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DPRD Sampang menggelar 
paripurna tentang nota penjelasan 
bupati dengan agenda Laporan 
Keterangan Pertanggung jawaban 
(LKPJ) APBD 2017, Senin (9/4). 
Sidang yang dipimpin Ketua DPRD 
Sampang Imam Ubaidillah itu 
dihadiri perwakilan eksekutif dan 
legislatif. Ketua dewan didampingi 
Wakil Ketua I Fauzan Adima beserta 
jajaran forkopimda.

Mulai Pj Bupati Jonathan 
Judianto, Kejari Sampang, Polres, 
dan Kodim 0828. Dalam paripurna 
tersebut terungkap bahwa silpa 
Rp.86 miliar. Jumlah tersebut 
berhasil ditekan dibanding tahun-
tahun sebelumnya yang rata-rata 
lebih dari Rp.100 miliar.

Ketua DPRD Sampang Imam 
U ba i d i l l a h  m e n g e m u k a k a n , 
paripurna LKPJ digelar salah 
satunya untuk mengetahui kinerja 

eksekutif. Dengan begitu, ada 
penekanan agar kinerja lebih baik 
tahun ini. “Adanya evaluasi ini 
semoga memberikan perubahan 
pada kinerja pemerintah,” ucapnya.

Dia mengatakan, silpa 2017 
lebih baik dibandingkan tahun-
tahun sebelumnya. Praktis ada 
perubahan yang lebih baik pada 
kinerja pemerintah. Sebab, semakin 
banyak anggaran yang terserap. 
“ K a m i  s u d a h  m e n d e n g a r 
pembacaan LKPJ  bupati. Sehingga 
kami akan segera membahasnya. 
Jika memang tidak ada yang 
j a n g g a l ,  k a m i  a k a n  s e g e r a 
m e n g e s a h k a n .  J i k a  h a s i l 
pandangan fraksi dan komisi 
berjalan baik,” ucapnya.

Pj Bupati Sampang Jonathan 
Judianto berharap laporan tahunan 
itu bisa diterima DPRD. Pihaknya 
menunggu hasil pembahasan di 

tingkat fraksi. “Kami akan melihat 
hasilnya nanti. Sekarang masih 
diusulkan program kerja. Termasuk 

hasil pembahasan LKPJ di DPRD,” 
ucapnya. (RSS)
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Pemerintah Kabupaten 
(Pemkab) Sampang melalui Dispo 
rabudpar setempat menggelar 
olahraga sepeda bersama Pj 
Bupati.

Kegiatan yang di berangk 
atkan dari Pendopo Bupati jalan 
Wijaya Kusuma jumat 23/3 di ikuti 
Pj Bupati  Jonathan Judianto  dan 

jajaran Forkopimda,Sekkab,Kepa 
la Perangkat Daerah serta pejabat 
di lingkungan Pemkab Sampang.

Adapun rute yang di lalui 
oleh rombongan Pj Bupati dari 
Pendopo Bupati menuju lokasi pe 
mbangunan Stadion dan Pasar He 
wan yang ada di Desa Aengsa reh.

Usai meninjau lokasi Stad 
ion dan Pasar Hewan, rombong 
an menuju kantor Kecamatan 
Pengarengan  Desa  Aengsareh.

Setelah berdialog dengan 
Camat dan staf Kecamatan Penga 
rengan, Bupati sampang  bersam 
a rombongan memantau lokasi 
akses Proyek Srepang (jalan temb 

us Kecamatan Sreseh-Pengareng 
an) .

Pj Bupati Sampang  men 
dengarkan paparan dari Kepala 
Perangkat Daerah terkait tenta ng 
rencana pembangunan jalan 
tembus Srepang yang saat ini 
belum terealisasi akibat ada 
kendala tekhnis.

Perjalanan selanjutnya 
rombongan menuju kantor Keca 
matan Torjun dan kembali ke Pe 
ndopo Bupati

Menurut Humas Setkab 
Yulis Juwaidi,  olahraga bersepe 
da oleh Pj Bupati dijadikan mom 
entum mengenal lebih dekat Ka 
bupaten Sampang terutama peri 
oritas pembangunan yang akan 
di jalani.

“Selain meninjau lokasi 
strategis juga menyerap aspirasi 
dari masyarakat, Beliau ingin me 
ngetahui lebih dekat Kabupaten 
Sampang melalui olahraga,” ujar 
Yulis Juwaidi.

 Selain itu ungkap Yulis 
Juwaidi kegiatan itu di jadikan 
momentum untuk memupuk jiwa 
korsa dan kebersamaan antar 
ASN. (RSS)

Pengetahuan (Kelompok Informasi Masyarakat)

DPRD Kabupaten Sampang Gelar Paripurna LKPJ

 Olahraga Sepeda Bersama Pj Bupati Sampang, Pak JO Tinjau Akses Srepang Dan Lokasi Stadion

Pemkab Dukung Penuh Pilkada Damai dan Sukses

Wujudkan Demokrasi Pilkada yang Berkualitas 

Panwaskab Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Foto Pj Bupati dan Kabakesbangpol Sampang



Dalam upaya memberikan 
iklim Pilkada yang sejuk, Polres 
Sampang menggelar  Memo 
randum of Understanding (MoU) 

n e t r a l i t a s  y a n g  d i 
t a n d a t a n g a n i  o l e h 
sejumlah Aparatur Sipil 
Negara (ASN), Kepala 
D e s a  d a n  p e n y e 
lenggara pemilu pada 
setiap Kecamatan.

Namun dari semua 
K e  c a m a t a n ,  k a t a 
Wakapolres setempat, 
Kompol  Suhar tono, 
wilayah pantura yang 
diprioritaskan menjadi 
a g e n d a  p e r d a n a . 

Memiliki track record wilayah 
p a l i n g  r a w a n  m e l a k u k a n 
pelanggaran pilkada membuat 

Polres lebih mengutama kan 
agenda nota kesepahaman di 
daerah tersebut dibandingkan 
daerah lain. Terbukti pengamanan 
wilayah Pantura, diwacanakan 
lebih diperketat.

“Jadi melihat rekam jejaknya, 
kita akan menambahkan jumlah 
personel di daerah tersebut 
dibandingkan di daerah lain,'' 
ujarnya, Jum'at (6/4).

Nota kesepahaman ini sendiri 
sudah berlangsung di sebagian 
wilayah Kecamatan di Sampang. 
Wakapolres optimis materi MoU 
akan direalisasikan pada Pilkada. 
(RSS)
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U p a y a  s t a k e h o l d e r  
mewujudkan Pilkada 2018 damai 
dan sukses dilakukan di setiap 
kecamatan. Pj bupati Sampang 
mendukung penuh terciptanya 
pilkada damai dan sukses. Hal 
tersebut dikemukakan saat 
kegiatan deklarasi damai dan 
focus group discussion (FGD) di 
Kantor Kecamatan Karang 
Penang Kamis siang (5/4).

Kegiatan tersebut dihadiri 
jajaran forkopimda. Yakni, Pj 
Bupati Sampang Jonathan 
Judianto, Kapolres Sampang AK 
BP Budi Wardiman, kejari, dan 
lainnya. Dari KPU dan Panwaslu 
Sampang juga hadir. Selain itu, 
kegiatan tersebut dihadiri tokoh 
masyarakat dan kiai di lingkung 
an Kecamatan Karang Penang.

Pertemuan tersebut meru 
pakan bentuk kesepakatan damai 
atas pelaksanaan Pilkada 2018. 
Pilkada yang akan digelar Juni 
mendatang itu diharapkan 
berlangsung damai dan sukses. 
Semua pihak sepakat sama-sama 
menjaga kondusivitas pil kada.

Pada kesempatan itu, Pj 
bupati Sampang mengimbau 
agar tanggung jawab pilkada 
tidak hanya dilakukan penye 
lenggara, penegak hukum, peng 
awas, dan pemerintah. Namun, 
suksesnya pilkada tersebut me 
rupakan tanggung jawab semua 

elemen masyarakat.

Pj bupati mengimbau, 
semua elemen masyarakat di 
Sampang berperan aktif dalam 
menjaga kondusivitas pelak 
sanaan pilkada. Perlu kesadaran 
masyarakat untuk saling menjaga 
satu sama lain.

”Pilkada damai dan suk 
ses adalah harapan semua ora ng. 
Harapan itu bisa tercapai ka lau 
dilakukan secara bersama-sama. 
Perlu kekompakan semua elemen 
masyarakat dalam men jaga 
kondisivitas pilkada sampai 
tuntas,” ucapnya.

Pada kesempatan itu, 
Pemkab berharap semua lapisan 
masyarakat kompak menjelang 
pilkada. Pj bupati mengatakan, 
meski terdapat perbedaan pilih 
an, tidak perlu ada perselisihan. 
PNS diimbau agar mendukung 
pilkada damai dan sukses.

Pihak KPU Sampang me 
nyampaikan tata cara pencoblos 
an pada pilkada Juni nanti. Mere 
ka berfokus pada pelaksa naan 
pilkada hingga selesai. Semen 
tara pihak kepolisian menyampai 
kan agar masyarakat mematuhi 
aturan. Terutama, PNS yang dila 
rang ikut campur dalam tahapan 
pilkada.

Komisioner KPU Sampa ng 
Miftahurrozaq sepen dapat 

dengan Pj bupati. Sebagai 
penye lenggara, pihaknya 
berharap pil kada damai dan 
sukses didukung oleh semua 
kalangan masya rakat.

”Kami berharap, ini 
menjadi tanggung jawab 
semua elemen masyarakat. 
Bukan hanya tanggung jawab 
kami sebagai penyelenggara. 
Harap an pilkada damai dan 
sukses tidak akan terwujud jika 
t idak  d i  dukung semua 
kalangan,” tegasnya. (RSS)
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Pe n j a ba t  ( P j )  B u pa t i 
Sampang  menggelar kunjungan 
ke Pulau Mandangin. Bersama 
jajaran Forkopimda dan Kepala 
Perangkat Daerah, Jonathan 
Judianto  memantau penyebaran 
penyakit Kusta dan TBC sabtu 
24/3.

Pemberangkatan rombong 
an dar i  Pe labuhan Tanglok 
Kelurahan Banyuanyar di bagi dua, 
U n t u k  r o m b o n g a n  K e p a l a 
Perangkat Daerah berangkat 
sekitar pukul 06.30 wib meng guna 
kan Perahu mesin rakyat sedang 
kan Jonathan Judianto bersama ja 
jaran Forkopimda dan sebagian Ke 
pala Perangkat Daerah berangkat 
sekitar pukul 09.30 wib dengan 
menggunakan Speedboat.

Pj Bupati Sampang ber 
sama rombongan mendatangi 
Balai Desa Mandangin, Puskesmas 
dan menyisir lokasi pemukiman 

sambil berdialog dengan warga

 M e n u r u t   J o n a t h a n 
Judianto,  kunjungan yang dilaku 
kan selain memantau penyebaran 
penyakit Kusta dan TBC juga ingin 
melihat langsu 
ng apa yang tel 
ah di perbuat Pe 
merintah terhad 
ap rakyat Manda 
ngin.“Saya ingin 
m e n g e t a h u i 
dampak pemba 
ngunan terha 
dap ke sejahte 
raan masyara kat 
dan khusus nya 
d a  l a m  k e s e 
hatan,” ujar Jona 
than Judianto.

Sementar
a Kepala Dinas 
Kesehatan (Din 
kes) Kabupaten 

Sampang dr Fir man Priaabadi 
mengungkap kan pada tahun 
2017 ada 1150 penderita TB di 
Kabupaten  Sampang ,  yang 
terbanyak ada di Kecamatan 
Sampang 178 penderita termasuk 

Desa Mandangin.

Menurutnya kunjungan Pj 
Bupati selain memantau penye 
baran juga melihat faktor dan 
indikator dari timbulnya penyakit 
akibat dampak dari kemiskinan, 
sanitasi l ingkungan maupun 
kwalitas layanan kesehatan

Diungkapkan juga saat di 
Desa  Mandangin  P j  Bupat i 
menyimak profil serta kondisi 
masyarakat yang di paparkan oleh 
Kades dan Perangkat Desa, 
kemudian mendatangi Puskes mas 
untuk melihat secara langsu ng 
layanan dasar kesehatan dan di 
lanjutkan kunjungan kepada 
lingkungan warga yang bermasa 
lah dengan kesehatan.

Ditambahkan Pj Bupati 
Sampang menga jak  Kepa la 
Perangkat Daerah untuk meng 
etahui sejauh mana sinergitas 
antar Perangkat Daerah dalam 
melakukan akselerasi pembangu 
nan di Desa Mandangin.  (RSS)

Dinas Koperasi, Usaha Mi 
kro, dan Tenaga Kerja (Diskum 
naker) Sampang mengklaim 
segera merelokasi pedagang 
kaki lima (PKL) yang menempa 
ti trotoar ke tempat baru. Tem 
pat tersebut sudah disediakan. 
Rencana itu menyusul sorotan 
DPRD terkait dengan marak 
nya PKL di area terlarang.

Tempat baru PKL itu di 
sebelah timur GOR Indoor Wija 
ya Kusuma, Jalan Kusuma Ba 
ngsa, Jalan Imam Bonjol, dan 
Jalan Syamsul Arifin. Selain 
disediakan tempat PKL, juga 
akan difasilitasi tenda.

Kepala Diskumnaker Sam 
pang Moh. Suhrowardi menga 
takan, selama ini penataan PKL 
semrawut. Banyak PKL menem 
pati trotoar jalan protokol. Kare 
na itu, pihaknya menyediakan 
tempat khusus PKL berjualan. 
“Tidak hanya melanggar perda 
ketertiban umum. Tapi, juga 
dapat merusak pemandangan 
kota,” ucapnya kemarin (1/4).

Selama ini instansinya 
berupaya segera menempat 
kan PKL. Namun, pihaknya 
kesulitan menemukan lokasi 
untuk mereka. “Tidak mudah 
mencari relokasi bagi PKL. 
Karena jika tempat itu kurang 
strategis atau jauh dari kerama 
ian, PKL akan keluar dan kem 
bali berjualan di area terlarang,” 
katanya.

Relokasi PKL penting agar 
tertata dan tidak melanggar 
peraturan. Dalam relokasi itu, 
pihaknya hanya membantu 
tempat dan payung tenda. 
Sedangkan fasilitas lain seperti 
rombong akan dianggarkan 
tahun selanjutnya. “Anggaran 
yang ada terbatas,” ujarnya.

Penentuan jumlah PKL 
yang akan direlokasi disesuai 
kan dengan luas tempat. Tidak 
semua PKL akan dipindah ke 
tempat tersebut .  Sete lah 
program itu berjalan, dinas ba 
kal membuat peraturan tegas 
bagi PKL mokong. “Relokasi 
akan dimulai bulan depan. 
S e k a r a n g  m a s i h  p r o s e s 
pendataan PKL dan persiapan 
tempat,” tandasnya. (RSS)
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Pantau Penyebaran Penyakit Kusta Dan TBC, Pj Bupati Sampang Kunjungi Pulau Mandangin Pemkab Dukung Penuh Pilkada Damai dan Sukses

Diskumnaker 
Bakal Relokasi Pedagang

AKHMAD SUDARMAJI, S.Sos

Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sampang mencatat ada 35 orang 
terduga (suspect) leptospirosis 7 
diantaranya dinyatakan positif. 
Penyakit tersebut disebabkan 
bakteri leptospira yang disebar 
kan melalui urine atau darah 
hewan seperti tikus.

Kepala Bidang Pencegahan 
Penyakit dan Penyehatan Lingku 
ngan (P2PL) Dinas Kesehatan 
(Dinkes) Kabupaten Sampang 
Hanian Maria Farouq mengata 

kan, jumlah itu ditemukan selama 
tahun 2017, sementara di awal 
tahun 2018 ini nihil. 

Hani mengungkapkan, rata-
rata mereka yang terkena leptospi 
rosis adalah masyarakat yang ter 
dampak banjir yaitu di wilayah per 
kotaan, sebab air banjir itu kotor 
y a n g  m u d a h  s e k a l i 
terkontaminasi urine hewan 
utamanya tikus sehi ngga sangat  
berpotensi untuk menularkan 
virus  leptospirosis. 

Menurutnya, tujuh orang 
yang positif terkena leptospirosis 
itu bervariasi mulai orang dewasa 
hingga anak-anak. 

“Tujuh itu semuanya sudah 
sehat, sudah sembuh tidak ada 
yang meninggal,” ucapnya. 

Untuk itu, lanjut Hani, pihak 
nya berharap kepada masyarakat 
setempat untuk tetap berhati-hati 
dan menjaga perilaku hidup 
bersih. Dan apabila ada anggota 
keluarganya yang mengalami 

gejala leptospirosis seper ti 
demam dan muntah segera ber 
obat ke fasilitas kesehatan terde 
kat, karena kalau tidak segera 
diobati penyakit tersebut cepat 
sekali menyebabkan kematian. 

Untuk diingat pada 2013 lalu, 
Pemkab Sampang juga pernah 
menetapkan status kejadian luar 
biasa (KLB) dalam kasus leptos 
pirosis. Saat itu ratusan orang 
terserang dan 9 orang diantara 
nya meninggal dunia. (RSS)

Selama 2017, Tujuh Orang di Sampang Positif Leptospirosis

 Dinas Lingkungan Hidup 
(DLH) Sampang menggelar sosia 
lisasi pengelolaan lingkungan. 
Kegiatan bertema “Mewujudkan 
Kampoeng Peduli Lingkungan 
Berbasis Peran Serta Masyarakat” 
itu diikuti 30 peserta. Meliputi 

pengurus RT, kader lingkungan, 
dan pembinaan desa/kampoeng 
lestari.

 Kabid Konservasi, Rehabi 
litasi, dan Pertamanan DLH Samp 
ang Imam Irawan mengatakan, 
kegiatan tersebut sebagai stimula 

si kepada peserta. Deng an begitu, 
mereka bisa memo tivasi masyara 
kat untuk bisa mengelola, menja 
ga, merawat, dan melestarikan 
kebersihan lingkungan.

 “Kami ingin menciptakan 
dan mewujudkan desa/kampoe 

ng lestari dan berbudaya lingkung 
an. Peran serta masyarakat sangat 
dibutuhkan karena kebersihan 
lingkungan menjadi tanggung 
jawab bersama,” katanya. (RSS)

DLH Sosialisasi Pengelolaan Lingkungan

Rawan Kecurangan, MoU Netralitas di Pantura Diprioritaskan

Tiga bulan pertama 2018, 
pender i ta  demam berdarah 
dengue (DBD) di Sampang cukup 
tinggi. Sejak Januari sampai Maret, 
warga yang terjangkit DBD 89 ora 
ng. Itu sesuai dengan data di Dinas 
Kesehatan (Dinkes) Sampang.

Kepala Bidang Kesehatan 
Masyarakat Dinkes Sampang Agus 
Mulyadi membenarkan hal ter 
sebut. Dia mengaku akan melaku 
kan langkah khusus untuk mena 
ngani pasien DBD. “Penderita 
sudah 89 orang. Jumlah itu 
meningkat dibandingkan triwulan 
pertama tahun lalu,” katanya.

Menurut dia, kasus DBD saat 

ini meningkat karena musim peng 
hujan. Nyamuk pemicu DBD cende 
rung cepat berkembang pada 
musim penghujan. Karena itu, 
perlu kewaspadaan masyarakat 
untuk melakukan pencegahan.

Sebagian masyarakat, sebut 
Agus Mulyadi, masih ada yang 
belum memahami gejala demam 
berdarah sehingga penanganan 
nya lambat. Padahal, penyakit ter 
sebut harus segera ditangani tim 
medis agar tidak menimbulkan 
korban meninggal.

Pihaknya mengimbau masya 
rakat mencegah DBD. Misalnya, 
menggunakan pencegahan 3 M. 

Yakni, menguras air yang tergena 
ng, menutup, dan mengubur tem 
pat-tempat yang menjadi genang 
an. Tempat tersebut menjadi salah 
satu lokasi berkembangbiaknya 
nyamuk demam berdarah.

Pencegahan DBD tidak hanya 
mengandalkan pengasapan atau 
fogging.  Namun, juga perlu 
antisipasi oleh masyarakat. “Fog 
ging hanya memberantas nyamuk 
tanpa membunuh jentik nyamuk. 
Upaya pemberantasan harus 
dilakukan secara komprehensif 
dengan mencegah perkembang 
biakan nyamuk,” tegasnya. (RSS)

89 Warga Terjangkit DBD
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Badan Kesatuan Bangsa 
Dan Polit ik (Bakesbangpol)  
Kabupaten Sampang menggelar 
diskusi Politik bersama Forum 
Koordinasi Pimpinan Daerah 
(Forkopimda) dan Pimpinan 
Partai Politik (Parpol) Kabupaten 
Sampang guna mewujudkan pes 
ta Demokrasi Pilkada berkualitas 
yang berazaskan langsung, 
Umum, Bebas, Rahasia, Jujur 
dan Adil. Selasa, (27/03/2018).

Penjabat (Pj) Bupati Sam 
pang H. Jonathan Judianto berha 
rap dalam Pesta Demokrasi Pemi 
lihan Bupati dan Wakil Bupati ser 
entak pada tanggal 27 Juni 2018 
yang akan datang bisa sukses de 
ngan lancar, aman dan kondusif.

“Saya harap, Pemilihan 
Kepala Daerah (Pilkada) besok 
bisa berjalan lancar, aman dan ko 

ndusif. Maka dari itulah, peran 
Aparatur Sipil Negara (ASN) ser 
ta penyelenggara Pilkada bahkan 
penyedia anggaran dituntut untuk 
bersikap netral kepada pasangan 
calon Bupati dan Wakil Bupati”, 
ujar H. Jonathan Judianto saat 
sambutannya.

Sementara itu, Kepala 
Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik Rudi Setiadi mengungkap 
kan maksud dan tujuan acara ter 
sebut sebagai sarana serap infor 
masi dan diskusi dalam mem 
bahas perkembangan situasi poli 
tik di Daerah guna mewujudkan 
Demokrasi yang berkualitas.

“Forum Diskusi Politik ini, 
selain sebagai sarana mewujud 
kan Demokrasi yang berkualitas 
dalam pelaksanaan pilkada 
serentak tahun 2018. Serta untuk 

mengoptimalkan partisipasi aktif 
masyarakat dan menciptakan 
Sinergritas para elit politik dalam 
pelaksanaan pilkada serentak tah 
un 2018 yang Langsung, Umum, 
Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, 
ungkap Rudi Setiadi

Lebih lanjut Rudi, selain itu 
melalui kegiatan tersebut, pihak 
nya, berharap dapat sebagai jem 
batan komunikasi antara masya 
rakat dan pemerintah.

“Diskusi Politik ini juga 
bertujuan untuk mendukung 
program kerja Partai Politik dalam 
kegiatan pendidikan politik yang 
menciptakan modernisasi Parpol 
dalam mencetak figur pemimpin 
yang profesional. Serta, mendoro 
ng seluruh Pimpinan dan Pengu 
rus Parpol untuk berperan aktif 
dalam menciptakan Sampang 
yang kondusif, dan mengajak 
para pimpinan Parpol untuk 
selalu mengadakan Komunikasi, 
Informasi, Isu dan Gagasan antar 
Parpol khususnya mengenai 
tahapan pelaksanaan pilkada 
sampang tahun 2018”, tandas 
nya. (RSS)

Dalam rangka mensosiali 
sasikan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tim 
ur yang akan dilaksanakan pa da 
27 Juni 2018 mendatang, Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD) 
Sampang menggelar seni budaya 
daerah yang bertem pat dihala 
man Gor Indoor Wijaya Kusuma, 
Sampang, Sabtu (31 /03) malam. 
Acara tersebut dime riahkan oleh 
penampilan musik tradisional 
Dug-dug serta pe nampilan salah 
satu perkumpul an pencak silat 
Joko Tole.

Sosialisasi Pemilihan Gube 
rnur dan Wakil Gubernur Provinsi 
Jawa Timur tahun 2018 yang dike 
mas dengan acara pagelaran seni 
budaya daerah nampaknya me 
mancing antusias masyarakat unt 
uk menyaksikan penampilan-pe 
nampilan yang bertajuk hiburan 
rakyat. Selain itu, acara tersebut 
turut dihadiri oleh Pj Bupati 
Sampang Jona than Judianto 
yang diwaki l i  o leh Asisten 
Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten Sampang, Jaja ran 
Forkopimda, beberapa kepala 
Organisasi Perangkat Daerah (OP 
D), Calon Wakil Bupati Sampang 
dari nomor urut 3 KH. Abdullah 
Mansyur dan Tim Kampanye Pe 
menangan dari tiga paslon Cabup 
Cawabup Sampang.

Dalam sambutan Ketua 
KPUD Sampang, Syamsul Mu'arif 

m e n y a m p a i k a n ,  k e g i a t a n 
sosialisasi Pemilihan Gubernur 
dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa 
Timur tahun 2018 yang dikemas 
dengan acara pagelaran seni 
budaya daerah adalah sebuah eks 
presi kreatif dari tim KPU. Hal itu 
dilakukan untuk melestari kan 
budaya dan seni yang ada di Kabu 
paten Sampang, karena dengan 
seni ini akan indah dalam Pelak 
sanaan Pemilihan Kepala Daerah 
(Pilkada) bisa dikatakan sukses 
apabila guyub dan rukun.

“Pagelaran seni budaya ini 
sebagai wujud media sosialisasi 
yang dilakukan oleh KPU, seba 
gaimana menyemarakkan, mera 
maikan dan mengumandangkan 
Pilkada di Jawa Timur khususnya 
di Kabupaten Sampang yang 
akan dilaksanakan pada 27 Juni 
tahun 2018 mendatang. Kita me 
nginginkan ada pemahaman 
bersama masyarakat bahwa 
sepakat arti penting Pilkada itu 
adalah merupakan pintu gerbang 
perubahan, dimana perubahan 
itu tergantung dari pemimpin 
nantinya yang akan dipilih oleh 
rakyat,” tuturnya.

Lebih lanjut Syamsul Mu' 
arif menyampaikan, pihaknya 
juga ingin mengumandangkan 
bahwa pentingnya Pilkada adalah 
momentum strategis dengan len 
cang menggagas serta mengon 
sep sebuah pembangunan di Ka 

bupaten Sampang, sebagai dasar 
atau konsep merupakan artikulasi 
dari berbagai aspirasi yang tertua 
ng dalam visi dan misi oleh seora 
ng pemimpin dalam menjalankan 
p e m e r i n t a h a n  l i m a  t a h u n 
kedepan. 

“Kami berharap, dengan 
adanya pagelaran seni budaya ini 
dapat menyaring dan bermanfaat 
serta menunjukan kepedulian 
terhadap Pilkada yang dilaksana 
kan oleh KPUD Sampang. Selain 
itu untuk meningkatkan partisipa 
si daripada masyarakat, sedang 
kan partisipasi dimaksud tidak 
hanya pada hari H yakni tanggal 
27 juni mendatang, melainkan 
partisipasi yang diharapkan ada 
lah partisipasi disetiap tahapan 
Pilkada, seperti tahapan pemu 
takhiran data pemilih mulai 
pengu muman DPS (Daftar 
Pemilih Sementara) hingga DPT 
(Daftar Pemilih Tetap) yang 
berkualitas. Dan kami berharap 
semoga nantinya Pilkada ber 
jalan damai, aman dan lancar,” 
harapnya.

Dikesempatan sama Pj Bu 
pati Sampang Jonathan Judianto 
dalam sambutannya di wakili oleh 
Asisten Peme rintahan Sekretariat 
Daerah Kab. Sampang, Nurul 
Hadi menyampaikan, pihaknya 
mengapresiasi terhadap pe 
laksanaan sosialisasi Pemilihan 
Gubernur – Wakil Gube rnur Pro 

vinsi Jawa Timur dan Pemilihan 
Bupati – Wakil Bupati Sam pang 
dikemas menjadi pagelaran seni 
budaya daerah sebagai upaya kre 
atif yang patut di apre siasi. Selain 
itu bisa memupuk karakter 
masyarakat kreatif dan partispatif 
serta antusias dalam menyambut 
pelaksanaan Pilkada 2018. 

“Sosialisasi Pilgub dan 
Pilbup yang dikemas dengan 
pagelaran seni budaya ini tidak 
seharusnya dipandang sebagai 
acara hura – hura saja, melaink an 
dapat mengingatkan masyara kat 
tentang hasanah keindah an 
budaya daerah dan kearifan lokal 
di Jawa Timur khsusunya di Kabu 
paten Sampang. Artinya pesan 
disampaikan melalui pagelaran 
ini agar kita bersama – sama te 
tap bersatu ditengah – tengah ke 
beragaman dan per bedaan ber 
satu dalam merawat kearifan lo 
kal pagelaran Pilkada tidak boleh 
terpecah belah,” tandasnya.

 Disela acara, Komisioner 
KPUD Sampang Divisi SDM dan 
Partisipasi Masyarakat (Parmas) 
Miftahur Rozaq juga menyam 
paikan, pihaknya ingin mentradi 
sikan dan mensosialisasikan 
tentang tagline KPUD Sampang 
dan KPUD Provinsi Jawa timur 
dalam Pilkada serentak tahun 
2018. Sementara tagline KPU 
Sampang berbunyi “Jek ngakoh 
oreng sampang mon tak nyoblos 
” (jangan mengaku orang Sampa 
ng kalau tidak nyoblos, red) 
sedangkan tagline KPUD Provin si 
Jawa timur yaitu Guyub dan 
Rukun. Selain itu Miftahur Rozaq 
juga menjelaskan, tentang cara 
coblos yang menjadi media 
penting dalam rangka untuk 
menekan kesalahan para pemilih 
dalam pelaksanaan Pi lkada 
serentak.

“Tata cara mencoblos 
yakni coblos satu kali dalam surat 
suara yang diterima oleh para 
pemilih di masing – masing TPS 
(Tempat Pemungutan Suara). Da 
lam hal ini menjadi penting untuk 
dipahami dan diketahui oleh 
masyarakat. Kita mengetahui 
pada pelaksana Pilkada dan Pileg 
(Pemilihan Legislatif) kemarin, 
bahwa angka keselahan saat 
proses tata cara coblos menjadi 
suatu hal penting untuk menekan 
dan mengurangi angka kesalah 
an. Di Samping itu tata cara 
coblos, semisal dua kali dicoblos 
tapi masih dalam kolom itu masih 
dinyatakan suara sah sesuai de 
ngan ketentuan dalam perunda 
ng – undangan,” jelasnya. (RSS) 

 Tim penilai lomba kam 
pung perilaku hidup bersih dan 
sehat (PHBS) mendatangi Desa 
Napo Laok, Kecamatan Omben, 
Selasa (3/4). Setelah berhasil 
meraih juara PHBS terbaik se-
Jawa Timur, desa ini bersiap 
meraih prestasi tingkat nasional. 
Sebagai andalan Jawa Timur, 
Desa Napo Laok optimistis men 
jadi pemenang antar Kabupaten 
di tingkat nasional.

 Tim juri penilaian dari 
Jakarta mengunjungi lokasi 
kampung PHBS Desa Napo Laok. 
Dalam kunjungan sekaligus 
penilaian tersebut didampingi Pj 
Bupat i  Sampang Jonathan 
Judianto beserta jajaran pejabat 
teras di Kota Bahari. Mulai dari 
forkopimda, muspida hingga 
muspika.

 Kedatangan tim juri untuk 
menilai sepuluh indikator lomba 

PHBS tingkat nasional. Antara 
lain, setiap ibu melahirkan di 
tolong bidan, bayi mendapatkan 
ASI eksklusif, menimbang berat 
badan bal i ta di  posyandu, 
penggunaan jamban sehat oleh 
warga, dan menggunakan air 
bersih.

 Selain itu, mencuci deng 
an sabun dan air bersih mengalir, 
pemberantasan sarang nyamuk, 
mengonsumsi buah dan sayur 
serta melakukan aktivitas dan 
tidak merokok di rumah. Romb 
ongan juri berkeliling ke sejum 
lah titik. Mereka mengkroscek 
dan menilai kondisi masyarakat.

 Warga Desa Napo Laok 
1.371 jiwa terdiri dari 668 laki-laki 
dan 703 perempuan. Desa Napo 
Laok memenuhi standar pelayan 
an minimal dinas kesehatan mela 
lui Puskesmas Jrangoan sebagai 
pendamping.

 Pj Bupati Sampang Jona 
than Judianto optimistis meraih 
predikat pertama pada lomba 
kampung PHBS tingkat nasional. 
Selama ini peran masyarakat 
sangat mendukung dan pemerin 
tah melakukan pembinaan 
terintegrasi. “Kami optimistis bisa 

meraih prestasi. Kami selalu 
melakukan pendampingan untuk 
m e n i n g k a t k a n  s e m a n g a t 
masyarakat,” ucapnya.

 Keberhasilan Desa Napo 
Laok di tingkat provinsi akan 
berlanjut pada tingkat nasional. 
P i h a k n y a  b e r h a r a p ,  h a s i l 
penilaian bisa memberikan kabar 
gembira. “Kami terus akan 
membina Desa Napo Laok 
sebagai duta Jawa Timur pada 
PHBS tingkat nasional. Kami pun 
juga komitmen menciptakan 
k a m p u n g  P H B S  l a i n n y a ,” 
tandasnya. (RSS)
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Wujudkan Demokrasi Pilkada yang Berkualitas 
 Bakesbangpol Sampang Gelar Diskusi Politik Bersama Forkopimda dan Pimpinan Parpol

Sosialisasi Pilgub Jatim 2018, KPUD Sampang Tunjukkan Ekspresi Kreatif Dengan Menggelar Seni Budaya Daerah

 Kpu Sampang melakukan 
sosialisasi mekanisme atau aturan 
pemungutan hingga penghitu 
ngan suara Pemilukada 2018, 
Rabu (11/4) .  KPU Sampang 
mendatangkan komisioner KPU 
Jawa Timur Khairul Anam sebagai 
pembicara. Sosialisasi berfokus 
pada aturan yang berlaku saat 
pemungutan suara dan penghitu 
ngan suara.
 Sosial isasi  mel ibatkan 
banyak pihak. Mulai partai politik, 
tim kampanye paslon pilbup Sam 
pang, dan pilgub Jawa Timur. 
Sejumlah organisasi kemasyaraka 
tan, awak media, dan unsur 
masyarakat lainnya yang berkai 

tan dengan Pemilukada 2018 juga 
di l ibatkan dalam sosial isasi 
tersebut.
 Dalam sosialisasi itu dijelas 
kan tata cara pemungutan suara. 
Mulai pencoblosan, formulir di 
TPS, hingga proses perhitungan 
suara. Peserta sosialisasi menda 
pat penjelasan langsung tentang 
mekanisme yang harus dipatuhi 
oleh semua pihak terkait. Ter 
masuk, pengawas yang melaku 
kan pengawasan saat pemungut 
an sampai penghitungan suara.
 Divisi SDM dan Partisipasi 
M a s y a r a k a t  K P U  S a m pa n g 
Miftahurrozaq mengatakan, seng 
aja bersosialisasi agar semua 

pihak mengetahui mekanisme 
yang berlaku pada pencoblosan 
27 Juni 2018. “Dalam kegiatan ini 
fokus pada sosialisasi Peraturan 
KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Pemungutan dan Penghitungan 
Suara,” jelasnya.
 Sosialisasi itu bertujuan, 
menekan kesalahan ketika pemu 
ngutan dan penghitungan suara. 
KPU Sampang berharap, masyara 
kat memahami tata cara pemungu 
tan dan penghitungan suara 
sehingga tidak terjadi kesalahan 
dan mengakibatkan suara tidak 
sah. Salah satunya, mekanisme 
keabsahan surat suara saat penco 
blosan dan penghitungan.

 K e t u a  K P U  S a m p a n g 
Syamsul Muarif berharap, dengan 
adanya sosialisasi tersebut, infor 
masi tentang mekanisme pemu 
ngutan dan penghitungan suara 
tersebar luas sehingga kesalahan 
dapat dihindari. “Kami berharap, 
semua pihak yang kami undang 
menyampaikan informasi ini 
secara luas,” pintanya.
 “Yaitu tentang tata cara 
pemungutan sampai penghitung 
an suara. Para tim kampanye bisa 
menyampaikan pada konstituen 
nya dan pihak lainnya menyampai 
kan kepada setiap anggota,” 
harapnya. (RSS)

KPU Sosialisasikan Tata Cara Pemungutan-Penghitungan Suara

Napo Laok Optimistis Raih Juara PHBS
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Pantia Pengawas Pemilihan 
Um um (Panwaslu) Kabupaten 
Sampa ng tidak dapat bekerja 
sendiri tanpa bantuan elemen 
masyarakat.

Pernyataan ini disampaikan 
oleh Pj Bupati Sampang, Jonathan 
Judianto saat membuka dialog 
politik di salah satu Hotel di  Kota 
Sampang.

Menurut pria asal NTT ini, 
peran masyarakat dibutuhkan 
karena jumlah pengawas pemilu 
yang sangat terbatas mulai dari 
tingkat PPL, Panwascam hingga 
Panwas. Sehingga jika masyarakat 
menemukan indikasi kecurangan, 
disarankan melapor ke panwaslu.

“SDM  panwas kan sedikit, 
pasti tidak mampu mengkawal 
secara sempurna. Jadi mari kita 
pantau bersama tapi sesuai dengan 
prosedur," ucapnya, Jum'at (6/4).

Sementara untuk pers diharap 
kan menjadi pengimbang dalam 
memberitakan proses tahapan 
pilkada serta kegiatan kampanye 
pasangan calon. (RSS)

Beredar foto Penjabat (Pj) 
Bupati Sampang H. Jonathan 
Judianto dan Kepala Badan Kesa 
tuan Bangsa dan Politik (Bakes 
bangpol) setempat, Rudi Setiady 
bersama salah satu calon Wakil 
Bupati di Sampang menjadi 
ramai di perbincangkan. 

Pasalnya, selama ini Apar 
atur Sipil Negara (ASN) diminta 
untuk netral. Tetapi dengan bere 
darnya foto bersama tersebut 
Panwaskab menegaskan tidak 
a d a  p e l a n g g a r a n .  J u m a t , 
(06/04/2018).

Usai dimintai keterangan 
oleh Panwaskab, Pj Bupati Sam 
pang Jonathan Judianto membe 

narkan, pihaknya dimintai ketera 
ngan terkait foto yang beredar 
tersebut. Ia memastikan bahwa 
ASN di Kabupaten Sampang ini 
netral.

Menurut Kordiv Hukum 
dan Penanganan Pelanggaran 
Panwaskab Sampang, Muhalli 
mengatakan, sudah sesuai telah 
mengundang dan memeriksa Pj 
Bupati Sampang Jonathan Judi 
anto dengan Kepala Bakesbang 
pol Rudi Setiady untuk diminta 
keterangan tentang foto bareng 
salah satu paslon tersebut.

“Tidak ada indikasi pelang 
garan karena disitu tidak kegiat 
an yang menguntungkan kepada 

salah satu paslon, hanya berfoto 
kemudian tiba-tiba Calon Bupati 
masuk, untuk menghindari tidak 
di politisasi maka ditemani Rudi 
(Kepala Bakesbangpol) tatapi 
mereka enggan,” jelasnya.

Muhalli menambahkan 
bahwa peraturan di Menpan RB 
itu B07 mengatakan yang tidak 
boleh ASN berfoto jika dibarengi 
simbol salah satu paslon atau 
simbol yang mengarah mengun 
tungkan ke salah satu paslon.

“Pj Bupati Sampang Jona 
than Judianto tujuannya hanya 
ingin foto bersama Persesa 
Sampang,” pungkasnya. (RSS)

Ketua Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD)  Kabupa 
ten Sampang H. Imam Ubaidillah 
pimpim Rapat Paripurna dan 
Pengambilan Sumpah Janji dua 
anggota DPRD setempat, dengan 
Pengganti Antar Waktu (PAW) 
sisa masa Jabatan 2014 – 2018, 
Senin (26/03/2018).

Ketua DPRD setempat 
Imam Ubaidillah mengatakan, 
Pengganti Antar Waktu (PAW) ter 
sebut dilakukan karena masing-
masing kedua anggota DPRD seb 
elumnya mengundurkan diri seba 
gai calon Wakil Bupati Sampang 
dan yang satunya meninggal 
dunia. 

“Masing-masing kedua 
anggota DPRD tersebut berasal 
dari Partai Politik yang berbeda 
yakni, KH. Abdullah Mansur dari 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 
(PKB) dan Zin Firdaus dari Fraksi 
Partai Nasional Demokrat (Nasd 
em),” tuturnya.

Imam Ubaidillah menjelas 
kan, berdasarkan Surat Keputus 
an Pemberhentian KH. Abdullah 
Mansur Nomor : 171.434/279/0 
11.2/2018 yang diganti KH. Yusuf 
Abd. Al Damanhuri berdasarkan 
SK pengangkatan PAW Nomor : 
717.434/280.2/2018. Sisa masa 
jabatan 2014 – 2019.

“Untuk Zin Firdaus berda 

sarkan Surat Keputusan (SK) Pem 
berhentian Nomor : 171.434/299/ 
011.2/2018 diganti Moh. Zeinud 
din dengan nomor : 717.434/300 
/011.2/2018 tentang Surat Kepu 
tusan Pengangkatan Pengganti 
Antar Waktu DPRD Sampang sisa 
masa jabatan 2014–2019,” lanjut 
nya.

Imam mengatakan, bany 
ak ucapan terimakasih atas peng 
abdiannya selama menjadi ang 
gota dewan. Ia berharap ke kedua 
dewan yang baru bisa mem bawa 
aspirasi masyarakat Sampang leb 
ih baik, khususnya di daerah pemi 
lihannya sendiri.

Sekedar diketahui, hadir 
dalam pengambialan sumpah jan 
ji PAW anggota DPRD tersebut Pj. 
Bupati Sampang Jonathan Judi 
anto, Kapolres Sampang AKBP 
Budi Wardiman, semua Kepala 
OPD dan Camat Kabupaten 
Sampang. (RSS)

 Usai  menguki r  prestas i 
dengan meraih 17 medali pada 
ajang Kejuaraan Provinsi (Kejur 
prov) Taekwondo di Pasuruan awal 
Maret lalu, Taekwondo Indonesia 
(TI) Kabupaten Sampang kembali 
melakukan pembinaan kepada 
atletnya.

Ketua Taekwondo Indonesia 
(TI) Sampang Ahmad Hendro 
Cahyono mengatakan, pembinaan 
lanjutan ini di lakukan untuk 
mempersiapkan sejumlah atletnya 
pada a jang Pekan Olahraga 
Kabupaten (Porkab) di daerahnya.

Sebab  menurut  Hendro , 
Porkab kali ini merupakan ajang 
seleksi bagi para atlet, yang 
dianggap layak untuk terjun pada 
Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 
2019 mendatang.

Untuk itu diharapkan, para 
atletnya dapat berlomba – lomba 
untuk memperbaiki kualitas diri 
mereka masing – masing, agar 
dapat terjun pada ivent empat 
tahunan itu mewakili Kabupaten 
Sampang.

“Menjelang seleksi Porprov 
nanti yang dikemas pada ajang 
Porkab, saat ini kami memfokuskan 
pembinaan kepada atlet di kelas 
pemula untuk memperbaiki kuali 
tas diri mereka, agar nantinya dap 
at mewakili Kabupaten Sampa ng 
pada ivent empat tahunan itu,” 
terang Achmad Hendro Cahyono 
Ketua TI Sampang, Selasa (20/3).

Achmad Hendro Cahyono 
menambahkan, sebelum pelaksana 
an Porkab, pihaknya memfokuskan 
pembinaan kepada atlet di kelas 
pemula, yang selama ini selalu 
diterjunkan saat ada kejuaraan.

Dirinya bertekat atlet di kelas 
pemula ini, pada saat Porkab nanti 
dapat turun di kelas prestasi, agar 
dapat bersaing dengan atlet 
tingkat Nasional seperti atlet asal 
Kabupaten Pamekasan. (RSS)

Dinas Pertanian Sampang 
berkomitmen menyukseskan pro 
gram Upaya Khusus (Upsus) Padi, 
Jagung, dan Kedelai (Pajale). Orga 
nisasi perangkat daerah yang 
dinahkodai Hary Soeyanto itu 
menggerakkan dan mendorong 
percepatan Luas Tambah Tanam 
(LTT) padi dan Serapan Gabah 
(Sergab) petani di Kota Bahari.

Kabid Sumber Daya dan 
Penyuluhan Pertanian Dinas Perta 
nian Sampang Bambang Subagio 

menyampaikan, LTT dan Sergab 
dilaksanakan di seluruh wilayah 
pertanian di Kota Bahari yang 
disesuaikan dengan luas lahan. 
Dalam kegiatan itu, pihaknya 
bekerja sama dengan Babinsa di 
setiap Kecamatan.

Bambang menyatakan, pro 
gram LTT dimulai sejak 2015. 
Tujuannya, meningkatkan kesejah 
teraan petani. Sementara Sergab 
dimulai 2017 untuk mewujudkan 
kedaulatan pangan di daerah.

Tahun ini pihaknya menarget 
kan pencapaian LTT seluas enam 
ribu hektare dan target Sergab 
363 ribu ton. Bambang optimistis 
target tersebut bisa dicapai. Sejak 
Februari sampai Maret, pencapai 
an LTT 3.620 hektare. Sedangkan 
Sergab 576 ribu ton. “Apalagi 
sejak tiga tahun terakhir, Sampa 
ng menjadi sampel lumbung 
pangan di Madura,” katanya. 
(RSS)
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Rapat Paripurna, Ketua DPRD Sampang Pimpin Pengambilan Sumpah Janji Dua Anggota PAW Panwaskab Tegaskan Tak Ada Pelanggaran Foto Pj Bupati dan 
Kabakesbangpol Sampang Yang Beredar Dengan Salah Satu Paslon 

Pj Bupati Sampang 

Taekwondo Sampang 
Perbaiki Kualiatas Atlet Seleksi Porprov 2019

Peran Aktif Masyarakat Bisa Pantau Pilkada

 Ketua dan sejumlah anggota 
DPRD Brebes, Jawa Tengah me 
lakukan kunjungan kerja ke DPRD 
Sampang, Kamis (22/3). Kunjung 
an tersebut untuk mem bicarakan 
penanganan masalah banjir, 
kemiskinan dan pengem bangan 
pendidikan keagamaan Islam.

Ketua DPRD Brebes, Ilia Amin 
mengatakan, daerah Sampang 
menjadi tempat yang bagus untuk 
belajar dalam pengembangan 
pendidikan keagamaan Islam, 
karena dirinya mendengar infor 
masi kalau 99 persen penduduk di 
Sampang beragama Islam.

Lanjut llia, selain itu antara 

Kabupaten  Brebes  dengan 
Kabupaten Sampang saat ini juga 
mempunyai dua masalah yang 
sama yaitu kemiskinan dan banjir, 
untuk itu kedepan diharapkan 
adanya kerja sama untuk memba 
ngun sistem penanganan masa 
lah tersebut.

“ Mungkin nanti kedepan dari 
Kabupaten Sampang kunjungan 
ke Brebes kita sharing bagaiman 
program-program di Kabupaten 
Sampang bisa dilaksanakan di 
Brebes,” ucapnya.

Ketua DPRD Sampang, Imam 
Ubaidillah, kelebihan di daerah 
nya ada dana Bantuan Operasi 

onal Daerah (Bosda) Madrasah 
Diniyah, sementara di Provinsi 
Jawa Tengah sendiri belum meng 
anggarkan itu, selain itu di 
Kabupaten Sampang juga sudah 
ada peraturan daerah (Perda) 
pendidikan yang juga mengatur 
tentang madrasah diniyah, dalam 
perda tersebut setidaknya anak 
yang lulus sekolah dasar sudah 
bisa membaca Al-Qur'an.

“ Madrasah diniyah di Sampa 
ng itu kami masih menganggap 
adalah utama untuk memperbaiki 
karakter anak-anak kita,” tegas 
nya.

Menurut Imam, mengenai 

masalah kemiskinan kalau di 
Kabupaten Sampang 23 persen 
sedangkan di Kabupaten Brebes 
20 persen, tetapi untuk angka 
pertumbuhan ekonominya masih 
lebih tinggi Kabupaten Sampang.

Kalau pengendalian banjir, 
tambah Imam, dengan adanya 
sistem yang baru saat ini dengan 
adanya anggaran dari Pemprov 
Jatim yaitu pengadaan pompa air, 
kemudian untuk jangka panjanga 
nya ada sodetan, barang kali satu 
atau tiga tahun kedepan Sampa 
ng bisa bebas banjir, sementara di 
Brebes sendiri masih belum 
dilakukan. (RSS)

Dalam  rangka mempe 
cepat perekaman e-KTP diwilayah 
Kota Bahari Sampang, Persatuan 
Wartawan Sampang (PWS) beker 
ja sama dengan Dinas Ke pendudu 
kan dan Pencatatan Sipil (Dispen 
dukcapil) setempat melaksanakan 
perekaman e-KTP di SMAN 1 Sam 
pang. Sabtu (07/04/2018) pagi.
  Kedatangan PWS dan Disp 
endukcapil di sambut antusias 
oleh para siswa maupun siswi 
yang ingin melakukan perekaman 
e-KTP. 

Kepala Dispendukcapil 
Sampang Ali Wafa yang ikut me 
mantau jalannya pelaksanaan 
perekeman e-KTP menyampaikan, 
pihaknya sangat mengapresiasi 
kegiatan yang dilakukan PWS. Ka 
rena dengan sistem jemput bola 
kepada siswa sekolah yang sudah 
berusia 17 tahun tersebut, sangat 

membantu Dispendukcapil untuk 
mempercepat perekaman di 
wilayahnya.

“Kami  mengapres i a s i 
program dari PWS, karena sangat 
membantu kami untuk memper 
cepat perekaman e KTP. Selain itu 
juga turut ikut serta mensukses 
kan pelaksanakan Pilkada seren 
tak 2018 yang akan dilaksanakan 
pada Rabu 27 Juni mendatang,” 
tuturnya.

Dikesempatan yang sama, 
Plt Kepala SMAN 1 Sampang, 
Bakhtiar Suprianto mengatakan, 
pihaknya menyambut dan meng 
hargai setinggi – tingginya, pro 
gram e-KTP dari PWS yang 
bekerja sama dengan Dispenduk 
capil. Karena program rekaman 
eKTP sangat minim dilakukan oleh 
para wartawan.

“Baru kali ini organisasi dari 

wartawan di wilayah Sampang me 
ngadakan program yang sangat 
membantu. Kami menyambut dan 
menghargai setinggi–tingginya 
program pelaksnaan e KTP yang di 
adakan di sekolah. Karena sangat 
jarang sekali para jurnalis, melaku 
kan kegiatan seperti ini,” ungkap 
nya.

Sementara Ketua PWS Sam 
pang Juma'adi mengatakan, kerja 
sama tersebut dilakukan sebagai 
langkah partisipasi dari para awak 
media untuk memper cepat 
perekaman e-KTP di daerah nya, 
mengingat pada 27 Juni men 
datang di Kabupaten Sampang 
akan melaksanakan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, 
serta bupati dan Wakil Bupati 
Sampang. 

“Kerja sama ini merupakan 
bentuk partisipasi para wartawan 

khususnya kami PWS, untuk 
mempercepat perekaman e KTP di 
sekolah, karena di sekolah ini kami 
bantu selain waktu siswa yang ti 
dak sempat sibuk untuk mengu 
rus juga sebagai pemula yang 
umurnya 17 tahun,” pungkasnya.

Usai melakukan perekem 
an e-KTP, salah satu Sisiwi SMAN 1 
Sampang, Tri Ambarwati mengata 
kan, ia mengaku senang dengan 
diadakannya program perekeman 
e-KTP di sekolah, karena kegiatan 
tersebut dapat membantunya dan 
tidak harus mendatangi kantor 
Dispendukcapil.

“Saya ucapkan terima kasih 
pada PWS dan Dispendukcapil 
yang telah mengadakan program 
perekeman e-KTP ke sekolah 
kami, dan saat ini saya sudah 
punya e-KTP,” ucapanya. (RSS)

DPRD Brebes Kunker Ke DPRD Sampang Bicara Soal Banjir dan Kemiskinan

Sukseskan dan Percepat Perekaman e-KTP di Sampang, PWS dan Dispendukcapil Datangi Sekolah 

Dinas Pertanian Komitmen Sukseskan Upsus Pajale

PC NU Sampang menggelar 
acara hari lahir (harlah) ke-95 dan 
temu  akba r  kade r  NU  se -
Kabupaten Sampang kemarin 
(3/4). Acara bertajuk Mempererat 
Ukhuwah Membangun Negeri itu 
dilaksanakan di GOR Indoor 
Wijaya Kusuma.

Ketua Tanfidziyah PC NU 
Sampang KH Muhaimin Abdul 
Bari mengatakan, harlah tahun ini 
menjadi momentum untuk mem 
pererat tali silaturahmi keluarga 
NU. Selain itu, untuk menguatkan 
komitmen ikut menjaga dan me 
ngawal keutuhan Negara Kesa 
tuan Republik Indonesia (NKRI).

Bersama ulama dan santri, NU 
memiliki andil besar. Tidak hanya 
menyumbang pemikiran dan ritu 
al. Tapi juga secara fisik, dalam 
rangka memperjuangkan kemer 
dekaan Indonesia. Dengan begitu, 
di usia ke-95 ini NU diharapkan 
semakin kompak, solid, dan sema 
ngat memperjuangkan ukhuwah 
islamiah sehingga diharapkan 

Indonesia menjadi baldatun 
thayyibatun wa rabbun ghafur. 

“NU harus kuat dan menjadi 
garda depan mengawal keutuhan 
NKRI. Siapa pun orangnya, apa 
pun kelompoknya, jika menggang 
gu kesatuan NKRI, akan berhadap 
an dengan kami,” tegasnya.

“Pancasi la dan UU 1945 
merupakan sebuah kesepakatan 
yang harus ditanam dalam hati 
dan diamalkan. Keutuhan NKRI 
menjadi harga mati bagi NU,” 
imbuhnya.

Kader dan badan otonom 
(banom) NU harus memperkuat 
komitmen keagamaan dan ke 
bangsaan. Komitmen keagamaan 
itu ialah harus sadar sepenuhnya 
j ika saat ini  terjadi perang 
ideologi, baik melalui dunia maya 
atau media sosial maupun di 
dunia nyata.

Karena itu, pihaknya ingin 
meneguhkan jati diri ahlussunnah 
wal jamaah an-nahdliyah. Tidak 
ekstrem menjadi paham liberal 

dan radikal. “Kami ingin menanam 
kan, menjaga, dan menjalani 
paham keagamaan yang seperti 
itu,” terang Kiai Muhaimin.

Sedangkan komitmen kebang 
saan ialah Indonesia ditegakkan 
oleh santri dan ulama. Menjadi 
kewajiban bagi NU untuk terus 
menjaga Bhinneka Tunggal Ika. 
“Kader dan generasi NU harus 
betul-betul menjaga komitmen 
kebangsaan yang telah dibangun 
kiai dan ulama terdahulu,” tegas 
nya.

Kegiatan tersebut dihadiri Pj 
Bupati Sampang, anggota forko 
pimda, Ketua Lazisnu PB NU Dr KH 
Amir Makruf, dan pengurus PW 
NU Jatim Drs KH Syarifuddin 
Syarif. Selain itu, Rais Syuriah PC 
NU Sampang KH Syafiuddin Abd. 
Wahid, Ketua Tanfidziyah PC NU 
Sampang KH Muhaimin Abdul 
Bari, banom serta 1500 kader dan 
anggota  NU se-Kabupaten 
Sampang. (RSS)

NU Tetap Kawal Keutuhan NKRI
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Dalam rangka Mempe 
ringati hari lahir Nahdlatul Ulama 
(NU) ke 95, Pengurus Cabang NU 
Kabupaten Sampang menggelar 
Acara Temu Akbar Kader NU Sam 
pang yang dikonsep dalam tema 
“mempererat Ukhuwah memba 
ngun Negeri” pada Selasa (3/4).

Acara yang digelar di Gor 
Indoor itu dihadiri sekitar 1500 Ka 
der Nahdlatul Ulama yang terdiri 
dari beberapa organisasi Sayap 
NU tersebut berjalan cukup meri 
ah, hadirin yang berbaur didalam 
nyapun ikut terlarut dalam sentuh 
an doa dan tahlil yang dipimpin pa 
ra Ulama NU Kabupaten Sam 
pang.

Tampak hadir dalam acara 
tersebut Jajaran Forkopimda 
mulai dari Kapolres, Pj Bupati 
Sampang, Komandan Kodim, 

Ketua DPRD dan beberapa 
pejabat penting lainnya.
 Tak cuma itu, tiga Pasang 
an Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Sampang yang juga merupakan 
Kader Nahdlatul Ulama juga 
terlihat disana, seperti Paslon 
Jihad yang dihadiri Wakilnya 
H.Abdullah Hidayat, Pasangan 
Mantap dihadiri oleh H.Hermanto 
Subaidi dan H.Suparto, serta Pa 
sangan Calon Hisbullah yang di 
hadiri oleh H.Hisan dan wakilnya 
KH.Abdullah Mansur.

acara yang berlangsung di 
Gor Indoor tersebut juga dihadiri 
oleh para Pemimpin Forkopimda 
Kabupaten Sampang.

Ke tua  Pan i t i a  Fa iso l 
Ramdhani mengatakan bahwa se 
belum acara Harlah tersebut Pe 
ngurus PC NU Sampang terle bih 

dahulu melakukan ziarah ke Ma 

kam para Pejuang NU Sampang.
” 1 April kemaren para 

kader NU melakukan ziarah ke 
maqbaroh para pejuang NU, dan 
ini merupakan sebuah bukti bah 
wa kader NU khususnya Samp 
ang mengamalkan ajaran ahlu 
sunnah waljamaah”. Papar nya.

Sementara Ketua PC NU 
Sampang dalam sambutannya 
menyampaikan bahwa berdirinya 
NU di Indonesia adalah karena 2 
komitmen yang dimiliki. 

“Semenjak NU didirikan su 
dah memiliki 2 komitmen, perta 
ma adalah keberagamaan, sebu 
ah semangat juang kader NU un 
tuk membumikan nilai-nilai Aswa 
ja di bumi pertiwi ini. sedangkan 
yang kedua kebangsaan, menga 
jarkan bahwa bangsa ini memiliki 
pluralitas yang sangat beragam. 
Pemikiran inilah yang akan 
menjaga keutuhan Pancasila dan 
NKRI”;tandasnya. (RSS)

Bertempat di Pendopo 
agung Bupati Sampang, Pemerin 
tah Kabupaten setempat mengge 
lar Musyawarah Perencanaan 
Pembangunan (Musren bang) 
Rencana Kerja Perangkat Dae rah 
(RKPD) Tahun 2019, dengan tema 
pengembangan akses pe layanan 
d a s a r  m a s y a  r a k a t  s e r t a 
peningkatan dan pemerataan per 
tumbuhan ekonomi menuju Kabu 
paten Sampang yang harmonis, 
mandiri dan sejahtera, Kamis 
(22/03/2018).

Dalam kegiatan tersebut 
dipimpin serta secara simbolis 
dibuka langsung oleh Penjabat 
(Pj) Bupati Sampang Jonathan 
Judianto, dihadiri oleh anggota 
DPRD Kabupaten Sampang, Ke 
pala Bappeda Provinsi Jawa Timur, 
Bakorwil IV Pamekasan, BPBP 
wilayah Suramadu, Kepala Balai 
Besar Wilayah sungai Brantas, BP 
Jalan Nasional VII Wilayah Jawa 
timur perwakilan daerah Madura, 
Sekretaris Dae rah serta seluruh 
kepala Orga nisasi Perangkat 
Daerah (OPD), Camat se-Kabupa 
ten Sampang, Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dan awak 
media.

Dalam sambutannya Pj Bu 
pati Sampang Jonathan Judianto 
menyampaikan, Musrenbang me 
rupakan forum musyawarah antar 
pelaku pembangunan da lam 
rangka menyusun rencana kerja 
pembangunan daerah (RKPD) 
yang dilakukan secara berjenjang, 
mulai dari musren bang desa 
/kelurahan, musrenbang kecama 
tan hingga musrenbang kabu 
paten. Hal ini menjadi momentum 
evaluasi terhadap kinerja SKPD 

dan target capaian visi dan misi 
Kabuapaten Sampang.

“Permasalahan pembangu 
nan yang utama pada tahun ini 
cukup banyak , diantaranya, 
tingginya angka kemiskinan, 
masih rendahnya IPM, meningkat 
nya tingkat pengangguran terbu 
ka (TPT), lambatnya pertumbu 
han ekonomi, terbatasnya aksesi 
bilitas dan kualitas infrastruktur 
dasar serta masih tingginya inten 
sitas bencana alam banj ir,” 
ungkapnya.

Lebih lanjut, Jonathan 
menyampaikan, pada program 
pembangunan tahun 2019 
Pemerintah berkomitmen akan 
membangun Kabupaten Sampa 
ng menjadi lebih baik dengan 
fokus pada prioritas pembangun 
an sektor peningkatan tata kelola 
pemerintahan yang baik layanan 
publik yang berkualitas, pening 
katan kualitas dan aksesibilitas 
pelayanan dasar, infrastruktur, 
pendidikan dan kesehatan.

“Kemudian penurunan 
tingkat kemiskinan, peningkatan 
kualitas lingkungan hidup dan 
penanggulangan bencana se cara 
e fekt i f  dan  berke lan ju tan , 
pengembangan ekonomi berba 
sis potensi lokal dan pemberdaya 
an serta penguatan kelembagaan 
masyarakat desa,” paparnya.

Selain itu, lanjut Jonathan, 
ia mengimbau semua elemen 
yang terlibat dalam melakukan 
perencanaan tidak asal dan bisa 
memprioritaskan hal yang benar-
benar dibutuhkan. Melakukan 
perencanaan pembangunan atau 
pengusulan pertama tidak copy 

paste. Hal itu harus diterapkan 
agar dapat memaksimal dalam 
melakukan pembangunan. 

“Kita harus melihat kebu 
tuhan yang lebih penting, jangan 
Copy Paste dalam melakukan pe 
ngusulan setiap tahunnya, cont 
oh dalam pembangunan Desa 
kita hanya membangun yang ti 
dak dapat disentuh oleh anggar 
an Desa yakni berporsi masing-
masing, karena itu yang akan 
menentukan perkembangan 
Desa itu sendiri. Setelah kita 
menemukan yang tidak dapat di 
anggarkan melalui Dana Desa kita 
pilah lagi dengan di tingkat 
Kecamatan, jadi betul-betul ter 
seleksi, karena banyak saat ini 
pengusulan yang Copy Paste dari 
tahun sebelumnya, sehingga 
tidak ada perubahan atau per 
kembangan,” tegasnya.

Pria yang pernah men 
jabat sebagai Kepala Bakes 
bangpol Provinsi Jawa timur ini 
menambahkan, pelaksanaan 
musrenbang RKPD di tingkat 
Kabupaten ini mencerminkan, 
bahwa mekanisme perencanaan 
pembangunan telah mengede 
pankan prinsip-prinsip partisi 
patif, demokratisasi, transparansi 
serta integrated planning. Pem 
kab Sampang berkomitmen unt 
uk fokus dalam peningkatan kua 
litas pelayanan dasar penang 
gulangan bencana dan daya 
saing ekonomi daerah menuju 
Kabupaten  Sampang yang 
harmonis, mandiri dan sejahtera. 
Artinya, melalui forum ini di 
inginkan melahirkan rencana-
rencana sesuai dengan tema 
yang diusung pada tahun ini, 

yang salah satunya bagaimana 
memberikan pelayanan dasar 
yang optimal kepada masya rakat. 

“Keberhasilan suatu dae 
rah adalah tercapainya indikator 
kinerja utama pembangunan. 
Sehingga diharapkan kepada 
OPD melalui tema yang dilak 
sanakan hari ini bisa dipro 
gramkan untuk dilaksanakan 
tahun 2019 nanti .  Dimana, 
pembangunan tersebut difo 
kuskan pada peningkatan kuali 
tas pendidikan, kesehatan, infra 
struktur dan prasarana publik, 
penanggulangan kemiskinan, 
pengangguran, kesejahteraan 
sosial, pertumbuhan ekonomi, 
penanggulangan bencana alam, 
tata kelola pemerintahan atau 
pelayanan publik serta pening 
katan partisipasi masyarakat dan 
hormanisasi sosial,” pungkas nya. 
(RSS)

Edisi April 2018Edisi April 2018

Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat

 Dinas  Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Sampang menggelar sosialisasi 
tentang pengelolaan keuangan 
desa serta pokok-pokok penggu 
naan dana desa (DD) dan alokasi 
dana desa (ADD) di Kecamatan 
Ketapang, Rabu  (21/3). Kegiatan 
itu menindaklanjuti Peraturan 
Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 
2018.

 Kegiatan tersebut dihadiri 

Kabid Bina Pemberdayaan Ma 
syarakat Desa DPMD Sampang, 
tim verifikasi kecamatan, dan 
forkopimcam. Kades, sekretaris 
desa (sekdes), bendahara desa, 
badan permusyawaratan desa 
(BPD), dan pendamping lokal 
desa (PLD) se-Kecamatan Keta 
pang juga mengikuti acara itu.

 Kabid Bina Pemberdayaan 
Masyarakat Desa DPMD Sampa 
ng Suhanto menerangkan, kegi 

atan tersebut bertujuan memberi 
kan pemahaman kepada pemerin 
tah desa (pemdes). Yakni tentang 
pengelolaan, perencanaan, pelak 
sanaan, penatausahaan, pelapor 
an, dan pertanggung jawaban DD 
-ADD dengan baik dan tepat 
waktu.

 Pemdes harus betul-betul 
memahami pengelolaan dan 
penggunaan DD-ADD. Sebab, 
dana itu untuk membangun desa 

dari sisi pembangunan dan pem 
berdayaan masyarakat.

 Pihaknya berharap, penge 
lolaan anggaran pendapatan dan 
belanja desa (APBDes) menjadi 
lebih baik. Desa segera mengaju 
kan pencairan dana. “Karena jika 
telat, program pembangunan ak 
an molor. Dana menjadi sisa lebih 
penggunaan anggaran (silpa) dan 
banyak risiko lain yang akan 
dihadapi desa,” imbaunya. (RSS)

Ribuan Kader NU Sampang Peringati Hari Lahir NU Yang Ke 95

Dalam menciptakan Pemili 
han Kepala Daerah yang Aman, 
Tertib dan Damai Komisi Pemilih 
an Umum Daerah (KPUD) Kabupa 
ten Sampang menggelar jalan 
sehat bersama tiga pasangan 
calon Bupati dan Wakil Sampang, 
Madura, Jawa Timur. Minggu, 
(25/03/2018).

Ketua KPUD setempat, 
Syamsul Mu'arif mengatakan, pi 
haknya bersama masyarakat ikut 
serta mensukseskan pemilihan 
calon Bupati dan Wakil Bupati sete 
mpat secara Aman, Kondusif dan 
disertai Kebahagian. 

“Jalan sehat kali ini merupa 
kan yang ketiga kalinnya dilaksa 
nakan yakni, Pemilukada 2019, 
Pemilihan Gubernur 2018 dan tera 
khir pemilihan Bupati dan Wakil 
Sampang Tahun 2018,” ujarnya.

Lebih lanjut Syamsul men 
yampaikan, Jalan Sehat juga meru 
pakan rangkaian kegiatan Sosiali 
sasi. Sebelumnya KPU sudah mela 
kukan sosialisasi baik melalui Me 
dia masa, Metode tatap dengan 
Masyarakat Umum, Partai Politik, 
Paslon dan pemilih pemula. 
Kegiatan Jalan Sehat juga digelar 
tidak hanya sebatas kegiatan yang 

bersifat Seremonial, Formalitas. 
Akan tetapi, untuk membangun 
gerakan sadar, dimana semua ele 
men masyarakat Sampang berko 
laborasi bersama bergerak tertib.

“Pilkada ini sarana kekuat 
an rakyat untuk mewujudkan 
Demokrasi yang baik agar paslon 
yang terpilih nanti  memiliki kema 
mpuan dan integritas untuk kema 
juan Kabupaten Sampang. Pada Ja 
lan Sehat juga nantinya tidak ha 
nya sehat Jasmani melainkan se 
hat dalam berkompetisi, berkam 
panye dan mampu menjaga 
persaudaraan meski berbeda 

pilihan,” ungkapnya.

Hal senada juga di sampai 
kan Ketua Komisioner Sumber Da 
ya Manusia (SDM) dan Partisipasi 
Masyarakat (Parmas) KPUD sete 
mpat, Miftahur Rozaq mengata 
kan, bahwa kegiatan jalan sehat 
tersebut sebagai bagian dari 
program sosialisasi tahapan 
pilkada 2018 dan ini sudah jalan 
sehat yang terakhir dari KPU. 

“Jalan Sehat yang Start, 
Finish dari Lapangan Wijaya Kusu 
ma ini merupakan morni kegiatan 
KPU serta dilaksanakan Ikrar bersa 
ma penandatanganan deklarasi 
Pilkada 2018 damai, berkualitas, 
anti hoax, politik uang dan ujaran 
kebencian. Di adakan Sosialisasi 
yang di kreasi dengan jalan sehat 
tersebut bisa meningkatkan 
partisipasi masyarakat dalam 
Pilkada,” pungkasnya.

Sekedar di ketahui Jalan 
Sehat tersebut di hadiri Tiga Pas 
lon yakni, JIHAD (H. Slamet Junadi, 
H. Abdullah Hidayat), MANTAP (H. 
Hermanto Subaidi, H. Suparto), 
dan HISBULLAH (H. Hisan, KH. 
Abdullah Mansyur.), Pj Bupati Sam 
pang Jonathan Judianto, Forko 
pimda dan ribuan masyarakat di 
Kabupaten Sampang. Tetapi 
dalam kegiatan tersebut juga 
tidak tampak hadir pasangan 
Bupati Nomor urut 1 yakni, H. 
Slamet Junaidi. (RSS)

Ciptakan Pilkada Aman, KPUD Sampang Gelar Jalan Sehat Bersama Tiga Pasangan Cabup – Cawabup

Gelar Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Desa



76  Kelompok Informasi Masyarakat (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	
p r o g r a m 	 p e l a y a n a n 	 d a n 	
mendayagunakan	 TIK	 di	 lingkungan	
pemerintah	 maupun	 masyarakat,	
s e p e r t i 	 WA RMAS I F 	 ( w a r u n g 	
ma s ya ra k a t 	 i n f o rma s i f ) , 	 C AP 	
(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,	
pa l ing 	 t idak 	 d i sed iakan 	 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	 kegotong-
royongan,	persatuan	dan	kesatuan	serta	
m e n i n g k a t k a n 	 k e s e j a h t e r a a n 	
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.

KEBERADAAN	 KIM	 DI	 KABUPATEN	
SAMPANG	
	 	 Sampa i 	 dengan 	 t ahun 	 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	
Kabupaten	 Nganjuk,	 tidak	 jauh	 beda	
dengan	 KIM	 Teratai	 Putih	 KIM	 Mitra	
Mandiri	 juga	 telah	 mengarumkan	 nama	
baik	 Kabupaten	
Sampang	 di	 ajang	
L L C K 	 t i n g k a t 	
B a k o r w i l 	
Pamekasan	 yang	
dilaksanakan	 di 	
Bakorwil	 Malang	
d a n 	 m e n d a p a t 	
Juara	3.
	 	 Seperti	 yang	
t e l a h 	 d i s e b u t 	
diawal	bahwasanya	
KIM	 merupakan	
sebuah	 kelompok	
masyarakat	 yang	
p e d u l i 	 a k a n 	
i n f o rm a s i 	 d a n 	
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	
in formas i 	 pada 	
masyarakat	melalui	
berbagai 	 media 	
b a i k 	 i t u 	
c e t a k / b u l e t i n 	

maupun	media	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	
menyeb a r k a n 	 i n f o rma s i 	 k e p a d a 	
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	
t i d a k 	 l a n g sung 	 a kan 	 memban t u 	
perberdayaan	 masyarakat	 desa	 sehingga	
masyarakat	 desa	 tidak	 lagi	 ketinggalan	
informasi.

( D i k u t i b 	 D a r i 	 b e r b a g a i 	
sumber/internet/Diskominfo	 Kabupaten	
Sampang)

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.
	 V i s i 	 K IM 	 ada lah 	 te rwu judnya 	
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 , 	 memfas i l i t a s i 	 dan 	
mendinamisasi	 pelayanan	 informasi	 melalui	
diseminasi 	 informasi 	 untuk	 anggota	

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	
i n f o rma s i 	 p eme r i n t a h an 	 d a n 	
pembangunan	secara	 timbal	balik	dan	
berkesinambungan	;

3.	 Sebagai	forum	media	untuk	pelayanan	
k o m u n i k a s i 	 d a n 	 i n f o r m a s i 	
pemerintahan	dan	pembangunan.

FUNGSI,	TUGAS	DAN	PERAN.
1.		Fungsi	:
a.	 sebagai	 wahana	 untuk	 penerimaan,	

pengelolaan	 	 dan	 penyebaran	 informasi	
pemerintahan	 dan	 pembangunan	 kepada	
masyarakat	;

b.	 sebagai 	 wahana 	 interaks i 	 dan 	
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	
anggo t a 	 masya raka t 	 dan 	 an t a ra 	
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	

m e n j a d i 	 k e b u t u h a n n y a 	 u n t u k 	
meningkatkan	kesejahteraan	hidupnya	;

c.	 Menjadikan	 KIM	 sebagai	 katalisator	
dan	 dinamisator	 dalam	 memelihara	 dan	
m e n i n g k a t k a n 	 s e m a n g a t 	
kegotongroyongan	 dan	 	 kebersamaan	
dalam	masyarakat.

3.		Peran	:
a.	 Memanage	 Informasi,	 yaitu	 mencari,	

m e n g umpu l k a n , 	 m en g e l o l a 	 d a n 	
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	
b idang 	 in formas i , 	 agar 	 memi l ik i 	
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	 	 kelompok-
kelompok	 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.
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