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Pekan KIM Jawa Timur IX Tahun 2017, Hari Pertama

TRUNOJOYO

Stand Kabupaten Sampang Diserbu Pengunjung

Hari pertama stand Kabupaten Sampang
dalam Pekan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) IX
tahun 2017 diserbu pengunjung.
Kegiatan yang bertajuk "Revitalisasi peran
KIM sebagai jurnalis warga menuju masyarakat
informatif " di gelar mulai Selasa 12-16 September
2017 di Pasuruan itu di ikuti oleh seluruh
Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Stand Kabupaten Sampang yang diwakili oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
bersama KIM Kembar Barokah dari Desa Gunung
Rancak Kecamatan Robatal produk unggulan serta
produk usaha dari KIM setempat.
Menurut Kepala Diskominfo
Kabupaten Sampang Drs. H. Djuwardi,
MM tujuan kegiatan yang di buka oleh
Wakil Gubernur Jawa Timur, menjadikan
masyarakat Jawa Timur sebagai
masyarakat yang informatif supaya
masyarakat Jawa Timur tidak hanya
dapat mengakses informasi dengan baik
namun dapat pula memilah dan memilih
informasi yang baik dan berguna.
"Upaya tersebut dapat dilakukan
dengan meningkatkan kemampuan
menggunakan tekhnologi informasi dan
komunikasi, kemampuan literasi digital
serta penguatan kelembagaan baik
masyarakat perseorangan maupun
Kelompok Tekhnologi Informasi (TIK),"
ujar Drs. H. Djuwardi, MM
Sementara Kabid Komunikasi
dan Diseminasi Sri Widayati, SH M.Si
mengungkapkan, dalam Pekan KIM Jawa
Timur IX tahun 2017 setiap peserta tidak
hanya menampilkan produk unggulan
namun juga beradu kemampuan dalam
Blog TI serta Sarasehan KIM.
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"Alhamdulilah
hari pertama stand
Kabupaten Sampang di
serbu pengunjung,"
ungkap Sri Widayati, SH.
M.SI
Sebelumnya KIM Kembar
Barokah Desa Gunung
Rancak pernah terpilih
menjadi yang terbaik
dalam ajang yang sama
di tingkat
Kabupaten.(RSS)

Calon Perseorangan Pilkada Sampang Minimal Perlu 60.410 Dukungan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten
Sampang menggelar rapat pleno penetapan
rekapitulasi daftar pemilih tetap pemilu terakhir
sebagai dasar penghitungan jumlah minimum
dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan
untuk pilkada serentak 2018 mendatang.
Ketua KPU Kabupaten Sampang Syamsul
Muarif mengatakan pihaknya menggunakan DPT
Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 lalu sebagai dasar syarat
dukungan minimal bagi bakal calon perseorangan
untuk bisa ikut dalam pilkada serentak 2018.
Adapun jumlahnya 805.459 pemilih yang
terdiri dari laki-laki 399.257 pemilih dan perempuan
sebanyak 406.202 pemilih.
Menurut Syamsul, sesuai Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016 dan Keputusan KPU Sampang,
persentase jumlah minimal dukungan bakal calon
perseorangan adalah 7,5 persen dari jumlah penduduk
yang termuat dalam DPT terakhir itu yakni 60.410

dukungan yang
tersebar di lebih dari
50 persen jumlah
Kecamatan.
Di Kabupaten
Sampang sendiri ada
14 Kecamatan, maka
syarat dukungan bakal
calon perseorangan
minimal tersebar di 8
Kecamatan.
" S a m p a i
sekarang ada dua
orang yang konsultasi
ke KPU Sampang yang
ingin maju melalui
jalur perseorangan," ungkapnya.
Ia menambahkan, penyerahan syarat dukungan
bakal calon perseorangan ke KPU Kabupaten

Sampang dijadwalkan November 2017, diantaranya
menyerahkan fotocopy KTP serta ada formulir yang
disediakan KPU. (RSS)
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LINTAS BERITA

Saling Mengapresiasi, Gubernur Jatim Harapkan Imunisasi

Sekkab Sampang Minta IDI Tetap Konsisten Dengan Independensinya

Measles dan Rubella (MR) di Sampang Selesai Sesuai Harapan
PENERBIT :
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAMPANG
PELINDUNG :
H. FADHILAH BUDIONO
IMAM UBAIDILLAH

PENASEHAT :
PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si

PENANGGUNG JAWAB :
Sekretaris Daerah (Sekda)
Kabupaten Sampang, Phutut Budi
Santoso, menghadiri dan memberikan
sambutan pada pelantikan pengurus
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang
setempat, Rabu (13/9).
Dalam sambutannya, ia
mengawali dengan merujuk pada isi
hymne IDI. “Mendengar hymne
barusan, di sini sanggup tegak, mandiri.
Berarti Kepengurusan ini sanggup
melakukan kegiatan secara mandiri,
sanggup mengabdi secara profesional
selama mengemban bakti tiga tahun ke
depan,” katanya, mewakili Bupati
Sampang, H.Fadhilah Budiono.
Ia meminta IDI tetap konsisten
dengan independensinya, ser ta
memperkuat peran dokter sesuai kode
etik kedokteran. “Budayakan
kompetensi dan keahlian seoptimal
mungkin, jangan sia-siakan, jadilah
dokter profesional dan kompeten,”
katanya.
Pada pelantikan IDI Cabang
Sampang masa bakti 2017-2022 di
Pendopo setempat dilakukan langsung
oleh Ketua Ikatan Dokter Indonesia
(IDI) wilayah Jatim, Prof. dr. Poernomu
Boedi.
Saat ini, sudah mempunyai 108
anggota dokter. Rinciannya, 80 dokter
umum, 23 dokter spesialis, dan 5
lainnya sedang mengikuti pendidikan
dokter spesialis. (RSS)
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Gubernur Jawa Timur
Soekar wo sangat mengapresiasi
Pemerintah Kabupaten Sampang yang
sudah bekerja keras untuk melaksanakan
imunisasi campak dan rubella. Apresiasi
tersebut dikatakan oleh Soekarwo saat
melakukan kunjungan langsung ke
Po n d o k Pe s a n t re n A l - I h s a n D e s a
Jrangoan Kecamatan Omben, Kabupaten
Sampang, Sabtu (19/08).
Menurut data yang didapat dari
Kepala Dinas Kesehatan setempat dalam
jangka 19 hari, sudah mencapai 64 persen
yang sudah dilakukan imunisasi.
Sementara jumlah anak yang akan di
imumisasi mencapai 257.354 anak. Ia juga
mengungkapkan, bahwa pada bulan
September mendatang imunisasi ini
harus segera terselesaikan.
“Pelaksanaan imunisasi campak
dan rubella di Sampang saat ini sudah
mencapai 64 persen yang dilakukan
selama 19 hari. Para ulama, kyai serta
Bupati Sampang dan jajarannya sudah
bekerja keras, semoga imunisasi tersebut
segera cepat terselesaikan tentunya
sesuai harapan,” ungkapnya
Lebih lanjut Soekarwo
mengatakan, dukungan kyai dan ulama'
dalam menyukseskan imunisasi Measles
dan Rubella (MR) di Madura sangat

Tanpa e-KTP, Warga Tetap Bisa Memilih di Pilkada Sampang 2018

Pemkab Sampang Siapkan Dana Rp 150 juta untuk Bantuan Air Bersih
berasal dari
APBD Pemkab
Sampang yang
bekerjasama
d e n g a n
Perusahaan
Daerah Air
Minum (PDAM)
Trunojoyo.
Anang
menerangkan,
total tangki
yang disiapkan
u n t u k
penyaluran air
bersih sebanyak
4 tangki milik
BPBD dan 2
tangki dari
P D A M .
P i h a k n y a
Rp. 150 juta.
Anggaran yang disiapkan
m
e
n
a
r
g
e
t
k
a
n
s
e
t
i
a
p desa yang
Pemerintah Kabupaten Sampang untuk
Kepala Badan Penanggulangan
menyalurkan air bersih ke desa-desa
Bencana Daerah (BPBD) Sampang mengalami kekeringan akan disuplai air
yang mengalami kekeringan sebesar
Anang Djoenaedi mengatakan, dana itu b e r s i h s e b a n y a k 1 0 k a l i . A n a n g
menyebutkan, dari data yang dimiliki

signifikan.
“Kyai dan ulama' merupakan
garda terdepan yang mendukung
pemerintah dalam mewujudkan budaya
sehat di masyarakat,” pungkasnya.
Oleh karena itu, ia mengucapkan
terima kasih kepada kiai dan ulama' yang
telah membantu pemerintah dalam
meyakinkan masyarakat akan pentingnya
pelaksanaan imunisasi MR di Madura
yang sampai tgl 19 Agustus telah tercapai
64%, dan target 100% untuk 13 hari lagi.
“Kegiatan vaksinasi MR ini
memberikan dampak yang luar biasa bagi
perkembangan kesehatan anak Indonesia
khususnya Jatim ser ta merupakan
investasi besar untuk anak-anak kita,”
ungkapnya.
Menurutnya, kesuksesan
Imunisasi MR ini harus didukung oleh
semua pihak. Jika pelaksanaan kegiatan
ini bisa sukses 100%, akan menjadikan
Indonesia bebas dari campak dan rubella.
Sama halnya dengan imunisasi cacar
yang telah selesai pada 1974, imunisasi
polio 2014 dan tetanus 2016.
“Saat ini, diperkirakan ada sekitar
8.468.640 bayi dan anak di Jatim yang
mengikuti imunisasi MR. Ia pun optimis
imunisasi MR bisa dilaksanakan di seluruh
Jawa timur dan diharapkan dapat

melampaui
target 98 %
a
t
a
u
mendekati
1 0 0 % , ”
terangnya.
Semen
tara pengasuh
Po n - p e s A l I h s a n
Jrangoan, Kec.
O m b e n
Sampang, KH.
Mahrus Abd.
M a l i k
menyampaika
n, imunasi
campak dan
rubella secara
hukum dan
agama tidak
haram. Justru
imunisasi itu
sangat baik
bagi tumbuh
kembang anak.
Apalagi, fatwa
Majelis Ulama' Indonesia (MUI) sudah
jelas bahwa imunisasi MR halal.
”Pada intinya kami mendukung
penuh kegiatan imunisasi ini. Artinya,
semua anak-anak di Sampang harus
terbebas dari campak dan rubella,”
tuturnya.
Pihaknya meminta masyarakat
tidak percaya terhadap isu yang berupaya
memecah belah keutuhan bangsa.
Menurutnya, keputusan fatwa MUI,
bahwa imunisasi MR dan vaksin halal dan
tidak mengandung babi, harus diikuti.
”Dalam mengeluarkan fatwa,
MUI punya dasar yang jelas. Jadi kami
mengajak masyarakat agar anakanaknya bersedia diberi imunisasi,”
pintanya.
Di tempat yang sama, Bupati
S a m pa n g H . Fa d h i l a h B u d i o n o
mengatakan, penanganan imunisasi MR
yang dilakukan di Sampang sangat
terintegrasi karena melibatkan semua
unsur terkait. Saat ini, dari 257.350 anak,
yang sudah divaksin sekitar 64 persen,
hanya dalam waktu 19 hari.
“Kami all out menurunkan
seluruh tenaga medis yang ada. Bahkan,
kami juga mengajak kiai, ulama, TNIPolri ser ta memaksimalkan peran

BPBD Sampang,
sampai saat ini sudah 42 desa di
daerahnya yang mengalami kekeringan
yang tersebar di 12 Kecamatan.
"Dari data pihak kecamatan
semua desa yang mengalami kekeringan
tahun ini masuk kategori kritis, karena
sumber airnya kering, tidak terjangkau
dan tidak ada tandon," ungkapnya.
Lanjut Anang, pada Kamis
(14/9), BPBD Sampang mulai
memberikan bantuan air bersih gratis ke
sejumlah desa yang mengalami
kekeringan diantaranya di Dusun
Tengginah, Desa Rahayu, Kecamatan
Kedungdung dan di Dusun Anyir, Desa
Panyirangan, Kecamatan Pangarengan.
Anang menambahkan, berdasarkan
prediksi dari Badan Meteorologi
Klimatologi dan Geofisikan (BMKG)
Juanda Surabaya, musim kemarau
tahun 2017 ini akan terus terjadi
hingga bulan Oktober mendatang.
(RSS)

Masih banyak warga di
Kabupaten Sampang yang belum
m e m i l i k i K a r t u Ta n d a Pe n d u d u k
elektronik (e-KTP) sebagai syarat
menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU)
setempat menjamin warga tetap bisa
memilih pada Pilkada serentak 2018
mendatang dengan mengurus surat
keterangan dari Dinas Kependudukan
dan Catatan Sipil (Dispendukcapil).
Anggota KPU Sampang Addy
Imansyah menjelaskan, dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016, sangat
dimungkinkan untuk mengakomodasi
pemilih yang sudah melakukan

perekaman data tetapi belum
mempunyai e-KTP maupun yang belum
melakukan perekaman data. Pihaknya
akan berkoordinasi dengan
Dispendukcapil setempat untuk
memberikan surat keterangan bagi
pemilih yang belum mempunyai e-KTP.
"Tapi nanti kewenangan untuk
memberikan surat keterangan itu adalah
Dispendukcapil, apakah yang
bersangkutan itu memenuhi syarat
sebagai pemilih termasuk mengenai
domisilinya," terangnya.
Sementara itu, Kabid
Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan dan Pemanfaatan Data
Dispendukcapil Sampang Edi Subinto
mengungkapkan, terhitung sampai
Desember 2016, jumlah wajib e-KTP di
daerahnya sebanyak 734.413 jiwa.
Ia menerangkan, dari jumlah
tersebut, sebanyak 602.037 orang sudah
melakukan perekaman sedangkan
sisanya sebanyak 132.376 penduduk
belum melakukan perekaman data yang
tersebar di 14 Kecamatan.
E d i m e n g a t a k a n , a pa b i l a
nantinya pada saat pencoblosan Pilkada
2018 mendatang, masih ada pemilih

yang belum memiliki e-KTP, serta belum
melakukan perekaman atau mungkin
tidak mendapatkan surat keterangan dari
Dispendukcapil, maka sebagai alternatif
pihaknya menyarankan untuk
menunjukkan kartu keluarga.
Menurutnya, masih banyaknya
warga setempat yang belum melakukan
perekaman karena beberapa faktor
diantaranya, yang bersangkutan tidak
ada di tempat artinya mereka berada di
luar Sampang atau di luar negeri.
Kemudian faktor lanjut usia sehingga
motivasi untuk mengurus e-KTP rendah.
"Yang mengelurkan data pemilih
untuk pilkada nanti adalah pemerintah
pusat, karena sudah ada MoU antara KPU
pusat dengan Kementerian Dalam
Negeri, sementara tugas dari
Dispendukcapil kabupaten mengecek
data pemilih yang mungkin meninggal
dunia, pindah domisili ke luar Sampang
atau yang datang," ucapnya.
Edi menambahkan, pihaknya terus
berupaya dalam percepatan perekaman
e - K T P, s a l a h s a t u n y a d e n g a n
memaksimalkan mobil keliling untuk
turun langsung ke desa-desa. (RSS)

puskesmas yang ada,” tegasnya.
Menurutnya, target tersebut
awalnya di targetkan selama 2 bulan.
Namun dirinya meyakinkan para Dinas
Kesehatan setempat bahwa proses
imunisasi tersebut harus selesai dalam
jangka 32 hari.
“Awalnya harus selsai 2 bulan,
tapi kami bersikeras agar proses
imunisasi tersebut selesai dalam jangka
32 hari,” ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Kepala
Dinas Kesehatan Sampang Firman Pria
Abadi, dalam 19 hari pihaknya sudah
melaksanakan imunisasi tersebut selesai
64 persen. Ia meyakini bahwa imunisasi
itu akan selsesai tepat waktu.
“Total yang akan di imunisasi
campak dan rubella mencapai 257.354
anak, saya yakin dukungan kiai ulama
proses imunisasi ini akan selsesai tepat
waktu,” tandasnya.
Sekedar diketahui, Dalam kunjungan
kerja di Sampang tepatnya di Pon-Pes AlIhsan Jrangoan, Pakde dan Bude Karwo
bersama Bupati Sampang H. Fadhilah
Budiono, Kepala Unicef Indonesia Gunilla
Ollson, Unicef Perwakilan Jawa Arie
Rukmantara, Kepala Dinas Kesehatan
Kab. Sampang dr. Firman Pria Abadi,
Pimpinan/Pengasuh Ponpes Al-Ihsan KH.
Mahrus Abd. Malik, Kepala Desa Jrangoan
Ali Mustofa, dan Kepala Upt Puskesmas
Jrangoan Zahruddin, menandatangani
komitmen Madura mewujudkan
Indonesia bebas campak dan rubella.
(RSS)

DPRD Sampang
Gelar Penggalangan Dana untuk Rohingya

Bupati Sampang H.Fadhilah
Budiono bersama anggota DPRD
Sampang menggelar penggalangan
dana sebagai aksi solidaritas terhadap
nasib yang dialami etnis Rohingya di
Myanmar.
Aksi penggalangan dana itu
dilakukan saat rapat paripurna di aula
besar DPRD setempat. Bupati dan
sejumlah anggota dewan ser ta
beberapa Kepala Organisasi
Perangkat Daerah (OPD), termasuk
para camat dan perwakilan dari Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
hadir pada rapat tersebut
memasukkan uang ke dalam kardus
kecil yang sudah disiapkan pihak
DPRD Sampang.
Inisiator aksi penggalangan
dana tersebut, Rahmat Hidayat Rifai
mengatakan, pihaknya merasa
prihatin mengenai peristiwa
pembersihan terhadap warga muslim
Rohingya di Myanmar.
Po l i t i s i Pa r t a i K e a d i l a n
Sejahtera itu menuturkan, pihaknya
ingin menunjukan rasa empati
dengan cara penggalangan dana
yang akan disalurkan melalui
Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah
Islamiyah.
"Semoga dana yang
terkumpul ini bisa meringankan
beban para korban tragedi Rohingya
di Myanmar," ucapnya, Kamis (7/9).
Pria yang juga menjadi Anggota
Komisi I DPRD Sampang itu
meyampaikan bahwa dana yang
terkumpul dari aksi tersebut senilai
Rp 4 juta lebih. (RSS)
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Dinas Pertanian Sampang Gelar Kontes Produk Unggulan

Dalam rangka memperingati
HUT Kemerdekaan RI ke 72, Dinas
Pertanian Kabupaten Sampang
menggelar Kontes Produk Unggulan
Usaha Agribisnis yang dilaksanakan di
GOR Indoor. Kegiatan ini pertama
kalinya digelar dengan mengangkat
tema “Tingkatkan Kemampuan
Kelompok Tani dan Kesejahteraan
Petani Kabupaten Sampang”, Rabu
(23/08).
Hadir dalam acara tersebut
Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono,
Sekdakab, Forkopimda didampingi
Kepala Dinas Pertanian dan beberapa
per wakilan Pimpiman Oraganisasi
Perangkat Daerah (OPD) Kab. Sampang.
Dalam acara kali ini, 14 Balai
Pelatihan Pertanian (BPP) di masingmasing Kecamatan melalui dua
kelompok tani mempersiapkan produk –
produk yang paling di unggulkan, setelah
itu nantinya akan mendapat penilaian
tersendiri serta komentar dari Bupati
Sampang.
Dalam sambutannya Bupati
S a m pa n g H . Fa d h i l a h B u d i o n o
mengatakan, dengan adanya kontes ini
diharapkan produk pertanian lokal dapat

“ S a y a
s a n g a t
mengapresiasi
produk unggulan
asli dari Kabupaten
Sampang sendiri
yang nantinya
kalau bisa di
produk bisa
m e m a k a i
tehnologi canggih,
contohnya buah
semangka dengan
bentuk kotak, hal
ini sangat menarik
bagi para pembeli
sehingga nantinya
sangat mudah
dipasarkan. Selain
itu juga dapat
meningkatkan
produk pertanian
lokal, dapat
mendorong
kecintaan dan
kebanggaan
masyarakat
Sampang terhadap
lebih dikenal lagi.Tentunya lebih dikenal produk lokal,” ucapnya.
tak hanya oleh masyarakat, namun juga
Menurutnya, sektor pertanian
pihak-pihak yang selama ini
merupakan salah satu andalan
memanfaatkan produk pertanian lokal.
Kabupaten Sampang. Sektor pertanian
“Gerakan ini juga
dimaksudkan sebagai salah satu
upaya dalam memfasilitasi
pemasaran produk pertanian lokal
sebagai wujud kepedulian
pemerintah kepada masyarakat.
Selain itu, ajang ini juga sebagai
kampanye pentingnya
mengkonsumsi sayuran dan buahbuahan untuk kesehatan,” tuturnya
H.Fadhilah Budiono
menyampaikan, pihaknya sangat
m e n d u k u n g p e n u h te r h a d a p
langkah yang dilakukan oleh dinas
pertanian untuk memajukan
produk di daerahnya. Bahkan
Fadilah Budiono berharap agar
produksi pertanian didaerahnya
menggunakan technology canggih
sehingga bisa mudah di pasarkan
ser ta dapat menumbuhkan
komitmen masyarakat Sampang
untuk lebih mencintai produk lokal
serta peluang besar bagi petani
untuk meningkatkan produknya.

Jamaah Haji Sampang Dijadwalkan Tiba di Tanah Air 26 September

Ratusan jamaah haji asal
Kabupaten Sampang, yang tebagi
dalam dua kelompok terbang yakni
kloter 7 dan 58 dijadwalkan akan tiba di
tanah air pada tanggal 26 September
mendatang.
Kasi Haji dan Umrah Kantor
Kementerian Agama Sampang
Syamsuri menjelaskan, para jamaah
haji yang tergabung dalam kloter 57
akan diterbangkan pada tanggal 25
September dari Bandara Internasional
King Abdul Azis, Jeddah pukul 13.05
Waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara
Internasioanl Juanda Surabaya pada 26
S e p t e m b e r p u k u l 0 4 . 0 0 Wa k t u
Indonesia Barat.
Sedangkan para jamaah haji di

kloter 58 juga diterbangkan pada 25
September pada pukul 15.05 WAS dan
akan tiba di tanah air tanggal 26
September pukul 06.00 WIB.
Syamsuri menerangkan, di
kloter 57 terdapat 438 jamaah haji dan
di kloter 58 terdapat 113 jamaah haji,
saat ini mereka masih melaksanakan
ibadah di Mekkah, mereka akan menuju
ke Madinah pada 17 September
mendatang untuk melaksanakan
Ibadah Arbain di Masjid Nabawi.
"Alhamdulillah semua jamaah
haji Sampang sehat semua belum ada
kabar yang meninggal dunia,” ucapnya.
Syamsuri menambahkan, satu jamaah
haji asal Sampang atas nama Bambang
Yitno Mohsan bin Mohsan kurang lebih
seminggu yang lalu harus menjalani
perawatan di rumah sakit setempat
karena terjatuh di Masjidil Haram
bahkan sempat mengalami koma dan
dua lainnya atas nama Sanawi dan
Niman mengalami sesak nafas.
Menurutnya, kondisi ketiga
jamaah haji tersebut kembali membaik
setelah mendapat perawatan intensif
dari dokter di rumah sakit setempat.
(RSS)

bukan hanya sebagai penghasil bahan
pangan tapi juga multifungsi seperti
penyedia bahan baku industri,
penyerapan tenaga kerja, dan pelestarian
lingkungan.
“Produk yang perkenalkan kali
ini akan menjadi produk andalan
Kabupaten Sampang, untuk itu sektor
pertanian akan menjadi prioritas juga
dalam pembangunan daerah,” paparnya.
Sementara di sela acara Kepala
Dinas Pertanian Kab. Sampang, Hary
Soeyanto mengatakan, kegiatan produk
agribisnis unggulan digelar untuk
m e n i n g k a t k a n ke l o m p o k t a n i d i
Sampang. Selain itu untuk
menyampaikan informasi hasil
pembinaan kepada kelompok tani yang
nantinya juga mengajak pimpinan OPD
dan para pengusaha untuk ikut
mendukung serta mensukseskan produk
dari kelompok tani di daerahnya.
“Acara ini tidak lain adalah sebagai
upaya pemerintah untuk meningkatkan
dan mensejahterakan para petani di
daerahnya untuk memasarkan produk
lokal yang nantinya akan bekerjasama
dengan SKPD serta pengusaha terkait
untuk ikut memasarkan produk
unggulan dari Kabupaten Sampang,”
ungkapnya. (RSS)

Pemerintah Indonesia dan PBB untuk Selesaikan Konflik Rohingya
Myanmar.
"Karena kami khawatir kalau itu
terus-menerus terjadi akan merembet
ke negara kita Indonesia ini yang
mayoritas muslim," ucapnya, Jumat
(8/9).
Menurutnya, pemerintah
Indonesia jangan setengah-setengah
dalam membantu mencari solusi
terhadap kasus yang melanggar HAM
tersebut. Selain itu, pemerintah
Indonesia juga segera mengusulkan ke
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk menindak sesuai hukum yang
berlaku kaitannya dengan konflik itu.
"Sampai sekarang PBB pun
belum ada tanggapan serius, maka dari
itu kami meminta pemerintah
Indonesia mengusulkan kepada PBB
agar bertindak sebagaimana mestinya,"
ungkapnya.
Ia juga berharap agar pemerintah
Indonesia mengajak negara lainnya
untuk memberikan sanksi tegas
terhadap pemerintah Myanmar. (RSS)
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Kapolda Jatim Gelar Press Release dan Apresiasi Kinerja Polres Sampang
Kapolda
Jawa Timur Irjen Pol
Drs. Machfud Arifin,
SH di dampingi
Wakapolres Sampang
Kompol Gusti Bagus
Sulasana SH. Mhum
menggelar press
release penangkapan
kurir sabu di jalan raya
Kecamatan Banyuates
dengan barang bukti
sabu seberat 8,7 Kg
pada beberapa waktu
lalu.
D a l a m
kegiatan ini tampak
hadir Bupati Sampang
H. Fadhilah Budiono,
Dandim 0828 Sampang Letkol Inf.
Indrama Bodi Spd, para kyai dan ulama
se-Kabupaten Sampang serta para
pejabat utama Polres.
Dalam press release tersebut,
Irjen Pol Dr s. Machfud Arifin
mengatakan, bahwa dari hasil
pengembangan dan pemeriksaan dua
tersangka yang masing-masing atas

nama Faisol (31) warga Desa Taman,
Kelurahan Mengok, Kecamatan Pujek,
Kabupaten Bondowoso dan Misbah bin
Rahman (37) warga Dusun Lebak Tengah,
Desa Sotabar, Kecamatan Pasean,
Kabupaten Pamekasan, jajaran Polres

MUI Sampang Minta Ada Langkah Konkret

Majelis Ulama Indonesia
(MUI) Kabupaten Sampang meminta
pemerintah Republik Indonesia segera
mengambil langkah konkret untuk
membantu menghentikan konflik
kekerasan terhadap warga muslim
Rohingya di Myanmar.
Ke t u a M U I S a m pa n g K H .
Bukhori Maksum mengaku prihatian
dan menyesalkan perbuatan tersebut.
Untuk itu pihaknya meminta
pemerintah Indonesia segera
mengambil langkah konkret untuk
menghentikan pelanggaran Hak Asasi
Manusia (HAM) yang terjadi di
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Sampang, berhasil mengamankan 14
tersangka.
"Berawal dari pemeriksaan dua
orang tersangka, 14 tersangka lainnya
diciduk dan sabu itu berasal dari Jambi,"
kata Machfud, Kamis (31/08).
Dalam paparannya Kapolda
mengatakan , dengan adanya
penangkapan tersangka beserta barang
bukti seberat 8,7 Kg sabu itu. Jajaran

kepolisian menduga ada keterlibatan
negara luar. Oleh sebab itu Kapolda
mengharapkan kerja lebih maksimal dari
personil Polres Sampang.
"Saya ucapkan terimakasih dan

sangat mengapresiasi kinerja Kapolres
dan jajaran untuk pengungkapan kasus
yang saya rasa cukup banyak tersangka,
dan kinerja ini agar tetap di pertahankan
bila perlu di tingkatkan lagi. Kondisi
maraknya narkoba ini jelas ada pihak lain
yang ingin menghancurkan NKRI," Ucap
Kapolda.
Diakhir press release Kapolda
Jatim juga menunjukkan barang bukti
yang masih di bungkus rapi
sebagai barang bukti yang telah
diamankan.
" S oa l p e n g u n g k a pa n
kasus narkoba yang masih marak
dan terus berkembang dengan
banyaknya jumlah kasus serta
barang bukti yang diamankan
bukan berarti jaringan narkoba
sudah menipis," pungkasnya.
Sementara itu, Kinerja
Satuan Reserse Narkoba
(Satreskoba) Polres Sampang
patut diacungkan jempol,
pasalnya beberapa hari yang lalu,
Setreskoba setempat berhasil
m e n g u n g k a p k a s u s
penyelundupan narkoba jenis
sabu-sabu dengan berat 8,75
gram (hampir 9 Kilo gram), di Jalan
Raya Jatrah Timur Kecamatan
Banyuates, Kabupaten Sampang.
Dalam penggagalan
kasus penyelundupan barang
haram tersebut, Satreskoba tidak
melakukan penangkapan secara
sendiri, melainkan dipimpin langsung
oleh Wakil Kepala Polres Sampang
Kompol Gusti Bagus Sulasana. Disisi lain
k i n e r j a S a t re s ko ba b u k a n h a n y a
mendapat apresiasi dan acungan jempol

dari masyarakat, akan tetapi juga
mendapat penghargaan reward dari
Kapolda Jatim Irjen Pol Drs. Machfud
Arifin, SH.
Dari jumlah keseluruhan
anggota Satreskoba, hanya ada 9
Personel yang mendapat penghargaan
reward termasuk Waka Polres Sampang.
9 anggota tersebut diantaranya, Waka
Polres Sampang Kompol Gusti Bagus
Sulasana, Kasat Narkoba AKP Arief
Kurniady, KBO Satresnarkoba Ipda Edi
E k o P u r n o m o , K a n i t Pe n y i d i k I I
Satresnarkoba Aiptu Nugroho, anggota
Penyidik Pembantu Satresnarkoba Bripka
Suherman, Brigpol Muh Minan A, Briptu
Misbahul Munir, Bripda Hendra Setiawan,
dan Bripda Riksa Nurus Samsi.
“Madura ini terkenal dengan
daerah agamis, banyak pondok
pesantren dan tempat pengajian, tapi
saya sangat miris kerena masih banyak
pengedaran narkoba. Namun di samping
itu kami juga harus memberikan
penghargaan kepada anggota yang
berhasil melakukan pengungkapan
peredaran narkoba ini,” ungkapnya
Lebih lanjut pucuk pimpinan
Kepolisian di wilayah Jawa Timur,
Machfud Arifin mengatakan, dirinya
berpesan kepada anggota untuk tidak
ragu-ragu dalam bertindak dan beri
tindakan tegas seperti tembak ditempat
kepada para pelaku narkoba.
“Mari kita sama-sama cegah narkoba,
sebab Narkoba adalah musuh negara
dan pencegahan Narkoba ini bukan
hanya tanggung jawab polisi saja, akan
tetapi tanggung jawab kita semua, baik
Penegak Hukum, TNI, Bupati, Ulama'
dan masyarakat,” tegasnya. (RSS)

Polres Sampang Musnahkan Barang Bukti 8,75 Kg Sabu
Kepolisian Resor (Polres)
Sampang, Kamis (14/9) memusnahkan
barang bukti narkoba jenis sabu seberat
8,75 Kilogram senilai kurang lebih Rp. 9
miliar, yang disita dari dua tersangka
Faisol dan Misbah di Jalan Raya Desa
Jatra Timur, Kecamatan Banyuates pada
25 Agustus 2017.
Pemusnahan barang bukti sabu
itu dengan cara dibakar menggunakan
alat insinerator yang didatangkan dari
Badan Narkotika Nasional Provinsi
(BNNP) Jawa Timur di halaman depan
markas Polres Sampang.
Wakapolres Sampang Kompol
Gusti Bagus Sulasana menerangkan,
pemusnahan barang bukti tersebut
berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009. dari barang bukti
sabu seberat 8,75 Kg itu yang
d i m u s n a h k a n s e b e r a t 8 , 7 4 0 kg
sedangkan sisanya seberat 10 gram
dijadikan alat bukti untuk persidangan
dan penelitian di Laboratorium Forensik
Mabes Polri Cabang Surabaya.
Ia mengungkapkan, sementara
ini pihaknya baru mengamankan dua
tersangka, namun dari hasil
penyelidikan lebih lanjut, pihaknya
menduga ada keterlibatan satu orang
lagi yang berinisial S.

"Mudah-mudahan segera kita lakukan
penangkapan," tegasnya.
Kasubdit Narkoba Labfor Mabes
Polri Cabang Surabaya AKBP Arif Andi
Setiawan menambahkan, informasi yang
diterima oleh pihaknya barang tersebut
berasal dari Malaysia yang melalui

Provinsi Jambi.
"Awalnya dari Malaysia
masuknya 20 kilogram, tetapi sampai
disini kurang lebih 9 kilogram, ini masih
dicari sisanya ngecer di mana aja itu,"
ungkapnya.
Dalam kegiatan pemusnahan

sabu itu juga dihadiri Bupati Sampang
H.Fadhilah Budiono, anggota BNNP
Jatim, Dandim 0828 Sampang Letkol
Infantri Indrama Bodi, pihak dari
Kejaksaan Negeri serta Pengadilan
Negeri setempat dan anggota Badan
Narkotika Kabupaten Sampang.(RSS)
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Pemkab Sampang-BPJS Kesehatan Teken MoU Program UHC
Pe m k a b S a m p a n g t e r u s
menunjukkan komitmen untuk
peningkatan layanan bidang kesehatan.
Terbaru, melakukan penandatanganan
kesepakatan bersama dengan BPJS
Kesehatan Cabang Pamekasan. Kerja
sama ini dalam rangka persiapan
jaminan kesehatan semesta atau
universal health coverage (UHC) untuk
54 desa dan kawasan tertinggal.
Kegiatan tersebut dihadiri
Bupati Sampang yang diwakili Asisten 1
Bidang Sosial Nurul Hadi, Deputi Direksi
BPJS Kesehatan Wilayah Jawa Timur Dr.
Handar yo, Kepala BPJS Kesehatan
Cabang Pamekasan Drs. H. M. Ismail
Marzuki, M.M., dan diikuti seluruh kepala
organisasi perangkat daerah (OPD),
Kepala Puskesmas, dan Camat.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang
Pamekasan Mohammad Ismail Marzuki
mengatakan, kerja sama ini untuk
mempersiapkan dan menyukseskan
UHC pada 2018. Pihaknya bersama
Pemkab Sampang akan menambah
52.442 warga dari 54 desa dan kawasan
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Hindari Kecelakaan, Satlantas Polres Sampang Bersama Tim Gabungan
Sidak Kelayakan Angkutan Umum di Terminal

Tingkatkan Minat Baca, Perpusda Sampang
Gelar Lomba Pidato Bahasa Inggris

tertinggal dalam
program JKN-KIS.
Dengan
begitu, total
masyarakat Kota
Bahari yang
didaftarkan dan
menjadi anggota
BPJS Kesehatan
semakin banyak.
Sejak Agustus
lalu, jumlah
peserta JKN-KIS
di Sampang dari
berbagai segmen
kepesertaan telah
m e n c a p a i
662.793 jiwa.
Pencapai
a n j u m l a h
tersebut juga
diiringi dengan
penambahan
f a s i l i t a s
ke s e h a t a n
(faskes) yang

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Saat ini 39 unit fasilitas kesehatan tingkat
pertama (FKTP) telah bekerja sama
dengan BPJS.
Pe r i n c i a n n y a , d u a k l i n i k
pratama, 21 puskesmas, 13 dokter
praktik perorangan, dan tiga dokter gigi
praktik perorangan. ”Sedangkan jumlah
fasilitas kesehatan tingkat lanjut yang
sudah bekerja sama dengam BPJS
Kesehatan sebanyak tiga unit. Terdiri dari
satu rumah sakit dan dua klinik utama,”
paparnya.
Kepala Dinkes Sampang dr.
Firman Pria Abadi menuturkan, tindak
lanjut komitmen Pemkab dan BPJS
Kesehatan untuk mempercepat
p e n g e n t a s a n ke m i s k i n a n . U pa y a
tersebut dilakukan secara koordinatif
dan sinkronisasi. Tahap pertama yang

dilakukan dengan melaksanakan
kegiatan atau program berkaitan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat di
desa dan kawasan tertinggal.
”Sesuai dengan SK Bupati, kami
akan mendata dan meng-cover warga
miskin yang tidak ter-cover BPJS
Kesehatan dengan dimasukkan ke
program PBI,” ujarnya.
Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah
J a t i m D r. H a n d a r y o s a n g a t
mengapresiasi komitmen Pemkab
Sampang untuk mewujudkan UHC di 54
desa dan kawasan tertinggal. ”Kami
harap program ini berjalan sukses dan
lancar agar kesehatan dan kesejahteraan
masyarakat miskin lebih terjamin,”
katanya. (RSS)

Pelantikan PAW, Juhari Resmi Jadi Anggota DPRD Sampang

Untuk meningkatkan minat
membaca para siswa dan siswi di
Kabupaten Sampang, Kantor
Perpustakaan dan Arsip Daerah
setempat menggelar lomba pidato
bahasa Inggris tingkat SMP dan MTs,
yang dibuka langsung oleh Bupati
Sampang H. Fadhilah Budiono, Kamis
(25/08)
Bupati sampang mengaku
sangat mengapresiasi kegiatan lomba
pidato bahasa inggris tersebut dan
berharap dilaksanakan setiap tahun
untuk meningkatkan minat baca
khususnya berbahasa inggris di
kalangan pelajar.
“Saya berharap kalau bisa tiap
tahun lomba ini tidak lain untuk
meningkatkan minat baca bahasa

inggris di kalangan para pelajar,”
ujarnya saat melakukan pembukaan
pidato bahasa inggris.
Sementara itu, Kepala
Perpustakaan dan Arsip Daerah
Sampang, Sudarmanto mengatakan,
lomba pidato bahasa Inggris ini
dilaksanakan untuk meningkatkan
minat membaca tujuan lainnya adalah
untuk mengukur kemampuan para
siswa dan siswi di daerahnya dalam
berbahasa asing dan melatih mereka
untuk berani tampil dan berbicara di
depan umum.
“Lomba ini dilaksanakan hanya
satu hari dengan jumlah 65 peserta dari
sekolah-sekolah tingkat SMP atau MTs
yang ada di Kabupaten Sampang,”
ungkapnya.

Ia menambahkan, nantinya
para juara lomba bahasa inggris
tersebut akan di ikutkan ke tingkat
propinsi Jawa Timur.
“Bagi peserta yang meraih
juara, nantinya akan di ikutkan
perlombaan yang sama ditingkat
provinsi,” ujarnya.
Dalam lomba pidato tersebut
juga dilaksnakan perubahan nama
perpusatakaan daerah yakni menjadi
perpusatakaan Muhammad Nur.
“Perpustakaan Daerah ini di ubah nama
menjadi perpustakaan Muhammad
Nur, ini sudah di setujui oleh bupati
Sampang H. Fadhilah Budiono,”
Pungkasnya. (RSS)

Kemensos Tindak Tegas 55 Oknum Pendamping
Program Keluarga Harapan (PKH) 'Double Job' di Sampang

Pergantian
A n t a r Wa k t u ( PAW )
anggota DPRD
Kabupaten Sampang,
Juhari dilantik dan
d i a m b i l s u m pa h n y a
menjadi anggota DPRD
Kabupaten Sampang
sisa masa jabatan 20142019, Selasa (29/08).
S u a r a n y a
berada di urutan kedua
pada pemilihan legislatif
(Pileg) 2014, untuk
menggantikan Moh.
Faisol anggota DPRD
Kabupaten Sampang
dari daerah pemilihan II
yang meliputi
K e c a m a t a n
Tambelangan, Jrengik
dan Sreseh pada bulan
lalu, lantaran
mengajukan mundur
dari pengurus internal
serta Ketua Garda Partai
Kebangkitan Bangsa
(PKB).
D a l a m
p e l a n t i k a n PAW
tersebut dipimpin langsung oleh Ketua
DPRD Sampang Imam Ubaidillah, turut
disaksikan oleh Bupati SampangH.
Fadhilah Budiono, Forkopimda, seluruh
Pimpinan Organisaai Perangkat Daerah
(OPD) ser ta Camat se Kabupaten
Sampang.
Usai dilantik Juhari
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mengatakan, bahwa dengan masa
jabatan yang tersisa dua tahun ini,
dirinya ingin mengupayakan kegiatan
semaksimal mungkin baik
p e m ba n g u n a n i n f r a s t r u kt u r d a n
pendidikan.
“saya akan mengoptimalkan
semaksimal mungkin demi kamajuan

kabupaten sampang kedepan terutama
di dapil II (Tambelangan, Jrengik dan
Sreseh),” ujarnya
Juhari berharap, dirinya bisa
memberikan sumbangsih yang cukup
besar dengan sisa masa jabatannya
karena akhir-akhir ini masa politik.
“Saya masih baru, tentunya kita tetap

mengikuti teman-teman yang lain.
Meski saya pendatang baru akan tetap
memperjuangkan apa yang diinginkan
masyarakat. Misalya dari segi
p e m ba n g u n a n i n f r a s t r u kt u r d a n
pendidikan. Saya akan mengupayakan
supaya tidak ketinggalan dari daerahdaerah lain,” pungkasnya. (RSS)

Kementerian Sosial (Kemensos) menindak
tegas 55 orang oknum Pendamping Program Keluarga
Harapan (PKH) yang diketahui "double job" atau
rangkap pekerjaan di Kabupaten Sampang.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan
Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, melaui siaran
persnya menyampaikan, mereka membuat surat
pernyataan bermaterai dan harus memilih tetap
menjadi Pendamping PKH atau mengundurkan diri.
“Jika mereka memilih tetap menjadi guru,
perawat atau honorer di kecamatan, maka mereka
harus mengundurkan diri dari Pendamping PKH,”
tegas Harry.
Harry menjelaskan, sebanyak enam orang
mengundurkan diri dari Pendamping PKH dan 48

orang menyatakan masih tetap di PKH. Berdasarkan
investigasi tersebut ditemukan fakta di lapangan
bahwa mereka bukan Aparatur Sipil Negara (ASN)
melainkan pegawai honorer swasta.
“Untuk diketahui, berdasarkan Peraturan
Kementerian Sosial Republik Indonesia No.
249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap
Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana Program
Keluarga Harapan (PKH) di Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota maka setiap Pendamping PKH tidak
diperbolehkan rangkap pekerjaan dan peraturan ini
harus ditegakkan untuk menjaga profesionalisme
Pendamping PKH dan kesuksesan program ini dalam
pengentasan kemiskinan peserta PKH,” ungkapnya.
Lebih lanjut Harr y menjelaskan, hal

Untuk menekan angka
kecelakaan lalu lintas menjelang perayaan
libur panjang Idul Adha 1438 H yang
melibatkan bus angkutan umum, petugas
gabungan dari Satlantas Polres Sampang,
Dinas Perhubungan Sampang, Dishub
Provinsi, Dokkes Polres, Sub Denpom dan
Dinas Kesehatan, melakukan operasi
kelayakan bus di terminal Sampang, Rabu
(30/08).
Satu persatu bus antar kota
maupun antar provinsi di Terminal
Sampang diperiksa kelayakannya. Selain
pengemudi, petugas juga memeriksa
kelengkapan surat berkendara. Dalam
operasi tersebut ditemukan 2 angkutan
umum yang tidak layak operasi akibat
surat kirnya mati.
Kapolres Sampang AKBP Tofik
Sukendar saat dikonfirmasi melalui Kasat
Lantas AKP Erika Pur wana Putra
mengatakan, tidak hanya memeriksa
kelengkapan surat kendaraan, namun
kondisi roda (ban) dan pedal pengereman
juga diperiksa. Pasalnya, itu bisa menjadi
faktor utama terjadinya kecelakaan lalu
lintas.
"Kegiatan ini sebagai antisipasi
laka dengan korban fatal menjelang
perayaan libur panjang Idul Qurban.
Dengan kegiatan ini menunjukkan
kesiapan pengamanan jalur lalu lintas
yang dilaksanakan oleh Satlantas Polres
Sampang bersama instansi terkait,"
tuturnya.
Kasatlantas juga menghimbau
dan memerintahkan para sopir untuk
tertib berlalu lintas dengan cara menjaga
kesehatan dengan tidak mengkomsumsi
narkoba dan barang-barang terlarang
lainnya. Selain itu, para sopir bisa selalu
mengecek armada yang mereka bawa
secara teratur sehingga nantinya armada
selalu siap untuk melakukan perjalanan.
"Karena membawa penumpang
dan taruhannya nyawa, kami
menghimbau pada sopir untuk tidak
mengkomsumsi narkoba dan barangbarang terlarang lainnya, dan juga selalu
bisa mengecek armada, utamanya rem
dan sejumlah elemen penting lainnya,"
tegasnya.
Selain bus yang surat-suratnya
mati, lanjut Erika, juga bus yang
kelistrikannya tidak berfungsi dengan
baik, seperti tidak ada lampu, juga tidak
diperbolehkan beroperasi oleh petugas.
"Operasi ini untuk menjamin keselamatan
penumpang sekaligus sebagai upaya
menekan angka kecelakaan lalu lintas,"
pungkasnya. (RSS)

tersebu
tbermu
la dari
adanya
temuan Dinas Sosial Kabupaten Sampang bahwa
sebanyak 55 Pendamping PKH terindikasi rangkap
pekerjaan. Di antara mereka ada yang berprofesi
sebagai guru honorer, tenaga honorer kecamatan,
penjaga sekolah, dan perawat di puskesmas.
Mengetahui hal ini Kemensos kemudian menurunkan
tim investigasi ke Sampang.
“Tim telah melakukan klarifikasi kepada
pihak-pihak yang terkait, yaitu sekolah, puskesmas,
kecamatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan
kantor agama di Kabupaten Sampang untuk
memastikan apakah 55 orang pendamping tersebut
tercatat sebagai tenaga atau pegawai pada instansi
tersebut,” ujarnya.
Setelah itu pada Rabu (6/9) tim bersama Dinas
Sosial Kabupaten Sampang memanggil 55
pendamping dan 11 operator PKH. Pertemuan ini
dipimpin oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Sampang dan dari Kementerian Sosial oleh Kepala
Seksi Pemantauan dan Evaluasi Kepesertaan M Slamet
Santoso dan Koordinator Sumberdaya Anang Mega
Cahyo, serta Auditor Inspektorat Jenderal Asti Retno
Hermiati.
“Tim Investigasi Kemensos juga mendorong Dinas
Sosial Kabupaten Sampang untuk melakukan
pembinaan kepada pendamping dan operator di
Kabupaten Sampang dan Kemensos juga akan
memberikan bimbingan teknis secara khusus kepada
seluruh pendamping dan operator PKH di Madura dan
selanjutnya, melalui tim investigasi Kemensos juga
akan mengklarifikasi 128 Pendamping PKH di
Sampang untuk memastikan tidak ada di antara
mereka yang rangkap pekerjaan,” pungkas Harry. (RSS)
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Disporabudpar Gelar Pawai Budaya Pembangunan

Kejari Sampang Gelar Sosialisasi Dana Desa dan TP4D

Pawai Budaya Pembangunan
yang digelar Disporabudpar Sampang
meriah. Peserta dibatasi hanya 33 karena
waktu tidak memungkinkan kendati
demikian, kegiatan tersebut sangat
menghibur masyarakat.
Puluhan peserta berasal dari
SKPD, BUMD dan masyarakat. Kegiatan
yang dimulai di Monumen Trunojoyo itu
tidak hanya menunjukkan hasil kerja
SKPD. Juga dimeriahkan dengan iringan
musik dug-dug dan musik tradisional
lainnya.
Kepala Disporabudpar Sampang
Aji Waluyu mengatakan, pihaknya
memang mewajibkan peserta dan
undangan menggunakan pakaian adat.
Terutama, adat Madura. Seperti Sakera
dan Marlena.” Kita batasi karena waktu.
Memang kita mewajibkan pakaian adat,”
ungkapnya.
Aji Waluyo menambahkan,
kegiatan tersebut murni untuk
menampilkan kinerja SKPD. Banyak
peserta yang ikut memeriahkan pawai
itu. Namun, pihaknya membatasi.” Ini
tidak dilombakan, tapi meriah.
Penampilan dari masing-masing SKPD

Kejaksaan Negeri Sampang
menggelar sosialisasi Dana Desa dan
Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah
dan Pembangunan Daerah (TP4D) untuk
mengawal dan mengamankan
implementasi dana desa sehingga
program pemerintah pusat nantinya
dapat benar – benar terwujud.
Sosialisasi tersebut diikuti oleh
para kepala desa se-Kabupaten
Sampang di kantor Kejaksaan Negeri
Sampang, Kamis (24/08).
Plt Kepala Kejari Sampang Lukas
Alexander mengatakan sosialisasi Kepala
Desa se Kabupaten Sampang ini
bertujuan, agar pelaksanaan dana desa
benar terealisasi dengan tepat guna,
sehingga dana yang di salurkan oleh
Pemerintah pusat menjadikan desa yang
terbangun dan maju sesuai program dari
Presiden RI.
"Kejaksaan Negeri sebagaimana
undang -undang no 16 tahun 2004 telah
merupakan dalam bidang penuntutan
dalam lembaga pemerintah dalam
penegakan hukum supremasi hukum,
sebagai lembaga pemerintah tentunya
kita mendukung program pemerintah
sesuai program Presiden RI Joko Widodo
untuk membangun mulai dari desa,
meminimalisir penyimpangan yang
sehingga dana alokasi dari APBN dari
mengarah kepada terjadinya tindak
pemerintah pusat itu benar terlakasana,”
pidana.
tuturnya.
“Dan kami Kejaksaan Negeri

d a n B U M D
bersaing,” tegasnya.
P i h a k n y a
berharap, bisa
meningkatkan
pawai budaya
pembangunan ini

tahun depan. Sehingga dengan adanya
pawai ini, pembangunan di Sampang
semakin tampak.” Maka dari itu tahun
depan supaya ada anggaran dari
m a s i n g - m a s i n g S K P D. S u p a y a
kegiatannya bisa semakin meriah,”
harapannya. (RSS)

Lukas Alexander menambahkan
lahirnya TP4D ini, sebagai upaya
pencegahan korupsi dan percepatan
pembangunan untuk mencapai
keberhasilan dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Lukas juga
menginginkan agar para Kepala Desa
menggunakan dana desa sesuai aturan,
sehingga diharapkan dapat

Sampang mengumpulkan Kepala Desa
se Kabupaten Sampang dengan tujuan
apa yang menjadi program pemerintah
itu bisa berjalan dengan lancar, dan kita
kawal, karena kita disini ada tim TP4D,
intinya kita ingin pengelolaan dana desa
ini jangan sampai terjadi korupsi, dan
jangan sampai terjadi perbuatan
penyimpangan yang pada akhirnya

masuk penjara sehingga nantinya
p r o g r a m P r e s i d e n J o ko w i u n t u k
membangun mulai dari desa benar –
benar terwujud,” jelasnya.
B u p a t i
Sampang H.
Fadhilah Budiono
menghimbau agar
para kepala desa di
d a e r a h n y a
menggunakan
anggaran dana
desa dengan bijak,
hati – hati dan
tanggung jawab
sesuai dengan
ketentuan dan
peraturan yang
berlaku.
“Sosialisasi
ini di laksanakan
agar dana desa di
gunakan dengan
sebaik – baiknya,
sehingga nantinya
program Presiden
RI bisa terwujud,”
pungkasnya
Sementara
itu Bupati Sampang H.Fadhilah Budiono
mengingatkan para Kepala Desa di
daerahnya agar memanfaatkan dana
desa untuk benar benar membangun
desa. Apalagi anggaran dana desa tahun
ini di wilayahnya naik rata- rata sekitar
Rp1,5 miliar per desa.
“Tahun ini anggaran dana desa
naik rata – rata per kepala desa sekitar 1,5

miliar, ini adalah uang rakyat gunakanlah
sebaik baiknya, untuk membangun desa,
agar desanya maju otomatis
masyrakatnya juga akan maju,” ujarnya
saat sambutan kepada para kepala desa
se Kabupaten Sampang, saat
melaksnakan sosialisasi dana desa dan
TP4D,
Fadhilah Budiono mengatakan,
seluruh Kepala Desa agar menggunakan
anggaran dana desa dengan bijak, hatihati dan penuh tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang
berlaku agar tidak ada permasalahan
hukum dikemudian hari. Menurutnya
peruntukan dana desa agar
dimanfaatkan melalui swadaya
masyarakat serta dapat dipergunakan
untuk pembangunan desa.
“Beberapa kali saya ingatkan
tentang dana desa ini kepada kepala
desa agar di gunakan sebaik baiknya
sesuai aturan, kadang – kadang
peringatan saya ini dianggap
bercandaan, saya harap dana desa
anggaran dari pusat itu agar di gunakan
dengan benar,” jelasnya
B e rd a s a r k a n B a d a n Pe n g e l o l a a n
Pendapatan Keuangan dan Aset (BPPKA)
setempat Pemerintah Pusat
mengucurkan Dana Desa (DD) tahun
2017 untuk wilayah Kabupaten
Sampang, naik hingga 30 persen yakni
mencapai Rp 167 miliar. Kucuran DD di
Sampang bersumber dari APBN itu di
tahun 2015 lalu sebesar Rp 58 miliar,
sedangkan tahun 2016 sebesar Rp 131
miliar. (RSS)

Dinas Kelautan dan Perikanan Gelar Lomba Cipta Menu
Wahyuni Yuliati menyampaikan, Lomba
Cipta Menu dilakukan agar masyarakat
bisa memanfaatkan sumber daya lokal
untuk bahan masakan. Menu masakan
yang dihidangkan bisa beragam, bergizi,
seimbang, dan aman (B2SA). Dengan
demikian, dalam mengolah masakan
tidak terpaku pada beras.
“ Tu j u a n d a r i l o m b a i n i
sebenarnya untuk mendorong agar ibuibu pandai membuat olahan makanan
dari sumber daya lokal yang ada,” jelas Sri
Wahyuni.
Dia menyampaikan, yang
menjadi dewan juri dalam lomba
tersebut, yakni TP-PKK Kabupaten dan
D i n ke s S a m p a n g u n t u k m e n g u j i
Dinas Ketahanan Pangan (DKP) diikuti peserta dari TP-PKK yang ada di
kandungan gizi dari menu masakan yang
Sampang menggelar Lomba Cipta Menu 14 Kecamatan.
dihidangkan. “Nanti yang dapat juara
di Pendapa Bupati Sampang, Selasa
K e p a l a D K P S a m p a n g S r i akan kami ikutkan dalam Lomba Cipta
(12/9). Kegiatan yang diprakarsai DKP itu

Menu di
tingkat provinsi. Kami harap, peserta
yang dikirim ke Provinsi bisa dapat juara,”
harapnya.
Juara I Lomba Cipta Menu
tingkat Kabupaten Sampang tahun 2017
itu adalah TP-PKK Kecamatan Karang
Penang, Juara II TP-PKK Kecamatan
Jrengik, dan Juaran III TP-PKK Kecamatan
Sampang. Sementara juara harapan 1
diraih TP-PKK Kecamatan Sreseh, juara
harapan II TP-PKK Kecamatan Camplong,
dan juara harapan III TP-PKK Kecamatan
Sokobanah.
“Para peser ta dari TP-PKK di 14
Kecamatan ini nantinya juga mendorong
warga untuk belajar membuat olahan
makanan dengan sumber daya lokal
yang ada,” tungkasnya. (RSS)
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Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)

APA ITU KIM ?
Kelompok Informasi Masyarakat yang
selanjutnya disingkat dengan KIM, adalah
lembaga layanan publik yang dibentuk dan
dikelola dari, oleh dan untuk masyarakat
secara khusus sebagai layanan informasi
masyarakat terhadap isu-isu pembangunan
sesuai dengan kebutuhannya.
Menurut Direktorat Kelembagaan
Komunikasi Sosial (2008:1) definisi Kelompok
Informasi Masyarakat (KIM) adalah lembaga
layanan publik yang dibentuk dan dikelola
dari, oleh dan untuk masyarakat yang
berorientasi pada layanan informasi dan
pemberdayaan masyarakat sesuai dengan
kebutuhannya.
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
merupakan revitalisasi dan reaktualisasi dari
kelompencapir yang disesuaikan dengan
paradigma pembangunan dan pemerintah
dewasa ini, dengan mengedepankan prinsip
demokrasi dan good governance. KIM
berperan dalam memperlancar kontribusi dan
distribusi informasi kepada masyarakat selain
itu menjembatani antara masyarakat dan
pemerintah dalam penyebaran informasi dan
penyerapan serta penyerapan aspirasi.
Masyarakat membentuk kelompok untuk
mengatasi persoalan bersama melalui akses
dan pemberdayaan informasi.
Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)
di desa atau Kelurahan ternyata memiliki
manfaat ganda. Disamping membantu
pemerintahan Desa/ Kelurahan dalam
memberikan berbagai informasi baik tentang
berbagai kegiatan pembangunan dan kegiatan
pemerintahan kepada masyarakat juga
memberikan kontribusi pemberdayaan
masyarakat secara langsung dalam hal
perekonomian keluarga.
Lokasi KIM terdapat di perkotaan atau
di pedesaan. Anggota KIM dapat berjumlah 3
(tiga) orang sampai 30 (tiga puluh) orang, yang
dapat terdiri dari remaja, orang dewasa/tua,
laki-laki/perempuan, pelajar/mahasiswa,
pedagang, petani atau nelayan.
VISI DAN MISI.
Visi KIM adalah terwujudnya
masyarakat informasi yang dinamis sebagai
dasar bagi terbentuknya masyarakat madani (
civil society ) yang sehat, cerdas, terampil,
kretaif, inovatif, produktif, mandiri dan
berbudaya tinggi.
Misinya adalah mengembangkan,
memberdayakan, memfasilitasi dan
mendinamisasi pelayanan informasi melalui
d i s e m i n a s i i n fo r m a s i u n t u k a n g g o t a

masyarakat.
AZAS PEMBENTUKAN.
KIM dibentuk berasaskan Pancasila,
dengan prinsip transparan dan demokratis
yang bercirikan kebersamaan, kebermaknaan,
kemandirian, kegotong-royongan dan
persamaan hak dan kewajiban. Dari anggota,
oleh anggota dan untuk anggota.
MAKSUD DAN TUJUAN.
KIM dibentuk dengan maksud untuk
meningkatkan pengetahuan, kecerdasan,
ketrampilan, kearifan yang mendorong
berkembangnya motivasi masyarakat dalam
berparitipasi aktif dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan.
Tujuan KIM adalah :
1. Sebagai mitra pemerintah dalam
penyebarluasan, sosialisasi dan
desiminasi informasi pembangunan
kepada masyarakat ;
2. Sebagai mediator komunikasi dan
informasi pemerintahan dan
pembangunan secara timbal balik dan
berkesinambungan ;
3. Sebagai forum media untuk pelayanan
komunikasi dan informasi
pemerintahan dan pembangunan.
FUNGSI, TUGAS DAN PERAN.
1. Fungsi :
a.
sebagai wahana untuk penerimaan,
pengelolaan dan penyebaran informasi
pemerintahan dan pembangunan kepada
masyarakat ;
b.
s e b a g a i wa h a n a i n t e ra k s i d a n
berkomunikasi antar masyarakat/anggota
KIM, antara masyarakat/anggota KIM
dengan pemerintah ;
c.
Sebagai peningkatan media literacy
dilingkungan anggota ;
d.
Sebagai lembaga swadaya masyarakat
yang memiliki dampak dan nilai ekonomis
melalui pengelolaan informasi ;
e.
Sebagai ajang silaturahmi antar
anggota masyarakat dan antara
masyarakat dan pemerintah untuk
memperkokoh kebersamaan, persatuan
dan kesatuan.
2. Tugas :
a.
Mewujudkan masyarakat yang dinamis,
peduli dan peka terhadap arus informasi ;
b.
Memberdayakan masyarakat agar
memiliki kecerdasan dalam mencerna,
memilih dan memilah informasi yang

menjadi kebutuhannya untuk
meningkatkan kesejahteraan hidupnya ;
c.
Menjadikan KIM sebagai katalisator
dan dinamisator dalam memelihara dan
meningkatkan semangat
kegotongroyongan dan kebersamaan
dalam masyarakat.
3. Peran :
a.
Memanage Informasi, yaitu mencari,
mengumpulkan, mengelola dan
mendesiminasikan informasi kepada
masyarakat sesuai dengan kebutuhannya ;
b.
Mediasi Informasi, yaitu menjembatani
arus informasi antar anggota masyarakat,
antara masyarakat dengan pemerintah ;
c.
Mengedukasi Insan Informasi, yaitu
meningkatkan sumber daya masyarakat di
bidang informasi, agar memiliki
kecerdasan dalam menerima terpaan arus
informasi ;
KEDUDUKAN.
KIM berkedudukan di tingkat desa dan
kelurahan secara mandiri dan non partisan
sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam
pembangunan di bidang komunikasi dan
informasi.
Pada tingkat Dusun, RW atau komunitas
kecil lainnya dapat dibentuk kelompokkelompok desiminanasi yang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan KIM
Desa atau Kelurahan.
STRUKTUR ORGANISASI.
Struktur atau susunan organisasi KIM
terdiri dari :
a. Penasehat ( Kepala Desa/Lurah );
b. Pengarah ( Ketua LMD dan Ketua LKMD ) ;
c. Pembina ( Seksi Penerangan/pendidikan
LKMD )
d. Ketua ;
e. Wakil Ketua ;
f. Sekretaris ;
g. Bendahara ;
h. Seksi Organisasi dan Peningkatan SDM ;
i. Seksi Pengelolaan dan Akses Informasi ;
j. Seksi Pelayanan dan Desiminasi Informasi ;
k. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif;
Untuk menetapkan personil dalam
susunan kepengurusan KIM tersebut,
dilakukan secara demokratis dari dan oleh
anggota KIM.

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
DAN KOMUNIKASI
a. Pola pertama Kim dapat menyediakan
sendiri infrastruktur TIK, seperti
computer dan jaringan internet sebagai
layanan untuk anggota kim dan
masyarakat sekitar untuk akses dan
berinteraksi dengan berbagai sumber
informasi.
b. Pola Kedua Kim dapat memanfaatkan
program pelayanan dan
mendayagunakan TIK di lingkungan
pemerintah maupun masyarakat,
s e p e r t i WA R M A S I F ( w a r u n g
masyarakat informasif), CAP
(community access Point) dan Pe-PP
(partnership for e-prosperity for the
poor), warnet (warunginternet).
SUMBER DANA.
Untuk melaksanakan kegiatannya KIM
dapat menggali dana dari berbagai sumber, dan
sesuai dengan ciri KIM dari, oleh dan untuk
anggota maka sumber dana adapat diperoleh
dari :
a.
dari anggota ;
b.
dari bantuan pemerintah ;
c.
dari kegiatan usaha produktif ;
d.
dan sumbangan lain yang tidak
mengikat.
BUKU – BUKU ADMINISTRASI
Buku administrasi organisasi KIM,
macamnya tergantung dari perkembangan dan
kebutuhan, semakin besar dan komplek
kegiatan KIM semakin banyak jenis buku-buku
adminsitrasi yang harus disediakan.
Buku Administrasi dibagi dalam dua bagian,
Buku Administrasi Organisasi dan Buku
Admnitrasi Usaha. Sebagai awal beridirinya,
paling tidak disediakan buku-buku
administrasi yang terdiri dari :
§
Buku Induk Keanggotaan
§
Buku Pengurus
§
Buku Tamu
§
Buku Rapat Anggota
§
Buku Rapat Pengurus
§
Buku Kegiatan
§
Buku Kas
§
Buku Agenda Surat
§
Buku Ekspedisi Surat
§
Dll.
LAIN - LAIN.
a. Segenap komponen bangsa baik yang
ada di pusat maupun yang ada didaerah,
baik dari kalangan pemerintah (GO)
maupun kalangan non pemerintah
(NGO) yang sama-sama bertanggung
jawab terhadap pemberdayaan dan
mencerdaskan kehidupan masyarakat,
serta memiliki komitmen untuk terus
berupaya meningkatkan kegotongroyongan, persatuan dan kesatuan serta
meningkatkan kesejahteraan
masyarakat , merupakan sumber
informasi bagi KIM.
b. Kelompok-kelompok sektoral yang ada
di masyarakat yang dibentuk karena
persamaan profesi, dll. pada tataran
untuk memanage informasi, mediasi
informasi, dan mengedukasi insan
informasi, sebaiknya juga sebagai

anggota KIM.
c. Karena kedudukan KIM hanya ada pada
tingkat desa/kelurahan, maka untuk
tingkat kecamatan dan atau kabupaten
dapat dibentuk “ Forum Komunikasi
KIM “ sebagai wahana untuk tukar
pendapat,sharing pengalaman antar
KIM, serta sekaligus sebagai jejaring
pasar ( Market Networking) produksi
anggota KIM.

elektronik seperti web dan blog. Yang
dicontohkan oleh KIM yang sudah maju KIM
Mitra Mandiri Desa Kecamatan Sreseh, KIM
Teratai Putih Kecamatan Camplong telah
banyak menyebarkan informasi kepada
masyarakat melalui media blog, disana
masyarakat banyak menemukan informasi
yang berguna bagi masyarakat yang
meliputi semua bidang semisal mengenai
cara pengurusan SKCK, KTP, produk
unggulan dan banyak informasi yang lain
yang berkaitan langsung dengan kebutuhan
masyarakat.
Instansi terkait dalam hal ini Dinas
Komunikasi dan Informatika telah banyak
melalukan sosialisasi dan pembinaan
langsung pada KIM yang berada di
Kabupaten sampang, dengan harapan agar
KIM yang berada di tingkat desa lebih
berkembang lagi dan banyak memberikan
masfaat bagi masyarakat sekitar dan secar
tidak langsung akan membantu
perberdayaan masyarakat desa sehingga
masyarakat desa tidak lagi ketinggalan
informasi.

KEBERADAAN KIM DI KABUPATEN
SAMPANG
Sampai dengan tahun 2017
keberadaan KIM di Kabupaten Sampang
telah berjalan dengan baik dan setiap tahun
diadakan pembinaan di semua kecamatan,
dari KIM yang berapa kabupaten sampang
telah banyak yang berhasil dan telah
mampu bersaing di tingkat Provinsi Jawa
Timur seperti KIM Teratai Putih yang
berada di Desa Tambaan Kecamatan
Camplong berhasil mendapatkan juara 2
LCCK tingkat Bakorwil Pamekasan dan
telah mengikuti Pameran KIM tingkat
Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di ( D i k u t i b D a r i b e r b a g a i
Kabupaten Nganjuk, tidak jauh beda sumber/internet/Diskominfo Kabupaten
dengan KIM Teratai Putih KIM Mitra Sampang)
Mandiri juga telah mengarumkan nama
baik Kabupaten
Sampang di ajang
LLCK tingkat
B a k o r w i l
Pamekasan yang
dilaksanakan di
Bakorwil Malang
dan mendapat
Juara 3.
Seperti yang
telah disebut
diawal bahwasanya
KIM merupakan
sebuah kelompok
masyarakat yang
peduli akan
informasi dan
berfungsi sebagai
penyebar informasi
k e p a d a
masyarakat, seperti
yang disebutkan di
Fungsi, Tugas dan
Peran KIM.
K
I
M
b i a s a n y a
menyebarluarkan
informasi pada
masyarakat melalui
b e rb a ga i m e d i a
b a i k
i t u
cetak/buletin
maupun media

