulai Sabtu-Minggu, tanggal 29-30 Agustus
2020 di Aula Desa Sidoharjo I Pasar Miring.

Pelatihan ini sendiri merupakan bagian dari kegia-
tan Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan
BPD dalam Pembentukan dan penyusunan regulasi
tingkat desa. Acara ini secara resmi dibuka Sekretaris
Dinas PMD Deli Serdang, Drs Sahlan Marpaung.

Ketua Abdimas FISIP USU, Februati Trimurni dalam
sambutannya menyampaikan, kegiatan ini merupakan
bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu peng-
abdian kepada masyarakat serta satu kegiatan dari
rangkaian program pendampingan desa sejak kesepa-
katan kerjasama dengan pemerintahan desa sebagai
mitra sejak bulan Mei 2020. Ketua Abdimas yang juga
sebagai Dosen Jurusan Admininstrasi Publik Universi-
tas Sumatera Utara ini menyampaikan, sejak desa dia-
tur dalam UU tersendiri (UU No. 6 Tahun 2014), posisi
desa sebagai daerah otonom lebih kuat dan peren-
canaan pembangunan desa lebih terarah. Untuk mene-
gaskan posisinya sebagai daerah otonom serta peren-
canaan pembangunan lebih berkesinambungan peratu-
ran desa dan peraturan pelaksana lainnya mutlak diper-
lukan. Oleh karenanya pelatihan tentang mekanisme
dan perumusan peraturan desa seperti ini sangat pent-
ing untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa
dan juga unsur lainnya di tingkat desa.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang
melalui Sekretaris Dinas PMD Deli Serdang, Drs Sahl-
an Marpaung menyambut baik pelaksanaan acara ini
serta mengharapkan kegiatan seperti ini ke depan dapat
diperluas ke desa lainnya di Kabupaten Deli Serdang.
Pelatihan ini sendiri menghadirkan narasumber baik

menyangkut pendapatan petani itu sendiri, pendapatan
daerah maupun penyerapan tenaga kerja.

Oleh karena itu, pembangunan bidang pertanian
merupakan salah satu prioritas utama. Terlebih di ten-
gah tengah semakin bertambahnya jumlah penduduk
seturut dengan ketersediaan pangan yang semakin
meningkat, serta berkurangnya areal persawahan dam-
pak dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan per-
mukiman. Untuk mengatasi dampak yang demikian
ini, maka kita harus memberikan perhatian yang lebih
besar dalam mempertahankan serta meningkatkan
produktivitas pertanian kita, untuk mewujudkan ketah-
anan pangan yang berkelanjutan.”jelas Wabup

Kades Kota Rantang, Ngantino berterima kasih
kepada UKM Arang Binaan PT. KIM (Persero) atas
kerja sama yang telah dilakukan di Desa Kota Ran-
tang. Karena kehadiran inovasi Teknologi Wood Vi-
neger ini cukup berdampak pada hasil panen
masyarakat.  Dalam satu Hektar sawah yang dulunya
mendapat hasil 7 Ton sekarang bisa menghasilkan 10
Ton Padi. Dan bisa memperkecil pengeluaran petani
hingga 3-5 juta. Dan juga merasa senang kehadiran
Wakil Bupati beserta rombongan di Desa Kota Rantang
sekaligus melaksanakan panen perdana atas inovasi
dari UKM Arang binaan PT. KIM.

Dirut Operasional dan Pengembangan PT KIM (Per-
sero), Ilmi Abdullah antara lain mengatakan Mitra Bi-
naan UKM Arang yang merupakan Mitra Binaan PKBL
KIM melaksanakan panen perdana padi dari project
pupuk Asap Cair yg berasal dari asap pembakaran
arang.Keunggulan Padi yang menggunakan pupuk asap
cair adalah padinya lebih tinggi, pertumbuhannya lebih
cepat, bobot padinya lebih berat, durasi panennya leb-
ih pendek daripada padi yang menggunakan pupuk
biasa. Komitmen PT.KIM akan terus mendukung set-
iap mitra UKM PT.KIM agar tetap bisa maju dimasa
pandemi Covid-19 ini agar UKM lebih semangat untuk
melakukan produksi & lebih berkembang. | Baldi T
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Pemkab Sergai Gelar
Swab Test Massal

KORAN RADAR | SERGAI
Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai (Pemkab Sergai) mengge-

lar kegiatan Swab test massal bagi ASN maupun masyarakat untuk
memutus mata rantai penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19)
bertempat di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Sergai, Selasa (08/09).

Hal ini disampaikan Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan penanga-
nan Covid-19 Kabupaten Sergai, Drs H Akmal AP MSi saat ditemui di
ruang kerjanya, Kantor Dinas Kominfo Komplek Kantor Bupati Sergai di
Sei Rampah. Lebih lanjut disampaikan Akmal, program swab test mas-
sal ini merupakan program dari Kementrian Kesehatan dan menyasar
keseluruh daerah yang masyarakatnya dinyatakan positif Covid-19.

Juru Bicara Gugus Tugas menambahkan, bahwa target swab test
massal sebanyak 300-400 orang ASN dan masyarakat Sergai dengan
harapan dan tujuan sesuai prinsip “ cari, temukan isolasi dan obati “,
semakin dicari dan semakin banyak yang ditemukan akan semakin
gampang untuk memutus mata rantai penyebarannya, ungkap Akmal.

Namun, lanjutnya lagi, kita menyadari bahwa antisipasi masyarakat
terhadap virus asal Wuhan ini masih dirasa kurang. Hal ini dikarenakan
masih adanya rasa ketakutan, karena jika telah dinyatakan positif maka
korban akan dirujuk ke Rumah Sakit (RS) untuk dilakukan penanganan
lebih lanjut. Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Sergai akan terus me-
monitor dengan cepat terkait pandemi corona yang hingga sampai hari
ini masih membutuhkan penanganan secara maksimal. Terakhir, Juru
Bicara Gugus Tugas mengimbau kepada ASN maupun masyarakat
yang ingin melakukan swab test dapat mendaftarkan diri ke tempat yang
sudah ditentukan. “Masih ada kesempatan untuk besok, ayo silahkan
test swab gratis di Pemkab Sergai,” pungkasnya. | Mima

Apel Kesiapan Panselda Ujian
SKB CPNS Pakpak Bharat

KORAN RADAR | Pakpak Bharat
Menjelang hari H pelaksanaan ujian Seleksi Kemampuan Bidang (SKB)

bagi CPNS formasi tahun 2019 pada Senin dan Selasa, 7-8 September
2020, Panselda CPNS menggelar Apel Kesiapan yang dipimpin langsung
oleh Sekda Sahat Banurea S Sos MSi, selaku Ketua Panselda di Balai
Diklat, Cikaok, pada Jumat sore (04/09).  Dalam arahannya beliau men-
yampaikan harapan agar pelaksanaan ujian nantinya dapat berlangsung
dengan lancar tanpa kekurangan apapun dan tetap terlaksana dengan
penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Tentunya pelaksanaan tugas ini sangat menguras tenaga dan pemiki-
ran kita bersama, namun dengan memohon ridho dari Tuhan Yang Maha
Esa dan atas kerjasama tim yang solid, tentunya pelaksanaan tugas ini
dapat kita selesaikan bersama,” ujarnya.

Tak lupa Sekda menekankan kepada para panitia agar tetap
waspada terhadap situasi kedaruratan kesehatan di tengah pandemi
yang melanda. “Jangan lengah atas situasi yang berjalan, namun
kita tidak perlu merasa takut yang berlebihan akan situasi pandemi
ini”, ucapnya seraya meminta para panitia terus konsisten dan berko-
mitmen untuk menjalankan protokol kesehatan pencegahan COVID-
19 sebagaimana yang diatur pemerintah.  Dalam acara ini juga di-
lakukan penyerahan secara simbolis alat pelindung diri (APD) kepa-
da perwakilan peserta oleh Sekda. Pasca pelaksanaan apel, dilaku-
kan peninjauan ke lokasi untuk melihat persiapan yang telah dilaku-
kan panitia dalam rangka ujian tersebut nantinya. | Darianto Berutu

MoA Dinkes Kabupaten
Batu Bara dengan FK UISU

KORAN RADAR | BATU BARA
Penandatanganan Memory of Agreement (MoA) dilakukan bersama

Kepala Dinas Kesehatan Batu Bara drg Wahid Khusyairi dengan Dekan
Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara (FK UISU), dr
Indra Yanis MKT disaksikan oleh Rektor UISU DR Yanhar Jamaluddin
MAP, Jumat (11/9) di Auditorium FK UISU Medan. “Kerjasama dan
Penandatanganan MoA ini merupakan tindak lanjut MoA Pemkab Batu
Bara dengan Rektor UISU beberapa waktu yang lalu”, ujar Kadinkes.

Dalam perjanjian kerjasama, FK UISU akan melakukan survey
penelitian singkat untuk mengetahui perilaku masyarakat Batu Bara men-
jalankan Penerapan Kebiasaan Baru. Dari kegiatan ini diharapkan reko-
mendasi tentang kebijakan yang harus dilakukan Pemkab Batu Bara
dalam penanganan Covid 19. Hadir dalam kegiatan itu dari UISU terdiri
dari Rektor UISU DR Yunahar Efendi beserta Wakil dan Wakil Dekan FK
UISU, sedangkan dari Dinkes Batu Bara yakni Direktur RSUD Batu Bara
dr Guruh Wahyu Nugraha, Sekretaris Dinkes Batu Bara dr. Deny Syah-
putra, Kabid SDK Sa’ban Efendi SE, Kabid Kesmas Fuada Helmi SKM.
MKes, dan Kasi Promkes Budi Yunarman Sinaga. | H Siahaan

Pemkab Labuhanbatu Raih
Penghargaan ANPK Dari KPK RI

KORAN RADAR | LABUHANBATU
Pemkab Labuhanbatu kembali raih penghargaan berupa sertifikat

apresiasi atas praktik baik pencegahan korupsi Aksi Nasional Pencega-
han Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
berlangsung di gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (26/8) lalu.

Sertifikat tersebut diserahkan oleh Wakil ketua KPK Alexander Marwa-
ta dan diterima langsung Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe
ST MT dirangkai dengan pemberian Sertifikat atas dirinya sebagai panelis
pada ANPK bersama Menteri Pertanian RI, Direktur Perluasan dan Pelay-
anan Peserta BPJS Kesehatan, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kemendagri, dan Dirjen Pajak, serta Kementerian Keuangan RI.

Acara dimaksud di buka oleh Presiden Republik Indonesia Ir, Joko
Widodo dan sebagai penanggap Pimpinan KPK, Menteri PPN, Menteri
Keuangan dan bertindak sebagai moderator Imam Priyono. Masyarakat
Labuhanbatu merasa bangga dengan apa yang telah dicapai pemerin-
tahan yang dipimpin oleh H. Andi Suhaimi Dalimunthe, ST, MT dimana
sebelumnya juga pernah diundang oleh pemerintahan Pusat menjadi
narasumber dan motivator dalam acara inovasi.

Hari ini Andi Suhaimi kembali menuliskan sejarah dengan tinta emas-
nya bahwa Kabupaten Labuhanbatu kembali meraih piagam dan sertifikat
program Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) tahun 2020 terkait
penyaluran bantuan sosial Covid-19 yang transparan, tersusun dan tidak
tumpang tindih. Pada kegiatan dimaksud, Bupati Labuhanbatu didampingi
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Maznil Khairi SE MPd
dan Kepala Dinas Sosial Zainuddin Harahap SH MM. | TKP 44

KORAN RADAR | DELI SERDANG
Lapangan bola voly sudah selesai diker-

jakan, empat belas hari kerja oleh Kepala
Desa Tanjung Garbus II, Kecamatan Pagar
Merbau, Kabupaten Deli Serdang.

Pembangunan Lapangan Voly Desa Tj Garbus II
Pagar Merbau Jadi “Buah Bibir” Warga

Walikota P. Sidimpuan Tanam Jagung
Perdana Program Kodim 0212/TS

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Walikota Padangsidimpuan (Psp) Irsan Efendi Nasution SH turut dalam

acara Penanaman Perdana Jagung program Pemberdayaan Prajurit
dan Masyarakat Produktif Kodim 0212/TS bertempat di Perkebunan
Asrama Kodim 0212/TS di Kelurahan Sihitang Kecamatan Psp Tenggara
Kota Padangsidimpuan Kamis (10/09).

Dandim 0212/TS Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing dalam samb-
utannya diacara Tanam Perdana Jagung tersebut mengatakan, Program
Penanaman Jagung tersebut merupakan upaya mensukseskan Pro-
gram Nasional yang disampaikan Presiden RI Ir. Joko Widodo untuk
menjaga Ketahanan Pangan ditengah wabah Pandemi Covid-19. Dan-
dim Letkol Inf Rooy Chandra Sihombing juga menjelaskan Penanaman
Jagung tersebut di Lahan Perkebunan Kodim 0212/TS seluas Satu (1)
Hektare yang melibatkan seluruh Prajurit. Kami berharap melalui Pro-
gram Pemberdayaan Prajurit dan Masyarakat Produktif akan tercipta
Kesejahteraan yang akan menunjang situasi yang Aman dan Kondusif.

Walikota Psp, Irsan Efendi Nasution SH mengapresiasi Program Pen-
anaman Jagung yang dilaksanakan Komando Distrik Meliter (Kodim) 0212/
TS ini dan diharapkan seluruh Stakeholder juga mengikuti kegiatan Positif
ini. Kota Padangsidimpuan merupakan Daerah yang Mata Pencaharian
masyarakatnya masih mengandalkan Sektor Pertanian untuk itu Pemerin-
tah mendorong masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang dimiliki,
walaupun itu dilahan-lahan kecil, saya berharap demikian itu akan Mampu
Mencukupi Kebutuhan Pangan di daerah kita ini, tegas Walikota Psp.

Penanaman Perdana Jagung tersebut diikuti Kapolresta Psp AKBP
Juliani Prihartini S.IK. MH, Danyon 123/RW Mayor Inf Goklas P.
Silaban, Kajari Psp Hendry Silitonga SH, MH, Ketua Pengadilan Negeri
Psp Lucas Sahabat Duha SH, MH, Danyon C Brimobdasu khusus
Tabagsel Kompol Buala Zega SH. MH, Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat dan pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP). | Thoms

Dua ASN Pakpak Bharat
Terkonfirmasi Positif Covid-19
KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT

Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pakpak Bhar-
at berinisial HS (39), jenis kelamin laki-laki dan HT (43), jenis
kelamin perempuan warga dusun Sosor Desa Boangmanalu Ke-
camatan Salak diketahui terkonfirmasi positif Covid-19. Kedua
orang tersebut dikabarkan merupakan pasangan suami istri bek-
erja di kantor Camat Kecamatan yang berbeda.

Lebih lanjut dijelaskan, kedua pasien tersebut diketahui Positif
Covid-19 berdasarkan surat penanggung jawab laboratorium Cov-
id-19 RSUD Tarutung Pemkap Tapanuli Utara (Taput) yang dikirim
Dinas Kesehatan Pemkab Taput kepada Dinas Kesehatan Pakpak
Bharat yang menyebutkan, melalui hasil pemeriksaan sampel Covid-
19 dikirim oleh pihak RSUD Salak sebelumnya melalui alat pemer-
iksaan dengan metode TCM (test cepat molekuler) disimpulkan
bahwa nama ke dua pasien inisial HS dan HT warga Dusun Sosor
Desa Boangmanalu Kecamatan Salak tersebut positif covid-19.

Tindakan dan pengobatan yang dilakukan pihak RSUD sebelumnya
dan sampai saat ini, ke dua orang pasien tersebut masih di ruangan
isolasi mandiri di RSUD Salak. Tindakan tersebut dilakukan untuk pen-
gobatan penanganan pencegahan dan pemutusan mata rantai virus
sesuai dengan perotokol kesehatan covid-19.

Ditempat terpisah, dr Pintar Manihuruk, Juru Bicara GTPP Covid-19
Pemkab Pakpak Bharat Sumut menghimbau dan mengajak semua lapisan
masyarakat dan menekankan kepada para tokoh adat, agama, pengelo-
la pendidikan dan pemerintahan desa agar tidak sepele terhadap virus
yang mematikan itu dan melakukan penekanan yang berulang-ulang
kepada setiap warga agar tetap mematuhi perotokol kesehatan pence-
gahan dan pemutusan mata rantai Covid-19 setiap dalam melakukan
aktifitasnya. Dijelaskan bahwa, Pj Bupati Pakpak Bharat, H Asren Nasu-
tion telah memerintahkan gugus tugas covid-19 untuk memaksimalkan
pengaktifan penjagaan di sejumlah posko covid-19 di sejumlah pos
perbatasan daerah Kabupaten Pakpak Bharat. | Darianto Berutu

Bupati Batu Bara Terima Bantuan
Sembako dan APD Serta Peralatan Medis
KORAN RADAR | BATU BARA

Bupati Batu Bara, Ir H Zahir MAP selaku dewan terhormat KSJ
bersama Kapolres Batu Bara, AKBP H Ikhwan Lubis SH MH selaku
Dewan Pembina KSJ menyambut kedatangan Rombongan dari PT.
Inalum, Kamis (3/9). Kedatangan tersebut merupakan salah satu bentuk
kepedulian PT. Inalum kepada masyarakat Kabupaten Batu Bara untuk
memberikan bantuan kepada kaum dhuafa dalam bentuk ribuan paket
sembako, alat APD dan peralatan medis habis pakai kepada komunitas
sedekah jumat (KSJ) Kabupaten Batu Bara.

Dalam kunjungan ini hadir Direktur Pelaksana PT. Inalum Oggy
Ahmad Kosasih, Ketua SP LEM SPSI Karyawan Inalum Firman Usman,
Ketua Umum KSJ, Ketua KSJ Batu Bara, Pengurus KSJ Asahan Dan
kota Tebing Tinggi serta masyarakat Penerima Bantuan.

Bantuan ini merupakan inisiatif dari seluruh pihak pegawai Inalum
yang mengumpulkan dana untuk membantu Pemerintah Kabupaten Batu
Bara dalam mengurangi penderitaan masyarakat Batu Bara disebabkan
Pandemik Covid-19 dengan menyalurkan bantuan kepada masyarakat,
Ujar Firman Usman selaku ketua SPSI Inalum

Bupati Zahir mengatakan sangat berterima kasih kepada PT. Inalum
yang sangat membantu Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam mengatasi
wabah Covid-19 yang berkepanjangan, khususnya bantuan kepada tim
medis dan paket sembako untuk Masyarakat Kabupaten Batu Bara. Bantu-
an - bantuan yang di berikan pihak PT. Inalum akan di salurkan secara tepat
dan merata kepada masyarakat yang memerlukan bantuan melalui KSJ
Kabupaten Batu Bara. Ungkap AKBP H. Ikhwan Lubis selaku Pembina KSJ
yang sekaligus menjabat sebagai Kapolres Batu Bara ini. | SNG

Organisasi E- Kawan Dikukuhkan
Ketua Dewan Pembina

KORAN RADAR | NISEL
Ketua Dewan Pembina E- Kawan Kabupaten Nias Selatan

(Nisel), Elisati Halawa mengukuhkan pengurus organisasi E - Kawan
Nisel. Pengukuhan pengurus E-Kawan itu dilaksanakan di Aula
Paroki Katolik Togizita, Sabtu (12/9). Rapat musyawarah umum
organisasi E-Kawan itu dimulai tanggal 11 September 2020 dalam
rangka pemilihan ketua umum harian, dan tanggal 12 September
2020 langsung dikukuhkan Ketua Dewan Pimpinan E - Kawan.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Harian organisasi E-Kawan itu,
mengatakan bahwa pihaknya siap mengembangkan E-Kawan itu demi
masyarakat Nisel maju. Dengan keterbatasannya dalam berorganisasi, ia
mengajak seluruh anggota Komunitas E-Kawan untuk tetap membangun
kekompakan, saling mendorong dan saling mengingatkan. Karena me-
majukan suatu organisasi, kata dia tidak terlepas yang namanya keko-
mpakan dan saling mengisi sesama dalam satu komunitas, ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina Kabupaten Nias
Selatan, Elisati Halawa mengatakan bahwa motto komunitas E-
Kawan tersebut adalah setiap langkahku diatur oleh Tuhan, pung-
kas Halawa. Selain itu, juga organisasi E-Kawan lebih mengede-
pankan kekompakan, jujur dan disiplin serta bersinergi dengan
masyarakat, rendah hati karena langkah kita diatur oleh Tuhan, ucap-
nya. Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pembina memesan kepa-
da anggota E-Kawan untuk merendahkan diri seperti mutiara didasar
laut, pesan Politisi Senior PDI Perjuangan Nisel itu. | R. Gowasa

Aneka Berita

Wakil Bupati DS Panen Padi Perdana
Bersama PT KIM di Hamparan Perak

Tim Abdimas FISIP USU Lakukan
Pelatihan Perumusan Peraturan Desa

dari unsur pemerintah daerah, pengerak partisipasi
masyarakat dan dari lembaga swadaya masyarakat
yang memiliki reputasi dalam program pendampingan
desa. Narasumber dari BITRA Indonesia, Iswan Kapu-
tra MSi menyampaikan materi terkait dengan mekan-
isme, tata cara dan legal drafting peraturan desa. Nara-
sumber ini memberikan materi pelatihan secara parti-
sipatif dengan kemampuan menggali informasi dan
juga membuat skala prioritas tentang sektor-sektor pri-
oritas yang segera dibuat dalam Peraturan Desa di
Desa Sidoharjo I Pasar Miring.

Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Santoso SSos,
SH dalam penutupan acara menyampaikan bahwa para
peserta pelatihan telah menunjukkan komitmennya
mengikuti acara ini yang ditunjukkan oleh kehadiran
peserta 100% dan tepat waktu serta antusiame mereka
dalam mengerjakan tugas selama pelatihan dan pro-
aktif dalam diskusi kelompok.

Lebihlanjut ditambahkan, “kami berharap USU pada
tahun depan dapat melakukan pendampingan seperti
ini, bukan saja terkait dengan Perdes tapi pada sektor
lain yang lebih luas seperti pendampingan tentang mana-
jemen pemerintahan, pelatihan pertanian organik, pel-
ayanan publik atau sektor lainnya”. Sejumlah pihak
menyambut baik kegiatan pelatian perumusan peratu-
ran desa. Selain dapat menambah wawasan dan pen-
ingkatan Sumber Daya Manusia atau SDM juga akan
menjadikan anak bangsa cerdas. | Baldi T

Dari Arena MTQ Tebing Tinggi
Lima Peserta Asal Pakpak Bharat Tembus Final

kita jadikan gudangnya penghafal Quran, tempatnya
para qari dan qariah, gudangnya ilmu agama Islam,
ini semakin nyata dengan berhasilnya mereka masuk
final, tetap jaga semangat dan kemampuan, gapai jua-
ra, tetapi ingat,! jangan lupakan kesehatan, jangan
sampai terjadi hal yang buruk terhadap kita, saya
mau kita berangkat dari Pakpak Bharat dalam keadaan
sehat, pulang juga harus dalam keadaan sehat, sela-
mat berjuang anak anakku semua, demikian pesan
Asren dalam kesempatan itu.

Ustadz Julkarnain Padang sendiri menyampaikan
harapan besarnya terhadap lima finalis ini. Dia ber-
harap ada yng menjadi juara satu sebagai hadiah bagi
Pakpak Bharat Kita sedikit kecewa karena cabang kho-
til Qur an tidak ada di final, tapi tidak mengapa, kita lihat
kegigihan peserta dalam mengikuti lomba hanya pe-
serta Daerah lain lebih unggul, mudah-mudahan tahun
depan dia bisa lebih berprestasi lagi.

Insya Allah, Adnan Tumangger dan kawan kawan-
nya bisa menyumbang juara, kita bawa sebagai oleh
oleh dan hadiah bagi Pakpak Bharat tercinta Ungkap
Ustadz muda ini penuh harap. Pantauan penulis di tem-
pat acara, para peserta dari pakpak Bharat tetap mener-
apkan protokol kesehatan dengan sangat rapi dan dis-
iplin. Para petugas medis yang sengaja dibawa dari
Pakpak Bharat selalu memeriksan kesehatan mereka
secara berkala. Tidak lupa asupan vitamin juga disedi-
akan oleh petugas demikian juga unit ambulance dan
peralatan medist lainnya. | Darianto Berutu

Anehnya, plank proyek sudah
ditempa tapi disembunyikan disalah
satu rumah warga di depan kapan-
gan voly di dusun 2 tertera di plank
proyek pembangunan lapangan
voly panjang 24 meter lebar 15
meter, ketebalan cor lantai lapan-
gan tidak disebutkan, dengan ang-
garan biaya pembangunan dari
Dana Desa, ADD Tahun Anggaran
2020 Rp51.970.600.

Warga Desa Tanjung Garbus II
hanya puluhan KK menempati Pe-
rumahan Pondok milik PTPN 2 Tan-
jung Garbus Pagar Merbau (TGPM),
tak satupun warganya bersedia un-

tuk dikonfirmasi, salah satu per-
angkat desa mengawasi pekerjaan
dan turut juga jadi pekerja di lapan-
gan voly, juga tidak bersedia dikon-
firmasi wartawan. Sama Kepala
Desa saja pak langsung, jangan
saya ditanya pembangunan lapan-
gan voly ini.

Planknya ada disimpan dalam
rumah itu. Salim salah satu per-
angkat desa menunjukkan plank di
dalam rumah salah satu karyawan
Kebun Afdling II. Pantauan di lapang-
gan, pembangunan lapangan voly
sarana olah raga untuk pemuda
yang hobi olah raga sedang dikerja-

tu. Lihat saja bagaimana menghi-
tung materialnya mereka, batu kerikil
sisa ada satu dumtruk lagi, pem-
bangunan sudah selesai.

P e m b a n g u n a n  l a p a n g a n
vo ly  Desa  Tan jung  Garbus  I I
m e n j a d i  “ b u a h  b i b i r ”  w a r g a .
Hingga berita ini dilansir Camat
Pagar Merbau belum dapat d i
konf i rmasi.  |  Baldi  Tarihoran

kan,  sudah 90 persen.
Tokoh pemuda di Batu 8, Keca-

matan Pagar Merbau gemar bero-
lahraga, diminta komentarnya den-
gan anggaran hampir Rp52 juta utuk
pembangunan lapangan voly terse-
but hanya tersenyum dan mengata-
kan diduga ada yang mengajari,
mengarahkan Kades untuk peker-
jaan itu, lihat saja pekerjanya tukang

saja, bukan warga Desa Tanjung
Garbus II. Apakah itu Pembangunan
Lapangan voly sudah Standard,
sebagai sarana olahraga yang
ditetapkan KONI (Komite Olah Raga
Nasional Indonesi) ?.

Jangan ada pembodohan kepa-
da masyarakat dengan pemban-
gunan lapangan voly ini mengambil
keuntungan untuk kelompok terten-

KORAN RADAR | HAMPARAN PERAK
Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang

melalui Dinas Pertanian bekerjasama dengan UKM
Arang Binaan PT. KIM (Persero) melaksanakan Panen
Padi Perdana dengan Inovasi Teknologi Wood Vinegar
(Asap Cair) di Dusun 1, Desa Kota Rantang, Kabupat-
en Deli Serdang, Kamis (3/9).

Selain Panen Perdana, Wakil Bupati juga menyer-
ahkan kunci bedah rumah yang telah selesai dibedah
sebanyak 5 unit. Hadir langsung Wakil Bupati HM Ali
Yusuf Siregar, Dirut Operasional dan Pengembangan
PT KIM (Persero) Ilmi Abdullah beserta staf, Kadis
Pertanian, Ir Kamaluddin, Kepala OPD terkait, Camat
Eko Sapriadi beserta Muspika Hamparan Perak, Kades
Kota Rantang beserta para Kadus.

Wakil Bupati (Wabup) Deli Serdang, HM Ali Yusuf
Siregar mengatakan sektor pertanian memiliki peranan
yang sangat penting dan strategis,bukan hanya mem-
berikan andil terhadap ketahanan pangan, tetapi juga
memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap
perkembangan perekonomian secara menyeluruh, baik

Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT
saat membuka acara perayaan tahun baru Islam 1442
H/2020 M di halaman Masjid Al-Ikhlas Jalan SM Raja,
Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan

KORAN RADAR | RANTAU SELATAN
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu rayakan tahun

baru Islam 1442 H/2020 M, di halaman Masjid Al-Ikhlas,
Jalan SM Raja Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan
Rantau Selatan Jum’at (21/8) dengan menghadirkan

Pemkab Labuhanbatu Rayakan Tahun Baru Islam 1442 H
mubaligh dari kota Medan Al- Ustadz Drs H Ngatman
Azis MPd. Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dal-
imunthe ST MT hadir pada acara tersebut mengatakan,
meskipun ditengah pandemi Covid-19 tidak menguran-
gi niat serta semangat dalam merayakan tahun baru
islam. “Mari jadikan hari besar islam ini sebagai mo-
mentum untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
kita kepada Allah SWT,” ujar Bupati.

Disisi lain Kepala Kantor Kementerian Agama Labu-
hanbatu Drs. H. Sarifuddin M. Pd menyampaikan, den-
gan perayaan ini hendaknya menjadi motivasi bagi diri
untuk meningkatkan rasa syukur, keimanan dan ket-
aqwaan kita kepada Allah SWT, jadikan tahun baru ini
untuk perubahan yang lebih baik dimasa mendatang.

Al- Ustadz Ngatman dalam tausiyahnya berpesan,
kiranya seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan
tali silaturahmi sesama umat beragama dan menjaga hubun-
gan baik kepada Allah SWT, agar tercipta perdamaian di
negri ini. Turut hadir pada acara tersebut, Wakil Ketua
DPRD, M Arsyad Rangkuti, Sekda Ir H Muhammad Yusuf
Siagian M MA, Ketua Tim Penggerak PKK Rosmanidar
Andi Suhaimi, para Kepala OPD, Camat, tokoh agama,
tokoh masyarakat dan ratusan masyarakat. | TKP 44

Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT bersama Wakil
ketua KPK Alexander Marwata sesaat setelah meraih penghargaan beru-
pa sertifikat apresiasi atas praktik baik pencegahan korupsi Aksi Nasional
Pencegahan Korupsi (ANPK) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Wakil Walikota Pimpin Upacara Peringatan
Hari Pramuka Ke 59 di Kota Gunungsitoli

KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI
Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli SE MSi selaku Ketua

Kwarcab Kota Gunungsitoli memimpin Upacara peringatan Hari Pramu-
ka Kota Gunungsitoli ke-59 bertempat di Taman Ya’ahowu Kota Gunung-
sitoli, Jumat (14/08) lalu. Upacara tersebut diikuti oleh Pengurus Kwartir
Cabang dan Kwartir Ranting Kota Gunungsitoli, dalam jumlah terbatas.

Dalam Sambutan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Komjen
Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso yang dibacakan oleh Wakil Walikota dijelas-
kan bahwa Tema Hari Pramuka tahun ini adalah, “Peran Gerakan Pramuka
Ikut Membantu Dalam Penanggulangan Bencana Covid-19 dan Bela Nega-
ra”. Semangat Gerakan Pramuka wajib berperan aktif dalam kegiatan menang-
gulangi pandemi Covid-19 yang kini sedang melanda tanah air, hal ini
merupakan wujud konkrit kecintaan dan pembelaan terhadap Negara Ke-
satuan Republik Indonesia, Upacara dilaksanakan secara sederhana den-
gan selalu memperhatikan protokoler kesehatan, ujarnya. | Trh



Pengrehapan Sekolah TKN Pulau
Sarok Singkil Sedang Dikerjakan

KORAN RADAR | SINGKIL
Pengrehapan ruangan sekolah, pembuatan MCK dan pengadaan

peralatan permainan anak-anak sedang dikerjakan, bahkan beberapa
hari sudah dikerjakan. Itu menurut keterangan dari Mardiah, kepala sekolah
di saat beberapa jurnalis Aceh Singkil Berkunjung.

Namun ketika beberapa jurnalis melihat pekerjaan tersebut
tidak ada papan nama, sehingga kita merasa bertanya-tanya apa-
kah pekerjaan ini ada yang menyumbangkan atau menghibahkan
pembangunan untuk rehab sekolah demi anak-anak generasi
penerus bangsa, Rabu (2/9). Kalau itu pembangunan yang diang-
garkan dari dana pemerintah, jelas harus paket papan nama.

Ketika Humas Barak-As melalui Yudi Sagala angkat bicara tentang
masalah pembangunan di sekolah TK Negeri Pembina Dusun Kurnia
Nomor 170, Desa Pulau Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil,
jelas harus pakai papan nama, sehingga mudah di baca setiap orang,
bahwa itu pekerjaan milik pemerintah, tuturnya. Kita berharap agar Pemer-
intah Kabupaten (Pembak) Aceh Singkil atau melalui Dinas terkait bisa
memperhatikan tentang pembangunan di setiap sekolah. | Sp

Pemkab Aceh Singkil Gelontorkan
Miliaran Rupiah Bayar Guru Honorer
KORAN RADAR | SINGKIL

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil, setiap tahun menggel-
ontorkan anggaran sebesar Rp4 miliar untuk membayar guru honor.
Besarnya anggaran tersebut ternyata belum sebanding dengan pen-
ingkatan mutu pendidikan. Penyebabnya ternyata masih banyak guru
honor tidak memenuhi klasifikasi sebagai guru.

Seperti bukan sarjana, juga tidak memiliki latar belakang pendidikan
sebagai tenaga pendidik. Bahkan ada yang hanya lulusan SMA seder-
ajat. Padahal sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen, seorang guru wajib sarjana. Menyikapi kondisi terse-
but, Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil, Khalilullah mengumpulkan
guru honor, belum lama ini. Tujuan pertemuan tersebut untuk mensosial-
isasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dos-
en. Dengan harapan yang belum memenuhi syarat segera melengkapi.
Jika tidak dengan sendirinya akan tereliminasi. | Sp

Dampak Covid 19
Di Aceh Singkil Hasil

Pendapatan Jauh Menurun
KORAN RADAR | SINGKIL

Masa Pandemi Covid 19 berdampak pada penurunan pendapatan di
Kabupaten Aceh Singkil, dalam postur APBK 2020. Pada saat penyusu-
nan APBK induk 2020 lalu, pendapatan diproyeksikan mencapai Rp
938.288.686.513. Namun, asumsi itu meleset.

Sebab, dalam pengajuan APBK perubahan 2020 turun Rp
84.845.865.318 atau 9,04 persen menjadi Rp853.442.821.195. Hal itu
diungkapkan Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali dalam rapat paripurna
DPRK Aceh Singkil. Dengan agenda, penyampaian nota pengantar kebi-
jakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran perubahan APBK
2020, Kamis (10/9). Anjloknya pendapatan itu, terjadi hampir dalam
semua komponen. Mulai dari pendapatan asli daerah (PAD) hingga transfer
pusat. PAD umpamanya, semula ditargetkan Rp61.142.994.303 turun
Rp13.314.465.437 jadi Rp47.828.528.866. Sumber dana perimbangan
atau transfer pusat semula ditargetkan Rp621.219.752.885.

Ternyata pada perubahan tahun anggaran 2020 turun Rp
58.388.027.211 menjadi Rp 562.831.725.674. Pendapatan lain-lain yang
sah dari target Rp 255.925.939.325 turun menjadi Rp 242.782.568.655
atau turun sebesar Rp 13.143.372.670. Penurunan pendapatan tersebut,
berdampak pada berkurangnya belanja. Semula belanja dianggarkan Rp
939.347.153.692 menjadi Rp 868.227.823.543 atau 7,57 persen. | Sp

Aceh Singkil Masih
Ketergantung Transfer Pusat
KORAN RADAR | SINGKIL

Sumber pendapatan Aceh Singkil, dalam postur anggaran pendapa-
tan dan belaja kabupaten (APBK) masih bergantung dari transfer pusat.
Sementara pendapatan asli daerah (PAD) yang menjadi cermin kemandi-
rian keuangan Kabupaten Aceh Singkil, masih minim. Kondisi itu dinilai
dapat membahayakan keuangan daerah. Bila sewaktu-waktu transfer
pusat berkurang. Berdasarkan penelusuran, Minggu (6/9) realisasi PAD
tahun 2019 hanya Rp 45 miliar.

Kontribusi PAD paling besar dari retribusi daerah Rp17 miliar atau
39,54 persen. Kemudian dari penerimaan PAD lain yang sah Rp11 atau
24,54 persen. Lalu pajak Rp6,7 miliar atau 14,86 persen, penerimaan
ZIS Rp 6,6 miliar atau 14,68 persen. Sedangkan kontribusi terendah PAD
adalah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp2,8
miliar atau 6,38 persen. Jumlah PAD tersebut sangat jauh dibanding
dengan pendapatan yang bersumber transfer mencapai Rp822 miliar.
Dengan rincian transfer pemerintah pusat dana perimbangan Rp 582,7
miliar. Kemudian transfer pemerintah pusat lainnya Rp217,3 milia.

Berikutnya pendapat yang bersumber dari transfer pemerintah provinsi
Rp21,9 miliarm Terakhir realisasi pendapatan daerah yang bersumber
dari lain-lain sah Rp 30 miliar. Sebelumnya minimnya PAD mendapat
sorotan dari anggota DPRK Aceh Singkil.Yulihardin anggotan DPRK Aceh
Singkil, umpamanya menyesalkan PAD selalu tidak mencapai target. Ia
mengingatkan petugas pemungutan PAD tidak pasif. Tapi harus aktif
dengan mengejar dan menggali sumber pendapat yang belum tergarap.

Menjawab kritik tersebut Bupati Aceh Singkil Dulmusrid menyata-
kan, telah menyiapkan sejumlah program untuk menggenjot PAD, baik
dari sektor pajak maupun retribusi. Diantaranya dengan mempersiapkan
program inovasi menuju masyarakat sadar pajak (Mama Sapa) dan
pelayanan pajak daerah keliling (papa darling). Keduanya merupakan
inovasi jemput bola untuk meningkatakan bayar pajak. Inovasi lain
dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak drive thru. Sehingga
wajib pajak ketika membayar tidak perlu turun dari kendaraan. | Sp

Masa Pademid Covid 19
TKN Pulau Sarok Aceh Singkil
Tetap Ikuti Anjuran Pemerintah

KORAN RADAR | SINGKIL
Masa pademik covid-19, Kepala Sekolah Taman Kanak-Kanak Negeri

(TKN) Pembina Singkil Jalan Dusun Kurnia Nomor 170, Desa Pulau
Sarok, Kecamatan Singkil, Kabupaten Aceh Singkil, Rabu (2/9).

Menyakutkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sudah dilaksanakan
selama dua Minggu, 12 Agustus 2020, namun dirasakan pihak wali
murid sekolah tidak merasakan maksimal. Pembelajaran jarak jauh di
Aceh Singkil dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran covid
19 di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil, Khusus-
nya pasca beberapa warga terkena covid 19 di Aceh Singkil.

Menurut Mardiah, selaku Kepala Sekolah Tingkat Kanak-Kanak
Negeri (TKN) kepada awak jurnalistik tentang kondisi sekolah menga-
takan, kami kurang stabil belajar dan mengajar di sekolah siswa/siswi
dan para guru-guru harus menunggu instruksi dari dinas pendidikan,
karena kita masing-masing mempunyai atasan.

Bahkan ada rapat di koordinasi kantor bupati mengenai kapan sekolah
di perbolehkan belajar mengajar tatap muka tingkat SMP dan SMA
sederajat, tapi harus di ikuti saran dari tim Gugus Covid 19. Sedang-
kan untuk jenjang pendidikan TK, SD atau sederajat harus pengkajian
lebih dalam lagi. Ketika Khalilulah, Dinas pendidikan Aceh Singkil juga
sedang mengupayakan agar anak-anak sekolah tingkat TK dan SD
atau sederajat bisa belajar dengan cara bertatapan muka meskipun
harus mengikuti saran dari tim gugus Covid 19, ungkapnya. | Sp

DPRK Aceh Singkil Soroti Dokter
Puskesmas Jarang di Tempat

KORAN RADAR | SINGKIL
Dewan Perawakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil, men-

gungkapkan bahwa dokter di tiga Puskesmas di daerah itu jarang ditem-
pat. Masing-masing di Puskesmas Kuala Baru, Pulau Banyak dan
Puskesmas Pulau Banyak Barat. Hal itu diungkapkan Sadri Lingga saat
membacakan pandangan akhir Fraksi Nasdem Perjuangan Kebangkitan
Pembangunan DPRK Aceh Singkil, Kamis (3/9). “Di beberapa puskes-
mas seperti Kuala Baru, Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat, sering
dijumpai dokter tidak berada ditempat,” kata Sadri.

Menurut Sadri, kehadiran tenaga medis di Puskesmas daerah ter-
pencil sangat dibutuhkan pada saat Pandemi Covid-19. Sebab merupa-
kan ujung tombak dalam mencegah penyebaran Corona. “Kami memin-
ta saudara Bupati memerintahkan Dinas Kesehatan meningkatkan pel-
ayanan kesehatan dengan menempatkan dokter,” tegas Sadri.

DPRK juga mengingatkan Bupati, agar mengembalikan dokter ke
tempat awal sesuai formasi saat penerimaan CPNS. “Fakta di lapangan
tenaga medis setelah ditempatkan minta pindah,” ungkapnya. | Sp

KORAN RADAR | SINGKIL
Mayoritas kepala dinas (kadis) di lingkup Pemerin-

tah Kabupaten (Pemkab) Aceh Singkil tidak hadir dalam
rapat paripurna pemandangan umum anggota DPRK
terhadap Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Bu-
pati atas APBK 2019. Para kepala satuan kerja per-
angkat kabupaten (SKPK) juga tidak mengutus perwak-
ilan untuk menghadiri rapat paripurna yang berlang-
sung di Gedung DPRK Aceh Singkil, Senin (31/8) lalu.

Ini terlihat jelas dari deretan kursi tempat kepala
dinas duduk di lantai dua gedung DPRK di kawasan
Kampung Baru, Singkil Utara, yang kosong melom-
pong. Kondisi itu membuat berang para wakil rakyat.
“Percuma kami bicara, tidak ada yang mendengarkan.
Kepala dinas sebagai pembantu bupati mencatat dan
merealisasikan yang kita sampaikan, tidak hadir,” tu-
kas Mairaya alias Itang, anggota DPRK Aceh Singkil
dengan suara keras.

Menurutnya, perilaku kepala dinas itu selain tidak
menghargai dewan, juga bentuk pembangkangan ter-
hadap Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid. Sebab, Bupati
Dulmusrid sendiri bersedia hadir dan mencatat pen-
yampaian anggota DPRK. Namun kepala dinas yang
merupakan instansi teknis malah tidak hadir. Kritik pe-
das juga disampaikan Aminullah, anggota DPRK Aceh
Singkil lainnya. Bahkan, Aminullah meminta, Bupati
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Tanah Milik Pemkab Aceh Singkil
Ternyata Masih Banyak Belum Bersertifikat

KORAN RADAR | SINGKIL
Penertiban aset masih menjadi pekerjaan ru-

mah jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab)
Aceh Singkil yang tak kunjung selesai. Padahal,
sejak kabupaten itu berdiri pada 27 April 1999
silam, sudah berkali-kali berganti rezim.

Data terkahir sebagaimana dis-
ampaikan anggota DPRK Aceh
Singkil dalam rapat paripurna pan-
dangan umum atas rancangan Qa-
nun Laporan Pertanggujawaban Bu-
pati atas APBK 2019, ternyata baru
30 persil aset tanah yang punya ser-
tifikat. Padahal, jumlah aset tanah
milik Pemkab Aceh Singkil di atas
1.000 persil. Artinya, masih ada
ribuan persil aset tanah lagi milik

pemkab setempat yang belum ber-
sertifikat.

“Kondisi ini sangat miris. Un-
tuk membeli tanah punya uang,
namun untuk proses sertifikat sep-
erti tidak serius dilakukan, mulai
pemerintahan lalu sampai se-
karang,” kata Yulihardin, anggota
DPRK Aceh Singkil dalam rapat
paripurna dihadir i  Bupati  Aceh
Singkil, Dulmusrid di Gedung Dew-

Rapat Paripurna DPRK Aceh Singkil
Soroti Mobil Dinas Tak Pasang Label

KORAN RADAR | SINGKIL
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Singkil,

menyoroti mobil Dinas milik Pemda setempat yang belum semuanya
dipasang label. Karena Label itu berupa logo menandakan milik Pemda
Aceh Singkil dan tulisan yang menyatakan mobil milik Dinas. “Baru
sekitar 80 persen mobil dipasang stiker logo Aceh Singkil,” kata Mair-
aya/Itang salah satu anggota Dewan perwakilan rakyat kabupaten (DPRK
)Aceh Singkil, dalam rapat paripurna, pada hari Senin (31/8) lalu.

Mairaya/Itang menyatakan atau menyampaikan bagi Dinas
yang tidak mengindahkan. Maka, dana operasional kendaraanya
jangan dianggarkan. “Bupati bagi yang tidak membuat tolong dite-
gur,” ujar Mairaya/Itang dalam rapat paripurna yang dihadiri Bu-
pati Aceh Singkil, Dulmusrid. Hal yang sama disampaikan Yuli-
hardin sah saru anggota Dewan perwaki lan rakyat kabupaten
(DPRK) saat menyampaikan pemandangan umumnya.

Menurutnya intruksi itu sudah disampaikan Bupati. Tetapi fakta di
lapangan masih belum semuanya patuh. “Kami para Dewan perwakilan
rakyat kabupaten(DPRK) tidak akan menyetujui anggaran operasional
mobil Dinas yang belum dipasang label atau logo berlambangkan Aceh
Singkil,” kata Yulihardin. Anggota Dewan juga mendesak Bupati Aceh
Singkil, Dulmusrid agar mengapelkan kendaraan Dinas seluruhnya Seh-
ingga kita semua mengetahui mana yang menaati atau telah mematuhi
intruksi dari Bupati dan mana yang mengabaikannya. | Sp

Bupati Aceh Singkil Sampaikan Rancangan
Qanun PertanggungJawaban 2019

KORAN RADAR | SINGKIL
Penyampaian jawaban Bupati Atas Pandangan Umum Anggota DPRK

Aceh Singkil terhadap rancangan qanun pertanggungjawaban pelaksana
anggaran pendapatan dan belanja kabupaten Aceh Singkil tahun angga-
ran 2019, Rabu (2/9). Mengenai keterlambatan penyampaian dokumen
rancangan Qanun pertanggung jawaban pelaksana anggaran pendapa-
tan dan belanja kabupaten Aceh Singkil tahun anggaran 2019.

Dapat kami sampaikan bahwa, BPK RI Perwakilan Aceh menerbitkan
opini atas laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten Aceh Singkil
pada tanggal 24 Juni 2020, keterlambatan ini di pengaruhi dengan hari-hari
besar nasional yaitu hari raya idul Fitri 1441 H dan epek berlakunya sistim
kerja work from home (WFH) tim auditor BPK dalam melakukan pemerik-
saan terinci akibat bencana non alam Covid 19. Pemerintah daerah men-
yampaikan rancangan Qanun pertanggung jawaban pelaksanaan angga-
ran pendapatan dan belanja kabupaten tahun anggaran 2019.

Disampaikan ke DPRK Aceh Singkil dengan surat Bupati Aceh
Singkil tanggal 8 Juli 2020, batasan sampai dengan terbitnya persetu-
juan bersama kepala daerah dengan DPRK sesuai Permendagri nomor
13 tahun 2006 selama 1 bulan, selain dinamika dalam masa pem-
bahasan, Kudus adanya masyarakat kita terdampak positif covid 19
juga sangat mempengaruhi keterlambatan ini, tuturnya. | Sp

Positif Covid-19 Bertambah
14 Orang di Kota Gunungsitoli

KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI
Kasus Konfirmasi Positif Covi-19 di Kota Gunungsitoli, kini bertambah

sebanyak 14 orang. Hal ini disampaikan oleh Sekda Kota Gunungsitoli, Ir
Agustjnus Zega saat digelarnya Konfrensi Pers oleh Gugus Tugas Perce-
patan Penanganan Covid-19 Kota Gunungsitol, bertempat di Ruang rapat
Lantai I Kantor Walikota Gunungsitoli, Selasa malam (25/08).

Ir. Agustinus Zega menjelaskan bahwa, melalui hasil SWAB yang
dilakukan oleh RSUD Gunungsitoli terhadap 15 orang suspect dari hasil
penelusuran kontak erat dengan pasien “SZ”, didapati 14 orang terkonfir-
masi positif covid-19 sementara 1 orang lainnya dinyatakan negatif.
“Dari ke-14 orang tersebut terdapat 7 orang merupakan ASN Kota Gu-
nungsitoli dan rencana pada esok hari akan dilakukan rapid test terhadap
seluruh pegawai di lingkungan ASN tersebut bekerja.”Terang Agustinus

Melalui konferensi pers tersebut Sekretaris Daerah Kota Gunungsi-
toli memastikan bahwa telah terjadinya transimisi lokal penyebaran
covid-19 di wilayah Kota Gunungsitoli dan menghimbau masyarakat
untuk patuh dan taat terhadap protokol kesehatan dengan mempe-
domani aturan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah. Beliau juga
menghimbau kepada masyarakat Kota Gunungsitoli untuk tetap tenang
namun harus selalu mawas diri. Turut hadir pada konferensi tersebut
perwakilan dari Polres Nias, perwakilan Kodim 0213 Nias, Asisten
Sekda Kota Gunungsitoli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat, Kepala Dinas Kominfo Kota Gunungsitoli, Kepala Dinas Kese-
hatan Kota Gunungsitoli dan segenap awak media. | Trh

Bupati Nisel dan Kasatker P2JN Sumut Tinjau
Lokasi Pembuatan Jembatan Darurat Eho

KORAN RADAR | NISEL
Kasatker P2JN Sumatera Utara (Sumut), Fidi Ferdian bersama Bupati

Nias Selatan, Hilarius Duha didampingi Kadis PUPR Nisel, Erwinus Laia,
meninjau lokasi pembangunan jembatan Eho yang amblas di Jalan nasional
antara Desa Ndraso Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo menuju Desa
Sifaoroasi Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan, Rabu (10/9).

Kasatker P2JN Sumut kepada awak media disela-sela peninjauan
tersebut menyebutkan, pihaknya akan membuat jalan darurat dulu untuk
kendaraan bermotor dan orang. “Untuk daruratnya, kita akan membuat
jalan dulu untuk buat motor dan orang, dan targetnya sekitar dua minggu,
terus kita akan memindahkan jembatan yang ada ke posisi yang baru
sekarang. Targetnya sekitar dua bulan, tapi kita usahakan secepat mu-
ngkin selesai,” ujarnya. Selanjutnya, sambung dia, tahun depan pihakn-
ya merencanakan pembangunan jembatan itu secara permanen.

Sementara, Bupati Nias Selatan, Hilarius Duha mengatakan, Ia
bersama pihak Balai hari ini, meninjau langsung lokasi pembuatan
jembatan darurat yang amblas itu. Usai meninjau lokasi pembuatan
jembatan darurat, Bupati juga menyempatkan diri meninjau jembatan
Eho yang amblas. Turut hadir saat peninjauan itu, Sekdin PUPR
Nisel, Arsennius Halu dan sejumlah staf, Camat Amandraya, Sokhi-
ato Mendrofa, Kalaksa BPBD Nisel, Idealis Dachi, Kades Sifaoroasi,
Arkian Buulolo, Kapuskemas Aramo, Anal isa Laia dan tokoh
masyarakat Sifaoroasi, Fasaziduhu Ndruru. | R. Gowasa

Bupati Zahir Berharap Al Ittihadiyah
Bangun Rumah Tahfiz Quran

KORAN RADAR | BATU BARA
Melalui wadah Al Ittihadiyah, Bupati Zahir berharap di Kabupaten

Batu Bara dibangun rumah tahfiz quran dan menggalakkan magrib men-
gaji ditengah-tengah masyarakat. “Saya berkeinginan di Kabupaten Batu
Bara dibangun rumah tahfiz quran dan digalakkan magrib mengaji diten-
gah-tengah masyarakat, hal ini penting guna mencetak generasi yang
cinta dan gemar membaca Al quran. Saya rindu mendengar lantunan
ayat-ayat suci Al quran dirumah-rumah warga.

Oleh karena itu, melalui wadah Al Ittihadiyah bisa membangun dan
mencetak generasi yang cinta Al quran”, ujar Bupati Batu Bara Zahir saat
menerima pengurus Al Ittihadiyah Batu Bara yang dipimpin oleh Dr Agus
Salim MAP, Selasa (8/9) di Aula Rumah Dinas Bupati Batu Bara.

Ketua Al Ittihadiyah Batu Bara, Dr Agus Salim MAP menuturkan,
Al-Ittihadiyah sebagai pemersatu kedepan akan membentuk majlis-
majlis taklim di tiap-tiap desa dan kecamatan, se Batu Bara, serta
membangun sarana pendididikan dan pembinaan ummat di Batu
Bara. Oleh karena itu, kehadiran Al Ittihadiyah tidak terlepas dari
dukungan Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk sama-sama mem-
bangun masyarakat yang berakhlakul karimah”, ujar Agus Salim.
Agus Salim selaku pemegang mandat Al Ittihadiyah Batu Bara menu-
turkan dalam waktu dekat akan dilaksanakan pengukuhan pengu-
rus Al Ittihadiyah Batu Bara yang langsung dihadiri oleh Bupati Batu
Bara dan pengurus Al Ittihadiyah Sumatera Utara. | H Siahaan

Anggota DPRK Soroti
Kursi Milik Dinas Banyak Kosong

Dulmusrid mengeluarkan surat peringatan (SP) terhadap
kepala dinas yang tak hadir. “Pak Bupati, berikan SP
(surat peringatan) kepada kepala dinas yang tak hadir,”
tandas Aminullah dalam rapat paripurna yang dihadiri
Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid tersebut.

Seirama dengan dua koleganya Al Hidayat yang
bicara terlebih dahulu juga menyorot soal banyak
kepala dinas tidak bekerja sungguh-sungguh untuk
melakukan perubahan sesuai keinginan Bupat i
Aceh Singkil. Oleh sebab itu, Al Hidayat meminta
Bupati Dulmusrid melakukan evaluasi dengan me-
nempatkan kepala dinas yang siap bekerja melaku-
kan perubahan dan mewujudkan visi misi. | Sp

Bupati Ajak DPRK Aceh Singkil
Bangun Lebih Maju Lagi

KORAN RADAR | SINGKIL
Bupati Aceh Singkil, Dulmusrid menyampaikan pi-

dato penutupan rapat paripurna pertanggungjawaban
pelaksanaan APBK 2019, Kamis (3/9). Dalam pidaton-
ya Bupati mengajak semua yang hadir, terutama ang-
gota dewan bergerak bersama untuk memajukan Aceh
Singkil. “Mari berbuat untuk Aceh Singkil lebih hebat
lagi!,” kata Bupati. Ia juga mengaku, sangat tersentuh
dengan kritik konstruktif yang disampaikan para ang-
gota dewan. Kritik itu dapat melecut semangat, dalam
memperbaiki kinerja dirinya sebagai bupati.

Saya sebagai bupati dan sahabat terbaik saya pak
sazali Wakil Bupati Aceh Singkil, sangat tersentuh oleh
semua kebaikan, saran, kritikan yang konstruktif serta
harapan yang kami terima selama beberapa minggu
terakhir dari para anggota dewan. Di tengah pandemi
virus covid-19, kita tetap bekerja keras, membahas
laporan pertanggunjawaban bupati atas APBK 2019.
tentu penuh dinamika, namun itu semua pertanda

demokrasi terus terjaga di tanah sekata sepekat ini dan
Bumi Syaikh Abdurrauf As-Singkily ini.

kini izinkan saya, dari lubuk hati yang paling dalam
mengucapkan terima kasih dan permohonan maaf apa-
bila selama pembahasan ada hal yang tidak mengena-
kan dari saya serta para Kepala SKPK.

Dalam pidato ini, saya tidak lagi berbicara angka-
angka seperti petuah dari sahabat baik saya al hidayat
dan anggota dewan terhormat lainnya. Saya ingin me-
manfaatkan kesempatan berdiri dalam mimbar ini, untuk
mengajak kita semua, mari berbuat untuk Aceh Singkil
lebih hebat lagi. Bantu saya menuntaskan amanah dari
rakyat yang tersisa kurang dari dua tahun lagi. Mungkin
cara pandang dan penyampaian saja dari kita yang
acap berbeda. Tapi saya yakin tujuan kita adalah satu,
yaitu untuk kebaikan Kabupaten Aceh Singkil.

Dalam kesempatan ini, saya berterus terang segala
saran dan kritik dari anggota dewan terus menjadi in-
spirasi dan membuat saya semangat berbuat lebih baik
untuk daerah yang kita cintai ini. Setiap hari, saya telah
belajar banyak dari kritik. kritik konstruktif dari bapak ibu
sekalian membuat saya dapat jadi seorang bupati lebih
baik. Kami banyak belajar bahwa perubahan hanya
terjadi ketika orang-orang banyak terlibat, terikat dan
bersama-sama untuk melakukannya. Setelah tiga tahun
sebagai bupati, saya masih percaya itu dan itu bukan
hanya keyakinan saya, tapi ide penduduk Aceh Singkil.

Ya, kita sedang dihadapkan situasi sulit dampak
pandemi corona, resesi ekonomi di depan mata. Tapi
kita tahu sebuah pekerjaan besar pasti sulit, kadang
untuk maju dua langkah ke depan, kita harus merasa
mundur dua langkah, tapi lompatan besar bagi rakyat
Aceh Singkil harus kita perjuangkan. | Sp

SDN Murape Gelar Rapat
Bersama Komite dan Wali Murid

KORAN RADAR | SINGKIL
Para guru-guru beserta Komite Sekolah Dasar negeri

(SDN) Murapea, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten
Aceh Singkil mengadakan rapat koordinasi dengan pi-
hak wali murid, Senin (31/8) lalu.

Ketika beberapa jurnalis menanyakan kepada Rid-
wan SPd selaku Kepala SDN Murapea menjelaskan,
masyarakat/wali murid SDN Muara Pea menginginkan
kembali anak-anaknya belajar di sekolah. Rapat dew-
an guru bersama komite sekolah, wali murid SDN Muara
Pea, Jumat (28/8) lalu. Dalam rapat tersebut dipimpin
Ridwan SPd. Ridwan SPd penjelakan, rapat perdana

ini pada masa pandemi covid-19.
Salah seorang perwakilan masyarakat Kampong

Muara Pea berharap sekolah membuka kembali belajar
seperti biasanya. Dalam rapat tersebut, para wali murid
dan komite menandatangani bersama bahwasanya sekolah
tatap muka bulan 9 ini, dengan mengikuti anjuran protokol
kesehatan yang wajib diikuti bersama di sekolah.

Namun ketika hasil pembahasan rapat koordinasi di
kantor Bupati Aceh Singkil yang di pimpin Wakil Bupati
Sazali, di hadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh Singkil,
SKPK turut berhadir dalam rapat tersebut proses tahapan
belajar mengajar tatapan muka hanya diizinkan untuk SMP,
SMA sederajat. Sedangkan untuk jenjang PAUD, TK dan
SD belum diizinkan, karena harus dilakukan pengkajian
mendalam sesuai dengan kondisi daerah.

Merekomendasikan kepada Gugus Tugas Penan-
ganan Covid-19 Kabupaten Aceh Singkil untuk mem-
buka sekolah pada jenjang suatu pendidikan SMP dan
SLTA sederajat, bunyi berita acara hasil rapat yang di
tanda tangani Wakil Bupati Aceh Singkil, Sazali. Kepala
Dinas pendidikan Aceh Singkil, Khalilulah mengatakan,
sedang mengupayakan agar proses belajar mengajar
tatap muka di sekolah bisa dilaksanakan bulan Sep-
tember mendatang. Kita usahakan, ungkapnya. | Sp

Bupati dan Wabup Sergai Hadiri
Rapat Paripurna dengan DPRD

KORAN RADAR | SERGAI
Bupati Serdang Bedagai (Sergai), Ir H Soekirman

menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pan-
dangan umum Fraksi-fraksi terhadap Nota Pengantar
Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun
Anggaran (TA) 2020 di Gedung DPRD Sergai di Sei
Rampah, Selasa (08/09).

Pada siang harinya, di tempat yang sama, rapat
dilanjutkan dengan jawaban dan keterangan pemerin-
tah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupat-
en Sergai terhadap Ranperda P-APBD TA 2020 dan
Ranperda Kabupaten Sergai tentang Retribusi Pelayan-
an Persampahan dan Kebersihan yang disampaikan
oleh Wabup Sergai H. Darma Wijaya.

Rapat tersebut dibuka oleh Ketua DPRD Sergai, dr
M Riski Ramadhan Hasibuan SH SE MKN beserta
Wakil Ketua dan Anggota, Sekdakab Sergai, HM Faisal
Hasrimy AP MAP. Dalam agenda Rapat Pandangan
Umum Fraksi, disampaikan pendapat oleh seluruh fraksi
di DPRD yang berisi saran, kritik dan apresiasi ter-
hadap kinerja Pemkab Sergai di bawah kepemimpinan
Ir H Soekirman dan H Darma Wijaya.

Saat rapat dengan agenda jawaban pemerintah atas
pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Pengan-
tar P-APBD Kabupaten Sergai TA 2020 dan Ranperda
Retribusi Persampahan yang di sampaikan Wabup
Sergai H. Darma Wijaya, diawali dengan ucapan terima
kasih dan penghargaan atas perhatian dan kesunggu-
han kita semua untuk membahas Ranperda ini. Oleh
karenanya, Wabup mengajak untuk tetap memperhati-
kan kebersamaan yang telah terbina selama ini.

Wabup menyebut, sebagaimana telah disampaikan
pada saat penyampaian nota pengantar Ranperda tentang
P-APBD TA 2020 dalam penyusunan Ranperda ini kami
tetap mempedomani Permendagri nomor 13 tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 21
Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri
nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuan-
gan daerah serta Permendagri nomor 33 tahun 2019 ten-
tang pedoman penyusunan APBD TA 2020.

Selanjutnya kami akan memberikan jawaban dan
keterangan atas pertanyaan saran dan masukan dari
fraksi-fraksi yang terhormat. Pertama, terkait dengan
pandangan dan saran Fraksi Gerindra bahwa kami
akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah
pusat dan pemerintah provinsi untuk menstabilkan
kembali kondisi perekonomian dan meningkatkan penda-

patan dimasa yang akan datang.
Selanjutnya yang kedua, terkait pandangan Fraksi

Partai Nasional Demokrat tentang penurunan pendapa-
tan sebesar 10,01% yang berdampak besar terhadap
pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan penurunan
PAD, kami akan mengimbau seluruh OPD yang meng-
hasilkan PAD untuk lebih optimal dalam menggali se-
mua potensi objek pajak daerah dan retribusi daerah
sehingga PAD dapat ditingkatkan untuk TA berikutnya,
ujar Wabup. Mengenai belanja daerah yang mengalami
penurunan, kami juga sependapat dengan Fraksi Partai
Nasdem agar belanja daerah lebih diprioritaskan untuk
meningkatkan pelayanan publik.

Terhadap Fraksi partai Hanura kami ucapkan teri-
ma kasih atas dilakukannya perubahan Perbup seban-
yak 4 kali sebagai landasan hukum penggunaan belan-
ja daerah sebelum dilakukan P-APBD TA 2020 untuk
percepatan penanganan Covid-19 serta pengaman daya
beli masyarakat dan perekonomian masyarakat.

Selanjutnya, menyikapi pandangan Fraksi PAN ter-
hadap penurunan pendapatan daerah, kami sependap-
at untuk lebih optimal dan giat dalam menggali semua
potensi objek PAD baik dari sektor pajak daerah mau-
pun sektor retribusi daerah bisa tercapai untuk tahun
anggaran berikutnya. Sementara pandangan Fraksi PKB,
kami mengapresiasi atas saran yang disampaikan ter-
kait pesta demokrasi, dalam hal ini Pilkada serta pan-
demi Covid-19. Terakhir, pandangan Fraksi Partai
Demokrat Pembangunan Sejahtera bahwa penurunan
penerimaan pendapatan daerah memang diakibatkan
oleh pandemi Covid-19.

Harapan saya penjelasan ini akan bermanfaat bagi
kita semua dan selanjutnya Ranperda tersebut menda-
pat persetujuan dari para anggota DPRD untuk ditetap-
kan menjadi peraturan daerah Kabupaten Sergai, pung-
kas Wabup Sergai menutup sambutannya. | Mima

an Singkil Utara, Senin (31/8) lalu.
Menurut Yulihardin, menjadi se-

suatu anomali barang yang menjadi
milik diri sendiri, tapi tidak diurus.

Akibatnya, banyak tanah yang
sudah menjadi milik Pemkab Aceh
Singkil, malah diklaim pihak lain.
“Kami meminta komitmen Bupati

yang sungguh-sungguh. Harus ada
target, tidak mesti semua selesai
setahun, paling tidak targetnya
jelas,” tegas Yulihardin.

Pandangan serupa juga disam-
paikan Asmawati, anggota DPRK
Aceh Singkil lainnya. Menurutnya,
tidak boleh ada pembiaran terhadap
aset. Sebab itu, aset tanah yang be-
lum bersertifikat segera dituntaskan.
Sementara itu, anggota DPRK Aceh
Singkil lain dalam menyampaikan
pandangan, umumnya menyoroti
realisasi pendapatan asli daerah
(PAD). Sebab, menurut dewan,
masih jauh dari harapan.

Selain soal aset tanah dan PAD,
masalah penertiban hewan ternak
dan penertiban penyakit masya-
rakat juga menjadi sorotan yang dis-
ampaikan anggota dewan lainnya
semisal Ahmad Fadli. | | Sp



Hasil Panen Padi
di Nisel Terus Meningkat
KORAN RADAR | NISEL

Produktivitas (Provitas) tanaman padi untuk kegiatan intensifikasi
padi sawah di Kabupaten Nias Selatan terus meningkat. Hal ini disam-
paikan, Kadis Pertanian Nisel, Ir Norododo Sarumaha kepada sejumlah
wartawan di Ruang Kerjanya, Rabu (9/9) didampingi Kabid Sarpras
Parlin Sarumaha. Buktinya, provitas pada tahun anggaran 2020 menca-
pai 6,8 sampai 7 ton per hektar. Kenaikan provitas ini dikarenakan
penggunaan paket teknologi yang tepat yakni benih unggul, pemberian
pupuk dan pemberantasan hama penyakit yang sesuai anjuran.

Menurut dia, ini juga tidak terlepas dari fokus kepala daerah untuk
terus berupaya meningkatkan produksi tanaman pangan melalui pro-
gram kegiatan intensifikasi padi sawah yang tersebar di beberapa keca-
matan, antara lain di kecamatan Amandraya, O’o’u, Lolowau, Aramo,
Maniamolo, Fanayama, Teluk Dalam, Lahusa dan kecamatan Gomo.

Ia menambahkan, kegiatan intensifikasi di sejumlah kecamatan itu
juga tersebar di beberapa desa yaitu, di desa Hilimbulawa kecamatan
Amandraya, Desa Lolomaya Kecamatan O’o’u, Desa Lolofaoso keca-
matan Lolowau, Desa Hilimagiao dan Hiliorudua Kecamatan Aramo,
Desa Idala Jaya Hilisimaetano Kecamatan Maniamolo, Desa Hilizihono
Kecamatan Fanayama, Desa Hiligeho Kecamatan Teluk Dalam, Desa
Tetezou dan Mogae Kecamatan Lahusa dan Desa Orahili Sibohou Keca-
matan Gomo. Ia menjelaskan, kegiatan tersebut juga sudah dimulai
sejak bulan Februari lalu, dan rata-rata sudah dipanen. “Hasil provitas-
nya jika dirata-ratakan meningkat dari tahun sebelumnya kurang lebih
52 persen. Jadi, masyarakat dihimbau untuk melaksanakan budidaya
padi sawah dengan paket teknologi full, karena hasil panen dipastikan
meningkat jika dibandingkan dengan penanaman secara tradisional atau-
pun konvensional, dan tentunya petani akan lebih untung.

Kedepannya, kita akan lebih fokus kepada pembinaan petani
menggunakan paket teknologi yang tepat dan benar. “Adapun Dana
untuk pengembangan padi sebesar Rp380.189.300, berupa benih,
pupuk dn obat- obatan bersumber dari DAU tahun anggaran 2020
APBD Nias Selatan,” ujarnya menambahkan. Selain itu, Kabupaten
Nias Selatan juga pada tahun ini, mendapatkan dukungan pengem-
bangan padi lahan kering seluas 100 hektar dari APBN. Bantuan
tersebut berupa benih, pupuk dan obat-obatan. “Ada juga bantuan
benih padi sawah seluas 5000 hektar,” imbuhnya. | R. Gowasa

Bupati Batu Bara Serahkan
Ribuan Kartu Tani

KORAN RADAR | BATU BARA
Ribuan kartu tani diserahkan Bupati Batu Bara Ir Zahir kepada warga

petani di Desa Tanjung Prapat Kecamatan Laut Tador, Rabu (9/9). Saat
penyerahan kartu petani ini, Bupati d dampingi Ketua DPRD M Safi’i,
Kepala Cabang BNI Kuala Tanjung Mardian Al Fahjar Fery, Kadis Perta-
nian, Kadis Ketahanan Pangan, Kadis PUPR, Kadis Pendidikan, Kadis
Pertenakan, Kadis Koperindag, staf ahli, Camat Laut Tador, Kepada
Desa se – Kecamatan Laut Tador berserta petani. Kehadiran Bupati Batu
Bara Ir Zahir berserta rombongan disambut baik dan dimeriahkan tarian
tor – tor oleh anak – anak Desa Tanjung Prapat. Selain itu warga sangat
antusias dan senang dengan kehadiran Bupati sehingga desa kami tidak
lagi merasa desa tertinggal, ujar Kades Tanjung Prapat

Kadis Pertanian Ridwan mengatakan kartu tani ini merupakan
program Presiden RI dan Kementerian Pertanian. Oleh sebab itu
fungsi dari kartu tani ini untuk membantu petani saat pembelian
pupuk yang bersubsidi. Selain itu juga buat tabungan, pembelian
bibit dan pengajuan KUR. Kartu yang diserahkan se – Kabupaten
Batu Bara sebanyak 3.600 lembar pada tahun 2020, ujarnya.

Ketua DPRD Batu Bara M Safi’i mengapresiasi dan mendukung
sepenuhnya program – program yang dilakukan Bupati Batu Bara demi
kesejahteraan rakyat Batu Bara khususnya di Desa Tanjung Prapat ini.

Bupati Batu Bara, Ir Zahir berharap agar desa Tajung Prapat bisa
mendapatkan akses jalan yang bagus, tetapi tahun 2021 jalan ini akan
kita bangun. Tahun 2020 ini kita akan pasang lampu jalan sepanjang
jalan masuk. Sehiingga Tanjung Prapat tidak lagi menjadi desa tertinggal
dan perekonomian bergerak dengan cepat. Dan akan membangun portal
jalan. Zahir tidak lupa menyosalisasikan pemakaian masker dan sanksi
bagi yang tidak pakai masker. Selain penyerahan kartu tani, Bupati juga
membagikan sembako dan mendengar keluh kesah masyarakat Desa
Tanjung Prapat. Setelah acara Bupati Zahir menyempatkan diri meninjau
budidaya jamur dan akan memberikan bantuan berupa alat dan dana
untuk mengembangkan usaha budidaya jamur. | H Siahaan

Bupati Labuhanbatu Optimis
Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat

KORAN RADAR | BILAH HULU
Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT opti-

mis wujudkan kesejahteraan masyarakat Labuhanbatu dengan
cara memberikan pelayanan terbaik demi peningkatan pemban-
gunan dimasa mendatang.Hal itu disampaikan Bupati saat didamp-
ingi Asisten, dan para Kepala OPD pada agenda rutin Jum’at
Keliling (Jumling) di Masjid Nurul Iman Sidodadi Desa Pematang
Seleng Kecamatan Bilah Hulu, Jumat (21/8) lalu.

Dijelaskan Bupati, Pemkab akan terus meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan serta
keumatan terutama untuk generasi muda yang merupakan tiang pem-
bangunan masa depan. “Melalui 16 program keumatan yang telah ber-
jalan ini, adalah langkah keseriusan Pemkab Labuhanbatu untuk men-
ingkatkan SDM masyarakat di zaman serba teknologi saat ini,” ujar
Bupati. Bertindak sebagai Khotib kutbah Jum’at Drs. H. Anas Zulkifli
Rambe menyampaikan tahun baru Islam 1442 H ini hendaknya menjadi
tolak ukur diri untuk meningkatkan kualitas keimanan dan kehidupan.

BKM Mesjid Nurul Iman Ribut Saleh menyebutkan, program keu-
matan yang telah dilakukan sa’at ini sangat bermanfaat bagi masyarakat
terkhusus bagi dirinya, pasalnya satu putranya telah masuk ke PTN
melalui jalur beasiswa dari Pemkab. Diakhir acara, Bupati memberi-
kan jam digital dan sumbangan pribadi untuk Masjid Nurul Iman, se-
lanjutnya atas permintaan masyarakat, Bupati meninjau Aula MUI
yang terhambat dana proses pembangunanya. | TKP 44

Bupati Labuhanbatu Terima Penghormatan
dari Parsadaan Parna di Bilah Hilir

KORAN RADAR | BILAH HILIR
Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT didampingi

Ketua Tim Penggerak PKK Labuhanbatu Ny. Hj. Rosmanidar Andi Su-
haimi terima penghargaan adat Batak berupa ulos saat menghadiri Ulang
Tahun Pomparan Raja Naiambaton (Parna) di Aula Pertemuan Beta
Hotel Negeri Lama Kecamatan Bilah Hilir, Minggu (30/8).

Keluarga besar Parna Kecamatan Bilah Hilir mengulosi Bupati beser-
ta Ketua TP PKK sebagai tanda penghormatan dari kekeluargaan besar
Parna yang ada di Kecamatan Bilah Hilir. Robinson Ginting selaku Ketua
Parna berharap kiranya parna bisa terus tetap bersatu. “Bupati Labuhan-
batu adalah saudara kita, keluarga kita, karena kita Parna, maka kita
harus bersatu dan tetap menjalin silaturahmi agar persaudaraan dan
kekeluargaan kita, jangan mudah dipecah belah oleh siapapun” ujarnya.

Mendapatkan penghormatan tersebut, Bupati mengucapkan terimakasih
kepada keluarga parna Kecamatan Bilah Hilir atas sambutannya yang
begitu hangat, penuh dengan persaudaraan dan kekeluargaan. “Parna
harus kompak, dan terus bersilaturahmi dalam menjalin persaudaraan
agar terciptanya keluarga yang harmonis,” sebut Bupati. Acara ulang
tahun Parna ini juga dihadiri oleh Camat Bilah Hilir Bangun Siregar, S.Pd,
Pimpinan OPD Labuhanbatu, Ketua PK Golkar Kecamatan Bilah Hilir Yusuf
Ritonga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, tamu undangan dan seluruh
Keluarga Besar Parna Kecamatan Bilah Hilir. | TKP 44

Perubahan APBD Langkat
Tahun 2020 Disampaikan Ke DPRD

KORAN RADAR | LANGKAT
Setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pembentukan Peraturan

Daerah DPRD, akhirnya digelarlah rapat paripurna DPRD Kabupaten
Langkat dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah
(Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daer-
ah (APBD) Kabupaten Langkat tahun 2020 di gedung DPRD Langkat,
Senin (31/8) lalu. Sebelumnya, Bupati bersama DPRD Langkat telah
menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Priori-
tas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah dibahas Badan Ang-
garan DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai
dasar dalam penyusunan perubahan APBD tahun 2020.

Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak
sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang
menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisa-
si, antar kegiatan dan antar jenis belanja, serta keadaan yang menyebab-
kan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk
pembiayaan anggaran yang berjalan. Bupati Langkat Terbit Rencana
Perangin Angin dalam penyampaian nota keuangan rancangan perubah-
an APBD menyebutkan bahwa total rancangan perubahan APBD Kabu-
paten Langkat tahun 2020 sebesar Rp2.425.446.402.104,36.

“Dengan jumlah APBD semula Rp1.937.536.354.159 bertambah sebe-
sar Rp487.910.047.945,36,” rincinya dihadapan sidang paripurna diha-
diri segenap anggota DPRD, Sekda, unsur Forkopimda, para Asisten
Setda, Kepala OPD, Camat dan undangan lainnya.

Usai Bupati Langkat membacakan secara rinci rancangan perubahan
APBD 2020 dan penandatanganan berita acara penyerahan Ranperda
perubahan APBD, fraksi-fraksi DPRD Langkat melalui juru bicaranya
menanggapinya melalui pandangan umum fraksi. Usai penyampaian
pandangan umum fraksi-fraksi, Ketua DPRD menskors rapat paripurna
untuk mendengarkan jawaban Bupati esok harinya. | Budi

TP PKK SUMUT Lakukan Gerakan
Pakai Masker di Tebing Tinggi

KORAN RADAR | TEBING TINGGI
Tim Penggerak PKK Sumatera Utara bersama tim organisasi wanita

Forkopimda melakukan sosialisasi Gerakan Pakai Masker bersama di
Tebing Tinggi, Selasa (25/8) lalu. Ketua TP PKK Sumut, Nawal Edy
Rahmayadi dalam sambutannya menyampaikan Presiden RI dua pekan
lalu mencanangkan penggunaan masker secara nasional dengan meli-
batkan PKK dari mulai pusat sampai ke daerah-daerah.

Untuk itu PKK Sumut bersama PKK kabupaten dan kota sampai
kecamatan dan kelurahan ikut mengambil peran aktif dalam menyosial-
isasikanpenggunaan masker di masyarakat sebagai salah satu upaya
memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Sementara itu Wali Kota
Tebing Tinggi H.Umar Zunaidi Hasibuan menyampaikan tentang kondisi
penyebaran COVID-19 di Tebing Tinggi yang terkini kondisinya fluktuatif.

Khusus Gerakan Pakai Masker, saat peringatan hari Kemerdekaan
RI 17 agustus 2020, telah dicanangkan di salah satu kelurahan tangguh
bekerjasama dengan TP.PKK kecamatan dan kelurahan. “Untuk mem-
berikan motivasi, Pemkot Tebing Tinggi menyiapkan suatu hadiah bagi
kelurahan yang wilayahnya dan masyarakatnya mampu membebas-
kannya dari penyebaran COVID-19,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut Ketua TP.PKK Sumut Nawal Edy Rah-
mayadi menyerahkan masker secara simbolis kepada PKK Tebing Tinggi,
PKK Batu Bara dan PKK Pematangsiantar untuk dibagikan di daerahnya
masing-masing melalui PKK kecamatan dan kelurahan.

Mengakhiri kunjungan Ketua TP PKK Sumut Nawal Edy Rahmayadi
bersama rombongan di dampingi Wali Kota Tebing Tinggi Umar Zunaidi
Hasibuan melakukan pembagian masker di komplek Rumah Sangat
Sederhana (RSS) dan Komplek Pasar Kain Tebing Tinggi. | IY

Jelang MTQ TK Provsu
Walikota Tebing Tinggi Gelar

Zikir dan Doa Bersama
KORAN RADAR | TEBING TINGGI

Menjelang pelaksanaan MTQ ke 37 tingkat provinsi di Tebing Ting-
gi, Pemko bekerjasama dengan Kemenag dan para tokoh agama dan
masyarakat gelar doa dan zikir bersama di Mesjid Agung Tebing Tinggi
Sabtu (29/8) lalu. Doa dan Zikir bersama yang dihadiri Wali Kota H.Umar
Zunaidi Hasibuan, Kakan Kemenag H Julsukri Mangandar Limbong,
para alim ulama dan ibu-ibu majelis taklim serta jajaran OPD Pemko
Tebing Tinggi. Wali Kota Tebing Tinggi menyampaikan ucapan teri-
makasih kepada peserta Doa dan Zikir bersama yang telah meluang-
kan waktu untuk hadir dalam kegiatan tersebut untuk bermunazat memo-
hon kepada Allah SWT agar pelaksanaan MTQ ke 37 Tingkat Provinsi
Sumatera Utara berjalan dengan baik dan sukses.

Cukup banyak keistimewaan dan peristiwa bersejarah yang terjadi
di bulan Muharam dan hari yang mulia ini, untuk mengambil keberkahan
demi suksesnya pelaksanaan MTQ ini mari kita berdoa dan berzikir
bersama bermohon dan bermunazat kepada Allah Swt, ajak Wali Kota.

Semoga Allah SWT melipat gandakan pahala bacaan zikir berjamaah
dan mengabulkan permohonan doa kita bersama demi suksesnya keg-
iatan MTQ ini diamanatkan kepada Kota Tebing Tinggi sebagai tuan
rumah, katanya. Atas nama pemerintah kota, saya memohon dukungan
dan mengajak semua masyarakat ramaikan dan semarakkan pelaksan-
aan MTQ ini, semoga Allah SWT menjauhkan kita dari musibah dan bala
bencana serta meridhoi niat baik kita semua, harapnya. | IY

Muspika dan Kapolsek Batang Kuis Sosialisasi
Perbup Deli Serdang Nomor 77 Tahun 2020

KORAN RADAR | BATANG KUIS
Muspika dan Kapolsek Batang Kuis sosialisasikan area wajib

pakai masker Covid 19 sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Kabu-
paten Deli Serdang No : 77 Tahun 2020 sekalian dengan pember-
sihan pajak pinggir jalan umum bersama degan sappol PP sekalian
dengan kebersihan parit-parit di pinggir jalan utama umum, Kamis
belum lama ini. Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid
19 bagi perorangan denda Rp100.000, kerja sosial bagi pelaku
usaha denda Rp300.000 penghentian operasioal usaha.

“Muspika Kecamatan Batang Kuis mudah mudahan kemungkin-
nan Kecamatan Batang Kuis menjadi bangunan kantor Sport Sent-
er Dispora, luasanya 300 hektar. Maka di mulai penertiban keber-
sihan, keindahan, kesejukan dan tidak ada jalan macat lintas umum
di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serang. | Tim

Bupati Labuhanbatu Peringati Tahun Baru
Islam Bersama Ibu-Ibu Perwiritan

KORAN RADAR | RANTAU SELATAN
Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST MT didampingi

Ketua TP PKK Rosmanidar Andi Suhaimi peringati tahun baru islam
bersama ibu-ibu perwiritan yasin akbar wilayah II Kecamatan Rantau
Selatan, Kamis (20/8) lalu, di Masjid Darul Jannah Sigambal.

Agenda rutin tahunan ini diawali dengan pawai akbar yang diikuti oleh
ratusan ibu-ibu perwiritan yang dilepas langsung oleh Camat Rantau
Selatan H. Azhar Rambe, SE serta dilanjutkan dengan tausiyah oleh
ustadz Muhammad Toyyibin. Bupati mengatakan, walaupun ditengah
pandemi covid-19, tetapi tidak mengurangi keimanan dan ketaqwaan
didalam memperingati hari besar umat islam di Kabupaten Labuhanbatu.
“Selamat tahun baru islam, semoga tahun ini kualitas iman kita jauh lebih
baik dari tahun-tahun sebelumnya,” ucap Bupati.

Ustadz Muhammad Toyyibin dalam tausiyahnya mengajak umat
islam untuk melakukan 3 hal diantaranya memperbanyak beristighfar,
meningkatkan ketaqwaan kepada Allah serta mempererat silaturahmi.
“Begitu banyak cobaan yang diberikan Allah, salah satunya covid-19.
Perbanyak istighfar semoga Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya
untuk Kabupaten Labuhanbatu,” sebutnya.

Ketua Wirit Yasin Akbar wilayah II Rantau selatan Hj. Faridah Lubis
menjelaskan, bahwa perwiritan yasin tersebut telah ada 20 tahun laman-
ya berjalan. “Ada 28 perwiritan yang tergabung di wilayah II yang dibimbing
oleh Camat Rantau Selatan serta Ibu Camat selaku penasehat, semoga
kedepannya ini terus berlanjut dengan baik,” ujarnya. | TKP 44

Optimalisasi Lahan Perkantoran Jadi
Produksi Ketahanan Pangan

KORAN RADAR | TAPSEL
Melihat potensi yang besar dalam ikut mewujudkan ketahanan pangan,

perlu kiranya mengoptimalisasi lahan perkantoran menjadi produksi ketaha-
nan pangan. Hal itu disampaikan Bupati pada saat meninjau lokasi lahan
kosong yang dimanfaatkan Kantor Kesbangpol dengan di tanami sayuran,
palawija dan tanaman lainnya, di sekitaran Kantor Kesbangpol, Selasa (1/9).

Bupati Tapsel, H Syahrul M Pasaribu SH sangat mengapresiasi keg-
iatan yang dilakukan pegawai Kesbangpol dalam memanfaatkan lahan
yang kosong ini menjadi kebutuhan pangan terutama tanaman sayuran,
palawija dan tanaman lainnya. “Dengan dimanfaatkannya lahan kosong
ini, maka dapat memberikan nilai tambah penghasilan terhadap pegawai
Kesbangpol untuk membantu perekonomian keluarga dan juga dapat
mendukung program ketahanan pangan dalam mengoptimalisasi lahan
yang kosong agar bermanfaat dan juga bisa menjadi contoh kepada
masyarakat atau dinas lainnya. Selain itu, pemanfaatan lahan kosong
yang ditanami tanaman pangan ini juga dapat meningkatkan ekonomi
masyarakat dan dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat
karena ketahanan pangan menjadi perhatian penting dalam tatanan kebi-
asaan baru (new normal) di masa pandemi virus corona (Covid-19).

Sebelumnya Kaban Kesbangpol Hamdy S Pulungan mengatakan,
adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk optimalisasi lahan perkanto-
ran dengan memproduksi kebutuhan pangan terutama tanaman sayuran,
palawija dan tanaman lainnya, memang lahan yang kosong ini tidak luas
tapi bisa bermanfaat untuk ketahanan pangan, ungkap Hamdy.

Selanjutnya kata Hamdy, lahan yang kosong ini dapat kita manfaatkan
dengan semaksimal mungkin, apabila kita serius menanganinya karena
sekecil apapun lahannya dan setidak subur apapun tanahnya apabila diolah
dengan menggunakan pupuk kompos maka tanahnya akan menjadi subur
sehingga bisa dimanfaatkan untuk berbagai produksi ketahanan pangan.
Pada saat peninjauan lahan, diikuti Sekda Tapsel Parulian Nasution, Kadis
Pertanian Bismark Muaratua, Kadis Ketapang Efridayanti Pakpahan, Kadis
PMPTSP Sofyan Adil Siregar, Kabag Umum dan Perlengkapan Farwis
Rizky serta para Pejabat eselon III pada Kantor kesbangpol. | AMR
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8 Parpol Usung Pasangan Laso untuk
Maju di Pilkada Gunungsitoli 2020

KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI
8 (delapan) parpol di Kota Gunungsitoli men-

gusung pasangan Ir Lakhomizaro Zebua-Sowaa
Laoli SE MSi di singkat dengan LASO untuk maju
menjadi calon Walikota Gunungsitoli dan Wakil
Walikota Gunungsitoli, Sumut yang akan digelar
pada tanggal 09 Desember 2020 mendatang.

Gubsu Apresiasi Pameran KKSU
Digelar BI Perwakilan Sumut

Hal ini disampaikan oleh Walikota
Gunungsitoli, Ir Lakhomizaro Zebua
dan Wakil Walikota Sowaa Laoli SE
MSi sekaligus sebagai pasangan
laso dalam sambutannya pada saat
menggelar Konferensi Pers yang
dilaksanakan oleh pasangan Laso,
bertempat di Posko Laso Jl. Dolok
Martimbang, Desa Hilina’a Gunung-
sitoli, Rabu (19/08) lalu.

“Kami menyampaikan, bahwa
kami pasangan Laso akan maju
pada Pilkada Kota Gunungsitoli un-
tuk Tahun 2020 ini, dan ada 8 partai
yang telah mengambil keputusan

untuk mengusung kami untuk maju
pada pilkada Kota Gunungsitoli yang
dilaksanakan secara serentak pada
tanggal 9 Desember 2020 kedepan,”
ucap Lakhomizaro.

Dia juga memberitahu siapa saja
ke 8 partai politik tersebut yang
mengusung mereka. “Adapun par-
tai politik yang mengusung kami
yaitu Partai PDIP, Partai GOLKAR,
Partai Hanura, Partai Demokrat, Par-
tai Perindo, Partai Pan, Partai Gerin-
dra dan Partai PKPI”. Menurut dia
bahwa Dengan digelarnya temu
pers ini, itu sebagai bukti dan jawa-

Polrestabes Medan dan Polsek Percut Buru Pelaku pembunuhan wanita Mayatnya Dibuang di Semak Kawasan Percut Seituan

Sekda Tapsel Berikan Semangat Kepada Peserta
Ujian SKB CPNS 2019 dan Tetap Patuhi Prokes

KORAN RADAR | TAPSEL
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

(Sekdakab Tapsel) Parulian Nasution berikan se-
mangat kepada para peserta ujian Seleksi Kompe-
tensi  Bidang (SKB) CPNS 2019 dan sekal igus
untuk tetap mematuhi protokol kesehatan agar ter-
hindar dari penyebaran Covid-19.

Hal itu disampaikan Sekda pada saat menghadiri
pelaksanaan dan penyerahan hasil ujian SKB CPNS
Tapsel Formasi Tahun 2019 di eks. Kantor Bupati Tapsel,
Jalan Kenanga No. 74 Padangsidimpuan, Rabu (9/9).

Pelaksanaan ujian Seleksi Kompetensi Bidang
(SKB) CPNS Formasi Tahun 2019 diikuti 679 peserta
yang terdiri dari 3 kabupaten yaitu Kabupaten Tapsel
sebanyak 195 peserta, Kabupaten Mandailing Natal
389 peserta dan Kabupaten Padang Lawas Utara 95
peserta. Adapun pelaksanaan tersebut dilaksanakan
selama 5 hari dimulai dari tanggal 8 sampai 12 Septem-
ber 2020, sedangkan perhari dilaksanakan tiga sesi
dan persesi terdiri dari 50 peserta.

Pada kesempatan itu, Sekda Tapsel Parulian Na-
sution dalam sambutannya mengatakan, saya ucap-
kan selamat kepada para peserta ujian SKB yang pada
hari ini akan melaksanakan ujian untuk peserta SKB
dari Kabupaten Madina, dimana sebelumnya pada hari
pertama tanggal 8 September telah dilaksanakan ujian
SKB untuk Kabupaten Tapsel, ungkapnya.

Disamping itu patuhi protokol kesehatan diantaran-
ya dengan memakai masker, jaga jarak (physical dis-
tancing) 1,5 meter dan selalu mencuci tangan pakai
sabun dengan menggunakan air yang mengalir atau
menggunakan hand sanitizer serta jauhi kerumunan

ban untuk membantah isu-isu yang
sengaja dilontarkan oleh oknum-
oknum yang tidak bertangung jawab
kepada pasangan Laso selama ini

Pihaknya juga mengakui, ban-
yak program dari pasangan laso
sebelumnya yang tertunda dikarena-

(social distancing) agar kita terhindar dari penyebaran
Covid-19, tegasnya. Kemudian dilakukan penyerah-
an hasil ujian SKB CPNS Tapsel formasi tahun 2019
yang masih tersegel didalam amplop kuning dan am-
plop tersebut diserahkan oleh Koordinator Tim Pelak-
sana CAT Kantor Regional VI BKN Vivin Ervina, SH,
MAP kepada Sekda Tapsel Parulian Nasution.

Setelah menerima hasil SKB tersebut Sekda
Parulian menyampaikan terima kasih dan sangat men-
gapresiasi setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang
terlibat dalam seleksi CPNS Kabupaten Tapsel. “In-
sya Allah hasil SKB yang masih tersegel ini akan
kami jaga dengan baik seperti apa yang telah diser-
ahkan kepada kami,” kata Sekda saat menerima
dokumen tersebut. Penyerahan hasil SKB CPNS
Tapsel tahun 2019 disaksikan oleh Kepala BKD Tapsel
Ahmad Syuaib Harianja, Kabid Pengadaan dan
Pengembangan Karir Raden Yusuf serta para Tim
Pelaksana CAT Kantor Regional VI BKN. | AMR

KORAN RADAR | MEDAN
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), Edy Rahmaya-

di mengapresiasi Pameran Karya Kreatif Sumatera Ut-
ara (KKSU) Tahun 2020 yang digelar Bank Indonesia
(BI) di Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Jalan
Jenderal Gatot Subroto Medan, Jumat (28/08) lalu.

Pameran yang mengusung tema “Pesona Kain dan
Kopi Sumatera Utara” ini, tujuannya adalah, untuk mem-
perkenalkan kekayaan alam dan warisan budaya kain
di Sumut. “Terima kasih kepada Pak Wiwiek (Kepala
Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat), yang te-
lah melaksanan acara ini dengan menggunakan pro-
tokol kesehatan dan juga menemukan cara digital, dalam
menghidupkan UMKM,” demikian dikatakan Edy Rah-
mayadi. Edy Rahmayadi lebih lanjut mengatakan,
“Saya juga mengajak berbagai pihak terkait, untuk ber-
sama mengatasi dan menghidupkan kembali ekonomi
di Sumut, dengan bergotong royong, serta menghilang-
kan dahulu kepentingan politik” ucapnya.

Sementra, Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi, yang
membuka pameran secara resmi, melalui video con-
ference, dalam sambutanya menyatakan, “Tema yang
diusung, sangat cocok dengan situasi yang dihadapi
saat ini, untuk membantu UMKM. Karena, produksi
kain dari Sumut, sangat bagus kualitasnya, serta kopi

dari Sumut, juga sudah diakui dunia. “UMKM, merupa-
kan motor pergerakan ekonomi. UMKM berkontribusi
60% pada pergerakan perekonomian Nasional. Kita
harus melakukan penyesuaian dan kita harus
menangkap peluang yang ada,” ucap Rosmaya Hadi.

Kepala Perwakilan BI Provsu, Wiwiek Sisto Widayat
mengatakan “Tema ini, dipilih sebagai upaya kita untuk
terus memperkenalkan kekayaan alam dan warisan
budaya kain di Sumatera Utara, yang telah dikenal luas
di Nusantara, maupun secara global” ucapnya.  Karya
Kreatif Sumatera Utara Tahun 2020 ini juga, ditujukan
sebagai salah satu upaya untuk mengakselerasi ke-
bangkitan UMKM, di tengah Pandemi Covid-19 dan
adaptasi UMKM, menjalani kehidupan normal yang baru,
serta mendorong UMKM dalam memanfaatkan peluang
untuk bertransformasi, berinovasi diera digital, khususn-
ya produk UMKM dibidang fashion, food, dan kopi, Dan
kegiatan ini sekaligus, sebagai salah satu bentuk komit-
men kita semua, dalam mendukung Gerakan Nasional
Bangga Buatan Indonesia,” ucap Wiwiek, dengan tegas.

Kegiatan seminar ini akan dirangkaikan dengan
Fashion Show, yang akan menampilkan ragam peso-
na kain Sumatera Utara dan lomba Desain Baju Etnik.
Showcasing dan bazaar produk UMKM sektor fashion,
food dan ragam produk kopi Sumatera Utara, binaan
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera
Utara, Sibolga dan Pematang Siantar.

Terdapat 18 UMKM binaan BI, yang menampilkan
produknya di area Gedung UPT Pusat Layanan Ter-
padu (PLUT) Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Utara
ini, baik yang berada di Lt. 2, maupun lantai 1, ber-
gabung dengan UKM binaan Dinas Pemerintah Provin-
si Sumatera Utara, UMKM binaan perbankan dan lem-
baga lain yang secara rutin men-showcase produknya
di area Gedung UPT PLUT. Pada kesempatan terse-
but, tampak dihadiri oleh, Deputi Gubernur BI, Ros-
maya, (yang hadi melalui video conference), Wakil
Ketua DPRD Sumut Harun Mustafa Nasution, Kepala
Perwakilan BI Sumut, Wiwiek Sisto Widayat, serta
sejumlah OPD Pemprov Sumut. | TS

Bupati Labuhanbatu Buka Penyegaran Pelatih dan
Pembina Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 05

Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dalimunthe ST
MT saat membuka acara Penyegaran Pelatih dan Pem-
bina Kwartir Cabang Gerakan Pramuka 05

KORAN RADAR | RANTAU SELATAN
Sebagai ketua majelis pembimbing cabang gera-

kan Pramuka 05, Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi
Dalimunthe ST MT didampingi Ketua Tim Penggerak
PKK Labuhanbatu Hj. Rosmanidar Hasibuan membuka

acara Penyegaran Pelatih dan Pembina Kwartir Ca-
bang Gerakan Pramuka 05 Labuhanbatu di Kantor Pra-
muka Jl HM Said Kelurahan Perdamean Kecamatan
Rantau Selatan, Sabtu (29/8) lalu.

Penyegaran Pelatih dan Pembina tersebut di-
ikuti 4 Kwartir Ranting sejajaran Kwartir Cabang
Gerakan Pramuka 05 Labuhanbatu dengan tujuan
untuk memotivasi para pelatih dan pembina agar
tetap semangat dalam menghadapi situasi pan-
demi Covid 19, dengan berpedoman kepada Kwartir
Daerah Sumatera Utara dan Kwartir Nasional.

“Meskipun dalam keadaan pandemi Covid-19 yang
mengekang hampir seluruh ruanh gerak kita, setidaknya
tidak menjadi penghambat kita untuk tetap menjaga se-
mangat dalam diri kita menjaga kemanunggalan Pramu-
ka di :Labuhanbatu,” ujar Bupati. Dijelaskan Bupati, ke-
beradaan Pramuka sangatlah berpengaruh untuk mem-
berikan pembinaan kepada generasi muda, dengan pem-
binaan yang didapat, Pramuka generasi muda semakin
mengerti akan apa yang dinamakan persatuan dan ke-
satuan. Terlihat Hadir di acara itu, Plt Ka Kwarcab H
Khairul Akbar Tanjung MPd beserta Jajaran, Korps Pel-
atih, para pelatih dan pembina pramuka. | TKP 44

RDP DPRD Langkat Beri Rekomendasi
Penyelesaian Illegal Logging

KORAN RADAR | LANGKAT
Permasalahan praktik penebangan liar (illegal log-

ging) yang terjadi di wilayah kerja Kelompok Tani dan
Nelayan (KTN) Lestari Mangrove Desa Lubuk Kertang
Kecamatan Brandan Barat yang telah memiliki izin dari
Kementerian Lingkungan Hidup (LH) Republik Indone-
sia mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupat-
en Langkat. Kali ini, melalui Rapat Dengar Pendapat
(RDP) lintas Komisi D dan Komisi A yang pimpin Sek-
retaris Komisi D Juriah bersama Sandrak Herman Ma-
nurung, Aidir Syahputra dan Dedi, undang pihak-pihak
terkait untuk membantu mencari solusi mengatasi keg-
iatan illegal logging dimaksud, Kamis (27/8) lalu.

Hadir dalam RDP itu Balai Gakkum LH Provsu,
Kadis LH Langkat, KPH, Camat Brandan Barat, Polres
Langkat, Marinir Tangkahan Lagan, Dosen Fakultas
Kehutanan USU, Lurah Pangkalan Batu, Ketua KTN
Lestari Mangrove dan warga pengepul arang.

Dalam RDP terungkap, Dinas LH Langkat yang te-
lah turun kelapangan menindaklanjuti RDP sebelumn-
ya, menyebutkan para penebang menebang mangrove
sampai keakar-akarnya sehingga mangrove tidak dap-
at tumbuh kembali. Hal itu juga dikuatkan oleh pern-
yataan Rohman Ketua KTN Lestari Mangrove. “Mere-
ka tebang semua sampai keakar, tidak ada tebang pilih
lagi,” ucapnya dengan kesal. Sungguh ironis lanjutnya
mengatakan, kami yang menanam dan menjaga hutan
itu, tetapi dirusak orang lain.

Rohman yang pernah mendapatkan penghargaan
sebagai salah satu tokoh perhutanan sosial se Indone-
sia dari Presiden menyebutkan bahwa lahan yang
mereka usahakan seluas 410 Ha, dengan 360 Ha di
hutan produksi dan 50 Ha di hutan lindung.

Keberadaan hutan mangrove di Desa Lubuk Ker-
tang juga berdampak baik bagi masyarakat desa sebut
Kepala Desa Lubuk Kertang Zul Insan yang hadir dalam
RDP menambahkan. Ia pun meminta para pihak-pihak
yang berwenang untuk menumpas sampai keakar-
akarnya permasalahan di desanya, sebagaimana tin-
dakan penebang yang telah menebang mangrove sam-

kan situasi COVID-19, dan terma-
suk di tingkat partai juga terjadi
penundaan pengumuman. Di masa
normal baru ini, pasangan Laso Jil-
id II akan bergerak setelah meny-
usun langkah-langkah dan konsoli-
dasi dengan tim. Diakhir penyam-

paianya Lakhomizaro dan Sowaa,
memohon dukungan doa dari berb-
agai elemen masyarakat untuk bisa
menyatukan persepsi dalam men-
dukung pasangan LASO jilid II ini
kedepan, menurutnya bahwa tanpa
dukungan dari partai dan masyarakat
pasangan Laso ini tidak ada apa-
apanya. Harapnya mengakhiri

Untuk diketahui bahwa pasan-
gan Laso Ir.Lakhomizaro Zebua
dengan Sowaa Laoli, SE, M.SI ini
masih Walikota aktif di Kota Gunung-
sitoli yang terpilih pada periode
2015—2020 dan akan maju pada
pilkada Kota Gunungsitoli bulan
Desember 2020 mendatang.

Hadir pada konferensi Pers terse-
but yakni Balon Calon Walikota dan
Wakil walikota (LASO), para ketua-
ketua partai politik pengusung pasan-
gan Laso, para anggota DPRD dari
partai politik pengusung, para tokoh
masyarakat, para Tim pemenangan
Laso dan Pers. | Trh

pai keakar-akarnya.
Sementara dari pihak KPH dan Polres Langkat me-

lihat permasalahan terjadi karena adanya permintaan
arang dari kayu bakau (mangrove) yang sangat tinggi
dan adanya dapur arang masyarakat. “Tutup saja dapur
arang yang tidak memiliki izin,” pinta Puji Hartono se-
laku Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Langkat.

Sementara itu, pihak Marinir Tangkahan Lagan
yang dihadiri Kapten Marinir Tulus Krido Sulistiyo
memberikan klarifikasi bahwa tidak benar anggota
marinir terlibat dalam persoalan illegal logging di
Desa Lubuk Kertang sebagaimana isu diluaran yang
terdengar. “Kami sudah sudah kros cek, itu tidak
ada, kalau ada akan kami tindak dengan tegas.
Marinir itu, diminta atau tidak diminta untuk menga-
mankan wilayah akan selalu siap,” tegasnya.

Setelah mendapatkan penjelasan dan masukan
dari peserta RDP yang hadir, akhirnya RDP DPRD
Langkat merekomendasikan agar menghentikan
kegiatan dapur arang yang illegal, menindak tegas
penebang mangrove yang melakukan diwilayah
yang dilarang, pemegang izin perhutanan sosial
untuk tetap melakukan kewajibannya dan perlu
kolaborasi semua pihak untuk penyelesaian prak-
tik penebangan liar di Desa Lubuk Kertang. | Budi

Walikota bersama Wakinya saat menyampaikan informasi Parpol
yang mengusungnya pada Pilkada Tahun 2020
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Diusung 7 Parpol
Paslon Franch Bernhard Tumangger dan

Musyuhito Solin Resmi Mendaftar ke KPU Pakpak Bharat
KORAN RADAR | Pakpak Bharat

Pasangan Calon (Paslon) Bupati Franc
Bernhard Tumanggor dan Wakil Bupati
Musyuhito Solin (FBT-MO), Sabtu (5/9) resmi
mendaftar ke KPUD Pakpak Bharat.

Pasangan FBT-MO yang men-
genakan kemeja putih tiba di kantor
KPU Pakpak Bharat sekira pukul
11.00 WIB didampingi Ketua dan
Sekretaris Parpol pendukung yak-
ni, Partai Golkar, PDI-P, Nasdem,
Gerindra, PKB, PKS dan PAN ini
turut dihadiri ribuan simpatisan pen-
dukung FBT-MO.

Kedatangan rombongan pasan-
gan FBT-MO bersama Parpol pen-

Naik Septor
Wabup Sergai Sidak Lingkungan Kantor

KORAN RADAR | SERGAI
Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H Darma Wijaya, Se-

nin (7/09) dengan mengendarai sepeda motor mengelil ingi Ko-
mplek Kantor Bupati Sergai untuk melakukan inspeksi mendadak
(sidak) terkait ketertiban dan kebersihan umum.

Usai melaksanakan sidak ketertiban umum dan kebersihan, Wabup
Sergai, H Darma Wijaya berdasarkan hasil pantauannya menyampaikan
bahwa saat ini, kesadaran untuk menjaga ketertiban umum seperti men-
empatkan kendaraan roda dua maupun roda empat pribadi dan kendaraan
dinas pada tempat yang tersedia masih terlihat belum baik. “Pemkab
Sergai telah menyediakan tempat parkir kendaraan yang cukup baik,
diperuntukkan bagi pegawai maupun masyarakat yang datang di komple-
ks Kantor Bupati Sergai. Namun masih banyak juga yang memarkirkan
kendaraannya bukan di parkiran yang tersedia,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Wabup menghimbau seluruh ASN maupun masyarakat
agar selalu menjaga ketertiban umum. Selain untuk kebaikan kita sendiri,
ketertiban umum dalam hal parkir kendaraan yang baik dan benar dapat
menghindari terjadinya pencurian kendaraan bermotor (ranmor). Selain
ketertiban, Wabup juga meminta seluruh ASN maupun masyarakat dapat
menjaga kebersihan lingkungan. “ Kita percaya bahwa bersih itu sehat.
Kebersihan itu sebagian dari iman, dengan demikian orang-orang yang
selalu menjaga kebersihan termasuk dalam orang yang mengamalkan
ajaran agamanya dengan baik. Mari kita tegakkan ketertiban umum serta
menjaga kebersihan lingkungan kantor kita,” ajak Wabup. | Mima

Juara 3 Se-Sumut
Bupati AsahanTerima
Penghargaan dari BPS

KORAN RADAR | KISARAN
Bupati Asahan, H Surya BSc menerima penghargaan dari Badan

Pusat Statistik (BPS) sebagai pusat kategori penduduk terbanyak melaku-
kan sensus penduduk secara online dan kategori kelengkapan isian
sebagai peringkat ketiga tingkat Sumatera Utara, yang diserahkan oleh
Kepala BPS Kabupaten Asahan Dra. Minda Flora Ginting, MM di Ruang
Kerja Bupati Asahan, Rabu (02/09). “Terima kasih masyarakat Kabupat-
en Asahan, kegiatan sensus penduduk online tersebut telah berhasil
mengumpulkan informasi dari 183.323 Penduduk atau 24,86 % dari total
penduduk Asahan, jumlah penduduk tersebut berasal dari 45.889 Keluar-
ga atau 24,65 % dari total keluarga di Kabupaten Asahan” Ucap Bupati.

Selanjutnya dikatakan Bupati keberhasilan ini sebagai bukti nyata
bahwa penduduk Kabupaten Asahan telah menjadi sponsor pemban-
gunan secara aktif, dengan prestasi itu dapat juga dikatakan bahwa
penduduk Kabupaten Asahan sudah tak lagi asing dengan perkemban-
gan teknologi yang kian pesat perkembangannya.

Bupati juga mengatakan bahwa pada bulan September BPS akan
melakukan sensus penduduk 2020, petugas sensus akan memberikan
dokumen pendataan ke setiap keluarga/individu yang belum melakukan
sensus penduduk online, dokumen tersebut akan diisi secara mandiri
oleh penduduk tersebut dan kemudian akan diambil lagi oleh petugas
sensus, untuk itu diharapkan kepada masyarakat untuk mengisinya
dengan data yang jujur dan akurat. Lebih lanjut H Surya menginstruksi-
kan kepada seluruh pimpinan OPD, Camat, Kades/Lurah agar berpartisi-
fasi aktif dalam kegiatan Sensus penduduk 2020 sesuai dengan ke-
wenangannya masing masing dan kepada seluruh kadus maupun kepling
agar turut mendampingi petugas sensus saat pelaksanaan pemeriksaan
daftar penduduk dan saat verifikasi lapangan.

Bupati juga mengingatkan kepada seluruh petugas sensus penduduk
2020 untuk tetap mematuhi Protokol Penanganan Civid 19 selama di
Lapangan, semoga sensus penduduk 2020 September berjalan lancar
dan memperoleh hasil sesuai diharapkan, tutup Bupati. | Rusdi S

Wawako Gunungsitoli
Hadiri Zikir dan Doa

KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI
Wakil Walikota Gunungsitoli, Sowa’a Laoli SE MSi hadiri kegia-

tan zikir dan doa dalam rangka peringatan Tahun Baru Hijriah 1442
H/2020 M yang dilaksanakan di lapangan volley Makodim 0213/
Nias, Sabtu (22/08) lalu. Wakil Walikota Gunungsitoli dalam samb-
utannya menyampaikan bahwa Tahun Baru Hijr iah merupakan
momen strategis untuk merefleksikan apa yang telah dikerjakan,
baik dalam pelaksanaan amal ibadah maupun aktivitas sehari-hari.

“Sebagaimana pada saat ini kita sedang dihadapkan pada permasala-
han kesehatan yaitu pandemi Covid-19 dan sampai sekarang belum
bisa diatasi, dengan demikian hal tersebut mengharuskan kita meng-
hijrahkan diri memasuki kehidupan new normal (kebiasaan hidup baru)
dengan merubah pola hidup kita menjadi lebih baik,” ujar Sowa’a.

Saharman Harefa, Ketua Panitia Pelaksana kegiatan zikir dan doa
tersebut dalam laporannya menyampaikan maksud dan tujuan pelak-
sanaan kegiatan zikir dan doa tersebut adalah dalam rangka peringatan
Tahun Baru Hijriah 1442 H/ 2020 M dan mendoakan semoga kiranya
masyarakat se-Kepulauan Nias dapat terhindar dari wabah Covid-19
serta untuk mempererat ikatan silahturahmi. Dikesempatan itu juga, Dan-
dim 0213 Nias TP. Lobuan Simbolon dalam sambutannya mengajak
seluruh umat untuk selalu mawas diri, waspada dan berserah kepada
Tuhan yang Maha Esa sehingga dapat terlindung dari penyakit yang
diakibatkan oleh Covid-19. Turut hadir dalam pelaksanaan zikir dan doa
tersebut Kapolres Nias, Ketua Pengadilan Gunungsitoli, Ketua MUI se-
Kepulauan Nias dan seluruh undangan lainnya. | Trh

Ratusan Kader PDI-Perjuangan
Nisel Ikuti Musancab

KORAN RADAR | NISEL
Ratusan Pengurus Pimpinan Anak Cabang (PAC) Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengikuti Musyawarah Anak Cabang
(Musancab) di Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Musancab PDI-P itu
dilaksanakan di Aula Hall Defnas, Jalan Pramuka Kelurahan Pasar Teluk
Dalam, Sabtu (5/9). Dalam acara itu, turut hadir Wakil ketua bidang
organisasi PDI-P DPD Sumut, Penyabar Nakhe, Ketua DPC PDI-P Nisel,
Hilarius Duha, Sekretaris DPC PDI-P Nisel Elisati Halawa, Bendahara,
Nurtija Dachi, serta pengurus lainnya. Selain itu, juga dihadiri oleh para
anggota DPRD Nisel dari Partai PDI Perjuangan, Pasangan Calon Wakil
Bupati Nisel diusung PDIP, Firman Giawa SH MH dan tokoh masyarakat
Nisel, Mowa’a Wau, Ama Wati Laia.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Nisel, Hilarius Duha dalam
sambutannya menyampaikan terimakasih sekaligus apresiasi kepada
seluruh Kader PDIP yang selalu setia dan siap, mulai saat pendaftaran
Bacakada Paslon HD-Firman hingga pelaksanaan Musancab ini, Antusi-
asme Kader PDIP tetap berkobar - berkobar, ucap Duha.

Untuk mengejar suatu cita-cita, kata Dia tidak terlepas dari perjuan-
gan, dan perjuangan itu bisa lebih mudah apabila bisa semua bisa
bekerja sama, karena perjuangan akan mendapatkan hasil yang optimal
dan maksimal, ucap Politisi Senior PDI Perjuangan Nisel itu. Selain itu
juga bahwa perjuangan itu kata Dia tidak usah dikotak - kotakan, tidak
harus arogansi dan menganggap dirinya lebih hebat, karena manusia
tidak ada yang sempurna, tetap ada kelebihan dan kekurangan, untuk itu
mari kita bersatu demi kemajuan kita bersatu, pintanya. Hilarius Duha
menyebutkan bahwa Musancab ini baru 9 Kecamatan dan terdiri dari 2
Dapil yakni Dapil 1 dan 5 sudah seperti ini jumlahnya, apalagi kalau
seluruh Dapil yang ada dinisel berkumpul, pasti ribuan, harapan kita
kedepan mari kita turun dilapangan untuk menyampaikan pokok - pokok
pikiran PDI Perjuangan ditengah-tengah masyarakat nisel, sebutnya.

Dalam arahannya, Wakil Ketua Bidang Organisasi PDI-P DPD Sumut,
Penyabar Nakhe menjelaskan, Musancab PDI-P Nisel itu adalah untuk
melaksanakan mekanisme dan prinsip-prinsip Partai PDI-P dan mem-
perkokoh serta memperkuat struktural PDI-P di Kabupaten Nias Selatan
yang dimulai dari PAC sampai Anak Ranting, ucap Nakhe.

Kader Partai PDI Perjuangan itu kata Dia harus bersatu, berjuang
dan sopan santun, karena PDI-P memiliki Ideologi, yaitu Pancasila.
Dalam kesempatan itu juga, Penyabar Nakhe mengajak seluruh Kad-
er PDIP di 2 Dapil itu untuk mensukseskan Pasangan HD-FIRMAN
menjadi Bupati dan Wakil Bupati Nisel 9 Desember 2020 mendatang,
karena Paslon HD-Firman diusung oleh Partai PDI Perjuangan. Data
yang diperoleh Media ini dilapangan saat Musancab PDI-P itu, di ikuti
oleh 9 Kecamatan yang terdiri dari 2 Dapil, masing-masing, Dapil 1
yaitu : PAC Teluk Dalam, Onolalu, Luahagundre Maniamolo, dan
PAC Fanayama. Untuk Dapil 5, yaitu PAC Kecamatan Toma, Mazi-
no, Lahusa, Somambawa dan PAC Sidua’ori. | R. Gowasa

Wali Kota HM Syahrial Hadiri Pelantikan PAW Anggota DPRD

KORAN RADAR | T. BALAI
DPRD Kota Tanjungbalai secara resmi melantik dan

meresmikan pengangkatan Nuriana Silaban SH sebagai
Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Tan-
jungbalai masa jabatan 2019 - 2024 dalam rapat paripur-
na DPRD Kota Tanjungbalai, Kamis (3/9).

Nuriana Silaban SH dilantik sebagai PAW anggota
DPRD Kota Tanjungbalai menggantikan Leiden Butar
Butar SE yang telah diberhentikan sebagai anggota
DPRD Kota Tanjungbalai karena meninggal dunia. Pel-
antikan dan pengambilan sumpah janji ini dipimpin oleh
Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, T Eswin ST.

Anggota DPRD Kota Tanjungbalai dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Tanjung-
balai ini dilantik dan diambil sumpahnya berdasarkan
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rah-

mayadi, Nomor : 188.44/378/KPTS/2020 tanggal 13
Agustus 2020 tentang Peresmian Pengangkatan Peng-
ganti Antar Waktu anggota DPRD Kota Tanjungbalai
periode 2019 - 2024.

Rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD
Kota Tanjungbalai, T Eswin,ST ini dihadiri oleh pimpi-
nan dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Wali Kota
Tanjungbalai H M Syahrial,SH,MH, dan jajaran Forko-
pimda, KPU Kota Tanjungbalai, Sekretaris Daerah Kota
Tanjungbalai Yusmada Siahaan SH serta sejumlah pe-
jabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Tanjung-
balai. Kegiatan yang digelar di tengah-tengah pandemi
COVID-19 ini dilakukan dengan menerapkan protokol
kesehatan mulai dari memakai masker, jaga jarak den-
gan physical distancing dan tidak kontak langsung.

Prosesi pelantikan ini diawali dengan pengucapan
sumpah janji oleh Nuriana Silaban SH yang dipandu
oleh Ketua DPRD Kota Tanjungbalai, T Eswin,ST. Ke-
mudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita
acara pelantikan dan penyematan PIN anggota DPRD
Kota Tanjungbalai. Semoga anggota dewan yang dilan-
tik pada hari ini, mampu bersinergi untuk membangun
kota Tanjungbalai dan memberikan inovasi, sebagai
rumah aspirasi rakyat demi kemajuan kota Tanjungbal-
ai yang kita cintai ini, Pungkas Wali Kota HM Syahrial

Pelantikan dan peresmian PAW anggota DPRD Kota
Tanjungbalai masa jabatan 2019 - 2024 ini diakhiri den-
gan pemberian ucapan selamat dari Wali Kota Tanjung-
balai, Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungbalai
dan Forkopimda serta undangan yang lainnya. | SM

Pemko P. Sidimpuan Tetapkan Perwal Psp
No 28 Tahun 2020 Tentang Prokes Covid-19

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan (Psp) Menerapkan

Peraturan Walikota (Perwal) No 28 tahun 2020 tentang Protokol Kese-
hatan (Prokes) yang disertai Sanksi dan Denda hingga Rp. 100 ribu
bagi warga Kota yang tidak mematuhinya dalam memutus mata ran-
tai penyebaran Covid-19. Perwal ini mulai di tetapkan pada tanggal
01 September 2020 da dengan Perwal ini diharapkan dapat memutus
Mata Rantai penyebaran Covid-19 di Kota Padangsidimpuan ungkap
Walikota Psp Irsan Efendi Nasution SH, Rabu (10/09).

Sanksi bagi perorangan berupa Kerja Sosial membersihkan Fasilitas
Umum selama 45 menit atau Denda Adminnistratif sebesar 100 ribu
rupiah, sedangkan bagi Pelaku Usaha seperti Cafe, Hotel, Tempat Wisa-
ta, Warung Makan penghentian sementara operasional usaha sampai
dipenuhi Protokol Kesehatan, Denda Administratif sebesar 300 ribu rupiah
atau Pencabutan Izin Usaha. Walikota Psp menyatakan dalam Perwal
Padangsidimpuan Nomor 28 Tahun 2020 tersebut juga dijelaskan bahwa
Sanksi Sosial bagi perorangan adalah membersihkan Fasilitas Umum
selama 45 menit dan kalau mengulangi lagi pelanggaran, bisa dikenakan
Sanksi Administratif berupa denda sebesar 100 ribu rupiah.

Walikota juga menghimbau kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),
Camat, Lurah, Kepala Desa agar gencar melakukan sosialisasi bagi seluruh
lapisan masyarakat supaya penerapan Protokol Kesehatan secara ketat
benar-benar bejalan. Perwal ini bukan untuk Menjerat masyarakat, tapi bagaim-
ana Protokol Kesehatan dapat berjalan ketat guna memutus mata rantai
penyebaran Covid-19 di Kota Padangsidimpuan ungkapnya. “Mari kita Ber-
doa dan Berikhtiar semoga Pandemi ini cepat berakhir, kita ingin anak-anak
bisa bersekolah kembali dan kegiatan sosial berjalan serta perekonomian
bisa kembali pulih,” ungkap Walikota Psp. | Thoms

Mutiara Tanjungbalai FC Raih Juara II
Sepak Bola Asahan Solidarity Game 2020

KORAN RADAR | T. BALAI
Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai, Hj Sri Silvisa Novita M Syahrial

menyambut hangat Tim Mutiara Tanjungbalai FC saat kunjungan silaturahmi
usai berhasil meraih Kejuaraan Bola Kaki Tingkat Remaja Putri di Butik Batik
Kito, Senin (07/09).  Hj Sri Silvisa yang akrab disapa Bu Vita dalam sambu-
tannya mengatakan selamat dan sukses kepada tim sepak bola Putri Mutiara
Tanjungbalai FC. yang telah meraih “Juara 2” Runner Up dalam lomba
sepak bola putri dan berhasil membawa harum nama Kota Tanjungbalai di
Kejuaraan "Asahan Solidarity Game 2020 Women and Child Festival".

Hadir dalam pertemuan tersebut Pembina Kaban BPKPAD Mutiara
Tanjungbalai FC yang diketuai oleh Oktariansyah Batubara ,Pelatih kepala
Hery Arifin serta ass pelatih 1 putra ganda Arifin, ass pelatih 2 Ari Yudha
,bertindak sebagai official M Fadly dan M Ridho.  Terima kasih, salut dan
bangga saya kepada seluruh pelatih yang luar biasa dalam memberikan
support dan dukungannya untuk Mutiara FC ,” ungkap Bu Vita.

Dalam kesempatan tersebut pelatih kepala Hery Arifin juga men-
gucapkan terima kasih kepada Ibu Wali Kota Tanjungbalai yang
sangat kami hormati serta dukungannya kepada sepak bola Putri di
Tanjungbalai bisa semakin berkembang dan semoga putra putri
Tanjungbalai terlindungi dari kejahatan narkoba. Tidak hanya itu
Mutiara Tanjungbalai FC. juga meraih pemain terbaik yakni Bintang
Febriana Sembiring dan women of the match Nurmayanti. | Chb

Wali Kota HM Syahrial Ingatkan ASN
Tingkatkan Disiplin dan Pelayanan Masyarakat
KORAN RADAR | T. BALAI

Wali Kota Tanjungbalai HM Syahrial menegaskan agar seluruh Aparatur
Sipil Negara (ASN) wajib memberi contoh yang baik kepada masyarakat
terlebih, peningkatan disiplin kerja dan pelayanan kepada masyarakat
wajib dilakukan bukan malah sebaliknya. Hal ini disampaikan Wali Kota
HM Syahrial SH,MH saat memimpin apel gabungan ASN dan aparatur
pemerintah Kota Tanjungbalai di halaman Kantor Wali Kota, Senin (7/9).

Wali Kota H.M Syahrial mengingatkan tanggung jawab seorang
ASN. Salah satunya dengan selalu bekerja disiplin. Saya beberapa
kali melakukan kunjungan dan sidak ke Kantor Lurah dan Camat,
banyak ASN yang belum hadir ditempat bahkan jarang hadir tepat
waktu dan kadang tidak hadir, sehingga kadang masyarakat ter-
bengkalai dalam mengurus keperluannya misalnya surat pengantar
untuk mengurus KK, KTP, surat miskin dan lain sebagainya.

Terakhir, saya menyampaikan kepada OPD terkait dibawah kor-
dinasi Seketaris Daerah untuk menuntaskan persoalan lelang jabatan
terutama bagi jabatan di Kelurahan yang menjadi garda terdepan
pelaksanaan programnya.  Selanjutnya saya berharap pelaksanaan
program Pemerintah Peduli Anak Yatim (Pentatim) jangan terhenti,
karena program ini adalah program yang baik dan bentuk kepedulian
kita dalam mengayomi dan membantu anak yatim yang ada di Kota
Tanjungbalai, tegas Wali Kota menutup arahannya. Apel yang terse-
but dihadiri Sekda Yusmada SH MAP, para asisten, Kepala OPD,
Camat, Lurah dan Kepala Lingkungan se Kota Tanjungbalai. | SM

Hj Sri Silvisa Novita Berikan Sambutan
Dengan Yayasan ATC Kota Tanjungbalai

KORAN RADAR | T. BALAI
Nota kesepahaman antara Yayasan Asia Treatment Center (ATC)

Kota Tanjungbalai dengan TP PKK Kota Tanjungbalai dalam rangka Pence-
gahan Rehabilitasi dan Pembinaan Lanjut Terhadap Korban Penyalah-
gunaan Narkoba yang di Jalan Jenderal Sudirman Batu 6 Kecamatan
Datuk Bandar Kota Tanjungbalai, Senin (07/09). Kegiatan ini dilaksana-
kan dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan. Ibu WaliKota Tan-
jungbalai Hj. Sri Silvisa Novita M Syahrial selaku Ketua TP. PKK Kota
Tanjungbalai dalam sambutannya mengatakan siap untuk bekerjasama
dengan Yayasan ATC Tanjungbalai terutama dalam rangka sosialisasi
dengan anak anak dan remaja di wilayah Kota Tanjungbalai .

Ketua Umum Yayasan Asia Treatment Center Kota Tanjungbalai,
Rizka Novita MKES, yang bertindak untuk dan atas nama Yayasan Asia
Treatment Center Kota Tanjungbalai berdasarkan Akta Nomor 11 Tanggal
09 Juni 2018 dibuat dihadapan Emmy Willia,SH., di Medan Sumatera
Utara yang telah memperoleh persetujuan dari Mentri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral
Sudirman No 696 KM 6, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar,
Kota Tanjungbalai, Provinsi Sumatera Utara .

Bahwa pihak pertama merupakan salah satu Lembaga Kesejahter-
aan Sosial dan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Kementrian Sosial
Republik Indonesia serta berperan aktif dalam pelaksanaan layanan re-
habilitasi sosial baik rawat jalan maupun inap bagi korban penyalah-
gunaan narkoba. Sementara itu, pihak kedua merupakan organisasi ke-
masyarakatan yang memberdayakan masyarakat untuk turut berpartisi-
pasi dalam pembangunan Indonesia, “ ungkap Rizka Novita. | Chb

Wali Kota Tanjungbalai Lepas Kafilah Ikuti
MTQ Ke-37 Tingkat Provinsi Sumut 2020

KORAN RADAR | T. BALAI
Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial SH MH melepas 60 orang kafilah

asal Kota Tanjungbalai yang akan mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an
(MTQ) Ke-37 Tingkat Provinsi Sumatera Utara 2020 di Kota Tebingtinggi
yang akan dilaksanakan mulai 5-9 September mendatang di Pendopo
rumah dinas Wali Kota, Kamis (4/9) malam

Wali Kota H.M Syahrial mengharapkan, para kafilah senantiasa men-
jaga kesehatan, tetap melaksanakan protokol kesehatan, terutama me-
makai masker karena pelaksaan festival pemuliaan Al Qur’an kali ini
berlangsung di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Di samping itu, Wali Kota H.M Syahrial ingin para kafilah tampil
dengan penuh percaya diri dan mengeluarkan seluruh kemampuan ter-
baiknya masing-masing, sehingga Kota Tanjungbalai yang selama ini
dikenal sebagai gudang para Qori dan Qoriah dapat meraih prestasi
terbaik dan mampu bersaing dengan kafilah dari daerah lainnya se sumut,
ujar Wali Kota Saya yakin dengan kemampuan para Qori dan Qoriah
yang merupakan pilihan terbaik dari Kota Tanjungbalai dan sudah sering
tampil sehingga sudah siap mengikuti MTQ ke-37 Tingkat Provinsi Sumut
ini, "sudah sering tampil sehingga masing-masing memiliki rasa percaya
diri yang sangat kuat,” ungkap Wali Kota HM Syahrial.

Selama mengikuti MTQ di Kota Tebing Tinggi, Wali Kota HM Syahrial
pun berpesan agar seluruh kontingen asal Kota Tanjungbalai selalu disi-
plin menjalankan protokol kesehatan untuk mencegah terpapar Covid-
19. Sebab, musabaqah akan diikuti banyak peserta yang berasal dari
seluruh kabupaten/kota di Sumut. Oleh karenanya Wali Kota HM Syahrial
berpesan kepada Kabag Sosial selaku pimpinan rombongan, agar melaku-
kan pengawasan dan benar-benar menerapkan protokol kesehatan ke-
pada seluruh kafilah, pesannya. Adapun jumlah seluruh kontingen Kota
Tanjungbalai yang akan berangkat menuju Kota Lemang, Tebing Tinggi
sebanyak 60 orang dengan perincian 49 orang peserta yang akan mengiku-
ti berbagai cabang perlombaan, 11 orang merupakan tim offisial. | KSM

Pemkab Nisel Sediakan Bus Gratis Dari Teluk
Dalam - Desa Ndraso Hilisamaetano

KORAN RADAR | NISEL
Pemerintah Kabupaten Nias Selatan (Pemkab Nisel) sediakan bus

gratis kepada warga yang melintasi jembatan yang ambruk di Desa
Ndraso Hilisamaetano menuju Teluk Dalam. Hal itu disampaikan oleh
Kepala Dinas Perhubungan Nisel, Fa’atulo Gulo kepada media ini saat
dikonfirmasi lewat via telefon, Senin (7/9).

“Ya, Pemda Nisel telah menyediakan 2 bus gratis untuk membantu
warga yang melewati jembatan yang longsor itu di Desa Ndraso Hilisa-
maetano Kecamatan Maniamolo”, tuturnya. Penyediaan bus gratis itu,
kata dia atas perintah Bupati Nisel, dan itu sebagai bentuk kepedulian
Pemda kepada warga yang melewati itu. Bus yang ada di Teluk Dalam
tetap standby di arah lapangan orurusa teluk dalam mulai jam 07.00 wib
dan berakhir jam 20.00 wib, sedangkan bus diareal jembatan rusak itu
juga standby jam 07.00 wib dan berakhir jam 20.00 wib, ucap Gulo.

Penyediaan bus gratis itu dilakukan selama jembatan itu belum disiap,
dan apabila jembatan itu nanti sudah selesai, maka bus itu, Pemkab tarik
kembali, pungkasnya. Dalam kesempatan ini, Kadishub Nisel berharap agar
masyarakat yang menaiki bus itu tetap mematuhi protokoler kesehatan,
pakai masker, serta menjaga kebersihan didalam bus, harapnya. | R. Gowasa

dari merebaknya virus covid-19.
Selesai pendaftaran pasangan

FBT-MO keluar dari ruangan pendaft-
aran menghaturkan terima kasih ke-
pada semua elemen terkait sehingga
pendaftaran ini terlaksana dengan
baik. Ia bangga atas kesetiaan para
relawan pendukung yang cukup ban-
yak sehingga menambah dukungan
moril bagi mereka. “Kami yakin den-
gan dukungan massa seperti ini apa
yang kita harapkan semoga menjadi
kenyataan, bersatu berjuang me-
nang,” ucap Franc Bernhard.

Selesai  acara pendaf taran
pasangan FBT-MO mengajak se-
mua massa pendukung dan rela-
wan menuju Posko Sapo Merarih
di Simpang Jambu, untuk mer-
ayakan dan mengucap syukur
telah terlaksananya pendaftran
secara resmi. | Darianto Berutu

gusung dan relawan pendukung dis-
ambut Ketua KPU Pakpak Bharat,
Basra Munthe bersama sejumlah
Komisioner KPU diantaranya Ahmad
Maulidin Berutu, Kamidia Berutu,
serta Seketaris KPU Bustanul cibro.

Paslon dan para pimpinan Par-
pol pengusung sebelum memasuki
ruangan pendaftaran diwajibkan cuci
tangan terlebih dahulu, serta petu-
gas KPU mengecek suhu tubuh

sebelum memasuki ruangan. Se-
mentara massa pendukung mnung-
gu di luar kantor KPU secara tertib
dan selalu mematuhi protokoler kese-

hatan dan aturan yang dilaksana-
kan petugas keamanan. Dan meng-
himbau massa agar memastikan
memakai masker, untuk menghin-

Bupati Tapsel Hadiri Penutupan Turnamen Sepak Bola Sarasi Cup I
KORAN RADAR | TAPSEL

Bupati Tapanuli Selatan (Tapsel), H Syahrul M
Pasaribu SH menghadiri penutupan turnamen Sepak
bola Sarasi Cup I di Lapangan Sarasi, Kelurahan Sima-
rpinggan, Kecamatan Angkola Selatan, Sabtu (12/9).

H Syahrul M Pasaribu SH dalam sambutannya
mengatakan, saya sangat mengapresiasi yang seting-
gi-tingginya kepada panitia penyelenggara, tokoh tokoh
Simarpinggan dan juga kepada 4 inisiator penyeleng-
gara kegiatan ini yaitu, anggota DPRD Tapsel Dolly
Putra Parlindungan Pasaribu, Kaban Kesbangpol Ham-
dy S Pulungan, Kadis Pendidikan Amros Karangmatua
dan Ketua Harian KONI Tapsel Zunaedi, terangnya.

Kenapa turnamen sepak bola ini dilakukan, karena
ini merupakan janji kita pada saat lapangan ini diper-
gunakan di bulan Maret 2020 yaitu pada saat pelaksan-
aan MTQN. “Sesungguhnya lapangan ini merupakan
milik rakyat Tapsel dan khususnya rakyat Angkola Sela-
tan. Oleh karena itu, pergunakanlah lapangan ini dengan
sebaik-baiknya untuk kegiatan yang positif,” pinta Syahrul.
Selain itu, saya berharap kepada seluruh masyarakat
Angkola Selatan, agar kegiatan ini dapat terus dilanjutkan
pada tahun-tahun yang akan datang dengan selalu
menyukseskan program pembangunan, menyukseskan
seluruh agenda nasional dan termasuk pada tanggal 9
Desember 2020 yaitu pilkada serentak yang dikuti 270
daerah di seluruh Indonesia yang salah satunya ada di
Kabupaten Tapanuli Selatan, ungkap Syahrul.

Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada wa-
sit dan juga masyarakat Angkola Selatan yang sudah

menjadi contoh tauladan kepada masyarakat lainnya,
ucap Syahrul. Usai pertandingan final, Bupati menyer-
ahkan uang pembinaan dan trofi kepada pemenang
Turnamen Sepak bola Sarasi Cup I yaitu, juara perta-
ma Kesebelasan Pesantren Al-Abror dengan uang pem-
binaan 2.500.000, juara kedua Kelurahan Simarping-
gan dengan uang pembinaan 2.000.000, juara ketiga
Desa Siamporik Dolok dengan uang pembinaan
1.500.000 dan juara keempat Desa Sibong bong den-
gan uang pembinaan 500.000.

Turut hadir, Dandim 0212/TS Letkol Inf. Rooy Chan-
dra Sihombing SIP, anggota DPRD Tapsel Basit Dal-
imunthe, Sekda Tapsel Parulian Nasution, Kasat Bin-
mas, Kadis Pendidikan Amros Karangmatua, Kaban
Kesbangpol Hamdy S Pulungan, Kadis PMPTSP Sofy-
an Adil Siregar, Kadis Pariwisata Abdul Saftar, Sekre-
taris Satpol PP Jhonni Gumansi, Camat Angkola Se-
latan Dody Kurniawan, Camat Angkola Timur Ricky
Hadamean Siregar, Ketua Karang Taruna, tokoh aga-
ma dan tokoh masyarakat. | AMR

Hilarius Duha Terharu
Atas Dukungan Tulus Dari E-Kawan

KORAN RADAR | NISEL
Usai pengukuhan dan deklarasi diri, organisasi E-

Kawan secara spontan kumpulkan sumbangan gotong
royong sebagai dana untuk membantu perjuangan dalam
memenangkan HD Firman di pertarungan pilbup di Nias
Selatan 9 Desember 2020 mendatang.

Acara gotong royong pengumpulan sumbangan itu
berlangsung disela - sela acara pengukuhan pengurus
E-Kawan di Aula Paroki Katolik Assisi Togizita Keca-
matan Hilimegai Kabupaten Nias Selatan Propinsi Sumat-
era Utara, Sabtu (12/09). Bantuan sendiri dari para pen-
gurus E- Kawan dan simpatisan itu dikumpulkan dalam
kotak yang disediakan oleh pengurus E-Kawan saat
itu. Hasil pengumpulan dana dari E Kawan dan simpa-
tisan pengurus menyerahkan langsung kepada calon
bupati dan wakil bupati Nias Selatan, HD Firman.

Tampak dalam pemberian dukungan itu, Elisati Hal-
awa, sendiri sebagai Ketua Pembina E - Kawan dan

juga Ketua DPRD Nias Selatan mengungkapkan, pem-
berian dana ini merupakan kepeduliaan perjuangan yang
dilakukan secara spontan saat acara deklrasi berlang-
sung. Menurutnya, saat acara berlangsung yang cuk-
up bersemangat itu dan simpati kepada HD Firman
yang merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias
Selatan. Dana yang dikumpulkan itulah yang kemudian
disalurkan untuk membantu dalam perjuangan HD Fir-
man untuk pembelian stiker dan spanduk dalam mem-
perjuangkan dan memenangkan HD Firman sebagai
calon bupati dan wakil bupati Nias Selatan.

Selain sumbangan spontan itu, juga E-Kawan men-
genakan kostum (Baju) E- Kawan kepada HD - Firman
sebagai bentuk rasa persatuan dan kepedulian kepada
HD-Firma. Suasana gebrakan E-Kawan itupun mem-
buat Hilarius Duha dan Firman Giawa sangat terharu.
Buktinya, saat Hilarius Duha menyampaikan arahan-
nya sedikit ia termenung dan terdiam sejenak.

Lalu, Ketua Dewan Pembina E-Kawan berdiri dan
meneriakkan yel, yel perjuangan Paslon HD-Firman,
yaitu “ Satu Komando Satu Tujuan...”! Usai itu, Hilarius
Duha menyampaikan terimakasih dan apresiasi atas
dukungan yang disampaikan E-Kawan dalam me-
menangkan HD - Firman 9 Desember 2020 mendatang.

Usai acara itu, Hilarius Duha dan Firman Giawa
yang didampingi oleh Ketua Dewan Pembina E-Kawan,
Elisati Halawa, Ketua Umum Harian organisasi E-Kawan,
anggota DPRD Nisel dari Dapil 3, Sokhiwanolo Ndruru
dan Asazatulo Giawa membuka resmi posko E - Kawan
untuk pemenangan paslon HD- Firman. | R. Gowasa

DPRD Sepakati KUPA dan PPASP TA 2020 Pemkab Sergai
KORAN RADAR | SERGAI

Wakil Bupati Serdang Bedagai (Sergai), H Darma
Wijaya menghadiri Rapat Paripurna DPRD dengan agen-
da tentang Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan
APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementa-
ra Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2020 di Ge-
dung DPRD Sergai di Sei Rampah, Rabu (2/9). Rapat
paripurna dibuka oleh Ketua DPRD Sergai, dr M Riski
Ramadhan Hasibuan SH SE, turut dihadiri Sekdakab
Sergai HM Faisal Hasrimy AP MAP, para Wakil Ketua
DPRD serta Anggota DPRD Kabupaten Sergai.

Dalam sambutannya Wabup Sergai, H Darma
Wijaya menyebut, atas nama seluruh jajaran Pemk-
ab Sergai menyampaikan ucapan terima kasih ke-
pada jajaran DPRD yang telah banyak mencurah-
kan energi dan pikiran serta memberikan saran
masukan dan koreksi terhadap kebijakan umum
perubahan APBD dan prioritas plafon anggaran se-
mentara perubahan tahun anggaran 2020.

Wabup berharap seluruh pembahasan terkait ang-
garan yang telah disepakati ini dapat mencerminkan
kebutuhan riil pemerintah daerah dalam memberikan
pelayanan dan mensejahterakan masyarakat di tengah
situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dengan memprioritaskan pembangunan infrastruk-
tur daerah untuk mendukung pertumbuhan perekono-
mian masyarakat Tanah Bertuah Negeri Beradat dan

menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan pe-
rubahan APBD (R APBD) TA 2020.

Wabup Sergai menambahkan, adanya dampak
bencana non alam Covid-19 sehingga pendapatan yang
bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana
bagi hasil Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan dana
perimbangan dari Pemprov yang pada APBD TA 2020
Rp1.665.849.841.312 berubah pada P APBD jadi
Rp1.499.019.275.019 sehingga terjadi pengurangan
Rp166.830.566.293. Dengan demikian, Pemkab Ser-
gai melakukan penyesuaian belanja yang pada APBD
TA 2020 awal sebesar Rp1.665.849.841.312,- berubah
pada P APBD TA 2020 menjadi Rp1.568.012.530.
358,44,-, pungkas Wabup Sergai. | Mima

Bupati Asahan Gelar Silaturahmi
ke Pondok Pesantren Sirajul Musthafa

KORAN RADAR | KISARAN
Pondok Pesantren Sirajul Musthafa Desa Silo Lama,

Kecamatan Silau Laut, Minggu (06/09) dikunjungi Bu-
pati Asahan, H Surya BSc beserta Plt Sekretaris Daer-
ah Kabupaten (Sedakab) Asahan dan beberapa OPD di
lingkungan Pemkab Asahan. Dalam kunjungan terse-
but, Bupati Asahan disambut hangat para pengurus,
guru dan para santri Pondok Pesantren tersebut dengan
alunan Rebana dan Pencak silat.

Pimpinan Pondok Pesantren Sirajul Musthafa, H
Ahmad Faisal Yamani Lc. Alhafidz dalam sambutan-
nya mengucapkan terima kasih atas kunjungan Bupati
Asahan beserta rombongan ke pondok pesantren yang
baru saja dibuka dan pada tahun ini baru memasuki
masa ajaran baru.  Selanjutnya dirinya mengapresiasi
kepedulian Bupati Asahan terhadap Lembaga Pendidi-
kan Islam yang ada di Kabupaten Asahan dan berharap
hal tersebut dapat terus dilaksanakan secara berke-
sinambungan demi terciptanya generasi yang religius
dan cerdas di Kabupaten Asahan.

Sementara itu, Bupati Asahan, H Surya BSc
mengawal i  sambutannya ucapkan ter ima kasih
kepada Pimpinan serta pengurus Pondok Pesant-
ren Sirajul Musthafa Desa Silo Lama Kecamatan

Silau Laut yang telah membantu mewujudkan salah
satu visi misi Pemerintah Kabupaten Asahan yaitu
mewujudkan Asahan yang cerdas.

Bupati juga mengapresiasi pembangunan pondok
pesantren yang dibangun di lokasi yang cukup strate-
gis tersebut. “Karena dengan dibangunnya pondok pe-
santren di Silau Laut ini dapat dimanfaatkan oleh
masyarakat sekitar untuk memberikan hak pendidikan
yang berkualitas bagi anak-anaknya, baik itu pendidi-
kan umum maupun pendidikan Agama, yang nantinya
akan menjadi bekal yang baik untuk generasi kita di
masa yang akan datang,” ujar Bupati.

Selanjutnya beliau juga beri penghargaan atas
perkembangan yang cukup pesat yang ditunjukkan
oleh Pesantren-Pesantren di Kabupaten Asahan.
“Karena itu, Pemerintah Kabupaten Asahan akan
terus berikan dukungan bagi perkembangan pesant-
ren yang ada di Kabupaten Asahan agar lebih mak-
simal dalam melahirkan generasi masa depan yang
tak hanya cerdas secara akademik namun juga
memiliki akhlak yang baik,” tukas Bupati menga-
khiri sambutannya dan dilanjutkan dengan penyer-
ahan bantuan 10 sak semen untuk pembangunan
Pondok Pesantren Sirajul Musthafa. | Rusdi S
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DPRD Langkat Tetapkan
Tujuh Ranperda Jadi Perda

KORAN RADAR | LANGKAT
Sebanyak tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupat-

en Langkat tahun 2020 secara resmi disahkan sebagai Peraturan Daerah
(Perda) Kabupaten Langkat dalam Rapat Paripurna DPRD yang ditandai
dengan penandatanganan Surat Keputusan dan Berita Acara Persetujuan
Bersama antara Bupati dan Pimpinan DPRD Langkat, Senin (24/8) lalu.

Sebelum tujuh Ranperda disahkan, Sedarita Ginting, SH selaku Ketua
Panitia Khusus (pansus) pembahasan tujuh Ranperda menyampaikan
bahwa melalui tahapan pembahasan internal pansus maupun pembahasan
dengan mitra kerja yang berkenaan dengan materi Ranperda, sepakat
agar tujuh Ranperda dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten
Langkat. Pernyataan penetapan Ranperda oleh pansus ini juga diikuti oleh
delapan fraksi yang ada di DPRD Langkat yang menyatakan menyetujui
untuk disahkan menjadi Perda melalui pendapat akhir fraksi yang dibaca-
kan Ketua Fraksi maupun juru bicara masing-masing fraksi.

Tujuh Perda itu adalah Perda Ketahanan Keluarga, Perda Kabupaten
Layak Anak, Perda Pengelolaan Wisata Mangrove, Perda Ruang Terbu-
ka Hijau, Perda Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalah-
gunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif,
Perda Retribusi Jasa Umum dan Perda Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat. Ketua DPRD Langkat Surialam, SE yang memimpin
rapat, mengingatkan OPD terkait sebagai pelaksana Perda untuk dapat
membuat Peraturan Bupati sebagai dasar pelaksanaanya. Ia juga meng-
ingatkan agar pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menyampai-
kan Perda ke Gubernur Sumatera Utara untuk dievaluasi.

Sementara itu Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin Angin dalam
sambutannya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
membantu pengesahan tujuh Ranperda menjadi Perda khususnya yang
tergabung dalam Pansus. “Semoga tugas-tugas pemerintahan dan pem-
bangunan untuk kesejahteraan masyarakat Langkat kedepannya da-
pat terlaksana dengan baik,” ungkapnya. | Budi

40 Kafilah P. Sidimpuan Ikuti
MTQ ke 37 Tingkat Provsu

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Walikota Padangsidimpuan (Psp), Irsan Efendi Nasution SH, Jumat

malam (04/09) dari pendopo kantornya berangkatkan 40 Kafilah mengikuti
MTQ Ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) di Kabupaten
Tebing Tinggi. Rombongan 40 Kafilah yang akan mengikuti pertandingan
MTQ ke-37 tingkat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang dijadwalkan
mulai dari tanggal 05 sampai dengan 11 September 2020 dipimpin oleh
Kabag Kesra Pemerintah Kota Padangsidimpuan Ery Silvana Siregar
SSTP beserta Tim Official dan Tim Medis.

Walikota Psp disambutan pelepasan 40 Kafillah mengatakan,
tanamkan niat dalam hati sebagai Kafilah Kota Padangsidimpuan
agar dimudahkan jalan untuk menunjukkan Prestasi di MTQ ini
dan jaga nama baik Kota Padangsidimpuan. Walikota Psp Irsan
Efendi Nasution SH berpesan kepada Tim Official dan Medis untuk
memantau segala fasilitas para peserta, kesehatan dan kedisipli-
nan mengikuti Protokol Kesehatan Covid 19.

Walikota Psp juga memberikan motivasi kepada rombongan
dan peserta yang akan mengikuti perlombaan MTQ tersebut, jika
menang dalam pertandingan MTQ tingkat Provsu akan bisa mengikuti
MTQ tingkat Nasional. Pelepasan 40 Kafillah Kota Psp acaranya
dihadiri Wakil Walikota Padangsidimpuan, Ir H Arwin Siregar MM,
Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Ny Linda Arwin Siregar, Kaban
Bapelitbang Drs M Yusar Nasution MPd, Kabag Protokol & Komuni-
kasi Pimpinan Nurcahyo Budi Susetyo ST. | Thoms

E-Kawan Dukung HD- Firman
Pada Pilkada Serentak 2020

KORAN RADAR | NISEL
Organisasi E- Kawan Nias Selatan (Nisel) dukung penuh pasangan

calon Bupati dan Wakil Bupati Nisel, Dr Hilarius Duha SH MH dan Firman
Giawa SH MH (HD-Firman) pada pilkada serentak 9 Desember 2020 menda-
tang. Hal itu disampaikan Ketua Dewan Pembina E-Kawan Nisel, Elisati
Halawa saat menyampaikan sambutannya pada pengukuhan organisasi E-
Kawan dilaksanakan di Aula Paroki Katolik Togizita, Sabtu (12/9). “Sikap E-
Kawan sudah pasti, sesuai hasil musyawarah yakni mendukung dan mem-
perjuangkan HD - Firman menjadi pemenang pada Pilkada 9 Desember 2020
mendatang,” tutur Ketua Dewan Pembina E-Kawan Itu.

Lebih lanjut, kata dia E-Kawan ingin melanjutkan Pemerintahan Hilar-
ius Duha bersama Firman Giawa dan tidak mau kembali dijadikan Dapil
3 ini dianak tirukan, tapi mau menjadi anak kandung HD-Firman, ucap
Halawa. Kami merindukan apa yang dimulai Pemda Nisel dibawa
kepemimpinan Hilarius Duha, yaitu rasa keadilan dalam pemerataan
pembangunan, pelan tapi pasti, dan tidak pernah berteriak, pungkas
Politisi Senior PDI Perjuangan Nisel itu. Elisati Halawa menyebutkan
beberapa infrastruktur jalan yang dibangun dibawah kepemimpinan Hi-
larius Duha di Dapil 3, yaitu : pengaspalan jalan di kecamatan Huruna,
Onohazumba yang sebentar lagi akan tersambung Nias Barat (Nisbar),
di Lolowau, jembatan di Kecamatan Hilisalawa’ahe, dan jembatan Ul-
unoyo, sebutnya. Ia menyampaikan bahwa motto E-Kawan “Setiap
Langkahku Diatur Oleh Tuhan” dan kami berdoa agar Paslon HD-Firman
semoga Tuhanlah yang mengatur langkahnya, tukasnya. Dalam arah-
annya, Bupati Nisel, Hilarius Duha menyampaikan selamat dan apresia-
si atas pengukuhan pengurus E-Kawan dinisel, karena nama organisasi
E-Kawan itu mengandung arti yang sangat baik, ucap Duha.

Kata dia, organisasi seperti inilah yang diharapkan untuk mengdom-
brak peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena rasa soliditas E-
Kawan sudah terlihat melalui mottonya yaitu Setiap Langkahku Diatur Oleh
Tuhan, ucapnya. Dalam kesempatan itu juga, Hilarius Duha menyampai-
kan bahwa pihaknya belum sempurna memimpin Nisel dalam 5 tahun ini,
dan seorang pemimpin harus punya moral dalam memimpin, ucapnya.
Kata dia, apabila persoalan infrastruktur sudah baik, pasti ekonomi
masyarakat hasilnya baik, tukasnya. Dalam sambutannya Mewakili Paslon
HD-Firman, Firman Giawa mengatakan bahwa organisasi E-Kawan juga
dalam waktu dekat akan dibentuk di Dapil 4 dan Dapil 2, karena organisasi
E-Kawan ini telah dikenal baik hingga pelosok, pungkasnya. Ia juga men-
yampaikan selamat dan apresiasi atas pelaksanaan musyawarah besar
dalam pemilihan pengurus E-Kawan, dan terlebih - lebih Paslon HD-Firman
didukung oleh E- Kawan, ucapnya. | R. Gowasa

Kejari Psp dan Pemko Bekerjasama Bantuan Hukum
KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN

Kejaksaan Negeri (Kejari) Padangsidimpuan
(Psp) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pem-
ko) Padangsidimpuan melaksanakan Sosialisasi
Peran dan Fungsi Perdata dan Tata Usaha Negara
(Datun) bagi Instansi Pemerintah di Aula Kantor
Walikota Psp Jalan Jendral Sudirman Rabu (09/09).

Wakil Walikota (Wawako) Psp, Ir
H Arwin Siregar MM menyambut baik
kehadiran Kejari Psp untuk memberi-
kan Sosialisasi secara khusus ke-
pada Instansi di Lingkungan Pemer-
intahan Kota Padangsidimpuan. Di-
acara Sosialisasi ini dihadiri Pimpi-
nan Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) diharapkan nantinya upaya
yang dilakukan oleh Kejaksaan
Negeri Psp ini dapat dimanfaatkan
dengan baik oleh para OPD sehing-
ga Memahami Betul bagaimana
Jalannya Anggaran yang Benar se-
suai dengan yang diatur oleh Un-

Hari Pertama Ujian SKB CPNS Pakpak Bharat
KORAN RADAR | PAKPAK BHARAT

Ketatnya pengawasan dari panitia, termasuk
urusan kepatuhan akan protokol kesehatan yang
diterapkan sesuai aturan yang berlaku, mewarnai
pelaksanaan ujian hari pertama Seleksi Kemam-
puan Bidang (SKB) CPNS Pemkab Pakpak Bharat
formasi tahun 2019 yang berlangsung di  Balai
Diklat, Cikaok, Senin (07/09).

Selain itu, komitmen serta loyalitas yang tinggi juga
menjadi dedikasi pihak panitia untuk menjalankan tu-
gas-tugasnya secara komprehensif tanpa memandang
panas maupun hujan serta rasa lelah yang dihadapi.
Hal tersebut sangat diapresiasi oleh Ka. Kanreg VI BKN,
English Nainggolan, yang hadir untuk meninjau pelak-
sanaan SKB secara mandiri oleh Pemkab Pakpak Bharat.

“Tidak ada keraguan sedikitpun terhadap kesiapan
yang dilakukan oleh Panselda dari Pakpak Bharat, mulai
dari ketersediaan fasilitas yang mumpuni, termasuk ke-
siapan melakukan pencegahan penyebaran pandemi
COVID-19 yang sedang melanda, disesuaikan dengan
teknis pelaksanaan ujian SKB ini”, seraya menegaskan
bahwa Pakpak Bharat yang pertama di Sumatera Utara
secara mandiri diantara 10 Kabupaten/Kota serta 17 pel-
aksana co-sharing di Sumatera Utara.  “Ini juga merupa-
kan perwujudan komitmen yang tinggi dari Pemkab Pa-
kpak Bharat, khususnya BKD yang begitu bekerja keras
dan cerdas untuk mewujudkan pelaksanaan ujian SKB
ini dapat berjalan lancar dan baik”, tambah Ka Kanreg.

Beliau menegaskan bahwa pelaksanaan ujian ini ber-
langsung dengan jujur, transparan dan objektif. “Semua
tergantung kemampuan peserta dan jangan mau tertipu
oleh iming-iming pihak yang tidak bertanggung jawab den-
gan menawarkan dapat lolos ujian CPNS”, sambungnya.
Ditambahkan juga Ka BKD, Sartono Padang S Sos MM,

dang-undang jelas Wawako Psp, Ir H
Arwin Siregar MM.

Kepada Kepala Kejaksaan
Negeri (Kajari) Psp Bapak Hendry
Silitonga SH. MH kami ucapkan ter-
ima kasih atas Inisiasinya atas ber-
jalannya acara ini, ditambah lagi
dengan membawa Pejabat dari Ke-
jari Psp untuk melakukan Sosialisa-
si ucap Wawako Psp Ir. H Arwin
Siregar MM. Sekretaris Daerah Kota
(Sekdako) Psp, H Letnan Dalimunthe
SKM. M.Kes menyampaikan kede-
pan Sinergitas antara Pemko Psp
dan Kejari Psp lebih ditingkatkan dan

Pemko Psp dalam hal ini mengu-
capkan Apresiasi dan Dedikasi
yang Setingi- tingginya dalam ac-
ara ini, serta selalu mengedepan-
kan Pencegahan dan Koordinasi

Bagi Yang Berminat Harap Hubungi
Biro Jasa Radar Jalan Menteng 7

Komp. Perumahan Menteng Indah Blok B-I
No. 22 Medan - Sumatera Utara.

Hub. 081265161964

Polres Sergai Amankan Pendaftaran Bacalon
Bupati/Wakil Bupati Pilkada 2020 di Kantor KPU

KORAN RADAR | SERGAI
Ratusan personel Polres Serdang Bedagai (Sergai) amankan pendaft-

aran pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai
Pilkada Serentak tahun 2020, Jumat (4/9) pagi hingga malam hari, pukul
21.00 WIB. Pengamanan proses pendaftaran yang berlangsung di kan-
tor KPU Serdang Bedagai yang berlokasi di komplek kantor DPRD
Sergai, Dusun 1, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah.

Kapolres Serdang Bedagai, AKBP Robinson Simatupang SH MHum
langsung memantau pendaftaran mulai dari pagi hingga malam hari di
kantor KPU Sergai. Selain itu, hadir Kabag Ops Kompol T Manurung,
Kabag Sumda Kompol E Tambunan, Kasatreskoba AKP H Manullang,
Kasat Sabhara, AKP Abdul Rahman, Kasat Binmas AKP Sarifuddin,
Kasat Intelkam AKP Bobi Vaski Pranata, dan personel Polres Serdang
Bedagai. Situasi pendaftaran berjalan sedikit terjadi deadlock, lantaran
terjadi masalah pada sistem yang menolak setelah adanya dukungan
salah satu parpol pada pasangan sebelumnya. Hingga saat ini masih
terus menunggu keputusan dari KPU Sergai. Sebab, Bacalon Bupati
Serdang Bedagai Ir H Soekirman setelah berkoordinasi dengn Sekjen
PAN minta berita acara penolakan dukungan dari parpol PAN. | Mima

Anggota DPRD Langkat
Makmur Ginting Wafat

KORAN RADAR | LANGKAT
Kabar duka menyelimuti keluarga besar DPRD Kabupaten Langkat.

Pasalnya salah seorang anggota DPRD Langkat yang bernama Mak-
mur Ginting wafat pada Sabtu malam 5 September 2020.

Makmur Ginting yang berasal dari Partai Nasdem ini wafat setelah
beberapa bulan menderita sakit. Diketahui Makmur Ginting pada Febru-
ari 2020 yang lalu mengalami stroke akibat penyakit jantung yang
dideritanya. Menjabat sebagai anggota DPRD Langkat selama 2 peri-
ode, yakni periode 2014-2019 dan periode 2019-2024 tentu kiprah Mak-
mur Ginting di lembaga DPRD sangatlah banyak. Ia pernah menjabat
sebagai Ketua Komisi di periode 2014-2019.

Di periode 2019-2024 ini, ia pun dipercaya partainya menduduki
jabatan sebagai Wakil Ketua Komisi B, Wakil Ketua di Fraksi Nasdem
dan sebagai anggota Badan Anggaran DPRD Langkat.

Ini menunjukkan telah banyak bukti dan bakti Makmur Ginting di
DPRD Langkat dan untuk masyarakat Kabupaten Langkat khususnya di
daerah pemilihan Langkat III tempatnya membaktikan diri pada konstitu-
ennya. Mendiang Makmur Ginting yang berdomisili di Jalan Baskom
Kecamatan Binjai Utara Kota Binjai akan dimakamkan di kampung
halamannya di Desa Suka, Kabupaten Karo, Senin (7/9).

Salah seorang sahabatnya H. Ajai Ismail yang juga Ketua Fraksi
Nasdem DPRD Langkat mengungkapkan bahwa sosok Makmur Ginting
adalah sosok yang perlu menjadi panutan karena semasa menjadi anggo-
ta DPRD Langkat, beliau selalu aktif dalam bertugas dan sosok yang
vokal dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya di DPRD Langkat.
“Bukti aktif beliau ditunjukkan, dengan menghadiri beberapa acara rapat
paripurna yang terakhir digelar di gedung DPRD Langkat, walaupun den-
gan kondisi sakit, beliau datang juga,” kenang Acai panggilan akrab H.
Ajai Ismail. Selaku Ketua Fraksi Nasdem DPRD Langkat, saya mengu-
capkan turut berduka atas wafatnya rekan seperjuangan kami Makmur
Ginting, selamat jalan saudara kami Makmur Ginting untuk hadap Tuhan
Yang Maha Esa dan kami juga harapkan kepada keluarga yang ditinggal-
kan tabah dan sabar menerima kematian ini, ucapnya. | Budi

Bupati Batu Bara Berkunjung
ke Pusat Teknologi Metrologi Radiasi Batan

KORAN RADAR | BATU BARA
Bupati Batu Bara, Ir H Zahir MAP didampingi Asisten III Sahala

Nainggolan, Kadis Pertanian, Kadis Ketahanan Pangan dan Kepala
Bagian Perekonomian Setdakab Batu Bara diterima langsung oleh Kepa-
la Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) Prof Dr Ir Anhar Riza Antarik-
sawan beserta unsur pimpinan lainnya di Pusat Teknologi Keselamatan
dan Metrologi Radiasi Batan, Jakarta, Jumat (11/9).

Prof Anhar Riza menyampaikan, Aplikasi Iptek Nuklir, khususnya
dalam Pemanfaatan Teknologi Isotop dan Radiasi memiliki prospek
yang sangat bagus. Banyak sekali produk yang sudah beredar di
pasaran yang sebenarnya tanpa diketahui oleh masyarakat dalam pros-
esnya terlibat peran Teknologi Nuklir, Sembari mengenalkan produk-
produk yang telah dihasilkan Batan, Anhar menjelaskan untuk sterilisasi
produk kesehatan dan herbal, untuk pembuatan material fungsional,
digunakan untuk penentuan dinamika unsur hara tanaman, pemanfaatan
Nuklir untuk Produktivitas Ternak, dan juga pemuliaan mutasi pada
varietas tanaman. Hingga saat ini BATAN telah menghasilkan 28 vari-
etas padi, 12 varietas kedelai, 3 varietas sorgum dan 1 varietas kapas.

Dalam kesempatan itu Bupati Batu Bara Ir H Zahir, MAP menyam-
paikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kepala Batan
beserta unsur pimpinan lainnya yang telah menerima kunjungan Pe-
merintah Kabupaten Batu Bara. Persepsi awal mendengar Badan Tena-
ga Nuklir Nasional (Batan) adalah mengenai senjata nuklir yang pada
umumnya kita bayangkan. Ternyata Batan ini memiliki teknologi yang
sangat baik di sektor pertanian, mulai dari masalah pengolahan tanah,
varietas tanaman, pengolahan hasil panen dan lainnya. | H Siahaan

Satu Warga Medan Berlibur di Kota
Gunungsitoli Dinyatakan Positif Covid-19
KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI

Satu orang Warga Medan FP yang sedang berlibur dan mengunjun-
gi keluarganya di Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsi-
toli, Sumut dinyatakan positif Covid-19.

Hal ini diungkapkan oleh Kadis Kominfo Kota Gunungsitoli Onahia
Telaumbanua, ST bersama kepala Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli
bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Gu-
nungsitoli melalui Konfrensi Pers yang digelar di Kantor Dinas Kominfo
Kota Gunungstoli, Rabu malam (19/08) lalu.

Dijelaskan Onahia, Kepastian penambahan kasus konfimasi covid-
19 ini didapatkan setelah Pemerintah Kota Gunungsitoli menerima Surat
Keterangan dari Direktur UPTD RSUD Gunungsitoli Nomor: 446/4595/
Pel/VIII/2020 Tanggal 19 Agustus 2020 yang menyatakan bahwa pasien
dengan inisial FP positif covid-19 setelah dilakukan pengambilan sampel
swab nasofaring pemeriksaan COVID-19 (SARS-Cov2) menggunakan
alat TCM (Test Cepat Molekuler) pada tanggal 18 dan 19 Agustus 2020.

Pasien FP sendiri sesuai dengan alamat KTP adalah warga Medan
yang sedang berlibur/mengunjungi keluarga di Desa Mudik Kecamatan
Gunungsitoli dan tiba di Gunungsitoli sejak tanggal 03 Agustus 2020.
Yang bersangkutan terdeteksi setelah Dinas Kesehatan Kota Gunungsi-
toli melakukan penelusuran jejak terhadap pasien inisial CSN warga
Kabupaten Nias Utara yang terkonfirmasi positif covid-19.

Selanjutnya pasien FP akan menjalani isolasi dan perawatan
di tempat yang telah disediakan oleh Pemerintah Kota Gunungsitoli
yaitu di Hotel Caesar dan bila masa isolasinya telah selesai dalam
14 hari, kepada yang bersangkutan akan dilakukan pengujian
kembal i  Selanjutnya dia juga menghimbau kepada warga
masyarakat untuk tetap tenang, tetap melakukan aktivitas sebagaim-
ana biasanya, namun tetap memakai masker jika beraktivitas di
luar rumah, menjaga jarak dan cuci tangan. Himbaunya. | Trh

Bupati Tapsel :
Sektor Pertanian Harus Jadi Skala

Prioritas Dalam Pembangunan
KORAN RADAR | TAPSEL

Sektor pertanian harus menjadi skala prioritas dalam pemban-
gunan. Hal itu disampaikan Bupati pada saat mengukuhkan kader
pangan dan sosialisasi peran kader pangan dalam mendukung
peningkatan ketahanan pangan di era new normal yang digelar di
Aula Sarasi II, Lantai III, Kantor Bupati Tapsel, Kamis (3/9).

Pada kesempatan itu, Bupati Tapsel H Syahrul M Pasaribu, SH
dalam sambutannya mengatakan, pembangunan harus terus di lanjut-
kan walaupun di tengah - tengah kesulitan. Pemerintah dan masyarakat
harus memiliki kesamaan untuk menciptakan Tapsel yang sejahtera
utamanya di bidang pertanian dan ketahanan pangan, ungkapnya.

Disamping itu, Pemkab Tapsel juga sudah banyak melakukan pem-
bangunan dalam meningkatan ketahanan pangan, seperti jalan usaha
tani, jalan produksi serta irigasi kecil. Oleh karena itu, saya berharap
kepada kader pangan harus terus bergerak di tengah - tengah masyarakat.
Ini merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan hasil dari petani
Tapsel agar semakin bagus. Disamping itu, Bupati juga menjelaskan
bahwa sektor pertanian, ketahanan pangan dan perikanan sangat men-
gambil peran dalam pergerakan perekonomian serta keberlangsungan
hidup masyarakat, apa lagi di era pandemi ini, jelas Syahrul.

Bupati juga tidak lupa mengingatkan kepada semua kader pangan
agar selalu mematuhi protokol kesehatan (memakai masker, sering
cuci tangan, dan menjaga jarak). Yang merupakan upaya untuk mence-
gah penyebaran Covid-19. Sebelumnya Kadis Ketahanan Pangan Efr-
ida Yanti Pakpahan dalam laporannya menjelaskan, bahwa kegiatan ini
adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan khususnya di Tapsel,
juga sebagai upaya meningkatkan sumber pangan. Turut hadir, Kadis
Kesehatan dr. Sri Khairunnisa, Kadis Pendidikan Amros Karangmatua,
Camat se-Tapsel dan seluruh kader pangan. | AMR

Akhirnya Jenazah Putra Kades Pematang Kasih
Ditemukan Dibendungan Intek Pulau Tagor

KORAN RADAR | SERGAI
Seminggu tenggelam di pemandian Batu Jalur Desa

Perbahingan, Kecamatan Kotarih,akhirnya jenazah pu-
tra Kepala Desa Pematang Kasih, Kecamatan Perbaun-
gan, Kabupaten Serdang Bedagai, ditemukan dalam
kondisi sudah mengambang. Pertama kali jenazah MFA
pelajar yang masih berusia 15 tahun itu ditemukan Su-
wanto alias Rengit penjala ikan, Minggu (6/9) sekira
pukul 06.10 WIB, di dinding depan Intek Bendungan Sei
Ular yang diterletak di Dusun I Desa Pulau Tagor, Kec.
Serbajadi, Kabupaten Serdang Bedagai.

Kapolres Sergai, AKBP Robinson Simatupang SH
Mhum Minggu (6/9) mengatakan kepada wartawan,
korban ditemukan oleh penjala ikan. Pada saat warga
menemukan langsung melaporkannya kepada petu-
gas jaga Bendungan Sei Ular Arya Perwira Gurning.

Kemudian informasi temuan jenazah diteruskan ke
Bhabinkamtibmas Bripka Rudi Barus dan selanjutnya
Kapolsek Dolok Masihul, AKP J Panjaitan SH, yang
langsung memerintahkan personel untuk ke TKP , setiba

yang baik dalam hal ini melalui Apar-
at Pengawasan Intren Pemerintah
(APIP), tambahnya.

Kepala Kejaksaan Negeri (Ka-
jari) Psp, Hendry Silitonga SH MH

mengatakan, tujuan dari Sosialisasi
Peran Datun untuk mengingatkan
kembali serta menginformasikan ten-
tang Tugas Pokok dan Fungsi (Tu-
poksi) Kejaksaan Negeri dalam hal
ini Jaksa Pengacara Negara diant-
aranya melakukan Penegakkan
Hukum, Pelayanan Hukum, Bantu-
an Hukum, Pertimbangan Hukum
dan Tindakan Hukum lain.

Kajari Psp Hendry Silitonga SH.
MH menyebut mengutus Kepala Sek-
si (Kasi) Datun untuk Berkoordinasi
dengan Inspektur dengan Sekretaris
Daerah untuk diadakan Sosialisasi
agar kita lebih mengenal Fungsi Da-
tun ini dari Sisi Hukum Perdata mau-
pun Tata Usaha Negara yang diberi-
kan kewenangan bagi Kejaksaan.
Turut hadir dalam acara Sosialisasi
itu Wawako Psp, Ir H Arwin Siregar
MM, Sekretaris Daerah (Sekda), H
Letnan Dalimunthe SKM MKes, Ins-
pektur Rakhmat Marzuki SH MH,
Kasi Datun Kejari Psp Noverius Lombu
SH MH dan Pimpinan OPD se-Kota
Padangsidimpuan. | Thoms

di TKP personel Dolok Masihul dengan dibantu warga
menarik korban dengan mengunakan alat seadanya atau
tali tambang ke pinggir sungai dan dinaikan kedarat.

Berselang 10 menit, orang tua korban Sutrisno Kades
Pematang Kasih memastikan bahwasanya korban meru-
pakan anak kandungnya sesuai dengan ciri- ciri baju
yang dipakai korban. Setelah ada kesepakatan dengan
pihak orang tua dan keluarga korban, tidak setuju atau
tidak menerima untuk dilakukan Outopsi terhadap kor-
ban, kemudian pihak Polsek Kotarih dengan didampingi
oleh unit INAFIS Polres Sergai melakukan serah terima
jenazah sekaligus surat pernyataan Outopsi.

Menurut Kapolres, kejadian penemuan mayat terse-
but sebelumnya berawal dari Laporan Polisi dari Polsek
Kotarih Nomor LP/ 34 .A/ VIII /2020/SU/ Res.Sergai /
Sek Kotarih, tanggal 31 Agustus 2020. Pada saat itu,
korban bersama dengan tujuh orang rekan lainnya be-
rangkat dari Pantai Cermin menuju pemandian Batu
Jalur Desa Perbahingan, Kecamatan Kotarih, Sergai,
setibanya di lokasi korban bersama rekan-rekannya
mandi di aliran arus sungai yang deras.

Padahal, masih kata Kapolres, warga sekitar sudah
mengingatkan dan menghimbau bahwa lokasi tersebut
berbahaya namun karena dengan keasyikannya mere-
ka tidak menghiraukan himbauan tersebut. Korban dan
bersama rekan lainnya melompat ke aliran arus sungai
yang deras.Pada saat kejadian tiga orang tenggelam
namun dua orang dapat diselamatkan. Ketika sudah
naik di bebatuan barulah mereka sadar rekan mereka
satu lagi korban tidak kelihatan, dan akhirnya dikete-
mukan korban di bendungan Sei Ular yang terletak di
Dusun I Desa Pulau Tagor Kecamatan Serbajadi, Kabu-
paten Sergai. “Pada saat ini jenazah korban sudah
diserahkan kepada pihak keluarga yang diterima orang
tuanya Sutrisno kemudian dibawa kerumah duka untuk
disemayamkan,” tandas Kapolres. | Mima

Wali Kota Tanjungbalai Bersama Kapolres dan
Forkopimda Sambut Kunjungan Kapoldasu

KORAN RADAR | T. BALAI
Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial SH MH

menyambut kehadiran Kapolda Sumatera Utara
(Kapoldasu) Irjen. Irjen Pol Martuani Sormin MSi
di Mapolres Kota Tanjungbalai, Jalan Sudirman,
Kelurahan Perwira, Kecamatan Tanjungbalai Se-
latan, Kota Tanjungbalai, Kamis (3/9).

Dalam sambutannya, Wali Kota HM Syahrial men-
yampaikan rasa syukur atas kehadiran Kapolda Sumat-
era Utara di Kota Tanjungbalai. Ia juga menginformasikan
perkembangan terbaru perihal proses penanganan Coro-
na Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Tanjungbalai
terus dilaksanakan dan berkoordinasi dengan Polres Tan-
jungbalai dan Lembaga terkait guna mengimbau
masyarakat tetap mengikuti aturan Protokol Kesehatan
dalam kegiatan sehari hari. Lanjut Wali Kota, dalam men-
dukung pemulihan ekonomi di Kota Tanjungbalai seperti
yang diresmikan oleh Kapolda Sumut yakni peningkatan
ketahanan pangan di Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk
Bandar akan terus pada situasi Pandemi Covid-19.

Terkait penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
atau TKI asal Kota Tanjungbalai yang tiba di Kota Tan-
jungbalai melalui jalur tidak resmi langsung diisolasi baru
kita kembalikan ke daerah asal masing masing dan bagi
PMI/TKI yang resmi telah dilakukan pemulangan dan
penjemputannya dari malaysia hingga ke Tanjungbalai
melalui tiga tahap, tegas Wali Kota HM Syahrial

Sementara itu Kapoldasu Irjen Pol. Martuani Sormin
dalam sambutannya saat memimpin Apel penyambu-
tan menyampaikan perlunya tindakan dari daerah dalam
peningkatan ketahanan pangan ditengah pandemi Cov-
id-19 saat ini.  Dalam kunjungan kerja di Polres Tan-
jungbalai, Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin

melakukan temu ramah sekaligus pengarahan antara
Kapolda Sumut dengan Walikota Tanjungbalai beserta
Forkopimda di Aula Pesat Gatra Polres Tanjungbalai.
Selanjutnya, Kapoldasu bersama Wali Kota dan Forko-
pimda Tanjungbalai melaksanakan penaburan benih ikan
dan mengunjungi kebun Hidroponik milik Polres Tan-
jungbalai. Kemudian, Kapolda Sumut beserta rombon-
gan meresmikan Poliklinik Polres Tanjungbalai yang
berlokasi disamping Kantor Polsek Tanjungbalai Sela-
tan jalan Sudirman, Kelurahan Perwira, Kecamatan Tan-
jungbalai selatan.  Acara dihadiri Ketua Bhayangkari
Propsu Ny. Risma Martuani Sormin, PJU Polda Sumut,
Forkopimda Tanjungbalai, Ketua TP-PKK Tanjungbalai
Hj Sri Silvisa Novita M Syahrial, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, organisasi
kemasyarakatan dan masyarakat. | KSM

bahwa beberapa hari sebelumnya Panselda telah melak-
sanakan Apel Kesiapsiagaan serta simulasi ujian untuk
mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, tampak juga Sekda, Sahat Banurea S
Sos MSi, selaku Ketua Panselda, bersama Wakil Ketua
DPRD, Mansehat Manik SE MPd dan perwakilan Forko-
pimda turut melakukan peninjauan pada hari pertama ini.
Mereka berharap agar peserta tetap bersemangat melak-
sanakan ujian di tengah pandemi yang belum hilang dari
muka bumi dan meminta peserta jangan lupa berdoa
sehingga berhasil lolos sesuai yang dicita-citakan.

Untuk ujian pada hari pertama ini diikuti oleh tiga gelom-
bang di mana masing-masing gelombang terdiri dari 50
orang peserta. Untuk besok hari, yang merupakan hari
terakhir juga terdiri dari 3 gelombang dengan gelombang
terakhir terdiri dari 38 peserta sehingga total jumlah pe-
serta ujian di Pakpak Bharat sebanyak 288 orang. Perg-
erakan nilai ujian para peserta secara live streaming
dapat disaksikan langsung melalui kanal youtube Dinas
Kominfo Pakpak Bharat atau akun media sosial face-
book Pemkab Pakpak Bharat. | Darianto Berutu

Kadisdik Batu Bara :
Mengenai Menu BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2020

KORAN RADAR | BATU BARA
Kegiatan Webinar yang dilaksanakan Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tang-
gal 10 September 2020 pukul 08.00 Sd 12.00 WIB,
dengan Narasumber Dr Chatarina Muliana Girsang SH
SE MH, selaku Inspektur Jenderal Kemendikbud-RI,
Jumeri STP MSi, selaku Dirjen PAUD, Dikdas dan Dik-
men Kemendikbud – RI.

Keynote Speker Dr Sutanto SH MA, yang juga Ses-
ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen Kemendikbud – RI dan
ditambah beberapa Narasumber lainnya seperti Nan-
dana Haswara Koordinator Fungsi Perencanaan dan Pen-
ganggaran dan Wahyudi Tim BOS Setditjen PAUD, Dik-
das dan Dikmen Kemendikbud – RI. Mereka disebutkan
memberikan Sosialisasi Permendikbud Nomor 24 Tahun
2020 Tentang Juknis BOS Afirmasi dan BOS Kinerja
sekaligus pembahasan yang lebih mendalam khususn-
ya kepada pemangku kepentingan seperti Kepala Inspe-
ktorat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan serta Kepala
Satuan Pendidikan Penerima Bos Afirmasi dan Kinerja
tahun 2020 Provinsi dan Kabupaten Kota se Indonesia.

Karena dalam Webinar tersebut banyak disiapkan
ruang diskusi oleh penyelenggara Webinar. Demikian
dikatakan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kabu-
paten Batu Bara, Ilyas Sitorus SE MPd melalui pesan

WhatsApp-nya kepada awak media, Sabtu (12/09).
Masih menurut Ilyas dalam Webinar tersebut di awali

dengan menyampaikan tujuan dana BOS yaitu untuk
membantu biaya operasional Sekolah dan meningkat-
kan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta
didik dengan Prinsip Penggunaan Dana BOS antara lain
Efektivitas. Penggunaan Dana Bos kata Ilyas, diupay-
akan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya
guna untuk mencapai tujuan Pendidikan di Sekolah.
Efisiensi, Penggunaan Dana Bos diupayakan untuk men-
ingkatan kualitas belajar Siswa dengan biaya semini-
mal mungkin dengan hasil yang Optimal.

Akuntabilitas, penggunaan Dana Bos dapat di per-
tanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan
pertimbangan yang logis sesuai peraturan Perundang-
undangan. Fleksibilitas, penggunaan Dana Bos di kelo-
la sesuai dengan kebutuhan sekolah dan transparansi,
juga secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pe-
mangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.
Beliau menambahkan, Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
diberikan sebesar Rp60.000.000/sekolah.

Ada minimal 3 prinsip yang pertama adalah untuk
mendukung Konsep “Merdeka Belajar” sehingga Peng-
gunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SAMA
dengan BOS Reguler (Pasal 7 Permendikbud 24/2020,
serta Penggunaan dana BOS disusun sesuai dengan
kebutuhan sekolah termasuk untuk penanganan COV-
ID-19, seperti pembelajaran jarak jauh melalui daring.

Kedua adalah bersifat tidak kaku dan mengikat, tidak
ditentukan kuantitas dan kualitas jenis barang sehingga
tidak lagi ditentukan persentase penggunaan seperti BOS
Afirmasi dan BOS Kinerja 2019.Ketiga pengelolaan ber-
dasar manajemen berbasis Sekolah dan Sekolah diberi-
kan fleksibilitas terhadap penggunaan sumber daya
(dana, informasi, dan pengetahuan) untuk berinovasi
dan berkreativitas secara mandiri dengan memperhati-
kan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, akuntabilitas, dan
transparansi. “Intinya adalah Dana BOS Afirmasi dan
Dana BOS Kinerja Tahun 2020 digunakan untuk mem-
biayai operasional sekolah sesuai dengan komponen
penggunaan Dana BOS Reguler. | H Siahaan
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UPP Saber Pungli Provsu Kunjungi Kabupaten Asahan
KORAN RADAR | KISARAN

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan sam-
but kunjungan Unit Pemberantasan Pungutan Liar
(UPP) Saber Pungli Provinsi Sumatera Utara (Prov-
su) dalam rangka audiensi dan pemantauan lawan
persiapan penilaian Kabupaten Asahan sebagai
Kabupaten Bebas Pungli di Aula Mawar Kantor
Bupati Asahan, Rabu (09/09).

Kunjungan UPP Saber Pungli
Provsu dipimpin Ketua Pelaksana
UPP Provsu, Kombes Pol Drs Armia
Fahmi MH. Tampak hadir, Plt Sek-
retaris Daerah Kabupaten (Sedak-
ab) Asahan, Ketua UPP Asahan Mu-
hammad Ikhwan SH MH yang
sekaligus merupakan Waka Polres
Asahan, Perwakilan Dandim 0208/
Asahan, Perwakilan Kajari Asahan,
OPD, BPN Kabupaten Asahan dan
tamu undangan lainnya.

Sekdakab Asahan dan Ketua UPP
Asahan, Muhammad Ikhwan SH MH
pada sambutannya mengucapkan
selamat datang kepada dan ucapan
terima kasih atas ditunjuknya Kabu-
paten Asahan sebagai Kabupaten per-

contohan yang dicanangkan sebagai
Kabupaten bebas pungli tahun 2020.

Beliau juga mengatakan instansi
pada sektor pelayanan publik, pal-
ing rawan terjadinya praktik pungu-
tan liar, sehingga dibutuhkan seh-
ingga dibutuhkan pengawasan se-
cara dini untuk mencegah terjadin-
ya praktik pungutan liar didalam tu-
buh pemerintahan khususnya di In-
stansi dan Lembaga Pelayanan yang
bersentuhan dengan masyarakat.

Selanjutnya beliau berharap se-
moga dengan kedatangan bapak dan
tim Kabupaten Asahan berhasil se-
bagai Kabupaten bebas pungli tahun
2020 yang akan diusulkan ke Satgas
Saber Pungli Republik Indonesia.

Sementara itu, Bupati Asahan
diwakili Plt Sekdakab Asahan, Drs
John Hardi Nasution MSi mengata-
kan, sebagaimana kita maklumi
bersama, pemerintah telah berger-
ak cepat dalam memberantas prak-
tik pungutan liar pada pelayanan
publik. Ini dibuktikan dengan telah
ditetapkannya Peraturan Presiden
Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satu-
an Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
yang menjadi payung hukum pem-
bentukan Tim Sapu Bersih Pungu-
tan Liar (Saber Pungli).

Mendaki hal tersebut, Bupati

32 Warga Sergai Sembuh Dari Covid-19
KORAN RADAR | SERGAI

Percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019
(Covid-19) di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai)
menunjukkan progres menggembirakan. Ditemui di
Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ser-
gai, Rabu (02/09), Juru Bicara Gugus Tugas, Drs H
Akmal AP MSi, menginformasikan angka kesembuhan
korban Covid-19 mengalami lonjakan yang sangat sig-
nifikan. “Data yang kami terima total 32 warga Sergai
dinyatakan sembuh Corona setelah menjalani perawa-
tan dan isolasi serta dilakukan PCR test dengan hasil
negatif berturut-turut. Kami mengapresiasi kinerja selu-
ruh pihak, terutama Petugas Medis dan Dinas Keseha-
tan yang telah bekerja semaksimal mungkin memasti-
kan keselamatan dan kesehatan para warga kita yang
menjadi korban,” ucap Akmal

Akmal juga menyampaikan satu orang warga Ser-
gai dinyatakan positif Covid-19 setelah sebelumnya
menjalani perawatan di RSUD Deli Serdang berinisial K
(Lk, 58) yang merupakan warga Kecamatan Kotarih.

“Kejadian ini membuat total keseluruhan war-
ga Kabupaten Sergai yang positif Covid-19 menja-
di 133 kasus yang terdiri dari 98 orang positif Covid-
19 telah dinyatakan sembuh, 31 orang positif Covid-
19 sedang dalam isolasi mandiri maupun perawa-
tan di RS rujukan dan empat orang positif Covid-

19 telah meninggal dunia,” jelasnya.
Akmal berharap, korban yang masuk dalam

kasus konfirmasi segera dapat menyusul kesem-
buhan warga Sergai lainnya. Ia tak lupa mengim-
bau masyarakat bersama-sama bersinergi mence-
gah rantai penularan dengan menerapkan protokol
kesehatan secara disiplin. “Gunakan masker saat
beraktivitas, rajin cuci tangan yang benar dengan
sabun, terapkan physical distancing atau jaga jar-
ak serta jaga kesehatan dengan konsumsi makan-
an bergizi dan olahraga teratur,” tutupnya. | Mima

Bupati Zahir Bersama Kapolres Batu Bara
Hadiri Acara Panen Raya

KORAN RADAR | BATU BARA
Bupati Batu Bara, Ir H Zahir MAP bersama Kapolres Batu Bara AKBP

H. Ikhwan Lubis, SH, MH dan Ketua TP-PKK Kabupaten Batu Bara Ny.
Maya Indrasari Zahir, SE menghadiri acara panen raya di desa Aras,
Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, Rabu (02/
09).  Bupati Batu Bara mengatakan Panen raya serentak di tiap - tiap
desa dilakukan agar lebih mudah untuk mengontrol permasalahan di
bidang pertanian khususnya padi. Seperti resiko hama dan pola tanam.

Ditambahkan nya, Bahwa pihaknya juga telah membuat kesepaka-
tan kepada pakar - pakar pertanian kampus di Sumatera Utara, untuk
meneliti masalah tanah yang ada di Kabupaten Batu Bara, Diantaranya
unsur hara, struktur tanah dan sarana penunjang seperti irigasi.

Di samping itu Politisi dari partai PDI perjuangan ini berpesan kepada
Masyarakat Kabupaten Batu Bara khususnya desa Aras bahwa telah
menerbitkan peraturan Bupati (perbup) tentang sanksi pelanggaran tidak
memakai masker. Sanksi diantaranya berupa Push-up, membersihkan
sampah sampai sanksi uang dengan jumlah lima puluh ribu rupiah.

Acara di tutup dengan Bupati menyalurkan bantuan langsung kepada
petani berupa Puluhan paket benih, Pupuk cair asap dan paket sembako.
Turut hadir Assisten II, Camat Air Putih, Dandim 0208 Asahan yang di
wakilkan, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Kepala Desa Aras dan warga setempat. | SNG

Wali Kota Tanjungbalai Sampaikan
Nota Pengantar P-APBD 2020

KORAN RADAR | T. BALAI
Wali Kota Tanjungbalai, HM Syahrial SH,MH menyampaikan Nota

Pengantar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-
APBD) Tahun Anggaran (TA) 2020, dalam rapat paripurna DPRD Tan-
jungbalai, Kamis (10/9). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Tanjung-
balai, Tengku Eswin, didampingi Wakil Ketua, Surya Darma AR dan
Syahrial Bhakti. Hadir juga anggota DPRD Tanjungbalai, Seketaris Daer-
ah, Yusmada serta para perwakilan Forkopimda Tanjungbalai, para
kepala OPD, Camat dan Lurah se Tanjungbalai .

Wali Kota H.M Syahrial menyampaikan Ranperda P- APBD 2020
mencantumkan sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwa) yang telah ditetap-
kan, disamping pengalokasian anggaran prioritas di sejumlah OPD, kata
Wali Kota. Lanjut Wali Kota, dalam P-APBD 2020 terjadi penurunan penda-
patan sebesar Rp 29,5 miliar lebih dari APBD Induk TA 2020 atau sebesar
4,40%, yakni dari Rp 672,6 miliar lebih menjadi Rp 643 miliar lebih.

Penurunan pendapatan Rp 29,5 miliar lebih tersebut bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain - lain penda-
patan daerah yang sah. Begitu juga dengan belanja yang semula Rp
741,8 miliar lebih menjadi Rp 642,1 miliar lebih atau turun Rp 99,7 miliar
lebih. Untuk pembiayaan daerah terdiri dari dua, yakni penerimaan
pembiayaan daerah pada P-APBD 2020 sebesar Rp 69,9 miliar lebih,
dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah, terdiri dari penyertaan mod-
al pada PT Bank Sumut sebesar Rp 3,3 miliar lebih

Pada kesempatan tersebut, Wali Kota HM Syahrial menyampaikan 5
(lima) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Tanjungbalai diantaran-
ya, Ranperda tentang penyelenggaraan metrologi legal, Ranperda tentang
pengolahan sampah, Ranperda tentang penyelenggaraan kependudukan
dan catatan sipil, Ranperda tentang Kawasan Tanpa Rokok serta Ranperda
tentang perubahan atas perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 tahun 2016 tentang
pembentukan perangkat daerah. Harapannya, kiranya pembahasan angga-
ran P-APBD TA 2020 dan 5 (lima) Ranperda yang diajukan dapat segera
dibahas bersama pihak eksekutif, pungkas Wali Kota H.M Syahrial. | Chb

GTPP Covid-19 Gunungsitoli Umumkan
Penambahan Dua Orang Positif Covid -19
KORAN RADAR | GUNUNGSITOLI

Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kota Gu-
nungsitoli, kembali umumkan penambahan 2 kasus konfirmasi positif
covid-19. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli
Ir. Agustinus Zega melalui konferensi pers yang digelar di Ruang Rapat
Lantai 1 Kantor Walikota Gunungsitoli, Rabu Sore (26/08) lalu.

“Kami dari Gugus Tugas dengan ini menyampaikan perkembangan
terbaru, dimana kita telah menerima hasil konfirmasi positif dari uji Swab
TCM yang dikeluarkan oleh RSUD Gunungsitoli dengan 2 orang terkon-
firmasi positif sehingga sampai pada hari ini total terkonfirmasi positif
adalah sebanyak 21 orang. Dari yang bertambah 2 orang ini inisialnya
adalah SFM berdomisili Desa Miga dan yang satu orang lainnya PJS
berdomisili Desa Onozitoli Sifaoroasi,” terang Ir. Agustinus Zega.

Ia juga memberitahu, jika PJS itu masih ada hubungannya kontak
dengan SZ, artinya masih cluster Gereja Bethani, tetapi SFM ini tidak ada
kontak dengan SZ dan menderita gejala sedang sehingga wajib dirawat
di Rumah Sakit. Sementara PJS ini masuk kategori OTG (orang tanpa
gejala) dan akan dirawat di rumah secara mandiri atau di tempat isolasi
yang telah kita disediakan, jelas Agustinus.

Ditambahkannya, dengan adanya kasus SFM, tentu kita akan bekerja
menelusuri darimana SFM ini bisa tertular dan kontak-kontak yang sudah
terjadi dengan saudara SFM. Diakhir penyampaianya, beliau mengingat-
kan dan menghimbau kepada masyarakat untuk lebih taat protokoler kese-
hatan terlebih dengan adanya pasien yang sudah menunjukkan gejala
sedang. Turut hadir pada konferensi pers tersebut Asisten Sekda Bidang
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Kadis Kesehatan Kota Gunung-
sitoli, Kadis Kominfo Kota Gunungsitoli serta para Pers. | Trh

Ketua GTPP Covid-19 :
Satu Orang Positif di Nias

KORAN RADAR | NIAS
Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Nias

beritahukan bahwa ada Satu orang warga Kecamatan Hiliduho berinisial
WW positif Covid-19 setelah dilakukan pemeriksaan Swab TCM di RSUD
Gunungsitoli tanggal 25 Agustus 2020.

Pemberitahuan itu disampaikan Bupati Nias, Drs Sokhiatulo Laoli
MM selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabu-
paten Nias melalui Konfrensi pers di hadapan para media, yang di gelar
di lobi kantor Bupati Nias, Rabu (26/8) lalu. Diberitahu Bupati, bahwa Ada
satu orang warga Kecamatan Hiliduho berinisial WW umur 40 tahun jenis
kelamin pria positif Covid-19 sesuai hasil pemeriksaan Swab TCM di
RSUD Gunungsitoli tanggal 25 Agustus 2020, ungkap Sokhiatulo.

Ditambahkannya, WW bekerja sebagai PNS di Kantor Kecamatan
Hiliduho dan tidak ada riwayat perjalanan di luar Pulau Nias. Dan untuk
langkah penanganan pasien, maka WW saat ini sedang di rawat diruang
isolasi Covid-19 di RSUD Gunungsitoli. “Pasien WW ini mengalami
gejala atau mengalami gangguan pernapasan, maka dari itu pihak RSUD
Gunungsitoli melakukan perawatan terhadap dirinya,”

Diakhir penyampaiannya Sokhiatulo menjelaskan jika saat ini tim
penanganan Covid-19 Kabupaten Nias melakukan penyemprotan disin-
fektan di lingkungan rumah dan juga di tempat kantor pasien WW bekerja
serta melakukan Rapit test terhadap keluarga dan teman WW bekerja.
Pada konferensi pers tersebut dihadiri oleh Kadis Kesehatan, Kepala
BPBD, Kabid pemberitaan Kominfo, Direktur RSUD Gunungsitoli, Kabid
Pelayanan RSUD Gunungsitoli, TNI-Polri dan para awak media. | Trh

Lepas 42 Kafilah MTQN Ke-37
Bupati Tapsel Berpesan Jaga Nama Baik
Daerah dan Patuhi Protokol Kesehatan

Asahan telah menerbitkan keputu-
san Nomor 27 tahun 2017 tentang
pembentukan Satuan Tugas Sapu
Bersih Pungutan Liar Kabupaten
Asahan. Beliau juga mengatakan,
untuk kelancaran operasional unit
Pemberantasan Pungli Kabupaten
Asahan, Pemerintah Kabupaten
Asahan telah memberikan dukun-
gan dana dalam bentuk hibah, hal
ini dimaksudkan agar UPP lebih fle-
ksibel dalam penggunaan dana
tersebut sesuai dengan naskah per-
janjian hibah yang telah ditandatan-
gani bersama.

KORAN RADAR | TAPSEL
Seluruh Kafilah yang menjadi utusan Tapanuli Sela-

tan, agar selalu menjaga nama baik daerah dan patuhi
protokol kesehatan. Hal itu disampaikan Bupati pada
saat melepas 42 Kafilah MTQN Ke-37 Tingkat Provinsi
Sumatera Utara di Aula Sarasi II, Lantai III, Kantor Bupati
Tapsel, Jumat (4/9). Bupati Tapsel H Syahrul M Pasari-
bu, SH dalam sambutannya mengatakan, bahwasan-
ya kalian semua merupakan hasil seleksi MTQN Tingkat
Kabupaten Tapsel yang dilaksanakan pada bulan Maret
yang lalu. Tentu anak - anakku agar terus berlatih,
apapun nanti hasilnya kalian harus bersyukur, jadikan
ini sebagai pembelajaran dan ibadah kepada kita se-
mua agar lebih mencintai Al- quran, kata Bupati.

Selanjutnya yang paling penting bagaimana para
kafilah bisa menerapkan kandungan yang ada di dalam
Al-quran, sehingga bisa menjadi anak yang cerdas dan
bisa menerapkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat.
Selain itu, Bupati berpesan kepada seluruh kafilah

Di kesempatan yang sama, Ket-
ua UPP Provsu, Kombes Pol Drs
Armia Fahmi MH yang juga meru-
pakan Irwasda Kapoldasu pada
bimbingan dan arahannya men-
yampaikan, berdasarkan hasil rap-
at koordinasi dan evaluasi semes-
ter 1 unit pemberantasan pungutan
liar Provsu telah menunjuk Kabu-
paten Asahan sebagai salah satu
Kabupaten yang dicalonkan sebagai
Kabupaten bebas pungli.

Untuk itu UPP Provsu akan ter-
lebih dahulu melakukan pemantauan
dan monitoring serta penilaian ter-
hadap kesiapan stakeholder di Kabu-
paten Asahan dengan tujuan untuk
mendapatkan hasil yang baik se-
suai dengan indikator standar Kabu-
paten bebas pungli yang sudah
ditetapkan oleh Panitia Pusat.

Oleh karena itu marilah kita ber-
sama-sama meningkatkan kinerja
kita untuk meraih kepercayaan
masyarakat terutama dalam mem-
berikan pelayanan dan penegakan
hukum guna tercapainya pemeli-
haraan dan keamanan dan ketert-
iban masyarakat. | Rusdi S

Sosialisasi Perwal No 44 Kecamatan
Bajenis Bagikan 1000 Masker

KORAN RADAR | TEBING TINGGI
Penindakan terhadap antisipasi penyebaran Covid-19 di Kota Tebing

Tinggi sangat efektif. Pasalnya apabila tidak menggunakan masker di
sanksi penahanan KTP 14 hari atau membayar denda administrasi sebe-
sar Rp 50 ribu. Hal itu diatur dalam Peraturan Walikota (Perwal) No 44
Tahun 2020 tentang wajib memakai masker oleh Pemerintah Kota Tebing
Tinggi. Sebelum penerapan sosialisasi mulai dilakukan, Jumat (28/8).

Camat Bajenis Dira Astama Trisna mengatakan, pihaknya tengah
melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Disebutkannya Pewali akan
mulai diberlakukan pada tanggal 19 September 2020. “Sanksi adminis-
trasi yang akan diterapkan berupa penahanan KTP selama 14 hari atau
denda sebesar Rp 50 ribu. Sebelum ini diterapkan kita lakukan sosial-
isasi hari ini,” katanya. Dilanjutkan sosialisasi Perwali dilakukannya
dalam bentuk Pembagi 1000 masker yang dilakukan bersama Polsek
Rambutan dan Polsek Padang Hulu dilaksanakan di Pasar Sakti. Kegia-
tan pun dipadukan dengan olahraga bersepeda.

Ditegaskannya penerapan itu merupakan bentuk tindakan te-
gas pemerintah upaya benar benar serius dalam memutuskan
rantai penyebaran Covid-19 di Kota Tebing Tinggi. “Selain mem-
bagikan 1000 masker, kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk
mengajak masyarakat agar wajib memakai masker saat keluar
rumah. Terapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak serta
menghindari keramaian dan mencuci tangan,”pungkasnya

Terpisah, Kapolsek Padang Hulu Iptu Bringin Jaya dan Kapolsek
Rambutan AKP Hotman Samosir dilokasi yang sama mengimbau
agar masyarakat benar benar tunduk kepada aturan Perwali. Tentu-
nya apabila setelah diterapkan masih saja ada masyarakat tidak
menggunakan masker akan dieksekusi sesuai sanksi berlaku. “Kita
hari ini sosialisasi Perwali dengan membagikan masker. Tentunya
setelah peraturan diterapkan harus dipatuhi,”tegasnya. | IY

Sambut 10 Muharam
Bupati Labuhanbatu Beri Santunan

Kepada 98 Anak Yatim di Sei Tampang
KORAN RADAR | BILAH HILIR RADAR

Sambut 10 Muharram, Bupati Labuhanbatu, H Andi Suhaimi Dal-
imunthe ST MT berikan santunan kepada 98 orang anak yatim di Desa
Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir, Sabtu (29/8). Sebelumnya, Bupati
didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Rosmanidar Andi Suhaimi juga
memberikan santunan yang sama kepada 150 orang anak yatim di
Masjid Darul Janah Kelurahan Perdamean Kecamatan Rantau Selatan
dan 50 orang anak yatim di kantor IPHI dan di rangkai dengan tausiyah
agama oleh Ustadz H. Ahmad Azhar Siregar S PdI  MPd.

Bupati berpesan, kepada seluruh jamaah yang hadir dan masyarakat
Labuhanbatu untuk selalu memperbanyak berbuat kebajikan di bulan
Muharam yang merupakan tahun baru bagi umat Islam ini. “Mari kita
belajar dari ketauladanan baginda Rasulullah SAW, yang selalu memulia-
kan bulan Muharam dengan ibadah, seperti puasa sepuluh hari di bulan
Muharam, Iktikaf di masjid dan lain sebagainya,” ujar Bupati.

Pada kesempatan itu Bupati mengajak agar manjadikan bulan
Muharan sebagau momentum meningkatkan iman dan taqwa kepa-
da Allah SWT, dan mengikat ukhuwah diantara kita. Turut hadir pada
kegiatan tersebut Camat Bilah Hilir, Perwakilan Kodim 0209/LB,
Kepala Desa Sei Tampang, Kadis PMD, Ketua Golkar Bilah Hilir,
organisasi kepemudaan Bilah Hilir, tokoh agama, tokoh masyarakat,
tokoh pemuda, perwiritan kaum ibu, ratusan jamaah. | TKP 44

Bupati Pemkab Samosir Hadiri
Sosialisasi Pemakaian Kartu Tani

KORAN RADAR | SAMOSIR
Dinas Pertanian Kabupaten Samosir mengadakan sosialisasi pema-

kaian kartu Tani. Acara ini dengan menghadirkan sejumlah kelompok
tani yang terdaftar serta distributor pupuk.

Acaraa ini turut dihadiri Bupati Kabupaten Samosir, Rapidin
Simbolon. Pada kesempatan tersebut Bupati Samosir minta kepa-
da Kadis Pertanian agar memperhatikan setiap kelompok agar bisa
mendapat bantuan dari Dinas Pertanian jangan sampai ada kelom-
pok yang berulangkali mendapat bantuan. “Serta ada juga kelom-
pok tani yang belum mendapat bantuan. Ini perlu diperhatikan agar
terjadi pemerataan”, ujar Bupati Samosir yang menghadiri acara
sosialisasi implementasi kartu Tani, baru baru ini. | Asben Siringo

agar selalu menjaga nama baik daerah dan patuhi
protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga
jarak (physical distancing), dan sering cuci tangan
dengan air yang mengalir atau dengan hand sani-
tizer. Karena wabah Covid-19 ini benar-benar serius
adanya sehingga jangan mempunyai perasaan se-
pele dengan wabah ini, maka dari itu jaga diri kalian
dan jaga kesehatan, pesan Syahrul.

Sebelumnya Asisten Administrasi Umum Drs. Ah-
mad Buchori, MM selaku pimpinan kafilah dalam lap-
orannya menyampaikan, pelaksanaan MTQN ke-37
tingkat Provsu berdasarkan surat Lembaga Pengem-
bangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sumut No.
360/LPTQ-SU/VI/2020 tanggal 20 Juni 2020 perihal
Pelaksanaan MTQN ke-37 dan Surat Gubsu No. 451/
5067 tanggal 2 Juni 2020 tentang tanggal pelaksanaan
yang dimulai dari tanggal 5 sampai 11 September
2020. Adapun kafilah yang akan diberangkatkan ke
Kota Tebing Tinggi sebanyak 42 orang, yang diikuti 8
orang pelatih, 6 orang official, 2 orang supir bus dan 2
orang tenaga medis, jelasnya.

Sebelum berangkat menuju Kota Tebing Tinggi rom-
bongan kafilah MTQN terlebih dahulu mengikuti rapid
test oleh Dinas Kesehatan Tapsel. Ini merupakan salah
satu persyaratan yang di tetapkan oleh Lembaga
Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Provinsi Sumut
dan para rombongan kafilah juga mendapat bantuan
dari BPBD Tapsel berupa face shield dan masker,
katanya. Turut hadir, Kakan Kemenag Tapsel, Kabag
Kesra Solihudin Harahap, Kabag Humas & Protokol
Isnut Siregar dan seluruh Kafilah. | AMR

KORAN RADAR | P. SIDIMPUAN
Walikota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution,SH

menghadiri pembukaan, pembekalan dan pemberangka-
tan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Universitas Graha
Nusantara Padangsidimpuan (UGNP) Tahun Akademik
2019-2020, Kamis (03/09) di Aula Kampus III UGNP
Padangsidimpuan. Walikota Padangsidimpuan Irsan
Efendi Nasution SH mengatakan merasa berbahagia
atas keberadaan UGN Padangsidimpuan karena berkon-
tribusi dalam mewujudkan cita-cita bangsa yaitu menc-
erdaskan kehidupan bangsa.

Walikota Padangsidimpuan mengingatkan bilama-
na nanti dalam menjalani Program KKL pada masa
Pandemi Virus Corona, masing-masing kita mengam-
bil peran dan tanggung jawab menjaga dan mengeduka-
si masyarakat akan pentingnya kesadaran menjalan-
kan Protokol Kesehatan Covid-19, sebagai salah satu
ikhtiar kita dalam memutus mata rantai penyebaran

Walikota P. Sidimpuan Hadiri Pemberangkatan KKL UGNP

Bupati Nias saat menyampaikan keterangan persnya

COVID-19. Sementara itu, Rektor UGN Padangsidim-
puan Mohd Arifin Lubis menyebut program KKL ini men-
ingkatkan kerjasama antara Universitas, Pemerintah,
dan Masyarakat dalam rangka menggali potensi daer-
ah dan bersama-sama memerangi Covid -19.

UGN Padangsidimpuan melepas sebanyak 192
Mahasiswa yang tersebar di 5 Kecamatan dan 11 Desa
yang semuanya di pusatkan di Kabupaten Tapanuli
Selatan sebutnya. Selain Walikota Padangsidimpuan
Irsan Efendi Nasution SH hadir juga Bupati Kabupaten
(Kab) Tapanuli Selatan (Tapsel) Syahrul M Pasaribu,
Bupati Kab Madailing Natal (Madina) Dahlan Hasan Na-
sution, Rektor UGNP Mohd Arifin Lubis, mewakili Ke-
jari Padangsidimpuan, mewakili Kapolresta Padangsi-
dimpuan, Ketua YADPI Roddani Hasibuan, Kabag Pro-
tokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Padangsidim-
puan, Para Dekan, Ketua Prodi, dan Para Dosen, serta
Mahasiswa peserta KKL. | Thoms

KORAN RADAR | RANTAU UTARA
Inovasi adalah kunci peningkatan pertumbuhan

ekonomi daya saing Nasional dan kesejahteraan bang-
sa. Demikian dikatakan Bupati H Andi Suhaimi Dal-
imunthe ST MT saat membuka workshop bimtek labo-
ratorium inovasi di Pasuruan Jaya Kelurahan Sirando-
rung, Senin (24/8) lalu.

Dijelaskan Bupati, saat ini Pemkab terus berupaya
merespon tuntutan perubahan dinamika berkembang
dengan meningkatkan kapasitas inovasi di Labuhan-
batu. “Kita patut bersyukur dengan adanya kebijakan
dan regulasi yang sangat memungkinkan berkembang-
nya inovasi dilingkungan Pemda, oleh karena itu, mela-
lui kegiatan ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus
mampu menyamakan persepsi dan meningkatkan ka-
pasitas ASN dalam berinovasi,” kata Bupati.

Menurut Bupati, secara keseluruhan kegiatan ini
memiliki dua poin penting yakni diagnosa atau meng-
gali ide- ide inovasi yang berangkat dari permasalahan
yang dihadapi dan desain atau merancang aksi inovasi
yang komprehensif. “Saya harap agar setiap OPD da-
pat memahami materi yang di sampaikan narasumber
dan mengaplikasikan sebaik-baiknya sa’at melayani

Bupati Labuhanbatu :
Inovasi Adalah Kunci Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

masyarakat, juga harus dapat berkreasi dan berinova-
si, karena hanya dengan inovasi kita mampu memenu-
hi harapan masyarakat,” himbau Bupati. Selaku pelak-
sana kegiatan, Kepala Badan Litbang Zuhri SE, M. Si
menjelaskan, tujuan diselenggarakannya workshop
untuk meningkatkan kapasitas ASN dalam mencari in-
ovasi dan memperkuat inovasi daerah.

Sementara Dian Eka Rahayu Sawitri SH.MH per-
wakilan Lembaga Administrasi Negara (LAN) menu-
turkan, inovasi penting untuk menuju suatu proses
pembangunan yang lebih baik. Mari kita perkuat in-
ovasi dilingkungan pemerintahan untuk pelayanan
publik dan daya saing daerah serta menjadikan ASN
sebagai pamong inovasi dari setiap OPD.

Bimbingan teknis yang direncanakan selama em-
pat hari tersebut mengambil tema “Melalui inovasi
daerah kita wujudkan peningkatan pelayanan publik,
pemberdayaan peran masyarakat dan peningkatan
daya saing daerah” yang diikuti oleh kepala OPD dan
anggota Tim Laboratorium. Tampak hadir pada work-
shop tersebut, Sekda Ir. H. Muhammad Yusuf Siagian
M MA, Asisten, Staf Ahli, Para Kepala OPD, Kabag,
Camat dan staf Pemerintahan. | TKP 44

Hak-Hak Normatif Pekerja di PHK Karena Usia Pensiun
(Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167)

Oleh : Martahan Togatorop

Pendahuluan :
Pemutusan hubungan kerja disingkat den-

gan PHK dalam pengertian sesudah berlakun-
ya Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13
Tahun 2003 diberlakukan, masih diartikan se-
bagian orang hanya untuk yang bermasalah,
ini terbukti ketika sekelompok pensiunan BUMN
Wilayah Medan menuntut hak-hak mereka kare-
na di PHK karena Usia Pensiun, baik langsung
ke Management (bipartit), maupun melalui Di-
nas Tenaga Kerja Propinsi (tripartit).

Salah satu pejabat dinas terkait secara lisan
heran dan bertanya “lho mereka kan pensiun
bukan PHK”. Demikian terjadi juga di Propinsi
Riau, Pekan Baru, pejabat Kanwil BUMN heran
dan menjawab secara lisan ke dinas terkait bah-
wa si F itu kan bukan di PHK Pak, tapi Pensiun.

Latar Belakang :
Bahwa sebelum undang-undang ini terbit dan

berlaku, hak-hak pekerja yang di PHK karena
usia pensiun punya banyak kelemahan antara
lain : pertama, tidak seragam antara perusa-
haan yang satu dengan perusahaan yang lain.
Kedua, peraturan perusahaan hanya sepihak
belum melibatkan pekerja atau serikat pekerja.
Ketiga, secara kwantitas maupun secara kwal-
itas di banyak perusahaan masih jauh dibawah
undang-undang yang berlaku.

Maka Pemerintah RI menerbitkan Undang-
undang KetenagaKerjaan Nomor 13 Tahun
2003, tanggal 25 Maret 2003 sebagaimana
dalam salah satu pertimbangannya vide point
e sbb : “Bahwa Beberapa Undang Undang Di

Bidang Tenagakerjaan Dipandang Sudah Tidak
Sesuai Lagi Dengan Kebutuhan Dan Tuntutan
Pembangunan Ketenagakerjaan Oleh Karena
Itu Perlu Dicabut Dan/Atau Ditarik Kembali”.
Dan point f sbb : “Bahwa Berdasarkan Pertim-
bangan Sebagaimana Tersebut Pada Huruf a,
b, c, d dan e, Perlu Membentuk Undang Un-
dang Ketenagakerjaan”.

Pasal-pasal terkait yang perlu untuk yang
PHK karena usia pensiuan : Pasal 111 ayat 2
berikut penjelasannya. Pasal 111 ayat 3. Psl
124 ayat 2 berikut dengan penjelasannya,
Pasal 124 ayat 3. Pasal 156 ayat 1, 2, 3, 4
dan 5. Pasal 167 ayat 1,2,3 berikut penjela-
sannya, dan ayat 4, 5, 6.

Pasal 111 ayat 2 : Ketentuan dalam peratu-
ran perusahaan tidak boleh bertentangan den-
gan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Penjelasan pasal 111 ayat 2 :
yang di maksud dengan tidak boleh bertentan-
gan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku adalah peraturan peru-
sahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau
kuantitasnya dari peraturan perundang-undan-
gan yang berlaku dan apabila ternyata berten-
tangan, maka yang berlaku adalah ketentuan
peraturan perundang – undangan.

Pasal 111 ayat 3 : Masa berlaku peraturan
perusahaan paling lama 2 (dua) tahun dan wajib
diperbaharui setelah habis masa berlakunya.
Pasal 124 ayat 2 : Ketentuan dalam perjanjian
kerja bersama tidak boleh bertentangan den-
gan peraturan perundang–undangan yang ber-
laku. Penjelasan pasal 124 ayat 2 : yang di-
maksud tidak boleh bertentangan dengan per-
aturan perundang – undangan yang berlaku

adalah kualitas dan kuantitas isi perjanjian ker-
ja bersama tidak boleh lebih rendah dari per-
aturan perundang – undangan.

Pasal 124 ayat 3 : Dalam hal isi perjanjian
kerja bersama bertentangan dengan peraturan
perundang – undangan yang berlaku sebagaim-
ana dimaksud dalam ayat 2 (dua), maka ke-
tentuan yang bertentangan tersebut batal demi
hukum yang berlaku adalah ketentuan dalam
peraturan perundang – undangan.

Pasal 156 ayat 1 : Dalam hal terjadi pemu-
tusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan
membayar uang pesangon dan atau uang peng-
hargaan masa kerja dan uang penggantian hak
yang seharusnya diterima.

Pasal 156 ayat 2 : Perhitungan uang pe-
sangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
paling sedikit sebagai berikut : a. Masa kerja
kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah.
b. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah. c.
Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih, tetapi kurang
dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah. d. Masa
kerja 3 (tiga) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah. e. Masa
kerja 4 (empat) tahun atau lebih, tetapi kurang
dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah. f. Masa
kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari
6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah. g. Masa
kerja 6 (enam) tahun atau lebih, tetapi kurang
dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah. h.
Masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih, tetapi kurang
dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah. i.
Masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, tetapi
kurang dari 9 (Sembilan) tahun, 9 (Sembilan)
bulan upah. (BERSAMBUNG)
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Ketua RCW Batu Bara, Surya Dharma Samosir :

Kami akan Monitor Dana APBD Maupun APBN
KORAN RADAR | BATU BARA

Hakekat pembangunan di
setiap daerah untuk kepentin-
gan masyarakat. Untuk itu, pi-
hak pengguna anggaran agar
sesungguhnya merealisasikan
anggaran sesuai dengan fakta
integritas. Hal itu guna meng-
hindari dugaan penyalahgunaan
dan kerugian keuangan. Serta
dampak hukum yang diakibatkan
dari perbuatan dimaksud.

Tidak tertutup kemungki-
nan akan menjadi temuan
Aparat Penegak Hukum yang
awalnya pihak pengguna ang-
garan telah merealisasikan
pagu berdasarkan petunjuk
teknis maupun peraturan pe-
rundang undangan.

Demikin dikatakan Ketua
Lembaga Republik Corruption
Watch (RCW) Kabupaten Ba-
tubara, Surya Dharma di-

dampingi Sekretaris Muham-
mad Yusuf dan Bambang Ira-
wan selaku Bendahara, saat
dimintai tanggapan KORAN
RADAR GROUP, Senin (14/09)
sore. Terkait banyaknya lapo-

ran masyarakat Desa dan Ke-
camatan se Kabupaten Batu-
bara, dugaan penyahgunaan
dana APBN maupun APBD.
Maka RCW akan melaksana-
kan peran masyarakat.

“Kami sudah menerima ke-
luhan masyarakat tentang
dugaan penyalahgunaan real-
isasi belanja bersumber dana
APBN maupun APBD. Selain itu
ada perusahaan BUMN yang
diduga terjadi perbuatan mel-
awan hukum”, ujar Ketua RCW
Batubara, Surya Dharma Sa-
mosir dengan nada tegas.

Namun demikian semua
data dan informasi yang dis-
ampaikan sumber akan tetap
kami evaluasi dan kros chek.
Guna menelusuri alat bukti dari
sumber. Oleh karena itu, Ket-
erbukaan Informasi Publik dan
tetap menjunjung tinggi azas
praduga tidak bersalah. Artin-
ya konfirmasi dan klarifikasi
akan disampaikan sebelum
kami sampaikan kepada pihak
yang berkompeten, ujar Ket-
ua RCW Batubara. | Tim

Timses Akhyar-Salman Lengkapi
Dokumen Pencalonan

KORAN RADAR | MEDAN
KPU Medan mengatakan ada dokumen

yang belum dilengkapi sebagai syarat pen-
calonan oleh Akhyar Nasution-Salman Al-
farisi. Timses mengatakan segera meny-
erahkan dokumen yang kurang itu ke KPU.
"Kalau administrasi saya rasa di kita sudah
menyelesaikan ya. Tapi kalau ada yang be-
lum itu menyusul, biasa itu kan," ujar Ket-
ua Tim Pemenangan Akhyar-Salman, Ibra-
him Tarigan, Senin (14/9).

Dia mengatakan pihaknya segera men-
girim kekurangan berkas ke KPU Medan se-
suai batas waktu yang ditentukan. Ibra-
him mengaku tak ingin ada kendala admin-
istratif terkait pecalonan Akhyar-Salman.
"Segera kita lengkapi karena kan nanti
waktu pencabutan nomor, pengumuman,
itu akan tuntas. Jangan ada lagi kendala-
kendala," tuturnya.

Sebelumnya, dua bakal paslon Wali
Kota dan Wakil Wali Kota Medan dinyata-
kan belum memenuhi syarat. KPU memin-
ta para bakal paslon melengkapi syarat
dokumen yang belum lengkap. "Dari hasil

penelitian dan klarifikasi terhadap persyara-
tan calon kedua bapaslon, baik Bobby Nasu-
tion-Aulia Rahman maupun Akhyar Nasution-
Salman Alfarisi, kedua-duanya ada bebera-
pa dokumen persyaratan calon yang belum
lengkap atau perlu disempurnakan atau diper-
baiki," kata Ketua KPU Medan Agussyah Ra-
madani Damanik seusai rapat pleno terbuka,
Minggu (13/9). "Sehingga pada hari ini sta-
tus dokumen syarat calonnya kedua bapaslon
tersebut kita sudah sampaikan belum me-
menuhi syarat," sambungnya.

Sejumlah dokumen yang dinilai belum
lengkap itu antara lain surat pengunduran
diri dari anggota DPRD, tanda terima peny-
erahan LHKPN, dokumen yang menerang-
kan tentang tidak terutang pajak, legalisir
ijazah dan beberapa syarat lain. Perbai-
kan dokumen dibuka mulai 14 September
sampai 16 September 2020.

"Jadi kita buka penerimaan dokumen per-
baikan tersebut hari pertama dan hari kedua
mulai pukul 08.00 WIB sampai pukul 16.00
WIB dan hari ketiga pukul 08.00 WIB sampai
24.00 WIB," ujar Agus. | Red

Koti MPC PP Kota Medan Siap Menangkan
Bobby-Aulia Jadi Walikota Medan dan Wakil

KORAN RADAR | MEDAN
Kami dari Komando Inti Majelis Pimpi-

nan Cabang Pemuda Pancasila (Koti MPC
PP) Kota Medan, mendukung penuh un-
tuk memenangkan Bobby Nasution dan
Aulia Rachman, untuk duduk sebagai
Walikota Medan dan Wakil Walikota Med-
an Periode 2020-2024 yang akan datang
dan Insya Allah, mereka (Bobby Nasution
dan Aulia Rachman-red), akan menang.

Demikian dikatakan Komandan Koti
MPC PP Kota Medan, Rodots kepada
RADARINDO.co.id sembari menunggu
selesainya Bobby dan Aulia mendaftar-
kan diri, Bakal Pasangan Calon (Bap-
aslon), Walikota Medan dan Wakil Wa-
likota Medan, di Kantor Komisi Pemilihan
Umum (KPU) Kota Medan di Jalan Kejak-
saan Medan, Jumat (03/09).

Rodots lebih lanjut mengatakan kami
sangat mendukung Bobby Nasution dan
Aulia Rahman, dalam setiap program yang
akan mereka jalankan, dalam hal mema-
jukan Kota Medan, sebagai Kota Metro-
politan, Kota yang modern, yang bisa
saling bersinergy dengan kami dari jaja-
ran Pemuda Pancasila. Siap akan men-
dukung penuh program yang akan mere-
ka laksanakan. Insya Allah, kami meng-
harapakan, atas kepemimpinan Bobby
Nasution dan Aulia Rahman nantinya,
akan bersih dari segala korupsi dan juga

dari keamanan, kenyamanan dan kekon-
dusipan Kota Medan, agar tetap terjaga
dengan baik, ujarnya.

Dan dalam hal ini, kami juga meng-
harapkan kepada Masyarakat, agar mem-
beri dukungan penuh kepada Bobby Na-
sution dan Aulia Rahaman, untuk menjadi

Walikota Medan dan Wakil Walikota Med-
an. Kami komit, sesuai dengan instruksi
yang disampaikan Ketua MPC dan Ketua
Wailayahsiap, memberi dukungan, kepa-
da Bobby dab Aulia, untuk melakukan pe-
rubahan terhadap Kota Medan yang kita
Cintai ini, ucap Rodots. | TS

Aner Siagian Minta
DPC PKN Samosir Harus Bermanfaat

KORAN RADAR | MEDAN
Kehadiran DPC Pemuda Karya Nasional

(PKN) Kabupaten Samosir harus bermanfaat
bagi masyarakat. Artinya, jadikan organisasi
yang saudara pimpin sebagai pengayom dan
pelindung masyarakat.

Ciptakan jiwa kepemudaan yang disiplin,
kreatif dan mandiri. Nah yang lebih penting
jaga kekompakan dan junjung tinggi toleransi
beragama. Karena semua kader PKN tidak
boleh terpecah belah, kita harus bersatu agar
kita kuat, termasuk mempertahankan NKRI.

Demikian pesan Ketua DPD PKN Sumatera
Utara (Sumut), Aner Siagian didampingi Sekjen
Lamsar Saragih dan Bendahara Dody Syahpu-
tra serta sejumlah pengurus lainya usai meny-
erahkan SK DPC PKN Samosir, di Jalan Perpus-
takaan Medan, Sabtu (12/09) siang.

Ketua PKN Sumut, Aner Siagian menyer-
ahkan Surat Keputusan (SK) DPC PKN Kabu-

paten Samosir kepada Ketua PKN Samosir,
Jimmi Pernando Simbolon sesuai Nomor: 014/
DPD-/SU/IX/2020 tanggal 12 September
2020. DPD PKN Sumatera Utara menyerahan
SK definitif PKN Kabupaten Samosir kepada
Ketua Jimmi Pernando Simbolon sebagai Ket-
ua, Sekretari, Fernando Sitanggang, SH, MH
dan Bendahara, Ampe Tua Sihombing SPd.

Mewujudkan pesan amanah Ketua
PKN Sumut, Maruli Siagian atau yang bi-
asa disapa Aner Siagian, agar kehadiran
PKN Samosir bermanfaat bagi masyarakat
telah diwujudkan PKN Samosir.

Sebelumnya, PKN Kabupaten Samosir te-
lah melakukan kegiatan bakti sosial dengan
membagi bagikan ribuan masker secara gratis
di tempat kunjungan wisata, Minggu (30/08)
lalu. Masyarakat Kabupaten Samosir mengaku
senang dengan kehadiran organisasi Kepe-
mudaan PKN di daerahnya. | KRO/RD/Tim

PTPN III Serahkan
Bantuan CSR ke Musperin

KORAN RADAR | MEDAN
PTPN III (Persero) serahkan CSR secara

virtual oleh M Abdul Ghani, Dirut PTPN III
(Pesero) diwakili Suhendri, SEVP Business
Support kepada Direktur Eksekutif Museum
Perkebunan Indonesia (MUSPERIN) Sri Har-
tini di gedung BKS-PPS Jalan Pemuda No 2
Medan, Sumatera Utara, Selasa (8/9).

Hal itu disaksikan langsung secara virtual
oleh Pendiri dan Ketua Pembina Yayasan Me-
seum Perkebunan Indonesia Soedjai Kar-
tasasmita, Prof DR Bungaran Saragih (Ment-
eri Pertanian tahun 2000-2004), Rusman Eri-
awan (Wakil Menteri Pertanian 2011-2014),
Ir Gamal Naser (Dirjen Perkebunan 2010-
2016), Rohan F Mochtar, Sekjen Asosiasi Me-
seum Indonesia Sigit Gunardjo, Ir Purwadi
dari Instiper Yogyakarta, Kepala Dinas Kebu-
dayaan Kota Medan serta didampingi oleh
Direktur PPKS Ir Edwin Lubis, Dr Hasril Hasan
Siregar, Ir Andi Sowignyo (GM Sucofindo) dan
Fransiska Ginting (Socfindo).

“CSR sebesar Rp545.874.946 ini nantinya
akan digunakan untuk merenovasi gedung Mus-
perin-2, keberadaan Musperin merupakan hal
penting bagi seluruh masyarakat, bukan saja
bagi pelaku perkebunan. Di museum ini kita bisa
melihat perjalanan Perkebunan dan sejarah kota
medan,” kata Suhendri.

Suhendri menambahkan, bagi PTPN III
Operasional Medan penyerahan CSR ini meru-
pakan tugas dan panggilan moral, tugas dan

perpanjangan tangan untuk merealisasikan
komitmen Dirut PTPN III Holding untuk men-
gakselerasi pembangunan museum perkebunan
ini dan juga panggilan moral sebagai generasi
penerus perkebunan.

“Kami berharap bantuan CSR ini mampu
mewujudkan cita-cita kita bersama mengak-
selerasi renovasi museum perkebunan ini dan
menjadikan museum ini bukan saja sebagai
tempat menyimpan memory, history dan
menjadi tujuan wisata bagi kota Medan, tapi
juga mampu menjadi milestone yang mampu
menginsipirasi kita semua para generasi
penerus di perkebunan untuk menciptakan
kembali kejayaan perkebunan. Sehingga
moto musperin ini “connecting the past to
the future” dapat kita wujudkan,” ujarnya.

M Abdul Ghani, Dirut PTPN III (Pesero)
dalam sambutannya secara virtual menga-
takan, CSR ini merupakan bentuk apresiasi
PTPN III kepada MUSPERIN yang telah men-
gelola dengan baik sejarah museum BKS-
PPS, cikal bakal peradaban di Sumut.

“Kami turut menyampaikan kepada
BUMN yang memiliki anggaran CSR untuk
membantu renovasi gedung BKS-PPS. Set-
elah PTPN III ini selanjutnya PTPN IV akan
membantu pembuatan Lift, terima kasih
kami ucapkan atas peran BKS-PPS yang
tetap menjaga nilai-nilai heritage, mari kita
bangun dan pertahankan situs-situs heri-
tage,” bebernya. | KRO/RD/Ano
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